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Resumo 

 

Timor-Leste é um território marcado pela presença portuguesa, não só do ponto de vista 

político, administrativo e social, mas também científico, de que se destacam os 

materiais resultantes das missões científicas assim como de outros percursos que aí se 

desenvolveram, em especial durante o período do Estado Novo. Dessas iniciativas, 

surgiram coleções de materiais que ajudam a perceber as diferentes dimensões do 

território e das comunidades timorenses, entre os quais as fotografias e outras imagens. 

No entanto, e após o fim do regime ditatorial em Portugal, ou mesmo antes, as coleções 

dispersaram-se por diferentes entidades, individuais e institucionais, e por lugares 

distintos, alguns seus herdeiros. Entre estes, destaca-se o Museu de História Natural e 

da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP), que recebeu parte do espólio do 

Instituto de Antropologia da Universidade do Porto (IAUP) que abriga alguns materiais 

relativos a Timor-Leste. O presente trabalho dedica-se ao seu estudo, em particular das 

coleções fotográficas e de imagens produzidas no decurso dessas missões científicas, 

procurando recenseá-las e perceber os seus usos, sentidos e ligações com demais 

coleções. A partir desta realidade, apresenta-se a identificação desses materiais, a sua 

contextualização e articulação com outros, contidos noutras instituições, e, por fim, a 

elaboração de uma proposta de sistema de informação que procura construir uma rede 

de conhecimento sobre as coleções, as respetivas imagens e os seus percursos e usos.  

 

Palavras-chave: Fotografia, Coleções, Missões Científicas, Museu de História Natural 

e da Ciência da Universidade do Porto, Timor-Leste. 
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Abstract 

 

East Timor is a territory that was occupied by Portugal, not only politically, 

administratively and socially, but also scientifically, from which highlights the materials 

produced during the scientific missions, as well as in other routes that were developed 

there, specifically during the Estado Novo period. From those initiatives, collections of 

materials emerged, which helped to perceive the territory’s and its communities’ 

different dimensions, including photographs and other types of images. However, and 

after the ending of Portugal’s dictatorship, or even before, those collections became 

dispersed on different entities, individuals and institutions, and in distinct places, some 

of them their heirs. Among these, there is the Natural History and Science Museum of 

the University of Porto (MHNC-UP), which received part of the University of Porto’s 

Anthropology Institute (IAUP)’s assets, containing some goods related to East Timor. 

This work’s subject is its study, especially of the photographic and pictographic 

collections produced during those scientific missions, seeking its registration and the 

understanding of its uses, meanings and connections with other collections. From this 

reality, it is presented the identification of these materials, its contextualization and 

articulation with others, included in other institutions, and, ultimately, the elaboration of 

an information system, designed to build a knowledge network about the collections, its 

pictures and their routes and uses. 

 

Keywords: Photographs, Collections, Scientific Missions, Natural History and Science 

Museum of the University of Porto, East Timor 
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Introdução 

Timor-Leste é um dos países mais recentes da geografia política mundial, 

afirmando-se como uma nação independente (oficialmente desde 20 de maio de 2002, 

dando origem à constituição do primeiro governo)1, depois do referendum de 1999 que 

legitimou o processo de autodeterminação, o fim da ocupação indonésia (desde finais de 

1975) e a formação do governo em 2001. A sua história exige uma aproximação às 

transformações sociais, políticas, económicas, culturais, dos indivíduos e das suas 

comunidades, das suas diferenças, na longa duração, no acompanhar de um caminho 

que, hoje, se encontra marcado pela construção de um amplo sentido de nacionalidade. 

Nacionalismo, identidade e globalização são palavras-chave que definem Timor como 

resultante de um cruzamento de várias realidades (Mendes, 2005), tendo em conta a 

procura de construção de uma unidade, de uma nação, frente à multiplicidade de grupos 

linguísticos, à ocupação indonésia e a um mundo asiático que se cruza com o ocidente 

(Cabecinhas, 2016; Leach, 2008). 

Os quinhentos anos de Timor-Leste estão associados à “descoberta” do território 

por parte dos chineses e dos portugueses, à procura da preciosa madeira de sândalo, que 

alimentava as tradicionais rotas comerciais do oriente, e aos avanços, irregulares, dos 

frades dominicanos na segunda metade do século XVI e de outras ordens religiosas já 

no século XVII (Thomaz, 1998, 591-612), ao sabor das turbulências tribais locais e das 

disputas com outros colonizadores, sejam os holandeses, sejam os portugueses (Gunn, 

1999). 

