Imagem da Capa
Detalhe de um Olifante luso-africano com o brasão de armas do Reino de Portugal.
Olifante da caccia. c. inícios séc. XVI.
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.

Centro de História da Universidade de Lisboa, ARTIS-Instituto de História da Arte,
Laboratório HERCULES, LACICOR – Laboratório de Ciência da Conservação, Universidade
de Évora e Universidade Federal de Minas Gerais

O colóquio reúne um conjunto de contribuições sobre o marfim africano entre
os séculos XV e XVIII nas colecções e fontes portuguesas e brasileiras.
Pretende-se criar um espaço para apresentação de investigações em curso e para
discussão de conceitos e perspectivas historiográficas. Entre outros tópicos são
abordadas a cronologia, fontes, comércio transatlântico ou circulação
África-Europa e no Brasil de marfim em bruto e de objetos esculpidos.

This conference aims to convene specialists and contributions on the study of
African ivories between the 15th and 18th centuries, associated with Portuguese
and Brazilian sources and collections. It intends to provide a forum for the
presentation and debate of the ongoing research, as well as a platform for
discussion of related historiographical concepts and perspectives. The main
topics for the conference include ivory provenance and chronology, their relation
with primary sources, ivories in early trans-Atlantic commerce, and the
circulation of raw and carved ivory in between and within African, European and
Brazilian contexts.
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Carlos Almeida (CH-ULisboa)
Frederick John Lamp (Yale Univ. Art Gallery, retired as Curator of African Art)
José da Silva Horta (CH-ULisboa)
Luís U. Afonso (ARTIS-IHA)
Peter Mark (CH-ULisboa, Wesleyan University)
Vanicléia Silva Santos (UFMG)
Yacy-Ara Froner (UFMG)

Armando Norte (CH-ULisboa)
Carlos Almeida (CH-ULisboa)
Luís U. Afonso (ARTIS-IHA)
José da Silva Horta (CH-ULisboa)
Mafalda Cordeiro (CH-ULisboa)
Tiago Rodrigues (CH-ULisboa)

Mafalda Cordeiro (CH-ULisboa)
Tiago Rodrigues (CH-ULisboa)
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15 DE MARÇO (4ª FEIRA)
9H00: ABERTURA DO COLÓQUIO
Alexandra Assis Rosa / José da Silva Horta / José Augusto Ramos
9H30-11H00: SESSÃO I
Moderador: José da Silva Horta
Sapi ivory and stone: revisiting the question of beginnings and ends
John Frederick Lamp
(Yale University Art Gallery, retired as Curator of African Art)
Marfins bini-portugueses? Entalhe, iconografia e decoração
Hugo Miguel Crespo (CH-ULisboa)
Os marfins do Gana e os problemas da geografia dos marfins africanos
e euro-africanos esculpidos entre os séculos XV e XVII
Luís U. Afonso (ARTIS-IHA) e Carlos Almeida (CH-Ulisboa)
11H00-11H30: INTERVALO
11H30-12H30: SESSÃO II
Moderador: Carlos Almeida
Esculpir olifantes com cenas de caça na “Serra Leoa” do século XVI:
indícios de uma experiência religiosa
José da Silva Horta (CH-ULisboa)
Metais em tons de branco: Reflexões sobre o armamento individual
nos marfins luso-africanos
Inês Meira Araújo (CH-ULisboa)
12H30-14H30: ALMOÇO
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15 DE MARÇO (4ª FEIRA)
14H30-16H00: SESSÃO III
Moderadora: Vanicléia Silva Santos
Uma mercadoria branca num entreposto negreiro: negócios do marfim
nas ilhas de Cabo Verde (início do século XVI)
Maria Manuel Torrão (CH-ULisboa)
Acerca da importância socio-económica do marfim leste africano:
alguns elementos para uma descrição cartográfica do comércio de marfim
na região de Sofala, no início do século XVI
Luís Frederico Dias Antunes (CH-Lisboa)
Relações económicas e de poder em Luanda, Benguela
e nos portos do Norte: da escravatura ao marfim (1796-1825)
João Gime Luís (CH-ULisboa)
16H00-16H30: INTERVALO
16H30-17H30: SESSÃO IV
Moderadora: Maria Manuel Torrão
No arranque da produção global de objetos de luxo em marfim
Nuno Vassallo e Silva (FCG)
Um polvorinho do séc. XVII: O fragmento de um olifante sape-português
Tiago Rodrigues (CH-ULisboa, ARTIS-IHA)
Sobre saleiros da Guiné, buzinas da Índia e rosários do Brasil:
variações em torno da incorporação e da categorização
dos marfins africanos em coleções europeias dos séculos XVI e XVII
René Lommez Gomes (UFMG)
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16 DE MARÇO (5ª FEIRA)
9H15-11H00: SESSÃO V
Moderador: Vítor Serrão
A circulação de arte colonial em marfim no eixo Minas Gerais - São
Paulo: levantamentos, proveniências e análises preliminares
Jorge Lúzio (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro)
Pistas sobre o trânsito de objetos de marfim no Brasil colonial:
tecnologia de construção e contaminações estéticas
Yacy-Ara Froner (UFMG)
O Santo Antônio em marfim do Museu de Congonhas:
uma hipótese sobre a tradução da imaginária africana em marfim
para outros materiais no contexto brasileiro
Vanicléia Silva Santos (UFMG)
11H00-11H30: INTERVALO
11H30-12H45: SESSÃO VI
Moderador: Luís U. Afonso
Ivory in Paint: Medieval and Renaissance illustrations of ivory
Peter Mark (CH-ULisboa, Wesleyan University)
Artes do marfim no mercado português da idade moderna
(sécs. XVI-XVIII): um contributo histórico-artístico
Vítor Serrão (ARTIS-IHA)
Marfins afro-portugueses, da Serra Leoa e do Benim,
procedentes de contextos arqueológicos do Sul de Portugal
Mário Varela Gomes (Instituto de Arqueologia e Paleociências da FCSHUNL)
12H45-14H30: ALMOÇO
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16 DE MARÇO (5ª FEIRA)
14H30-15H30: SESSÃO VII
Moderadora: Yacy-Ara Froner
African ivories and 18th century English antiquarians
William Hart (University of Ulster, retired Professor)
On the material analysis of ivory – the analytical methodology
Cristina Barrocas Dias (Laboratório HERCULES)
15H30-16H00: INTERVALO
16H00-17H45: WORKSHOP
Moderadores: José da Silva Horta e Peter Mark
1. O que são marfins luso-africanos?
2. Problemas em torno da geografia e da cronologia
dos marfins luso-africanos
17H45: ENCERRAMENTO
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Carlos Almeida – CH-ULisboa (cc.almeida@netcabo.pt)
Luís Urbano Afonso – ARTIS-IHA (luis.afonso@letras.ulisboa.pt)

Desde os finais do século XIX que têm sido apresentadas várias teorias
acerca da localização dos principais focos de produção dos marfins africanos do
período pré-colonial. Atualmente, muitos destes marfins são designados como
luso-africanos ou afro-portugueses, mesmo que as suas formas e temas sejam
inteiramente africanas. Nesse sentido, a designação luso-africana aplica-se com
maior propriedade ao período inicial da interação cultural entre europeus, euroafricanos e africanos do que aos objetos em si, pois nem sempre apresentam uma
morfologia híbrida.
Hoje em dia, a historiografia diferencia três focos de produção dos
marfins africanos realizados no período em causa, ainda que sem consenso total:
a antiga Serra Leoa (abrangendo a zona costeira da atual Guiné-Conacri e da atual
Serra Leoa), o antigo reino do Benim (na atual Nigéria) e o antigo reino do
Congo (ocupando o noroeste de Angola e uma pequena parte do sudoeste da
República Democrática do Congo). Nesta comunicação, revêem-se as oscilações
das principais teorias a este respeito, salientando o desencontro entre o conjunto
limitado de focos identificados pela historiografia e o número mais alargado de
locais onde o comércio em bruto e a produção de objectos trabalhados em
marfim se encontram bem documentados nas fontes históricas redigidas entre os
finais do século XV e os inícios do século XVII. Por outro lado, a análise
estilística fornece evidências que permitem agrupar os objectos conhecidos em
mais do que os três núcleos apontados pela historiografia. Ainda que tais
agrupamentos não sejam necessariamente fruto de locais de produção distintos e
que, na maior parte dos casos, não existam dados seguros acerca da geografia
desses agrupamentos, o certo é que as obras remanescentes do período précolonial extravasam os três focos indicados. Neste contexto, alguns objectos
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recolhidos no Gana, em contexto arqueológico, reforçam as dúvidas sobre a
geografia dos marfins geralmente aceite.
Em suma, nesta comunicação pretende-se problematizar as classificações
geográficas correntemente utilizadas para distribuir os marfins africanos
esculpidos no período pré-colonial, sugerindo a utilidade no alargamento dos
locais de produção tradicionalmente reconhecidos.

Since the late nineteenth century, several theories have been presented
about the location of the main production centers of African pre-colonial ivory
carving. Today, many of these ivories are designated as Luso-Africans or AfroPortuguese, even though their forms and themes are entirely African. In this
sense, the Luso-African designation applies more appropriately to the initial
period of cultural interaction between Europeans, Euro-Africans and Africans
than to the objects themselves, since they do not always present a hybrid
morphology.
Today, historiography distinguishes between three production centers of
African ivory production in the period in question, although without a full
consensus: the former Sierra Leone (comprising the coast of present-day GuineaConakry and present-day Sierra Leone), the old kingdom of Benin (present
Nigeria) and the former kingdom of Congo (occupying northwestern Angola and
a small part of southwestern Democratic Republic of Congo). In this paper, we
review the main theories in this regard, highlighting the mismatch between the
limited set of production centers identified by historiography and the wider
number of sites where raw trade and the production of ivory objects are well
documented in the historical sources written between the end of the 15th century
and the beginnings of 17th century. On the other hand, stylistic analysis provides
evidence that allows the grouping of known objects in more than the three nuclei
pointed out by historiography. Although such clusters are not necessarily the
result of distinct production sites and, in most cases, there is no reliable data on
the geography of these stylistic clusters, it is certain that the remaining works of
the pre-colonial period go beyond the three clusters indicated. In this context,
some objects collected in Ghana in an archaeological context reinforce doubts
about the geography of generally accepted ivories.
In short, this paper intends to problematize the geographical
classifications currently used to distribute the African ivories carved in the
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pre-colonial period, suggesting the usefulness in extending the traditionally
recognized production centers.
Carlos Almeida é investigador do Centro de História da Universidade de Lisboa. Mestre
em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa pela Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e Doutor em Antropologia - ramo
Etnologia pela mesma Universidade. Trabalha sobre temas relacionados com a história da
Africa central e a formação do discurso etnográfico nos textos europeus do período
moderno.
Luís Urbano Afonso é docente da Universidade de Lisboa desde 1997, onde lecciona
temas relacionados com Arte Medieval, Iconografia/Iconologia, Estudos de Pintura,
Mercados da Arte e Produção Artística em Contextos Ultramarinos. Escreveu três livros
e coordenou outros sete. Publicou mais de oito dezenas de capítulos de livros e artigos
científicos, incluindo nas revistas Archivo Español de Arte, Artibus et Historiae, International
Journal of Arts Management, Journal of World History, Mande Studies, Mediterranean Studies e The
Medieval History Journal.

