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N001 Salt-cellar MNAA 750 Esc
19,2x9,8 

cm
Benim 1500-1550

Adquirido pelo Museu 

Nacional de Arte 

Antiga no ano de 1951 

à leiloeira Leiria & 

Nascimento.

Bloco circular de marfim esculpido em forma de recipiente e tampa de 

saleiro. Falta base. O primeiro apresenta figuras masculinas, em meio 

corpo. Umas montadas em cavalos e outras de pé. Estas figuras envergam 

cota de armas e trajes civis, empunham adagas e instrumentos de escrita. 

No rosto observamos um tratamento esquemático onde contemplamos 

grandes orelhas e o nariz aquilino. A figura frontal apresenta-se barbada 

e as laterais sem barbas. Na tampa, trabalhado em vulto pleno e em 

posição frontal, está esculpido um cavaleiro com a sua montada. Este 

apresenta a cabeça coberta por capacete em bico, com babeira a defender-

lhe o queixo e cobre-nuca de malha á maneira oriental.

N002 Oliphant MNAA 21 Esc
39,8x6,5x

4,3 cm
Congo 1480-1600

Instrumeno de sopro esculpido na forma de um dente de elefante. Esta é 

uma peça que se encontra ornamentada por uma decoração inscrita em 

seis secções divididas por filetes transversais aos registos ornamentais, 

executada em baixo relevo, preenchida a preto. Junto da secção mais fina 

é apresentado um bocal transversal que é esculpido no lado concavo. Na 

parte convexa da mesma secção é apresentado um anel de suspensão. 

Evidencia-se a quinta secção que se mostra lisa, sem decoração, enquanto 

as restantes mostram padrões entrecruzados.

N003 Oliphant MNAA 988 Div 32 cm
Serra 

Leoa
1500-1550

Adquirido no ano de 

1978. Fez parte da 

colecção P. e R. 

Tishman e foi 

adquirido atraves da 

Galeria  Rolin, em 

Nova Iorque (Bassani, 

2000: 252).

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

se dá o nome de olifante, decorado com três cenas cinegéticas, repartidas 

em sete secções divididas entre si por entrelaçados de cordas e godrões. A 

primeira secção diz repeito ao bocal que é composto por uma forma 

tronconica que entra pelas goelas da cabeça estilizada de um animal 

(segunda secção). A terceira secção é constituída por bandas dispostas 

obliquamente e intervaladas com linhas perladas. é na terceira secção que 

surge a primeira cena de caça bem como o primeiro arco de susensão. 

Esta peça apresenta mais duas argolas de suspensão e no seu total é 

possivel observar três cenas de caça ao veado.

Na penultima secção, a sexta, surge-nos a cruz da ordem de Cristo bem 

como a esfera armilar.
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N004 Oliphant MNAA 989 Div 29 cm
Serra 

Leoa
1500-1550

Tal como o anterior, foi 

adquirido no ano de 

1978 Fez parte da 

colecção P. e R. 

Tishman e foi 

adquirido atraves da 

galeria Rolin, em Nova 

Iorque (Bassani, 2000: 

252).

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

se dá o nome de olifante, decorado com cenas cinegeticas repartidas em 

três secções divididas entre si por frisos torcidos, lisos, entrelaçados de 

corda e godrões. Na zona côncava observamos dois anéis de suspensão 

equidistantes, tendo o do centro se partido.

O bocal presente na extremidade de menor diâmetro, é composto por uma 

forma troncónica que é abocanhada pela cabeça de um cão decorada com 

uma cabeção de tiras perladas. É seguida por uma pequena faixa decorada 

com fileiras espiraladas que são intercaladas por fiadas de contas, que faz 

a separação para a secção seguinte, onde se representa uma cena de caça 

ao veado, perseguido por cães. Paralelamente representa-se uma longa 

ramagem em cujo topo está pousado um papagaio, tema que, por sua vez, 

é separado do seguinte por um apertado encanastrado. 

Na segunda cena cinegética contempla-se o desfecho da caçada, com o 

veado a ser capturado pelos cães e ao lado, junto às armas de Portugal, 

encontra-se a mesma ramagem encimada pela ave. Uma estreita faixa 

com perlados separa este motivo dos seguintes. Assim, junto ao pavilhão 

encontra-se a representação da Cruz de Cristo, circundada por 

encordoado, tendo de um lado os cães de fauces arreganhadas e do outro a 

mesma ave de bico adunco e asas abertas. Uma última faixa com perlados 

remata a decoração.

