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P001 Oliphant Private collection n.a. 64 cm ? 1800-1950

Olifante em marfim de cor castanha, com orifício lateral. Decoração 

composta por elementos geométricos, de onde se evidencia uma serie 

de círculos. Esta é uma de coração muito parca e muito simples. 

Pedro Dias (2004: 44) atribui a peça à cultura Mende da Serra Leoa.

P002 Oliphant Private collection n.a. 55 cm ? 1800-1950

Olifante em marfim de cor castanha, com orifício lateral. De 

decoração parca e muito simples, este apresenta elementos 

geométricos, nomeadamente retângulos e círculos concêntricos. Possui 

também dois ilhoses para a suspensão. Pedro Dias (2004: 46) atribui 

a peça à cultura Mende da Serra Leoa.

P003 Oliphant Private collection n.a. 73 cm
Nigéria? 

(Kalaha)
1800-1950

Olifante em marfim de cor castanha. Apresenta-se seccionado em três 

partes e com bucal de discos justapostos. De decoração muito simples 

esta evidencia elementos geométricos, sobressaindo sobretudo o 

primeiro anel de suspensão que mostra um reticulado muito apertado e 

raro que lembra a antiga arte do Benim. Pedro Dias (2004: 46) coloca 

a possibildiade de ser uma peça produzida pela cultura Kalaha da 

Nigéria.

P004 Oliphant Private collection n.a. 34 cm ? 1800-1950

Olifante em marfim de cor castanha, com bucal lateral, na parte 

convexa. Não tem qualquer decoração com a exceção da figuração de 

uma cabeça humana, na extremidade mais fina. Pedro Dias (2004: 48) 

atribui a peça à cultura Mende da Serra Leoa.

P005 Oliphant Private collection n.a. 57 cm Benim 1800-1900

Olifante em marfim acastanhado polido e com decoração de cariz 

geométrico concentrada essencialmente na parte mais larga. O bucal 

encontra-se na parte convexa. Pedro Dias (2004: 48), citando KAte 

Ezra, atribui a peça à corte do Benim.
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P006 Oliphant Private collection n.a. 48 cm Benim 1800-1900

Olifante em marfim acastanhado polido e com decoração de cariz 

geométrico concentrado essencialmente na parte mais larga. O bocal 

concentra-se na parte convexa. Pedro Dias (2004: 50), citando Kate 

Ezra, atribui a peça à corte do Benim. Idêntico ao anterior (Inventário 

P005).

P007 Oliphant Private collection n.a. 67,5 cm Benim 1800-1900

Olifante em marfim acastanhado polido e com decoração de cariz 

geométrico concentrado essencialmente na parte mais larga. O bocal 

concentra-se na parte convexa. Pedro Dias (2004: 50), citando Kate 

Ezra, atribui a peça à corte do Benim. Idêntico ao anterior (Inventário 

P006).

P008 Oliphant Private collection n.a. 85 cm Benim 1800-1900

Olifante em marfim acastanhado polido e com decoração de cariz 

geométrico concentrado essencialmente na parte mais larga. O bocal 

concentra-se na parte convexa. Pedro Dias (2004: 52), citando Kate 

Ezra, atribui a peça à corte do Benim.

P009 Statuette Private collection n.a. 18,5 cm Congo 1800-1900

Estatueta em marfim representando Nossa Senhora com rosário 

pendurado à cintura e mãos postas. 

P010
Statuette-

reliquary

Museu de 

Etnologia
AX 670 8,8 cm

Angola (Porto 

Aboim, 

Cuanza)

1800-1948

Escultura que representa uma figura humana, erecta, de braços 

destacados e paralelos ao corpo. O rosto apresenta um contorno 

triangular, e a cabeça é encimada por duas protuberâncias verticais.  