Cristina Barrocas Dias – Laboratório HERCULES (cmbd@uevora.pt);
(co-autores / co-authors: António Candeias; Ana Teresa Caldeira;
Anne-France Maurer; Ana Margarida Cardoso; Luís Urbano Afonso)

O marfim, enquanto uma das primeiras expressões artísticas e materiais
da globalização precoce, participou nas trocas entre africanos e europeus no
Mundo Atlântico a partir do século XV, usado como oferta cerimonial ou em
ligação estreita com o tráfico de escravos. Pesquisas realizadas na última década
revelam que o conceito tradicional de marfim afroportuguês tem várias falhas
epistemológicas, o que impede uma percepção precisa da cronologia, origem
geográfica e significado cultural dos artefactos de marfim presentes nas colecções
dos museus. Utilizando uma nova abordagem, o estudo arquivístico, histórico,
cultural e artístico associado a marfins luso-africanos e a matérias-primas
seleccionados de c.1500 e c.1800 será complementado pela sua análise material,
utilizando metodologias analíticas inovadoras.
Nesta apresentação, os princípios básicos e os resultados esperados com
as diferentes técnicas analíticas utilizadas no estudo dos marfins históricos serão
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explicados em termos simples. Sem amostragem, é possível fazer digitalização a
laser 3D dos objectos e recolher imagens de alta resolução através de microscopia
óptica e de microscopia electrónica de varrimento (SEM), por forma a identificar
marcas de ferramenta e possíveis policromias, dados importantes para a
identificação do processo de fabrico do objecto.
A proveniência do marfim pode ser determinada através da realização de
análise de isótopos estáveis (EA-IRMS), por espectroscopia de infravermelho de
transformada de Fourier (FTIR), espectroscopia Raman, e análise elementar por
ICP-MS em micro-amostras recolhidas dos objectos em marfim ou das matériasprimas em estudo. Esses resultados podem ser complementados pela análise
genética do marfim, o que permite explorar a genética de populações.

As one of the first artistic and material expressions of early globalization,
ivory took part in the exchanges between Africans and Europeans in the Atlantic
World from the 15th century on, used either as a ceremonial offering or in direct
connection with the slave trade. Research conducted over the last decade reveals
that the traditional concept of Afro-Portuguese ivories has several
epistemological flaws, which precludes an accurate perception of the chronology,
geographical origin and cultural meaning of ivory artefacts present in museum
collections. Using a new approach, the archival, historical, cultural and artistic
study associated with selected Luso-African ivories and raw materials from
c.1500 and c.1800 will be complemented by their material analysis using state of
the art analytical methodologies.
In this presentation, the basic principles and the expected outcomes or
the different analytical techniques used in the study of historic ivories will be
explained in simple terms. Without sampling, it is possible to do high resolution
micro-imaging, 3d laser scanning, optical microscopy and variable pressure
scanning electron microscopy analysis (SEM) on the artefact, enabling
identification of tool marks, polychromies and microfeatures important for
identification of the making of the artefact. Provenance of the ivory can be
accessed by performing stable isotopic analysis (EA-IRMS), Fourier transform
infrared spectroscopy (FTIR), Raman spectroscopy, and ICP-MS on
microsamples collected from the artefacts or raw materials under study. These
results can be complemented by analysis by next generation sequencing to source
ivory and explore population genetics.
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Cristina Barrocas Dias was awarded a PhD in Chemistry in 1999, and got her
Habilitation in Chemistry in 2015. She is Professor in the Chemistry Department of
Évora University and is currently deputy director of the HERCULES Laboratory. Her
research expertise is in the area of the analysis of organic compounds by
chromatographic methods (LC-MS and GC-MS). Recently she has expanded her interests
into the analysis of stable isotopes applied to cultural heritage. She coordinated 4 research
projects and participated in 15 other. She is author of 45 articles in peer reviewed journals
and wrote 8 chapters in books. She was advisor of 6 PosDoc grants, 6 PhD theses and 20
master theses.

Frederick John Lamp – retired Curator of African Art,
Yale Univ. Art Gallery (ctbicycle1@gmail.com)

Desde a descoberta por europeus de antigas figuras em pedra na Serra
Leoa, e a recentíssima atribuição de obras em marfim sem autor determinado,
existentes em colecções europeias, aos Povos Sapi da Serra Leoa, que se tem
levantado a questão da ligação entre ambas, procurando-se apurar se seriam
criações isocrónicas de autoria idêntica. Muito tem sido discutida a questão da
data final do fabrico destas peças, associada à questão dos acontecimentos
políticos ocorridos na segunda metade do século XVI. Seriam esses
acontecimentos cataclísmicos, como alguns autores mais antigos haviam
sugerido, ou não se teriam repercutido de forma alguma sobre as artes e a vida
económica da região, na opinião de alguns autores mais recentes? Mais
especificamente, será que estes acontecimentos apontam para um fim, ou um
enfraquecimento, ou mesmo uma revitalização da criatividade artística dos Sapi?
No que se refere à cronologia inicial, as datas mais antigas das peças em marfim
existentes em colecções europeias são relativamente óbvias, mas obras
recentemente publicadas apontam para uma antiguidade muito superior das
esculturas em pedra, tornando mais problemático o nexo entre ambas.
O presente artigo analisa estas questões da datação e da ligação.
Apresentarei conclusões sobre a minha análise de mais de 2 mil objectos de arte
atribuídos aos Sapi para o período anterior ao século XVIII. Quais as utilizações
e limitações da análise estilística? O que pode dizer-nos a iconografia sobre a
identidade dos artistas, dentro do horizonte cronológico em que desenvolveram a
sua actividade? Irei relacionar as minhas conclusões com a leitura alargada de
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manuscritos antigos em português, francês e inglês, datados entre o século XV e
finais do século XVII. Falarei sobre o que os manuscritos nos dizem sobre a
miscigenação entre povos não relacionados entre si neste contexto histórico,
sobre os resultados dos contactos africanos, sobre os resultados dos contactos
europeus e sobre o impacto na cultura material que podemos depreender como
reflectido no imaginário. Irei igualmente fundamentar-me na minha aprofundada
investigação de campo centrada nos Temne da Serra Leoa e nos seus parentes
Baga da Guiné, realizada entre 1967 e 2013, e em décadas de investigação sobre
arte, cultura e linguagem destes dois povos Sapi, feita em bibliotecas, museus e
fontes de arquivo.
Defenderei que as esculturas em pedra são consideravelmente antigas e
que as esculturas em marfim se tornaram um prolongamento desse trabalho para
efeitos de exportação, após a chegada dos europeus, e que os mesmos artistas
trabalharam com diversos materiais. Defenderei que o período entre meados do
século XVI e meados do século XVII representou uma época bastante traumática
para os Sapi, em especial para os da região costeira central da Serra Leoa, em
virtude das atrocidades perpetradas pelos povos Mane recém-chegados relatadas
pelos cronistas portugueses, ingleses e franceses, quer lhes chamemos ou não
invasões, e que teve efectivamente consequências sobre a sua vida económica e,
em última análise, sobre a sua produção artística, mas não marcou o fim da
mesma.

Since the discovery of the ancient stone figures in Sierra Leone by
Europeans and the very recent assignment of unattributed ivory works in
European collections to the Sapi peoples of Sierra Leone, the question has arisen
as to the connection between the two, whether they were isochronic creations,
made by the same artists. Much debate has been exercised over the question of
the termination of this manufacture, tied to the question of the political events of
the second half of the sixteenth century. Were the events cataclysmic, as earlier
scholars had suggested, or were they of no consequence to the arts and economy
of the region, as some later scholars have argued? Specifically, do these events
suggest an end, or a diminishing, or even a re-energizing of the artistic enterprise
of the Sapi? Regarding the beginnings, early dates for the ivory work found in
European collections are relatively obvious, but recent work has found a much
greater antiquity for the stone sculpture, problematizing the nexus.
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This paper is an examination of these questions of dating and
connections. I will draw conclusions from my examination of more than 2000
extant objects of art attributed to the Sapi before the eighteenth century. What
are the uses and limitations of stylistic analysis? What can the iconography tell us
about the identity of the artists in the timeframe which they functioned? I will
relate my findings to an extensive reading of early manuscripts from the
Portuguese, French, and English from the end of the fifteenth century to the end
of the seventeenth. What do the manuscripts tell us about the mixing of
unrelated peoples in the area at the time, the results of African contact, the
results of European contact, and the impact on material culture which one can
read into the imagery. I will also draw from my extensive field research among
both the Temne of Sierra Leone and their relatives the Baga of Guinea, from
1967 to 2013, and upon decades of research on the arts, culture, and language of
these two Sapi peoples in library, museum, and archival resources.
I will argue that the stone sculpture is of considerable antiquity, the ivory
sculpture became an extension of that work for export after the coming of the
Europeans, and that the same artists worked in several media. I will argue that
the mid-sixteenth through the early-seventeenth century was a period of
considerable trauma for the Sapi particularly on the central coast of Sierra Leone,
resulting from atrocities perpetuated by the incoming Mane peoples, reported by
early Portuguese, English, and French chroniclers, whether or not one calls it an
invasion, and that it did have an effect upon their economy and ultimately their
artistic production, but that it does not constitute an end.
Frederick John Lamp is retired as The Frances & Benjamin Benenson Foundation
Curator of African Art at the Yale University Art Gallery (2004-2014). From 1981 to
2003, he was a curator at The Baltimore Museum of Art, and taught African art at The
Johns Hopkins University, the Maryland Institute College of Art, and elsewhere. He
holds a Ph.D. in the History of Art from Yale University, 1982. He has conducted field
research in Sierra Leone and Guinea, with fellowships from the Fulbright Scholar Award,
the Smithsonian Institution, and others. His publications include Accumulating Histories:
African Art from the Charles B. Benenson Collection at the Yale University Art Gallery, 2012, the
Yale University Art Gallery Bulletin: African Art at Yale (ed., special issue) 2005, See the Music,
Hear the Dance: Rethinking Africa at The Baltimore Museum of Art, (ed.) 2004, Art of the Baga:
A Drama of Cultural Reinvention, 1996, La Guinée et ses Heritages Culturels: Articles sur l'Histoire
de l'Art de la Région, 1992, and articles in African Arts, The Drama Review, and The Art
Bulletin, among many others.

