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Detalhe de um Olifante luso-africano com o brasão de armas do Reino de Portugal. C. inícios séc. XVI. Olifante da caccia. Marfim esculpido em alto e baixo relevo, 63 cm. Musei Reali di Torino, Armeria Reale: Africa Occidentale, Inv. Q 10. Cortesia do Musei Reali di Torino. Si ringrazia il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo—Musei Reali di Torino.
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