P011
Statuette-

reliquary

Museu de 

Etnologia
AX 669 12,2 cm

Angola (Porto 

Aboim, 

Cuanza)

1800-1948

Escultura que representa uma figura humana, erecta, de braços 

destacados e paralelos ao corpo. O rosto apresenta um contorno 

triangular, e a cabeça é encimada por duas protuberâncias verticais.  
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P012
Statuette-

reliquary

Museu de 

Etnologia
AX 671 9,4 cm

Angola (Porto 

Aboim, 

Cuanza)

1800-1948

Escultura em marfim representando uma figura humana, erecta, de 

braços destacados e paralelos ao corpo (grupo étnico Pinda). O rosto 

apresenta um contorno triangular, no topo da cabeça duas 

protuberâncias projetadas na vertical, semelhantes a dois seios. 

Segundo o catálogo: "As três pequenas figuras de marfim (cat.21 a 

23, pág. 43) patinadas por múltiplas aplicações de pó vermelho para 

aumentar a sua eficácia foram confiscadas a um nganga pelas 

autoridades portuguesas em 1948. Faziam parte dos seus apeterechos 

rituais, mas ninguém sabe para que serviam.» (Na Presença dos 

Espíritos, 2000: 44)

P013 Statuette
Museu de 

Etnologia
AM 722 8,5 cm

Angola 

(Cabinda)
1900-2000

Escultura  representando uma figura humana, esculpida até à cintura. 

Tem a cabeça macrocéfala com cabelo representado em tufo  circular,  

como o de um frade, e apresenta as mãos juntas, num gesto de oração. 

São visíveis várias fraturas no marfim de tom bastante acastanhado.

P014 Statuette
Museu de 

Etnologia
AM 723 11,5 cm

Angola 

(Cabinda)
1900-2000

Escultura representando uma figura masculina, sentada numa cadeira. 

Na mão direita segura uma garrafa e na mão esquerda um copo. A 

cabeça macrocéfala é encimada por um chapéu.

P015 Oliphant
Museu de 

Etnologia
AM 139 62 cm Angola 1900-2000

Instrumento de sopro esculpido na forma de presa de elefante, ao qual 

se dá o nome de olifante. Apresenta um bocal lateral aberto a 15 cm 

da ponta que se encontra rematada pela escultura de uma cabeça 

humana. Na parte central, vê-se ainda uma figura de crocodilo, em 

relevo, disposta no sentido do comprimento.»
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P016 Statuette
Museu de 

Etnologia
AO 547 7 cm Moçambique 1900-1950

Estatueta representando uma cabeça antropomórfica, assente numa 

base cilindriforme. O rosto exibe as escarificações típicas do grupo 

étnico maconde, com motivos geométricos que consistem em linhas 

angulares paralelas, segmentos rectilíneos paralelos e linhas em zigue-

zague. Os olhos, a boca e as escarificações apresentam uma 

tonalidade escura. Na superfície inferior da base encontra-se colado 

um selo branco limitado a dourado com inscrição: "M.E.U.; 217".

P017 Statuette
Museu de 

Etnologia
AA 160 11 cm Moçambique 1900-1950

Escultura representando uma cabeça antropomórfica, assente numa 

base quadrangular. O rosto exibe escarificações típicas do grupo 

étnico Maconde, com motivos geométricos incisos (linhas angulares 

paralelas, segmentos rectilíneos paralelos e linhas em ziguezague).

P018 Snuff box

Museu da Ciência 

da Universidade de 

Coimbra

ANT ANG 

77
5,4 cm Angola 1800-1950

Pequena caixa de marfim em forma de tronco de cone, com fundo e 

tampa em madeira, decorada com pequenas gravuras e apontamentos 

geometricos delimitados a cor negra

P019 Snuff box

Museu da Ciência 

da Universidade de 

Coimbra

ANT ANG 

94
7 cm Angola 1800-1950

Pequena caixa de marfim, em formato cilindrico, com fundo e tampa 

de madeira, decorada com pequenos apotamentos geometricos.

P020 Snuff box

Museu da Ciência 

da Universidade de 

Coimbra

ANT ANG 

99
7 cm Angola 1800-1900

Caixa cilindrica realizada em couro e fribra vegetal, com 

apontamentos de marfim.

P021 Necklace

Museu da Ciência 

da Universidade de 

Coimbra

ANT ANG 

185
25 cm Angola 1800-1897

Colar composto por seis contas de marfim, duas de vidro colorido, 

elipsóides, enfiadas num cordel com um pingente de forma losangular 

decorado com quatro circulos.