Hugo Miguel Crespo – CH-ULisboa (hugomiguelcrespo@gmail.com)
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Os marfins ditos 'Bini-Portugueses', considerados, sem consenso, ora
como produzidos por artífices de etnia Edo (ou Bini) no Reino do Benim, na
actual Nigéria, ora nas regiões costeiras da Alta Guiné, na Guiné do Cabo Verde
(etnias Sape e Temne) sob encomenda lusa, ou seguindo o gosto e mercado
português nos inícios da Época Moderna, constituem-se, em razão das
características próprias que apresentam - como sejam a técnica de entalhe,
iconografia e gramática ornamental particulares -, enquanto grupo bem definido,
por oposição à produção dita 'Sapi-Portuguesa' (da Serra Leoa), bastante melhor
documentada. A presente comunicação, debruçando-se sobre alguns exemplares
pouco conhecidos desta produção - porque à guarda de particulares -, procura
lançar-lhes um olhar crítico quanto aos aspectos materiais e técnicos do entalhe,
da iconografia e do universo ornamental (e a carga simbólica assim expressa) que
a carateriza, contribuindo com novos materiais que nos podem ajudar a melhor
compreender uma produção cujos contornos, ao mesmo tempo de índole
geográfica e temporal, são hoje muito debatidos porque controversos.

The so-called 'Bini-Portuguese' ivories, considered by some to have been
made by Edo (or Bini) craftsmen in the Kingdom of Benin in present-day
Nigeria, and by others to be the product and ingenuity of Sape or Temne master
carvers in the Upper Guinea Coast (the Guiné do Cabo Verde), made for the
Portuguese market or under Portuguese commission in the early modern period,
are a well-defined group by virtue of their distinct features - both carving
technique, iconography and decorative repertoire -, in contrast to a second
better-known group, the so-called 'Sapi-Portuguese' ivories. This presentation
focuses on a few little-known examples of this production, for the most part in
private collections. It aims for an in-depth analysis of the material aspects of their
carving, iconography and ornament (and the symbolism conveyed by such
repertoire) which will hopefully contribute for a better understanding of an
artistic production that remains difficult to assess both in its geographic and
chronological ranges and which is now, more than ever, matter of great
discussion and controversy.
Hugo Miguel Crespo é especialista em Artes Decorativas e Cultura Material do
Renascimento na Europa e na Ásia Portuguesa, é licenciado em História da Arte pela
17 | Colóquio Marfim Africano: Comércio e Objectos, sécs. XV-XVIII

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (2008). Fez parte da equipa do projecto
de investigação promovido pelo Centro de História de Aquém e de Além-Mar da FCSH
da UNL e da Fundação Casa de Bragança, intitulado De todas as partes do mundo: o
património do 5.º Duque de Bragança, D. Teodósio I. Publicou recentemente:
“«lhe nam faltou mais que não nasçer Rei»: splendore et magnificentia no «tesouro» e guarda-roupa
do infante D. Luís”, Artis, 9-10, 2010-2011, pp. 163-186; e “Trajar as Aparências, Vestir
para Ser: o Testemunho da Pragmática de 1609”, in Sousa, Gonçalo Vasconcelos e,
(coordenação de), O Luxo na Região do Porto ao Tempo de Filipe II de Portugal (1610), Porto,
Universidade Católica Editora, 2012, pp. 93-148. Comissariou a exposição Jóias da Carreira
da Índia no Museu do Oriente, Lisboa (2014-2015), sendo autor do respectivo catálogo,
publicado em 2014. Publicou recentemente Choices, Lisboa, AR|PAB, 2016.

Inês Meira Araújo – CH-UL (inesmeiraaraujo@gmail.com)

As questões sobre a imagem do homem europeu representado em
marfins luso-africanos e a adaptação de modelos visuais provenientes do velho
continente são temáticas recorrentes em trabalhos especializados sobre estas
peças, na historiografia nacional e internacional recente. No entanto, continuam
por esclarecer problemas mais concretos sobre as fórmulas de figuração das
personagens e a sua disposição nestas peças de marfim e, mais especificamente,
no que se refere aos recorrentes retratos de indivíduos armados.
Neste trabalho iremos restringir a observação a um conjunto de obras
em marfim atribuídas por diversos especialistas a artistas de oficinas localizadas
na zona do Benim, atribuição hoje não consensual. A delimitação da análise a este
grupo restrito de peças deveu-se à sua vasta dinâmica compositiva e decorativa e,
particularmente, ao número elevado de representações de homens armados com
equipamento de guerra de características tipicamente europeias. Assim, serão
abordados mais propriamente alguns saleiros luso-africanos em marfim,
concebidos entre as centúrias de quatrocentos e quinhentos, procurando as
diversas tipologias de armamento individual neles retratado, com o principal
objectivo de compreender as características centrais deste equipamento militar, e,
através de um cruzamento de fontes documentais e iconográficas, de origem
africana e europeia, questionar a verosimilhança destas armas em relação ao que
se utilizava, na realidade, em campos de batalha à época.
Nesta apresentação, iremos efectuar uma exposição relativamente
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exaustiva dos diferentes modelos de armas representados nestes marfins lusoafricanos, compartimentando esta análise através da terminologia própria dos
estudos de peças de armamento e da história militar, de forma a depreender, por
um lado, quais as armas usadas pelos portugueses em território africano, ou, de
forma mais concreta, as peças militares conhecidas pelos artistas. E, por outro
lado, iremos procurar discursos simbólicos e alegóricos na figuração de
determinadas armas nestes marfins, muito valorizadas na transmissão de
mensagens metafóricas de poder dos portugueses.
Esta indagação sobre peças de armamento em marfins luso-africanos dos
inícios do período moderno implicará, ainda, uma comparação constante com
imagens de guerra, retratos de soldados e representações de equipamento militar
concebidos na Europa, de forma a compreender se existiam modelos
iconográficos semelhantes que circulavam nos ambientes artísticos europeus e
africanos, já que em ambos os casos a clientela seria idêntica, senão coincidente.

Questions about the representations of the European in Luso-African
ivories and problems on the adaptation of visual models from Europe are
recurring themes in specialized works about these pieces, in current national and
international historiography. However, concrete problems about the figuration
canons of characters and their position on these ivory pieces and, more
specifically, on the recurring portraits of individuals on arms, remain to be
clarified.
This presentation will be restricted to the observation of a set of pieces
in ivory attributed by several specialists to workshops located in Benin,
attribution that isn’t consensual today. The delimitation of analysis to this
restricted group of items was due to the vast compositional and decorative
dynamics and, in particular, to the high number of representations of men armed
with war equipment with European characteristics. Thus, some Luso-Africans
salt cellars in ivory, conceived between the 15th and 16th centuries, will be
approached more accurately, looking for the different types of individual
weaponry portrayed in them, with the main aim of understanding the central
characteristics of this military equipment. And, through a combination of written
and iconographical sources of African and European origins, it will questioned
the possibility of these weapons in relation to what was actually used on
battlefields at the time.
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In this presentation, we will make a rather exhaustive exposition of the
different models of weaponry represented in these Luso-African ivories,
compartmentalizing this analysis through the terminology proper of the studies
of weaponry and military history, in order to understand, on the one hand, which
weapons were used by the Portuguese on African territory, or, more concretely,
the ones known by the artists. And, on the other hand, we will look for symbolic
and allegorical discourses in the figuration of certain weapons in these ivories,
much valued in the transmission of metaphorical messages of power.
This inquiry on the weapons represented on Luso-African ivories from
the early modern period will also imply a constant comparison with images of
war, portraits of soldiers and representations of military equipment designed in
Europe, in order to understand if there were iconographic models that circulated
around the European and African artistic environments, since in both cases the
clientele would be identical, if not coincident.
Inês Meira Araújo é licenciada em História da Arte e mestre em Arte, Património e
Teoria do Restauro com a dissertação intitulada As Tapeçarias de Pastrana. Uma Iconografia
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mestrado mereceu uma Menção Honrosa no âmbito do Prémio Defesa Nacional,
atribuído pela Comissão Portuguesa de História Militar. Actualmente é doutoranda do
Programa Interuniversitário de Doutoramento em História com o apoio de uma bolsa
FCT, com a tese Imago in bello. As representações da guerra no Portugal tardo-medievo e
renascentista. É investigadora do Centro de História da Universidade de Lisboa no grupo
de investigação História Militar .Os seus interesses de investigação focam-se sobretudo na
História da Arte dos finais da Idade Média e Renascimento, com ênfase particular sobre a
História Militar, representações da guerra e iconografia. Tem apresentado diversas
conferências em eventos científicos nacionais e internacionais e tem publicado vários
artigos em revistas e livros colectivos. É membro da Sociedade Portuguesa de Estudos
Medievais (SPEM) e membro fundador da Associação Ibérica de História Militar.

João Gime Luís – CH-ULisboa (Joao13@campus.ul.pt)

O estudo do comércio ocorrido em África, no século XIX, permite e ao
mesmo tempo obriga o pesquisador a defrontar diferentes caminhos na recolha
de variadas e por vezes inusitadas fontes. Apesar da sua temática dizer respeito a
um labor com documentos e materiais que se referem às transacções económicas,
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ou seja, às instituições e aos agentes que deram corpo ao comércio, não lhe é
possível, na avaliação analítica, quando da sua maior aproximação ao objecto de
estudo, desconsiderar outros intervenientes locais – intermediários, informadores,
fornecedores, etc. – que investiram suas vidas no processo das contratações dos
recursos.
A presente comunicação procura analisar, de uma forma global, embora
não exaustiva, certas modificações ocorridas (no primeiro quartel do século XIX,
1796-1825) na costa Sul do Atlântico nas relações económicas e de poder
africanas nas colónias de Luanda e Benguela, em resposta às novas exigências
comercias europeias, especialmente portuguesas. O objecto de avaliação é o
marfim, novo produto de eleição, a par da escravatura tornada ilícita na época.
A abordagem focalizou-se na compreensão do desenvolvimento
comercial levado a cabo pela Coroa portuguesa nas colónias de Luanda e
Benguela. A base da análise consiste no estudo documental, arquivístico,
desenvolvido no Arquivo Histórico Ultramarino, para os anos de 1796 a 1825.
Entre o fim do tráfico de escravos e o aparecimento do comércio lícito avalia-se a
política económica em Angola que, para salvaguardar o fundo das receitas régias,
recorre, a par das rendas do tráfico em supressão, ao marfim.