N005 Oliphant MNAA 932 Div 26 cm
Serra 

Leoa
1500-1550

Adquirido no ano de 

1955 para o Museu 

Nacional de Arte 

Antiga

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

qual se dá o nome de olifante, decorado com cenas cinegéticas, repartidas 

em secções, separadas entre si por entrelaçado de cordas e godrões. A 

extremidade mais fina apresenta um bocal de formato troncónico. Na 

zona concava observamos a representação de uma figura humana que 

enverga calçoes, barrete e apresenta as mãos na cintura. composto por 

apenas cinco secções decorativas, este artefacto apresenta na quinta 

secção as armas de Portugal, a cruz da ordem de cristo e a esfera armilar.
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N006 Pyxis
Museu Grão 

Vasco
1306 15, 5 cm

Serra 

Leoa
1500-1550

Proveniente da Igreja 

de São Francisco das 

Chagas, de Viseu. 

Integrou o acervo do 

Museu no ano de 1917.

Recipiente circular, ao qual podemos dar o nome de pixide, assente em 

quatro pés zoomorficos (leões) e coberto por uma tampa cónica. A 

decoração é composta por sete cenas alusivas da vida da virgem, 

esculpidas em baixo-relevo, em secções separadas por ornatos espirais, 

em torno do recipiente. A tampa é encimada  pelo fragmento de três 

esculturas onde se pode contemplar uma Virgem com o Menino, muito 

danificada, que é ladeada por dois anjos.A tampa apresenta no disco que 

serve de base à Virgem a inscrição "AVE GRASIAS P" - [Ave Gracia 

plena], bem como a Cruz de Cristo, as Armas de Portugal guardadas por 

duas aves e anjos tenentes.  As cenas que adornam a superficie do 

recipiente são alusivas a episodios da vida da Virgem. São eles: a Árvore 

de Jessé, a Anunciação; a Visitação; a Natividade, a Anunciação aos 

Pastores; a Apresentação no Templo e a Fuga para o Egipto. 

N007 Bracelet
Private 

collection
n.a. n.a. Nigéria? n.a n.a
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N008 Oliphant

Museu da 

Ciência da 

Universidade de 

Coimbra

 ANT 79 65 

21
110 cm Angola 1700-1800

Comprado em 

Dezembro de 1972. 

Olifante recolhido em 

Angola por Miguel 

Neves. 

Instrumento de sopro, esculpido num "monobloco" de marfim, na forma 

de um dente de elefante, ao qual se dá o nome de olifante. Na ponta mais 

fina é ornado por dois rorneados salientes, terminando num elemento que 

se assemelha a uma cruz latina à qual falta um braço. A meio da presa, e 

no lado convexo encontramos um arco de suspensão. A decoração da 

superficie da peça é desprovida de policromia e apresenta gravados 

geométricos, rectilineos e circulares, dispostos de forma segmentada 

através da delimitação por várias incisões aneladas em torno do corpo. O 

bocal, é de forma ovóide e está cavado no seu interior, e apresenta um 

caneiro de união ao canal de sopro.  Ao lado do bocal encontra-se um 

orificio com forma semelhante mas preenchido por metal. Esta peça 

apresenta -se num avançado estado de degradação.

N009 Statuette

Museu da 

Cidade (Museu 

de Santo 

António)

MLSA.ESC

.234
20, 5 cm Angola 1700-1800

Foi adquirido ao 

antiquário São Roque e 

exibido pela primeira 

vez ao publico no dia 

12 de Abril de 2017 no 

museu de Santo 

António em Lisboa

Imagem de vulto perfeito, com facies que lembram uma máscara africana 

e cabelo em tufo circular, a tonsura usada pelos seguidores de São 

Francisco de Assis. De tronco nu e com detalhes anatómicos bem 

definidos, veste bombachas e cobre-se com a capa dos Franciscanos 

Capuchinhos. Usa cinto de encordoado grosso com os três nós, que 

simbolizam as virtudes monacais: castidade, pobreza, e obediência à 

Ordem. Na mão esquerda segura Jesus Cristo de Pé, com os braços 

abertos, e na direita, a Cruz. Tem um gancho de suspensão para ser 

transportado junto ao corpo.