A presença dos portugueses assume uma orientação racionalizada e burocrática, e 

um interesse económico nos mercados locais, mais regulado do ponto de vista 

alfandegário, no século XVIII (Matos, 1975). A viragem do século XIX trouxe um 

reforço institucional português, que marca as transformações políticas e orgânicas, 

administrativas e de investimentos infraestruturais. Por sua vez, o Estado Novo, i.e., o 

                                                           
 
1  Decreto-Lei nº 3/2002 sobre a Estrutura Orgânica do I Governo Constitucional, disponível em 

http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2002_2005/decreto_lei_governo/3_2002.pdf  

http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2002_2005/decreto_lei_governo/3_2002.pdf
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regime político de cariz ditatorial que vigorou entre 1926 e 1974 em Portugal, reforça 

este controlo, num quadro internacional associado às guerras mundiais e à “maré 

anticolonial” (Agência Cultural do Ultramar, 1970; Alexandre, 2017, 175-197, 728-746; 

Figueiredo, 2011, 402-413). Fustigado por turbulências sociais e políticas, Timor viu-se 

num constante percurso de superação, em muito apoiado na diversidade cultural que, 

ainda hoje, define o seu presente. De que forma Portugal, país colonizador, contribuiu 

para um percurso composto por várias metamorfoses, dependentes do regime vigente e 

das suas intenções em relação às colónias? Que rastos articulam as ligações, que 

vestígios, como se construíram, quem os construiu, por que razão, em que contexto, 

com que propósito, são questões que se colocam. 

 

Justificação do projeto de dissertação 

A oportunidade, em adicionar informação e conhecimento à historiografia e à 

informação depositada em vários arquivos, surgiu de um contexto muito particular, ao 

se tomar conhecimento, ao longo do ano curricular do mestrado em História e 

Património, da existência de fotografias (cuja tipologia, mediante a investigação feita no 

terreno, veio a incluir provas em papel e postais, razão pela qual nos referimos a 

imagens) sobre Timor no Museu de História Natural e Ciência da Universidade do Porto 

(MHNC-UP), sediado na Reitoria da Universidade2. No decurso do primeiro ano do 

mestrado, fomos definindo um projeto muito mais amplo que, de forma muito 

ambiciosa, se designava por Fotografia em, de e para Timor, com o objetivo de 

conhecer e divulgar um espólio de imagens, sediado na Universidade do Porto. 

Servimo-nos de exemplos afins, relativos a exposições fotográficas de coleções 

timorenses. Por exemplo, a exposição realizada em dezembro de 2017, na sede da 

Energias de Portugal (EDP), no Porto, na iniciativa “Expressões Lorosae”. Retratos e 

imagens do território visaram transmitir a ligação timorense aos portugueses, 

fotografados por Vítor Cordeiro, que representou a EDP na Empresa de Eletricidade de 

                                                           
 
2 Resulta da fusão do Museu de História Natural com o da Ciência da Universidade do Porto. Informação 

retirada do endereço oficial da instituição em: https://mhnc.up.pt/sobre-o-mhnc-up/  

https://mhnc.up.pt/sobre-o-mhnc-up/
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Timor-Leste3.  

Já no Arquivo e Museu da Resistência Timorense, em Díli, em maio de 2017, 

“Rostos de Timor” reuniu fotografia da autoria do fotojornalista António Cotrim, 

relativa à luta pela independência do povo timorense, quando da ocupação indonésia. 

Esta foi a segunda versão de uma exposição de outubro de 2011, que percorreu várias 

cidades portuguesas, como Lisboa (Centro Nacional de Cultura), Coimbra (galeria do 

café Santa Cruz), Ourém (Biblioteca Municipal), Entroncamento (Galeria Municipal) e 

Fátima (Museu de Arte Sacra). O objetivo era o de partilhar as emoções captadas no 

período da Resistência, nas cidades de Baucau e de Díli. O trabalho de Cotrim já 

constou em outras publicações, como catálogos, folhetos, postais, jornais e revistas 

(Sindicato dos Jornalistas, 2013). 

Outro projeto surgiu com “Alma e Cultura”, março de 2018, em Guimarães (em 

junho de 2017, estivera no Funchal), no qual o objetivo era o de dar a conhecer a vida e 

a cultura do povo timorense. Com fotografias de Hilárius Bilok, a exposição procurou 

ajudar o Centro Social Nossa Senhora de Fátima, situado no enclave de Oecusse, com a 

troca de cada uma das fotografias por um donativo, apoiando a compra de um transporte 

escolar para as crianças do centro e a melhoria de algumas das instalações do mesmo4.  

Um encontro realizado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), 

a 24 de maio de 2018 (Memória & História - os arquivos de e para Timor)5, levou a 

aproximar-nos a iniciativas no seio da própria Universidade do Porto, nomeadamente na 

identificação e no estudo de arquivos e repositórios digitais com documentação relativa 

a Timor-Leste. Uma dessas iniciativas, a CHART (Clearing House for Archival Records 

on Timor Inc.)6, predispõe-se à organização e preservação dos registos relacionados 

com o agora país, contando, como linhas de atuação, a localização de material sob a 

                                                           
 