The study of trade in Africa in the nineteenth century allows and at the
same time obliges the researcher to confront different paths in the collection of
varied and sometimes unusual sources. Although its subject concerns a work with
documents and materials that refer to economic transactions, that is, to the
institutions and agents that gave shape to the trade, it is not possible, in the
analytical evaluation, when approaching the object of study, to disregard other
local actors – intermediaries, informers, suppliers, etc. – who invested their lives
in the process of hiring the resources.
This paper seeks to analyze, in a comprehensive, albeit non-exhaustive
way, certain changes in the African economic and power relations in the colonies
of Luanda and Benguela (first quarter of the 19th century, 1796-1825), in
response to new European commercial demands, especially from Portugal. The
object of evaluation is the ivory, new product of election, along with the slavery
made illicit at the time.
The approach focused on understanding the commercial development
carried out by the Portuguese Crown in the colonies of Luanda and Benguela.
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The basis of the analysis is the documentary, archival study developed in the
Arquivo Historico Ultramarino (Lisbon), for the years 1796 to 1825. Between the
end of the slave trade and the appearance of legal trade, the economic policy in
Angola is evaluated, highlighting the way in which the ivory, together with the
surplus of the slave trade in supression, is used to safeguard the royal revenues.
João Gime Luís é natural de Angola, Licenciado em História pelo Instituto Superior de
Ciências da Educação, Angola; Mestre em História, especialidade em História de África
pela Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras; Mestre em Filosofia, UCP-Braga;
Doutorando do PIUD-HIST, Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa.

Jorge Lúzio: DHRI – UFRRJ (jorgeluzio@hotmail.com)

Entre os séculos XVII e XVIII, a corrida pelo ouro mobilizou
expedições de desbravadores paulistas em direção a Minas Gerais, que se
desdobraram em processos de povoamento e circuitos para a circulação de
cultura material. Esculturas de marfim provenientes de Vila Rica podem ser
localizadas em diversas coleções de instituições públicas e acervos particulares na
cidade de São Paulo, como no Museu de Arte Sacra e na Coleção Mário de
Andrade do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo.
Embora nas coleções paulistanas observadas os objetos tenham,
majoritariamente, uma procedência desconhecida, as esculturas com origem nos
ambientes mineiros revelam os fluxos de produção artesanal e da arte colonial
que trafegou por estes espaços coloniais. A pesquisa, que encontra-se em sua fase
inicial, tem como objetivo mapear e observar a incidência dos marfins originários
dos núcleos coloniais mineiros nas instituições públicas paulistanas através do
cruzamento das fontes documentais presentes tanto nas instituições de custódia
quanto nas instituições de origem identificadas, bem como por meio de uma
comparação estilística entre as obras encontradas. Este estudo, particularmente,
apresenta quatro esculturas do século XVIII: São José, Nossa Senhora das Dores,
Sant’Anna Mestra e um Bom Jesus, localizadas no Museu de Arte Sacra de São
Paulo. De acordo com a documentação do referido museu, as imagens procedem
da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, em Ouro Preto.
A metodologia de análise formal proposta por Hill (“Forma, erudição e
22 | Colóquio Marfim Africano: Comércio e Objectos, sécs. XV-XVIII

contraposto na imaginária colonial luso-brasileira”, Boletim do CEIB, 2012) oferece
a base conceitual e metodológica para a discussão da imagética. Quanto à origem
do marfim, embora as peças tenham sido descritas como originárias de Goa, as
interdependências mercantis do Estado da Índia apontam para as circulações do
marfim africano de Moçambique manufaturado nos espaços indianos, e dos
fluxos comerciais presentes no Brasil colonial. Desse modo, a partir de estudos
que identifiquem a procedência das presas utilizadas na confecção dos objetos e
de eventuais características de uma manufatura local, o trânsito atlântico pode ser
corroborado a partir da circulação de objetos de marfim e presas entre
Moçambique, Goa, Portugal e Brasil.

Between the Seventeenth and the Eighteenth centuries, the gold rush
mobilized expeditions of pioneers from São Paulo to Minas Gerais, which led to
the settlement process and the circuits for the material culture flow. Ivory
sculptures from Vila Rica can be found in several collections of public
institutions and private acquis in the city of São Paulo, such as at Museu de Arte
Sacra (Sacred Art Museum) and Coleção Mário de Andrade at Instituto de
Estudos Brasileiros – Universidade de São Paulo (Mário de Andrade Collection
at Institute of Brazilian Studies – University of São Paulo). Although in the
collections from São Paulo the origin of the assessed images is, mainly, unknown,
the sculptures from Minas Gerais reveal the flow of craft production and of
colonial art which traveled through these colonial areas. The research, still in its
early stages, aims to map and observe the incidence of ivories from the colonial
Minas Gerais core in São Paulo public institutions through the documental
sources matching figuring both in the custodial institution and in the identified
home institution, as well as through a stylistic comparison between the found
works of art.
This study presents four specific sculptures from the Eighteenth century:
São José (Saint Joseph), Nossa Senhora das Dores (Our Lady of Sorrows),
Sant’Anna Mestra, and Bom Jesus, located at Museu de Arte Sacra in São Paulo.
According to the museum, the images come from Igreja Matriz de Nossa
Senhora da Conceição de Antônio Dias, in Ouro Preto. The methodology of
formal assessment purposed by Hill (“Forma, erudição e contraposto na
imaginária colonial luso-brasileira”. Boletim do CEIB, 2012) offers conceptual and
methodological bases for the imagery debate. Concerning the ivory origin,
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although the works of art are said to have come from Goa, the mercantile
interdependencies from the State of India trace back to the African ivory trade
from Mozambique, manufactured in Indian regions, and to the trade flow present
in colonial Brazil. Therefore, by means of studies that identify the origin of tusks
used in the manufacturing of objects and of possible features of a local
manufacture, the Atlantic trade may be confirmed based on the flow of ivory
objects and tusks between Mozambique, Goa, Portugal, and Brazil.
Jorge Lúzio é Doutor em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo – PUC SP, possui especialização em Arte e Cultura Barroca na Universidade
Federal de Ouro Preto com atuações no Laboratório de Interlocuções com a Ásia / LIAFFLCH USP, através dos estudos afro-asiáticos. Docente em História Moderna no
Departamento de História e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro - UFRRJ.

José da Silva Horta – CH-ULisboa (josesilvahorta@gmail.com)

O interesse da historiografia pelos contextos africanos da produção dos
objectos de marfim classificados como luso-africanos ou afro-portugueses é
recente e ainda excepcional. Encará-los como produções africanas significa
interrogarmo-nos sobre o significado que esses objectos, encomendados por
Europeus ou indivíduos de origem europeia, tiveram para os seus escultores e
para as sociedades em que eles se inseriram. Essa perspectiva é tanto mais
importante para um conjunto de peças de que conhecemos, com precisão, os
modelos europeus a partir dos quais foram executadas. É o caso dos olifantes, ou
trompas de marfim, com cenas de caça, produzidos na Serra Leoa, posteriores a
c. 1498-1501. Sobre eles é útil, mas insuficiente, identificar as fontes de inspiração
europeia ou sublinhar a perícia dos artífices em reproduzi-las fielmente.
Considera-se que estes não foram meros receptores passivos, antes se
apropriaram do modelo europeu exógeno que foi alvo de um processo de
resignificação. Não se afigura despicienda a manipulação de livros, no caso
europeus, considerados veículos de força extra-humana, indispensável para a
produção deste grupo de olifantes. De igual modo, o contexto ritual em que se
inscrevem quer os olifantes para consumo local, quer a caça, de que a presença de
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determinados motivos esculpidos nos olifantes luso-africanos são indício, deve
ser valorizada. Estes indícios, resultantes de uma contextualização pela análise de
fontes escritas, apontam para uma hipótese interpretativa: a associação destes
objectos, quer no processo da sua produção, quer na expectativa do uso que
teriam pelos clientes europeus, a uma experiência religiosa.

The interest of historiography for the African contexts of the production
of ivory objects classified as Luso-African or Afro-Portuguese is recent and is
only beginning. To see them as African productions means questioning the
meaning that these objects, commissioned by Europeans or individuals of
European origin, had for the carvers and for the societies to which they
belonged. This perspective is all the more important for a set of works of which
we know, in detail, the European models they were executed from. This is the
case of the olifants, or ivory horns, with hunting scenes, produced in the region
named “Serra Leoa”, after c. 1498-1501. It is relevant, but insufficient, to identify
the sources of European inspiration or to emphasize the skill of the artists in
reproducing them faithfully.
It is argued here that the latter were not merely passive recipients, but
rather they appropriated the exogenous European model and then engaged in a
process of resignification. The manipulation of European books, indispensable
for the production of this group of olifants, as sources of extra-human power
does not appear to be negligible. Likewise, one needs to consider the ritual
context associated with both olifants for local consumption and hunting, of
which certain motifs carved on the Luso-African olifants are a sign. Evidence,
resulting from a contextualization though the analysis of written sources, points
to an interpretative hypothesis: the association of these objects, both in the
process of production and in the expectation of European clients uses, to a
religious experience.
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Luís Frederico Antunes – CH-ULisboa (luisfredantunes@netcabo.pt)

Em geral, a historiografia, nomeadamente a portuguesa, assinalou que a
razão fundamental para o estabelecimento dos portugueses em Moçambique e
para a fundação da feitoria de Sofala foi a tentativa de domínio do comércio do
ouro leste africano que então pertencia ao sultanato de Quíloa. Não obstante, a
documentação contemporânea também indica o marfim como um dos produtos
mais exportados para o mundo árabe e indiano.
O objectivo principal desta comunicação é, com as poucas fontes e
bibliografia disponíveis, discutir o papel económico e social do marfim no
contexto da economia das sociedades africanas da região de Sofala, aquando da
chegada dos europeus. Procura-se também mapear as rotas do comércio de
marfim que, juntamente com outras mercadorias, faziam parte desde há muito
das demandas dos principais mercados do Índico ocidental.