N010 Salt-cellar
Private 

collection
n.a. 13,5 cm

Serra 

Leoa
1500-1550

Pertenceu à coleção 

Alain de Monbrison, de 

Paris. Vendido por 

VOC Antiguidades (ou 

AR-PAB).

Base de saleiro troncopiramidal decorada com encordoados e crocodilos 

(quatro). O cone apresenta ao centro, uma flor-de-lis que é ladeado por 

frisos perlados que vão ao encontro de uma corda entrelaçada que 

segmenta a forma cónica. 
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N011 Salt-cellar
Private 

collection
n.a. 11,1 cm Benim 1500-1550

Pertenceu à coleção G. 

Ladriére, de Paris. 

Vendido por VOC 

Antiguidades (ou AR-

PAB).

Corpo central de um saleiro bini-português decorado com a representação 

de militares portugueses sem barba em alternancia com figuras aladas.

É interessante o tratamento liso da pele das figuras que contrasta com a 

representação de padrões e texturas dos trajes (coletes, camisas e saiotes) 

dos guerreiros portugueses. Os protugueses têm polvorinho à cintura, 

empunhando uma espingarda e têm um chapéu na cabeça. No catálogo de 

Bassani (Bassani e Fagg, 1988: 240) podem encontrar-se quatro peças 

muito semelhantes a esta: Inv. 121, 122, 125, 126. 

N012 Spoon
Private 

collection
n.a. 26 cm Benim 1500-1600

Vendido por VOC 

Antiguidades (ou AR-

PAB).

Colher composta por uma concha de forma alongada e aerodinamica que 

se estreita em direcçãoà junção do caule e depois se curva para fora e cria 

um "livro tripartido". O cabo fino é decorado com um peixe na 

extremidade.

N013 Spoon
Private 

collection
n.a. 24,5 cm Benim 1500-1600

Vendido por VOC 

Antiguidades (ou AR-

PAB).

Colher composta por uma concha de forma alongada e aerodinâmica que 

se estreita em direção à junção do caule e depois se curva para fora e cria 

um “livro tripartido”. O cabo desta colher é constituído por uma cabeça 

zoomorfica - cabeça de uma ave - que tem no extremo a representação de 

uma mão que segura uma manilha.

N014 Spoon
Private 

collection
n.a. 25,1 cm Benim 1500-1600

Vendido por VOC 

Antiguidades (ou AR-

PAB).

Colher composta por uma concha de forma alongada e aerodinâmica que 

se estreita em direcção à junção do caule e depois se curva para fora e cria 

um "livro tripartido". O cabo é fino e encontra-se decoraco com a 

representação da cabeça de um antílope, e termina com a representação 

de um pássaro de asas abertas.

N015 Oliphant
Private 

collection
n.a. 30,5 cm

Serra 

Leoa
1500-1550

Vendido por VOC 

Antiguidades (ou AR-

PAB).

Instrumento de sopro, esculpido em forma de dente de elefante, ao qual se 

dá o nome de olifante. Na extremidade mais fica encontramos o bocal de 

formato troncónico. decorado com motivos heráldicos e geométricos, 

dotado de três anéis de suspensão na parte côncava. Apresenta as armas 

de Portugal e encontra-se decorado com cenas cinegéticas e ainda 

desenhos geométricos. O bocal zoomórfico apresenta-se segundo a feição 

da cabeça de um animal não identificável.
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N016 Oliphant
Private 

collection
n.a. 45 cm Congo 1500-1600

Pertenceu à coleção G. 

Ladriére, de Paris. 

Vendido por VOC 

Antiguidades (ou AR-

PAB).

Instrumento de sopro, esculpido num "monobloco" de marfim, na forma 

de um dente de elefante, ao qual se dá o nome de olifante. Na ponta mais 

fina é ornado por  um forma cónica facetada. O bocal, é de forma ovóide 

e está cavado no seu interior. No lado convexo surge um anel de 

suspensão. Decorado por motivos geométricos e espiralados, divididos em 

nove secções, ao longo de toda a superficie,  marcados a negro.

N017 Spoon
Private 

collection
n.a. ?

Serra 

Leoa
1500-1550

Adquirida entre 2008 e 

2010 ao antiquário AR-

PAB.

Colher de concha oval e cabo adornado com com três nós, um dos quais 

vazado, decorada com motivos geométricos e perlados em torsão, tendo a 

ponta do cabo um botão floral.

