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M U S E U  

Exemplares entrados : 

of, do Sábio Ex." Senhor ƒoré Salgado G1/imarâ'e.r.' 

Espólio proveniente das escavações efectuadas no castro lusitano- 
-romano do Picoto de St.° Amaro (Guimarães ), constando 
dos seguintes objectos : 

Uma tigela incompleta 
Dois pratos incompletos 
Dois gargalos, sendo um de boca trilobado 
Um bordo com decoração em guerrilha 
Um fundo de vaso com o grafito AR 
Um fragmento de tijolo com marca de oleiro 
Dois almofarizes grandes, incompletos 
Uma vasilha com duas asas, incompleta 
Diversos fragmentos de cerâmica 
Um machado de pedra 
Diversos trituradores 
Um seixo polidor 
Diversos fragmentos de vidros 
Diversos fragmentos de vasos de cerâmica ena, com engobe, 

imitando as formas da ‹‹terra sigillata» 
Diversos fragmentos de «terra sigillata» decorada ou lisa 
Um fragmento de um vaso de «terra sigillata» apresentando a 

forma 27 de Dragendotff e a marca incompleta do oleiro 
EX. OF. BO/.... * 

Diversos fragmentos de ossos de animais 
Uma fivela de bronze 
Nove moedas romanas de bronze. 

Of. da Auoøiagão Cultura/ «Com/íz/ío››: 

Uma medalha comemorativa do I Festival Internacional de Cinema 
Amador, de Guimarães. 1970. 
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Aquisição por compra : 

Uma moeda de prata no valor de 50$00, comemorativa do V 
Centenário de Vasco da Gama. 

Relação dos vi.ritante.r do Museu 
durante O Z.o .røme.rƒre: 

Relação dos 1/iƒiƒantes da Citânia 
no 2.° .femø.rz're: 3.612 

634 Entradas pagas: . . . . 
Entradas gratuitas ' 
(Alunos de estabelecimen- 
tos de ensino): . . . 980 

O Director do Museu 
MÁRIO CARDOZO 
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