Historiography at large, namely the Portuguese, pointed out that the
attempt to dominate the East African gold trade, at the time under the Kilwa
sultanate, as the main reason for the settlement of the Portuguese in
Mozambique and the foundation of Sofala's factory. Nonetheless, contemporary
historical sources also indicate ivory as one of the most exported products to the
Arab and Indian world.
The main purpose of this paper is to discuss the economic and social
role of ivory in the context of the economy of African societies in the Sofala
region, when the Europeans first arrived there. It also seeks to map the routes of
the ivory trade which, along with other commodities, were since long part of the
demands of the main markets in the western Indian Ocean.
Luís Frederico Antunes: Universidade de Lisboa - Centro de História. Doutor em
História (Especialidade em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa) pela
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Maria Manuel Torrão – CH-ULisboa (mariatorrao@campus.ul.pt)

O comércio das ilhas de Cabo Verde, durante o primeiro século do seu
povoamento, foi sempre associado ao tráfico de escravos. Importante entreposto
negreiro, elo de ligação entre a Europa, a África e a América, a ilha de Santiago
foi, igualmente, uma escala de apoio a navios que necessitavam de abastecimento
alimentar ou reparação.
Embora sejam muito importantes e incontornáveis, estes dois aspectos
não são os únicos que marcaram a história do comércio deste arquipélago;
existem outras linhas mercantis mais discretas, menos participadas pelos
mercadores locais, mas que não devem ser esquecidas numa análise mais
aprofundada na história destas ilhas e especialmente na sua integração no espaço
do Atlântico.
O comércio do marfim transportado da região dos rios da Guiné para a
ilha de Santiago é um dos movimentos comerciais que se enquadra nesta faceta
menos visível mas não menos importante no comércio Atlântico. Partindo da
análise do movimento comercial de que há registo para as primeiras décadas do
século XVI, procurar-se-à apresentar a presença do marfim e do seu comércio
nas ilhas de Cabo Verde. Quem transacciona esta mercadoria, em que
quantidades, qual o seu valor, o marfim permanece nas ilhas ou destina-se
somente à reexportação são algumas das questões a esclarecer relativamente ao
micro-espaço insular mas com o objectivo de integrar esta mercadoria nas rotas
atlânticas que se estendiam da Península Ibérica ao norte da Europa. Desta
forma, talvez seja possível compreender um pouco mais da História, por vezes
imbrincada, dos marfins africanos.
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Trade in the islands of Cape Verde during the first century of settlement
was always associated to trafficking in slaves. Also the island of Santiago, an
important slave-trading hub connecting Europe, Africa and America, was a port
of call for ships in need of food supply or repairs.
These two features, albeit relevant and undeniable, did not exclusively
characterise the history of trade in this group of islands. Other more low-profile
lines of business, with a less marked involvement of local merchants, should not
be forgotten when taking a more in-depth look at commerce in the islands
against the background of their history and integration into the Atlantic scene.
Trade in ivory, brought from the region of the Guinea Rivers to the
island of Santiago, is one of such less visible, though not less important, trading
lines of Atlantic commerce. Considering this line of business in the light of
sources available for the first decades of the sixteenth century, we seek to address
the presence of ivory and its trade in the islands of Cape Verde. Merchant
identity, traded quantities, amounts paid and ivory’s final destination (the islands,
or re-exportation) and some of the issues that will be addressed with a view to
identifying the islands’ micro-space and ascertaining the integration of this
commodity in the Atlantic routes stretching from Iberia to Northern Europe.
Maybe we can thus better understand the story, sometimes quite intricate, of
African ivories.
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de colectâneas documentais.
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Mário Varela Gomes – Instituto de Arqueologia e Paleociências da
FSCH/UNL (mv.gomes@fcsh.unl.pt)

Conhecem-se fragmentos de marfins afro-portugueses, da Serra Leoa e do
Benim, exumados em escavações arqueológicas em contextos urbanos de Almada,
Lisboa e Beja. O primeiro daqueles achados ocorreu nos anos 80 da passada centúria,
enquanto os restantes datam dos primeiros anos do presente milénio.
O conjunto de tais testemunhos conta com: fragmento de colher
representando cabeça de crocodilo, do Benim, encontrado na Rua da Cerca, em
Almada; fragmento de colher ou garfo, com cabeça de ave, muito possivelmente com
aquela mesma origem, procedente do Largo de Jesus, em Lisboa; dois fragmentos de
colheres de São Vicente de Fora, um deles com a representação de português,
produzida em oficina sapi (Serra Leoa), ainda nos finais do século XV ou nos inícios
da centúria seguinte, e o outro, com elemento torso entre discos, também sapi; colher
quase completa, da Avenida Miguel Fernandes, de Beja, com cabo torso terminando
em disco, que julgamos igualmente proceder da Serra Leoa.
Os restos de artefactos que reunimos são os únicos conhecidos tendo
origem em contextos arqueológicos, embora secundários, ou seja, constituem peças
quebradas e postas fora de uso em lixeiras, onde acompanham espólios que
permitem a sua integração sócio-cultural. Trata-se de biografias bem diferentes das
apresentadas por artefactos congéneres, conservados e coleccionados como
raridades, nas salas de maravilhas ou de arte (cabinet de curiosités, wunderkammer e
kunstkammer), ou entendidos como itens de aparato, detidos pelas elites políticas e
casas reais europeias. Os achados portugueses devem reflectir comportamentos
sociais que o contexto cultural e económico do século XVI proporcionava, dada a
ligação entre Portugal e as regiões ultramarinas de origem de tais objectos, podendo
ter sido usados em ambientes abastados e culturalmente evoluídos, mas sem que
fossem considerados intocáveis peças de colecção, cuja função ainda se prendia com
o despertar de emoções e o prestigio social.

Afro-Portuguese ivory fragments from Sierra Leone and Benin were
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uncovered in archaeological excavations in urban contexts from Almada, Lisbon, and
Beja. The first occurrence of these findings took place in the 1980s, and the following
remains dated from the beginning of the current millennium.
The collection of these data includes: a spoon fragment displaying the head
of a crocodile found on Rua da Cerca in Almada; a spoon or fork fragment with a
bird’s head, quite possibly with the same origin, which was discovered in Largo de
Jesus in Lisbon; two spoon fragments from São Vincente de Fora monastery in
Lisbon, one of which has the representation of a Portuguese man, produced in a Sapi
workshop (Sierra Leone) in the late fifteenth century or beginning of the following
one, and the other, also from Sapi with a geometric rope shaped element between
discs; and an almost complete spoon from Avenida Miguel Fernandes (Beja) with a
helix spiral handle ending in a disc, also believed to have been produced in Sierra
Leone.
The portions of the artefacts we gathered are the only examples known to
have originated in archaeological contexts, although secondary in nature. That is to
say that these are broken pieces that were disposed of in the waste, where the
accompanying remains allow us to understand how they fit within a socio-cultural
context. These are very different biographies from those presented by similar
artefacts that were conserved and collected as rarities in art galleries or cabinets of
curiosities, or kept as items of apparatus, left by the political elites and European
royal households. These Portuguese findings should reflect social behaviours that
were provided by the cultural and economic contexts of the sixteenth century, given
the link between Portugal and the overseas regions of origin of such objects. They
may have been used in rich and culturally evolved environments but without being
considered untouchable pieces in a collection, despite having a function connected to
social prestige and the awakening of emotions.
Mário Varela Gomes (n. 1949, Lisboa) é arquitecto pela Escola Superior de Belas-Artes
de Lisboa e Doutor em História, especialidade de Arqueologia pela Universidade Nova
de Lisboa. Leccionou na Faculdade de Arquitectura e é, desde 1996, professor no
Departamento de História de Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa. Foi responsável por trabalhos arqueológicos na Gruta do Escoural,
cromeleques dos Almendres, Portela de Mogos, Xarez e Cuncos, nos povoados neolíticos
da Caramujeira, Castelo Belinho, Guia e Padrão, na feitoria fenício-púnica da Rocha
Branca, povoado da Idade do Bronze de Pontes de Marchil, santuário de Garvão, nas
necrópoles da Idade do Bronze da Vinha do Casão, Alfarrobeira e Vale da Telha, entre
outros. Actualmente dirige escavações no Ribāt da Arrifana e em Kalba, nos Emirados
Árabes Unidos. É autor ou co-autor de mais de uma dezena de livros e de três centenas
de artigos, versando Arqueologia, Arquitectura, História da Arte ou Antropologia. É
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membro da Academia Nacional de Belas-Artes, da Academia Portuguesa da História,
Associação dos Arqueólogos Portugueses e do Instituto de Arqueologia e Paleociências
da Universidade Nova de Lisboa.

Nuno Vassallo e Silva – FCG (nvsilva@gulbenkian.pt)

A produção de marfins de exportação na África Atlântica, seja na Serra Leoa
ou no Benim, não se deveu ao reconhecimento imediato dos portugueses da
excepcionalidade das suas oficinas de escultura de que os textos de Valentim
Fernandes e Duarte Pacheco Pereira são exemplos maiores. Tratou-se do resultado
de décadas de trato comercial, com a conquista de Ceuta a ocupar lugar de destaque,
onde as mercadorias raras tiveram desde sempre uma reconhecida importância.
Nesta comunicação propomos reconstituir este percurso, que permitiu
consolidar o modelo de encomenda de obras de luxo, através de trocas comerciais,
que ensaiado e consolidado nas oficinas africanas, posteriormente se estenderia a
toda a Ásia, sobretudo a partir da afirmação de Goa como capital do Estado
Português da Índia.

The production of export ivory in Atlantic Africa, on the Sierra Leone or in
Benin, was not due to the immediate recognition by the Portuguese of the
exceptional nature of their sculpture workshops, which the writings of Valentim
Fernandes and Duarte Pacheco Pereira serve as major examples. This production
was the result of decades of commercial exchanges that have developed with the
conquest of Ceuta, where rare commodities have always a recognized importance.
In this paper, we propose to reconstruct this route, which allowed to
consolidate the model of command luxury pieces through commercial exchanges
that was rehearsed and consolidated in African workshops and later would be
extended to all Asia, especially with the settled of Goa as the capital of Portuguese
State of India.
Nuno Vassalo e Silva é licenciado em História (Variante História da Arte) pela Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, e doutorado em História da Arte pela Universidade
de Coimbra, com a tese “E muy rica prata fina, de bestiães bem lavrados”: A ourivesaria entre
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Gulbenkian desde 1999, trabalhou no Museu Nacional de Arte Antiga, IPPAR (Galeria
de Pintura do Rei D. Luís) tendo sido conservador do Museu de S. Roque. É autor de
vários artigos e livros na sua área de investigação - História das artes decorativas em
Portugal (com especial destaque para Joalharia e Ourivesaria), a produção de objectos
preciosos na Índia Portuguesa e a história do colecionismo. Áreas em que comissariou
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Peter Mark - CH-ULisboa, Wesleyan University (pmark@wesleyan.edu)

A pintura renascentista, quando analisada no seu contexto histórico,
permite-nos obter dados importantes acerca da expansão do comércio mundial
iniciada em meados do século XV. A iconografia das pinturas quatrocentistas e
quinhentistas sobre “A adoração dos Reis Magos,” em particular, é
exemplificativa de um amplo leque de comportamentos demonstrados pelos
europeus relativamente aos negros africanos, bem como de um conhecimento da
cultura material que circulava entre o Império dos Habsburgo e a África
Ocidental. A partir de finais do século XV e ao longo do século XVI, as
representações escultóricas e pictóricas do Rei Negro apresentam-nos um rei que
oferece, como presente ao Menino Jesus, ora presas (muitas vezes presas em
marfim) ora recipientes evocativos da forma dos saleiros em marfim. Em alguns
casos, o presente parece ser corresponder a uma trompa de caça em marfim
entalhado, ou olifante, com as características estéticas dos marfins importados
para Portugal (ou possivelmente para Antuérpia) a partir da Serra Leoa.
Enquanto um punhado de alfaias litúrgicas representam colheres ‘Sapi’, com
clareza, outras representações ainda não documentadas de colheres podem
igualmente corresponder a importações provenientes da Serra Leoa.