N018 Oliphant
Private 

collection
n.a. 36 vm

Serra 

Leoa
1500-1550

Antiga coleção Charles 

Ratton (Paris). 

Leiloado pela Sotheby's 

a 23/06/1986.

Instrumento de sopro, esculpido em forma de um dente de elefante, 

decorado em baixo-relevo com cenas cinegéticas. Decoração repartida em 

oito secções divididas entre si por frisos torcidos, lisos e outros decorados 

com fileiras de contas. No lado côncavo surgem três argolas de 

suspensão, sendo que duas delas apresentam a letra S. Ao bocal 

localizado na extremidade menor foi acrescentado uma terminação 

cilíndrica., o que lhe fornece a funcionalidade de polvorinho. A decoração 

estrutura-se em  oito várias seções transversais ao longo da peça 

preenchidas com cenas de caça, nomeadamente ao veado, e com 

preenchimentos de entrelaçados. Na quarta secção observamos a 

representação de um veado a ser atacado por dois cães. Na quinta secção 

surge a representação de um leão de rompante e na sétima secção 

voltamos a observar um veado a ser atacado por dois cães. 
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N019 Pyxis
Private 

collection
n.a.

23 x 11,1 

cm

Serra 

Leoa
1500-1550

Pertenceu à Fundação 

Dapper.

Recipiente circular, com tampa cilíndrica abaixada, decorado com cenas 

religiosas esculpidas em baixo-relevo, e assente em quatro pês em forma 

de leões heráldicos. 

As cenas da vida da Virgem – A árvore de Jessé; a Anunciação; a 

Visitação; a Natividade; a Anunciação aos Pastores; e a Adoração dos 

Reis Magos – surgem ao longo da face do corpo cilíndrico, em secções 

segmentadas por ornatos espirais. 

O recipiente é coberto por uma tampa cónica onde se contempla em baixo-

relevo a representação da Cruz de Beja. Ao centro observamos uma 

representação da Virgem sentada com o Menino no seu colo. Esta 

escultura em alto-relevo é ladeada pelas reminiscências do que terão sido 

duas figuras também de alto-relevo, possivelmente dois anjos em 

adoração. 

Suportada por quatro pés em forma de leões que ostentam as armas da 

Casa de Avis-Beja.

N020 Spoon
Private 

collection
n.a. 18,5 cm

Serra 

Leoa
1500-1600 Adquirido em Rouen.

Colher composta por uma concha de forma alongada e aerodinâmica que 

se estreita em direção à junção do caule e depois se curva para fora e cria 

um “livro tripartido”. O cabo desta colher é constituido pela escultura de 

uma figura que traja a europeia e apresenta as mãos em  prece. Do cimo 

da cabeça parte o cabo fino que é rematado por uma forma triangular.

N021 Salt-cellar
Private 

collection
n.a. 12,5 cm

Serra 

Leoa
1500-1550

Adquirido ao 

antiquário AR-PAB.

Fragmento, de saleiro, cónico, formado pela união justaposta de dois 

corpos de bandas dispostas obliquamente e intervaladas com linhas 

perladas. Do cimo pendem  quatro serpentes que apresentam uma textura 

estilizadaatraves da representação geométrica.   

N022 Salt-cellar
Private 

collection
n.a. 15,5 cm

Serra 

Leoa
1500-1550

Segundo Bassani e 

fazia parte de uma 

colecção particular 

francesa. No ano de 

1991 na exposição 

Europalia é exibido e 

figura no catálogo 

como sendo uma peça 

que pertence à colecção 

Alpoim Calvão. 

Fragmento, de saleiro, de formato cónico interceptado por uma estrutura 

de godrões constituido por bandas dispostas obliquamente e intervaladas 

com linhas perladas, do qual pendem quatro cabeças. A superficie cónica 

é adornada por figuras em alto relevo (animais e homens), e por linhas 

perladas dispostas obliquamente
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N023
Oliphant 

(fragment)

Private 

collection
n.a. 25 cm

Serra 

Leoa
1500-1550

Lote 140 do Leilão da 

Christie’s de Paris 

realizado no dia 11 de 

Dezembro de 2014. 

Adquirido em 2015 

pelo antiquario AR-

PAB. 

Fragmento de olifante convertido em polvorinho. Esta peça diz respeito à 

parte central de um olifante sapi-português, e estaria delimitado por duas 

argolas de suspensão das quais resta apenas porção de uma, localizada 

junto ao orifício em forma de bico, por onde sai a pólvora. 