P022 Necklace

Museu da Ciência 

da Universidade de 

Coimbra

ANT ANG 

186
27,6 cm Angola 1800-1897

Colar composto por trinta e uma contas de marfim, sendo vinte e seis 

em formato esferico e oito de formato cilindrico, rematadas por quatro 

contas de vidro amarelo e brilhante. Do mesmo pende uma cruz grega 

de marfim
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P023 Whistle

Museu da Ciência 

da Universidade de 

Coimbra

ANT ANG 

928
4,7 cm Angola 1800-1897

Instrumento de sopro de forma globular, facetado, com bocal 

transversal de  e um orifcio para a modulação do som.

P024 Whistle

Museu da Ciência 

da Universidade de 

Coimbra

ANT ANG 

933
6,7 cm Angola 1800-1897

Instrumento de sopro em formato piramidal com bojo arrendodado e 

bocal final com dois orificios laterais opostos para a modulação do 

som.

P025 Oliphant

Museu da Ciência 

da Universidade de 

Coimbra

ANT ANG 

984
60 cm Angola 1800-1897

Instrumento de sopro esculpido na forma de uma presa de elefante, ao 

qual se dá o nome de olifante, com bocal oval aberto na parte 

côncava, junto da ponta.

P026 Oliphant

Museu da Ciência 

da Universidade de 

Coimbra

ANT ANG 

985
58 cm Angola 1800-1899

Instrumento de sopro esculpido na forma de uma presa de elefante, ao 

qual se dá o nome de olifante, formado pela parte terminal de um 

dente de elefante, com abertura lateral no lado concavo, para 

modulação do som. A peça encontra-se decorada em toda a superficie 

com pequenos circulos concentricos gravados a fogo.

P027 Oliphant

Museu da Ciência 

da Universidade de 

Coimbra

ANT ANG 

986
90 cm Angola 1800-1897

Instrumento de sopro em madeira revestida por um entrançado de 

fibras vegetais, com uma bocal de formato ovalóide esculpido na face 

interna da ponta de marfim patinado.

P028 Oliphant

Museu da Ciência 

da Universidade de 

Coimbra

ANT ANG 

987
102 cm Angola 1800-1897

Instrumento de sopro em madeira revestida por um entrançado de 

fibras vegetais, com uma bocal oval esculpido na face interna da 

ponta de marfim patinado, torneada na extremidade livre e decorada 

com um anel de suspensão.

P029 Dagger

Museu da Ciência 

da Universidade de 

Coimbra

ANT G 113 26 cm Guiné Bissau 1800-1897

Punhal constituido por lâmina de latão de dois gumes, e cabo de 

marfim com guarda -mão recto de bronze com dois botões.

P030 Oliphant Private collection n.a. 59 cm África (Congo?) 1800-1900

Instrumento de sopro esculpido na forma de uma presa de elefante.

P031 Oliphant Private collection n.a. n.a África 1800-1900

Instrumento de sopro esculpido na forma de uma presa de elefante.
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P032 Sculpted tusk Private collection n.a. 82 cm Angola 1800-1900

Dente de elefante com fundo polido e adornado com grupos de figuras 

humanas que representam africanos, europeus e animais selvagens, 

esculpidos em espiral, como se tratasse de um cortejo.

P033 Oliphant
Sociedade de 

Geografia

SGL - AB - 

408
n.a.

Nigéria? 

(Kalaha)
1800-1900

Instrumento de sopro esculpido na forma de uma presa de elefante. 

apresenta um bocal transversal na zona concava da extremidade mais 

fina. 

P034 Oliphant Museu da Música MM 346 46 cm África 1700-1900

Instrumento de sopro esculpido na forma de um dente de elefante, ao

qual se dá o nome de olifante, montado em guarnições de prata

cinzeladas.. 

P035 Oliphant Private collection n.a. 52 cm África 1700-1900

P036 Oliphant Private collection n.a. 92 cm África 1800-1950

P037 Oliphant Private collection n.a. 152 cm África 1800-1950