Renaissance painting, viewed in historical context, offers important
insights into the world-wide commercial expansion that began in the midfifteenth century. The iconography of fifteenth and sixteenth century paintings of
“The Adoration of the Magi,” in particular, illustrates the wide range of attitudes
that Europeans exhibited towards Black Africans, and an awareness of the
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material culture that circulated between the Habsburg Empire and West Africa.
From the late fifteenth century through the sixteenth century, sculptural and
painted representations of the Black Magus depict the King bearing, as a gift for
the Christ Child, either horns (often ivory horns) or vessels that echo the form of
ivory saltcellars. In a few instances, the gift appears to be a representation of a
carved ivory hunting horn or Oliphant, with the aesthetic characteristics of
ivories imported to Portugal (or possibly Antwerp) from Serra Leoa. While a few
altarpieces also clearly depict ‘Sapi’ spoons, other not-yet-documented
representations of spoons may also possibly represent imports from Serra Leoa.
Peter Mark is a professor of African Art History at Wesleyan University. He has held
appointments in the History Department at the University of Lisbon and at the EHESS
in Paris. He is a researcher at Centro de História da Universidade de Lisboa. He was a
senior fellow at Re:work (Humboldt University, Berlin) in 2012/13 and an Alexander von
Humboldt fellow at the Frobenius Institut in Frankfurt am Main. He is the author of five
books, including The Wild Bull and the Sacred Forest (2011), Portuguese Style and Luso-African
Identity (2002), and The Forgotten Diaspora (2013 with José da Silva Horta).

René Lommez Gomes – UFMG (rene.lommez@gmail.com)

Presas de elefantes, talhadas ou in natura, são consideradas como os
primeiros tipos de objetos africanos a serem incorporados nas coleções europeias
do período moderno. Entre estes objetos, olifantes, saleiros, píxides, colheres e
outros itens talhados por artesãos africanos são reconhecidos como produtos de
natureza mestiça, fabricados com técnicas construtivas locais e apresentando uma
iconografia que mescla elementos de origem africana e europeia. As principais
hipóteses sobre a gênese destes objetos indicam que eles teriam sido criados
como resposta dos artesãos africanos à cultura luso-africana em formação no
continente, e em atendimento ao gosto dos colecionadores europeus que, entre
os séculos XVI e XVII, os adquiriam das mãos de comerciantes que
frequentavam a costa ocidental africana.
Recentemente, análises das características estilísticas e iconográficas
destes objetos, reforçadas por um vasto corpus documental que registra sua
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fabricação africana e seu comércio intercontinental, confirmaram a natureza
mestiça dos marfins luso-africanos e sua conformação como uma arte do
contato, que conecta diferentes contextos e culturas. Evidências indicam que eles
são criações interculturais, produzidas em contextos africanos para serem
“consumidas” em espaços ultramarinos, notadamente os europeus.
Apesar das renovações na investigação dos marfins luso-africanos,
alguns estudos têm produzido frágeis interpretações sobre os significados e
valores destes objetos em cada contexto. Parte do problema reside na dificuldade
em se determinar a origem das peças e a forma como seus produtores as
perceberam e valoraram. No tocante à apropriação dos marfins no contexto
europeu, muitos trabalhos circunscrevem-no em práticas colecionistas
supostamente impulsionadas, ao longo de dois séculos, por um gosto atemporal
pelas novidades e pelo exótico.
As fontes que documentam a formação das coleções europeias e os usos
do marfim africano em espaços fora da África apontam, no entanto, para formas
mais complexas de apropriação e ressignificação destes objetos. Tão cedo quanto
em 1507, o falecido duque D. Juan de Guzmán deixou em seu palácio sevilhano
uma coleção com objetos da América e da África, incluindo dois tabuleiros, dois
píxedes e três saleiros de marfim “da Guiné”. Se estes objetos testemunhavam o
envolvimento do aristocrata com o tráfico de escravos africanos para as Ilhas
Canárias, uma “buzina de marfim” pertencente à coleção do erudito Vicencio
Juan de Lastanosa foi interpretada como uma antiguidade, cuja procedência era
informada de maneira imprecisa, oscilando entre indiana e japonesa. Em 1644, o
conde Johann Moritz von Nassau-Siegen levou para Haia um conjunto de móveis
em marfim africano, fabricados no Recife. O conjunto foi, posteriormente,
doado ao Príncipe Eleitor de Brandemburgo, por seu valor artístico e sua
singularidade como objeto feito no Brasil. Pouco mais tarde, um missionário
capuchinho, em passagem por Recife, testemunhou o emprego de escravos
africanos para talhar rosários e outras peças sacras em noz de coco e em marfim.
Esta comunicação tem por objetivo analisar um conjunto de fontes que
registram o colecionismo dos marfins africanos no período moderno, colocando
em relevo seu potencial para o entendimento das múltiplas formas de
incorporação, valoração e caracterização destes objetos nos contextos europeus.
Paralelamente, pretende-se demonstrar como estes documentos, abordados à luz
dos métodos da História das Coleções, podem revelar informações sobre como
colecionadores, comerciantes e estudiosos filtravam e manipulavam os dados
acerca dos contextos originais, da procedência e da circulação dos marfins lusoafricanos ao incorporá-los em diferentes contextos de colecionamento.
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Elephant tusks, carved or not, are considered the first types of African
objects to be incorporated by European collections in the modern era. These
objects include oliphants, saltcellars, pyxes, spoons and other items carved by
African artisans. They are recognized as products of intercultural nature, made
with local techniques and presenting iconographies that mix elements of African
and European origin. The main hypotheses about the genesis of these objects
indicate that they would have been created as a response by the African artisans
to the Luso-African culture under formation in the continent or attending to the
taste of European collectors who, between the sixteenth and seventeenth
centuries, used to acquire them from traders who often visited the Western coast
of Africa.
Recently, analyses of the stylistic and iconographic characteristics of
these objects, reinforced by extensive documentation which attests their African
manufacturing and their intercontinental trade, confirmed that Luso-African
ivories are an art of contact, conceived in the connection of different contexts
and cultures. Notwithstanding the renewal of the investigation on the LusoAfrican ivories, some studies have produced fragile interpretations of the
meaning and value of these objects in each context. Part of the problem is the
difficulty of determining the origin of the pieces and the way their creators
perceived and valued them. Regarding the appropriation of the ivories in the
European context, many works circumscribe it in collecting practices which have
been supposedly guided, for two centuries, by an atemporal taste for novelties
and the exotic.
The sources which document the formation of the European collections
and the uses of the African ivories in non-African spaces point, nevertheless, to
more complex ways of appropriating and resignifying these objects. As early as
1507, the late Duke Don Juan de Guzmán left in his Sevillian palace a collection
of objects from America and Africa, including two game boards, two pyxes and
three saltcellars carved in ivory “from Guinea”. If these objects witnessed the
relationship of the aristocrat with the slave trade to the Canary Islands, an “ivory
horn” belonging to the collection of the sage Vicencio Juan de Lastanosa was
interpreted as an antique, whose origin was informed imprecisely, oscillating
between Indian and Japanese. In 1644, Count Johann Moritz von Nassau-Siegen
took to The Hague a set of furniture carved and turned African ivory, in Recife
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(Brazil). The set was, later, donated to the Prince Elector of Brandemburg, for its
artistic value and its singularity for being manufactured in Brazil. Somewhat later,
a Franciscan friar, visiting Recife, witnessed African slaves carving rosaries and
other sacred pieces in coconut shell and ivory.
The goal of this paper is to analyze a set of sources which document the
practices of collecting African ivories in the modern era, highlighting its potential
for understanding the multiple ways of incorporation, valuation and
characterization of these objects in European contexts. A parallel goal is to
demonstrate how these documents, approached in the light of the History of
Collections methodology, may reveal information about how the first collectors,
traders and scholars filtered and manipulated data about the original contexts,
origin and circulation of the Luso-African ivories when incorporating them into
different collecting contexts.
René Lommez Gomes é Doutor em História Social da Cultura e professor do curso de
Museologia da Universidade Federal de Minas Gerais, sendo responsável por disciplinas
de História da Arte, História das Coleções e Patrimônio Cultural. Na sua investigação
destaca-se o estudo sobre a produção artística neerlandesa do século XVII, em especial a
pintura e a escultura realizada durante o governo nassoviano do Brasil; e a investigação da
circulação, colecionamento e exibição de materiais e objetos artísticos americanos e
africanos nas coleções da Europa moderna. Na UFMG, coordena o projeto “Raridades
em Contexto: incorporação e ressignificação de objetos e imagens das Índias Ocidentais
nas coleções norte-europeias (século XVII)”.

Tiago Rodrigues – CH-ULisboa, ARTIS-IHA (tiagorodrigues2@campus.ul.pt)

Esta comunicação diz respeito a um olifante luso-africano realizado na
Serra Leoa no século XVI, que no século seguinte foi transformado em
polvorinho. Do olifante em marfim conserva-se um fragmento com 18 cm,
enquanto as ferragens que o modificaram para polvorinho medem 7 cm. O meu
interesse por este marfim deriva do facto de ser uma das raras peças lusoafricanas que se encontra disponível no mercado da arte, tendo a vantagem de
estar num antiquário com loja em Lisboa (e Paris), o que tornou mais fácil o seu
estudo.
Nesta comunicação, sublinho que o reaproveitamento deste fragmento
de olifante prova a estima que estas peças possuíam nos inícios da época
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moderna na Europa, sobretudo pelas suas associações ao mundo masculino da
caça e da montaria áulica. Entre os aspetos iconográficos mais interessantes deste
polvorinho destaca-se o jogo autorreferencial proporcionado pela presença de
um caçador tocando uma trompa de elefante idêntica à peça em questão. Face a
outros exemplos do mesmo género, esta representação destaca-se por sinalizar a
segmentação do olifante em diferentes zonas decorativas, tal como sucede nos
olifantes luso-africanos.
Esta auto-referência sugere que os artesãos africanos valorizavam o seu
trabalho enquanto mestres do marfim, assunto que irei desenvolver na
comunicação. Ainda assim, ao nível do entalhamento, trata-se de um trabalho
imperfeito e rápido, sendo mais rudimentar do que outros olifantes lusoafricanos do mesmo género. Concluo esta comunicação propondo que este
olifante sapi-português não foi concebido para a elite europeia, mas sim para o
comércio regular luso-africano, sinalizando a existência de dois grupos de
olifantes sapi-portugueses: um realizado por grandes mestres, com peças de
elevada qualidade plástica; e outro realizado por artesãos mais modestos, com
peças de menor qualidade plástica.