Da comparação formal com outros exemplares completos, observa-se que 

faltam as primeiras três reservas decorativas: o bocal troncónico, a 

representação da cabeça de um animal estilizado, e uma terceira reserva 

constituída por uma decoração formada por um conjunto de bandas que se 

encontram posicionadas na diagonal, intercaladas por linhas perladas. Da 

peça original apenas sobrevivem a quarta, quinta e parte da sexta 

reservas. Invariavelmente apresentam cenas cinegéticas onde se 

contempla um javali fêmea (e no seu reverso um leão heráldico. 

N024 Oliphant

Vila Viçosa. 

Fundação da 

Casa de 

Bragança. 

ARM 1741 72,5 cm

Reino do 

Calabar 

(actual 

Nigéria)

1500-1600

Instrumento de sopro, esculpido num "monobloco" de marfim, na forma 

de uma presa de elefante ao qual se dá o nome de olifante. Na zona 

concava encontramos um bocal de formato ovoide. A decoração apresenta  

um lagarto numa das secções.

N025 Oliphant
Private 

collection
n.a. 57 cm Nigéria 1500-1600 n.a.

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

decorado com um animal estilizado no lado convexo. No lado concavo 

surge um bocal transversal, e um elemento vegetalista . Na zona da 

campanula surge um revestimento em ferro.

N026 Oliphant
Private 

collection
n.a. 32,8 cm

Serra 

Leoa
1500-1600

Leilão número 169 do 

Palácio do Correio 

Velho, em Lisboa.

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

decorado com cenas de caça distribuidas em oito secções delimitadas por 

frisos torcidos, lisos e outros, decorados com fileiras de contas. Na 

extremidade mais fina observamos o bocal transporto por uma forma 

troncónica que é engolida pela cabeça de um animal que é decorada com 

tiras de perlados cruzadoas e encimaa por mais três tiras paralelas de 

perlados. Na secção central surge duas reservas decorativas preenchidas 

com temas de caça onde observamos  ataque ao veado e ao javali que são 

flaqueadas por uma secção central de lavrados encastrados. No pavilhão 

encontram-se talhadas a Cruz de Cristo e o escudo Real Português.
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N027
Spoon 

(fragment)
n.a. n.a. 4,7 cm

Serra 

Leoa
1500-1600

Encontrada no decurso 

de escavações 

arqueológicas, 

dirigidas por Luís de 

Barros, da Câmara 

Municipal de Almada, 

na rua da Cerca em 

Almada, uma lixeira 

dos finais do século 

Este fragmento corresponde  à secção final do cabo de uma colher ou de 

um garfo de marfim luso-africano, moldado na forma da cabeça de um 

crocodilo que está localizada entre dois elementos troncónicos, mostrando 

os bordos ligeiramente denteados.

N028 Head n.a. n.a. 5 cm
Serra 

Leoa
1500-1600

Encontrada no decurso 

de escavações 

arqueológicas que 

antecederam a 

construção de um 

parque de 

estacionamento 

subterrâneo, no Largo 

de Jesus, em Lisboa, 

2005. 

Peça muito fragmentada onde está representada a cabeça e a parte do 

pescoço de uma ave cujas penas foram figuradas atraves de um reticulado 

inciso, que parece ser uma garça-real.

N029
Spoon 

(fragment)

Patriarcado de 

Lisboa
n.a. 8,9 cm

Serra 

Leoa
1500-1600

Encontrada no decurso 

do trabalho 

desenvolvido pelo 

arqueólo Fernando 

Eduardo Rodrigues 

Ferreira 81943-2014) 

no antigo Mosteiro e 

Igreja de São Vicente 

de Fora, em Lisboa

Fragmento do cabo e arranque do bojo de uma colher que mostra um 

sector com secção circular onde se observa um elemento torso entre 

discos, e outro fraturado, plano com motivo entrançado, como que 

constituido por três cabos separados por pequenos orifícios.

N030
Spoon 

(fragment)

Patriarcado de 

Lisboa
n.a. 1,32 cm

Serra 

Leoa
1500-1600 Como a anterior

Fragmento de marfim que diz respeito ao arranque do bojo, contendo a 

representação estilizada do busto de um português e diversos elementos 

decorativos. O busto do português apresenta uma face expressiva, de 

contorno oval, com os detalhes anatómicos bem reproduzidos, mas 

integrando o estilo próprio da conceção sape, de olhos grandes e salientes, 

nariz curvo com narinas dilatadas, evidenciando feições africanas, 

embora sem o prognatismo de outras obras.
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N031
Spoon 

(fragment)
n.a. n.a. 14,8 cm

Serra 

Leoa
1500-1600

Encontrada no decurso 

das escavações 

realizadas entre os anos 

de 2003 e 2004 para a 

construção de um 

parque de 

estacionamento 

subterrâneo na Avenida 

Miguel Fernandes

Colher de marfim com bojo oval, ligado ao cabo através de incisões de 

secção circular de decoração torsa, que termina em disco, algo maior que 

o diâmetro do cabo. A torsão do cabo é constituída por três cordões que 

são sucessivamente mais apertados a partir da zona de ligação ao bojo. 

N032
Bowl 

(fragment)
n.a. n.a. n.a. Owo? 1500-1600

Encontrada no decurso 

das escavações 

efectuadas no Campo 

das Cebolas em Lisboa.

Fragmento de uma taça de marfim.

N033
Spoon 

(fragment)

Museu 

Municipal de 

Lagos

142 n.a.
Serra 

Leoa
1500-1600

Encontrada no decurso 

das escavações 

efectuadas no Vale da 

Gafaria em Lagos.

Fragmento de uma colher de marfim composto por um cabo decorado 

com incisões de secção circular, e finalizado na forma de animal.

N034 Oliphant n.a. n.a. n.a. Congo 1500-1600
Comercializada pelo 

antiquário Jorge Welsh

Instrumento de sopro, esculpido num "monobloco" de marfim, na forma 

de um dente de elefante, ao qual se dá o nome de olifante. Na ponta mais 

fina é ornado por  um forma cónica facetada. O bocal, é de forma ovóide 

e está cavado no lado concavo No lado convexo surge um anel de 

suspensão. Decorado por motivos geométricos e espiralados, divididos em 

seis secções, ao longo de toda a superficie,  marcados a negro e a 

castanho.

N035 Oliphant
Private 

collection
n.a. 29 cm

Serra 

Leoa
1500-1600

Pertenceu a colecção 

Hever Castle e diz 

respeito ao lote 368 que 

foi licitado na 

Sotheby’s no dia 6 de 

maio de 1983. 

Pequeno instrumento de sopro, esculpido na forma de uma presa de 

elefante, decorado com desenhos geométricos. A zona da campânula está 

revestida a prata onde se observa um elemento decorativo relevado. Dos 

dois arcos de suspensão pendem franjas. 
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N036 Oliphant
Private 

collection
n.a. 34 cm

Serra 

Leoa
1500-1600

Esta peça diz respeito 

ao lote 138 do leilão 

realizado pela 

Christie's de Paris no 

dia 11 de dezembro de 

2014. 

Instrumento de sopro, esculpido à maneira de um dente de elefante. 

Decoração composta por cenas cinegéticas esculpidas em alto e baixo-

relevo, e repartidas em três secções divididas entre si por frisos torcidos, 

lisos e outros decorados com fileiras de contas. Na zona côncava 

observamos dois anéis de suspensão.  Na extremidade mais fina 

encontramos o bocal composto por uma forma troncónica que é 

abocanhada pela cabeça estilizada de um cão. Segue-se uma 

ornamentação constituida por um friso formado por secções circulares 

duples, que apresenta uma decoração espiralada com fiadas perladas que 

acompanham o movimento descrito. Na secção surge a primeira cena de 

caça que mostra uma lebre a ser agarrada por cães num espaço adornado 

por elementos vegetalistas. A cena continua na segunda secção que é 

delimitada à esquerda por um friso de enrolados espiralados perlados e à 

direita por um friso composto por um entrelaçamento de bandas 

encanastradas. Na quarta secção surge a representação de um javali, e um 

escudo de armas frisado que apresenta no seu centro uma cruz. 

N037 Spoon
Private 

collection
n.a. 19 cm

Serra 

Leoa
1500-1600 Colher de concha oval e cabo adornado com um motivo entrelaçado.

N038 Statuette
Private 

collection
n.a.

16 cm de 

alt.
Benim 1500-1600

Escultura de guerreiro que traja à europeia. enverga casaca, calçoes e 

chapeu. Ao peito apresenta um colar. Na mão direita segura uma espada 

pelo punho.