This communication concerns about a Luso-African oliphant carried out
in Sierra Leone in the sixteenth century, which in the following century was
transformed into a powder flask. From the ivory olifant is preserved na 18 cm
fragment, mounted in 7 cm of hardware from the XVII century. The interest of
this ivory object is due to the fact that it’s one of the rare Luso-African pieces
that is available in the art market. Having the advantage of being in a portuguese
antiquarian with store in Lisbon and Paris, which made it easier to study.
We wanted to point out that the reusing of this fragment of an olifant
proves the esteem that these pieces had at the beginning of the modern era in
Europe. Especially in association with the world of hunting and horse riding.
Among the most interesting iconographic aspects of this little fragment is the
game of self-reference provided by the presence of a hunter playing an hunting
horn identical to the piece in question. According to other examples of the same
genus, this representation stands out by signaling the segmentation of the olifant
in different decorative zones, as it happens in the luso-african olifants from Sierra
Leone. This self-reference suggests that African craftsmen valued their work as
masters of ivory, a subject that I will develop in this communication. Even so, in
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terms of carving, it is observed that it’s an imperfect and fast work, being more
rudimentary than other luso-african olifants of the same type.
I will conclude this communication by proposing that this fragmennt
refers to a Sapi-Portuguese olifant designed not for the European elite but for the
regular luso-african trade. Signaling the existence of two groups of
Sapi-Portuguese olifants: One made by great masters, with pieces of high plastic
quality; And another one made by more modest craftsmen, with pieces of
inferior plastic quality.
Tiago Rodrigues é licenciado em História da Arte pela Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa. (2012-2015). Desde novembro de 2016 é bolseiro FCT no
projeto “Marfins Africanos no mundo atlântico: uma reavaliação do marfim lusoafricano”. Actualmente é mestrando em Arte, Património e Teoria do Restauro no
ARTIS-IHA FLUL onde está a desenvolver uma dissertação que tem por tema “Fontes
Visuais Europeias em Marfins Luso-africanos”.

Vanicléia Silva Santos – UFMG (vanijacobina@gmail.com)
(co-autores / co-authors: Yacy-Ara Froner; René Lommez; Ana Martins Panisset)

O presente estudo tem por objetivo analisar comparativamente uma
imagem de Santo Antônio em marfim e outras estatuetas do mesmo santo feitas
em madeira, que pertenceram à colecionadora Márcia Moura de Castro. Essa
coleção, atualmente sob custódia do Museu de Congonhas (Minas GeraisBrasil), é formada por imagens sacras de pequeno porte e de devoção doméstica,
produzidas no Brasil colonial; em geral, esculpidas em materiais como madeiras,
nó-de-pinho, calcita, chifre, osso e marfim.
As imagens de Santo Antônio em marfim e madeira da colecionadora
brasileira guardam alguma correspondência formal ou estética com imagens
devocionais cristãs e amuletos de marfim e bronze produzidos na África CentroOcidental. Esta semelhança aponta para a hipótese que imagens de pequeno
porte – entre 1 e 15 cm – ligadas às práticas devocionais pessoais sejam
testemunhos da tradução da devotio moderna feita por grupos de africanos e de
afrodescendentes que, pela dificuldade de acesso ao marfim no interior do Brasil,
teriam transposto suas produções para outros suportes disponíveis em suas
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regiões, como o nó de pinho (parte do galho da Araucaria angustifolia ou
brasiliensis).
A opção por trabalhar com as imagens de Santo Antônio decorre da
importância do culto a este santo português em ambos lados do Atlântico e
também porque muitos congoleses já tinham conhecimento do culto a Santo
Antônio (Toni Malau) antes de chegarem ao Brasil. Acredita-se que, no Brasil,
pode ter ocorrido a necessidade de tradução da estrutura imagética
originariamente produzida em marfim para a confecção de imagens em outros
suportes disponíveis. A simplificação formal na execução das peças identificadas
no Brasil testemunham uma produção artística análoga às produzidas no Reino
do Congo, e também a tradução das formas e dos significados, de uma
materialidade à outra.
Por não corresponderem ao recorte patrimonial que historicamente
levou à musealização da imaginária de culto coletivo e de talha erudita, essas
miniaturas foram adquiridas por colecionadores particulares interessados em suas
características “populares”, permanecendo fora do circuito museal de arte sacra.
Atualmente, verifica-se um crescente interesse de estudo, colecionamento e
musealização desta tipologia de imagens, decorrente da reavaliação de seus
significados como vestígios de práticas de devoção privada antes desconsideradas
pela historiografia. Esta comunicação pretende reavaliar os discursos vigentes
sobre as formas de produção da imaginária no Brasil colonial e sua relação com
uma circulação de modelos estéticos e construtivos provenientes da África
Atlântica e demonstrar correspondências entre as imagens brasileiras em nó-depinho e madeira e as produções congolesas.

This study aims to compare one carved ivory figure of St. Anthony with
other sculptures made of wood, which belonged to the collector Márcia Moura
de Castro. This collection, nowadays in custody of the Museum of Congonhas
(Minas Gerais, Brazil) is constituted by Catholic sacred statues of small
dimension, used for personal/domestic devotion, and probably produced in
colonial Brazil. This typology of domestic devotional imagery could be made of
several materials, such as pine-knot, calcite, horn and bone.
The carved ivory or wood figures of Saint Anthony from the Brazilian
collection keep some aesthetic correspondence with Christian devotional statues
and amulets of ivory and bronze produced in West Central Africa. This
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resemblance points to the hypothesis that small sculptures used for personal
devotional practices are testimony of the translation of modern devotion by groups
of Africans and Afro-descendants in Brazil. Because of the difficulty in acquiring
elephant tusks, there was a transposition from ivory images to other raw
materials available in the region. The research focus on St. Anthony sculptures is
due to the importance of the devotion to this Portuguese saint on both sides of
the Atlantic, and also because many Congolese were aware of the cult of St.
Anthony (known as Toni Malau) before arriving in Brazil.
The formal simplification in the execution of the wood pieces identified
in Brazil testifies to an artistic production analogous to those produced in ivory
in the Kingdom of Congo, reinforcing the translation of forms and meanings,
from one materiality to another. These miniatures were acquired by private
collectors interested in their “popular” characteristics, remaining outside the
museum and ecclesiastical collections of sacred art because they did not
correspond to the curatorial choices at traditional museum collections of
devotional imagery. Currently, there is a growing interest in the study of this
typology of devotional imagery, resulting from the re-evaluation of their
meanings as vestiges of private devotion practices still little explored by
historiography.
This communication intends to reassess the current theories on the
forms of production of the sacred imagery in colonial Brazil, and their
relationship with a circulation of aesthetic models and constructive techniques
coming from Atlantic Africa. It aims to demonstrate the kinship between the
Brazilian images made of ivory and wood and the Congolese production.
Vanicléia Silva Santos é professora de História da África da Universidade Federal de
Minas Gerais/UFMG – Brasil. Coordena o projeto A produção, circulação e utilização de
marfins africanos no espaço atlântico entre os séculos XV e XIX. Coordenadora do Centro de
Estudos Africanos (CEA/UFMG). Membro do Comitê Científico Internacional da
UNESCO para Elaboração do IX Volume de História Geral da África (2013-2016).

Vítor Serrão – ARTIS-IHA (vit.ser@letras.ulisboa.pt)

O estudo dos mercados de arte no Portugal da Idade Moderna, a partir
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do recenseamento arquivístico (inventários, testamentos, contabilidade de casas
religiosas e civis, descrições de festas, contratos notariais, etc), dá-nos a presença
de peças de marfim como uma matéria-prima usada com frequência, tanto em
peças destinadas ao culto (imagens sacras, revestimentos de oratórios e mobiliário
litúrgico, etc), como em peças utilitárias de serviço doméstico (colheres, caixas,
saleiros, etc). Também os pormenores acessórios da pintura retabular
renascentista, maneirista e barroca incluem representações de peças de marfim de
origem díspar. Estas referências e representações artísticas mostram que o
marfim em uso é maioritariamente indiano, cingalês, ou das Filipinas, mas
existem também os testemunhos que registam peças de origem africana, como é
o caso da colher de marfim inventariada, em fins do século XVI, na colecção dos
nobres Castros, condes de Basto, em Évora. O marfim soube combinar-se com
outras matérias-primas, como a tartaruga, em encomendas de oratórios, caixasescritório e outras peças de artes decorativas, caso das que o mercador de
Santarém Tristão Nunes Infante mandou fazer no Pernambuco, em fins do
século XVII. Pretende-se enfatizar a importância deste cruzamento entre o olhar
iconográfico (a partir das peças existentes e da sua representação na arte da
pintura) e o olhar documental (a partir das referências nas fontes primárias, ainda
virgens de aproveitamento, em que os nossos arquivos, públicos e privados, são
abundantes). O estudo dos usos do marfim na arte portuguesa mostra, enfim,
linhas originais de utilização e combinatórias miscigenadas que enriquecem o
património português e precisam de ser mais e melhor analisadas.

The study of the art markets in Portugal during the modern period based
on archival documentation (inventories, wills, accounting books of religious and
civil houses, descriptions of celebrations, notary contracts, etc.) gives us
knowledge about the presence of ivory pieces as a material regularly used, both in
religious images (statuettes, oratories, liturgical furniture, etc.), and in utilitarian
pieces of domestic service (spoons, boxes, salt cellars, etc.). The presence of this
kind of works is also documented trough secondary details of Renaissance,
Mannerist and Baroque retable painting. These references and artistic
representations show that these works in ivory are mainly produced in India, Sri
Lanka or the Philippines, but there are also testimonies that record pieces of
African origin, such as the ivory spoon inventoried at the end of the 16th century
in the Collection of the Castros, counts of Basto, in Évora. Ivory was able to
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combine with other raw materials, such as tortoise, in orders for oratories, office
boxes and other pieces of decorative arts. One remarkable case deals with the
piece that the merchant from Santarém Tristão Nunes Infante ordered to be
made in Pernambuco at the end of the 17th century. This paper intends to
emphasize the relevance of using a combination of methodologies to improve
our knowledge, namely the iconographic perspective (from the existing pieces
and their representation in paintings) and the documentary perspective (from the
references in primary sources, still virgin of use, in which our archives, public and
private, are plentiful). The study of the uses of ivory in Portuguese art shows, in
the end, original lines of use and miscegenations that enrich Portuguese heritage
and need to be more and better analyzed.
Vítor Serrão é Professor Catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
onde dirige o centro ARTIS-Instituto de História da Arte. É vice-presidente da Academia
Nacional de Belas Artes, membro das Academias das Ciências e de História, e autor de
numerosa bibliografia sobre arte portuguesa dos séculos XVI-XVIII e sobre teoria da
arte, de que se destaca O Maneirismo e o Estatuto Social dos Pintores Portugueses (1983), André
de Padilha e a pintura quinhentista, entre o Minho e a Galiza (1998), A Pintura Proto-Barroca em
Portugal, 1612-1657 (2000), A Cripto-História da Arte. Análise de Obras de Arte Inexistentes
(2001), A Trans-Memória das Imagens (2006), O Fresco Maneirista no Paço de Vila Viçosa,
Parnaso dos Duques de Bragança, 1540-1640 (2008) e Arte, Religião e Imagens em Évora no tempo
de D. Teotónio de Bragança, 1578-1602 (2015), e os catálogos das exposições (que
comissariou) Josefa de Óbidos e o tempo barroco (1991), A Pintura Maneirista em Portugal - arte no
tempo de Camões (1995) e Rouge et Or. Trésors du Baroque Portugais (2001).

William Hart – Retired Professor of the University of Ulster
(wa.hart@ulster.ac.uk)

Entre os mais antigos artefactos trazidos da África Subsaariana para a
Europa encontrava-se um grupo de esculturas em marfim, entalhadas para
antigos navegadores portugueses por entalhadores da Serra Leoa, da Nigéria e do
Congo em finais do século XV e no século XVI. Estes marfins afro-portugueses
— trompas de caça, saleiros, taças, colheres e garfos, todos laboriosamente
trabalhados — eram objectos de prestígio amplamente divulgados entre as
famílias dos reis e príncipes da Europa e que figuram, desde tempos muito
precoces, nos inventários coevos dos seus tesouros e wunderkammern. Com o
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passar dos anos, contudo, o destino destes marfins viu-se envolto num manto de
obscuridade. Das mais de 200 peças de marfim actualmente identificadas, poucas
têm uma proveniência passível de ser datada anteriormente à sua presença nos
registos dos museus e colecções privadas do século XIX. No presente artigo
procura-se colher, para um período anterior, na correspondência e livros de
minutas de coleccionadores ingleses do século XVIII, vislumbres proporcionados
sobre marfins africanos, demonstrando-se que os mesmos são fontes muito
valiosas, embora até agora inexploradas, para reconstituir a história de duas peças
em marfim afro-portuguesas em particular: o chamado ‘Olifante de Castle
Drumond’ e um saleiro com motivos cristãos actualmente exposto no Museu
Britânico.

Among the earliest artefacts to be brought back to Europe from subSaharan Africa were a group of ivory sculptures carved for the early Portuguese
mariners by carvers in Sierra Leone, Nigeria and the Congo in the late 15th and
16th centuries. These Afro-Portuguese ivories—elaborately sculpted hunting
horns, saltcellars, pyxes, spoons and forks—were objects of prestige that
circulated widely among Europe’s royal and princely families and appeared from
an early date in contemporary inventories of their treasuries and wunderkammern.
Over the years, however, the fate of these ivories became veiled in obscurity. Of
the more than 200 ivories identified today, comparatively few have a provenance
that can be traced back beyond their presence in the records of museums and
private collections in the 19th century. This paper looks at an earlier period, in the
letters and minute books of 18th century English antiquarians, for glimpses they
afford of African ivories; and shows that the former are an invaluable, if hitherto
unexploited, source for tracing the history of two Afro-Portuguese ivories in
particular: the so-called ‘Drumond Castle Oliphant’ and a saltcellar with Christian
motifs now in the British Museum.
William Hart: Retired from teaching philosophy at the University of Ulster, Northern
Ireland in 2009. He is the author of Continuity and Discontinuity in the Art History of Sierra
Leone and of many articles on the traditional art of Upper Guinea. A consulting editor of
the journal African Arts. He is currently working with Ezio Bassani on an updating of
Bassani and Fagg’s 1988 catalogue raisonné of Afro-Portuguese Ivories.
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Yacy-Ara Froner – UFMG (yacyara.froner@gmail.com)
(co-autores / co-authors: Luiz Antônio Cruz Souza; Alexandre Leão;
Thais Venuto; Alexandre Costa; Danielle Cardoso)

O grupo internacional de estudos “Marfins Africanos no Mundo
Atlântico” abrange distintas pesquisas realizadas em diversos centros
internacionais e universidades. Considerando os contextos peculiares de cada área
de projeção, a variação em torno dos objetos de estudo e dos objetivos da
investigação demonstra a amplitude da proposta. No caso do Brasil, a escassa
ocorrência de objetos de marfim característicos das oficinas do Reino do Congo
ou de outros centros produtores africanos, como no caso dos olifantes, saleiros,
colheres, braceletes e miniaturas de santos voltados à devoção pessoal, impõe a
construção de hipóteses e perspectivas de investigação específicas, que levam a
diferenciadas abordagens do tema.
As perguntas que guiam a investigação “Acervo em Marfim de Minas
Gerais” da Universidade Federal de Minas Gerais, financiado pela agência de
fomento Fapemig por meio do Edital Demanda Universal, repousam em outra
categoria de questionamento. Qual a procedência das presas de elefante utilizadas
nos objetos encontrados no Brasil, asiática ou africana? É possível identificar o
uso de marfim bruto em oficinas escultóricas brasileiras dos séculos XVII ao
XIX? É possível confirmar o uso da mão-de-obra escrava e de forros no trabalho
com esta matéria-prima? É possível identificar nas marcas de ferramentas
encontradas nesses objetos alguma correspondência com instrumentos utilizados
na imaginária de madeira? Como se dá a apropriação da estética das peças de
marfim importadas de Portugal, da África ou da Índia na composição de objetos
confeccionados em outros suportes, como a madeira? De que forma e em qual
medida a hibridação iconográfica, que desvia o hieratismo erudito baseado na
tradição, indica uma certa autonomia artesanal?
Esta comunicação tem por objetivo apresentar os quatro eixos
fundamentais que estruturam esta pesquisa: o trânsito de matéria-prima, as
tecnologias de construção dos objetos, a formação de mão-de-obra local e a
apropriação estética e de culto de imagens procedentes de outros meios Na
particularidade do contexto brasileiro repousa o lastro desta investigação, cuja
territorialidade imagética complementa as relações ampliadas do grupo
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internacional. Além dessas questões, uma metodologia amparada na utilização de
técnicas morfométricas e analíticas para caracterizar o marfim de elefante e sua
proveniência estabelece o cruzamento dos campos da História da Arte, da
História da Cultura e da História da Arte Técnica como fundamento basilar à
investigação.

The international group of studies “African Ivories in the Atlantic
World” covers different researches carried out in several international centers and
universities. Considering the peculiar contexts of each frame of reference, it is
important to point the diverse focuses regarding the object of study, which
demonstrates the breadth of the proposal. In the case of Brazil, the rare
occurrence of ivory objects characteristic of the Kingdom of and from other
African producing centers, such as works of the oliphants, saltcellars, spoons,
bracelets, and miniatures of saints dedicated to personal devotion, imposes the
construction of hypotheses and investigation that lead to different approaches
and perspectives concerning the theme.
Therefore, the questions that guide the investigation “Collection in Ivory
of Minas Gerais”, developing by the research group of Fine Arts School-UFMG,
and supporting by the State Funding Agency of Minas Gerais Fapemig, repose in
another category of investigation. What is the origin of elephant tusks used in
objects found in Brazil? Do they came from Asia or Africa? Is it possible to
identify the use of the ivory in sculptures made in Brazil from the 18th to the
19th centuries? Is it possible to confirm the use of slave and free labors in the
production of works with this kind of material? Is it possible to identify in the
tool marks found on these objects some correspondence with instruments used
in the wood sculptures? How is the appropriation of the aesthetics of ivory
pieces imported from Portugal, Africa, and India in the composition of objects
made in other supports, such as the wood? How does iconographic hybridization
that changes the scholarly iconology based on tradition indicate a certain artisan
autonomy?
This communication aims to present the four fundamental axes that
structure this research: the transit of ivory in natura; the technologies of objects’
construction; the local labor establishment; and the aesthetic and devotional
appropriation. The using of a methodology based on morphometry, and the
analytical techniques to characterize elephant ivory and its provenance
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establishes the intersection of the fields of History of Art, History of Culture, and
Technical Art History. Therefore, according to the Brazilian imagery territoriality,
this particular investigation searches to complement the extended relations of the
international group.
Yacy-Ara Froner é Professora de História da Arte – Departamento de Artes Plásticas da
Escola de Belas Artes/UFMG. Coordenadora do Grupo de Pesquisa ARCHE. É
investigadora integrante do projeto A produção, circulação e utilização de utilização de marfins
africanos no espaço atlântico entre os séculos XV e XIX (UFMG).
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O projeto internacional de investigação “Marfins Africanos no Mundo Atlântico
/ African Ivories in the Atlantic World” (PTDC/EPH-PAT/1810/2014),
financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal, integra 28
investigadores da Universidade de Lisboa, da Universidade de Évora e da
Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil, num estudo de três anos sobre
o comércio de marfim e os objetos africanos e luso-africanos. O projeto tem em
curso o primeiro estudo abrangente dos marfins africanos, do século XV ao
XVIII, que se encontram em coleções de Portugal e do Brasil (Minas
Gerais). Os principais objetivos deste projeto são: reconsiderar a percepção de
marfins luso-africanos; reavaliar a sua hibridez artística; e ientificar obras que têm
sido negligenciadas.

The international research project “Marfins Africanos no Mundo
Atlântico/African Ivories in the Atlantic World” (PTDC/EPHPAT/1810/2014), funded by the portuguese Fundação para a Ciência e
Tecnologia (FCT), includes 28 scholars from the University of Lisbon, University
of Évora and the Federal University of Minas Gerais - Brazil in a 3-year study of
the African and Luso-African ivories and of ivory trade. The project incorporates
the first comprehensive study of the African ivories, 15th -18th centuries, found
in collections in Portugal and Brazil (Minas Gerais). The main goals for this
project are: to reconsider the perception of Luso-African ivories; to reassess their
artistic hybridity; and to identify works whitch have been overlooked.
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