3 Esta exposição passou também por Sabugal até abril de 2018, por intermédio da Associação Malcata 

com Futuro, em articulação com a Associação dos Amigos Solidários com Timor-Leste (AASTL). 
4 Quanto ao fotógrafo, possui um currículo vasto na fotografia em Timor-Leste, sendo responsável pela 

organização de várias exposições, entre as quais “Noite Solidária”, na qual outras fotografias são leiloa-

das, também para fins sociais.  
5  Colóquio Internacional. Disponível em: Disponível em: 

https://sigarra.up.pt/flup/en/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=77703 [Consult. a 05-06-2019]. 
6 O website do seu projeto pode ser consultado em: https://timorarchives.wordpress.com/ [Consult. a 05-

06-2019].  

https://sigarra.up.pt/flup/en/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=77703
https://timorarchives.wordpress.com/
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tutela pública e privada, o apoio da sua salvaguarda a longo prazo e o incentivo da sua 

digitalização para um acesso cada vez mais global7. No encontro, fez-se uma avaliação 

da existência de vários arquivos, de iniciativas internacionais (AMRT, Arquivo e Museu 

da Resistência de Timor-Leste8; Arquivo Nacional de Timor-Leste9; CIDAC, Centro de 

Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral10, Charles Darwin University11; 

CAMSTL, Centro Audiovisual Max Stahl Timor-Leste12; CAVR, Comissão de Acolhi-

mento, Verdade e Reconciliação13; Dare Memorial14; National Library of Australia15). A 

própria Universidade do Porto tem um excelente Fundo Timor na Biblioteca da Facul-

dade de Engenharia, apresentado neste colóquio, associado à ação do Professor Barbedo 

de Magalhães, um vasto arquivo sobre a solidariedade com Timor-Leste (Costa, 2017). 

Relativamente ao Centro Português de Fotografia16, sediado na cidade do Porto, tam-

bém ele contém informação relevante relativamente a Timor, entre a qual se insere um 

álbum fotográfico, que mereceu já um primeiro estudo (Ferreira, 2011). 

Foi nessa convergência de dificuldades, em perceber e articular a possível exis-

tência de informações sobre Timor, em diversas instituições, que nos ocorreu, com a 

colaboração da Universidade do Porto, explorar as referências relativas a coleções sobre 

                                                           
 
7  Informação retirada dos endereços https://timorarchives.wordpress.com/chart/ e 

http://timorarchives.wordpress.com/archives-in-timor/, John Waddingham, fundador do CHART, relações 

próximas com Pat Walsh [Consult. a 06-06-2019]. 
8 Alfredo Caldeira, Fundação Mário Soares/AMRT http://amrtimor.org/ [Consult. a 06-06-2019]. 
9 http://www.estatal.gov.tl/English/Directorates/Arquivo.html [Consult. a 06-06-2019]. 
10 http://www.cidac.pt/ , Luísa Teotónio Pereira, responsável pelo CIDAC [Consult. a 06-06-2019]. 
11 http://libguides.cdu.edu.au/east-timor, Ruth Quinn, Charles Darwin University, Diretora da Biblioteca 

[Consult. a 06-06-2019]. 
12 http://tekeemedia.com/camstl/. Max Stahl, jornalista que filmou o massacre no cemitério de Santa Cruz 

estabeleceu-se em Timor e fundou o CAMSTL, que tem um arquivo de vídeos sobre história recente de 

Timor, agora disponível nos arquivos da Universidade de Coimbra http://camstl.uc.pt/ [Consult. a 06-06-

2019]. 
13 http://www.cavr-timorleste.org/en/archives.htm, Pat Walsh, figura de proa da CAVR [Consult. a 06-06-

2019]. 
14  http://www.defence.gov.au/opex/global/opastute/images/gallery/2009/0529/index.htm (não tem um 

arquivo, mas está ligado a arquivos militares australianos) [Consult. a 06-06-2019]. 
15 Anya Dettman, responsável pela Colecção Timor da National Library of Australia, East Timor Librari-

an & Southeast Asia Specialist) http://www.nla.gov.au/what-we-collect/asian e 

http://www.nla.gov.au/sites/default/files/national-library-of-australia-east-timor-bibliography-may-2009-

update-2.pdf [Consult. a 06-06-2019]. 
16 Centro Português de Fotografia. Coleção Álbuns Fotográficos, Costumes e Tipos do Districto de Timor. 

Disponível em https://digitarq.cpf.arquivos.pt/details?id=60427 [Consult. a 06-06-2019]. 

https://timorarchives.wordpress.com/chart/
http://timorarchives.wordpress.com/archives-in-timor/
http://amrtimor.org/
http://www.estatal.gov.tl/English/Directorates/Arquivo.html
http://www.cidac.pt/
http://tekeemedia.com/camstl/
http://camstl.uc.pt/
http://www.cavr-timorleste.org/en/archives.htm
http://www.defence.gov.au/opex/global/opastute/images/gallery/2009/0529/index.htm
http://www.nla.gov.au/what-we-collect/asian
http://www.nla.gov.au/sites/default/files/national-library-of-australia-east-timor-bibliography-may-2009-update-2.pdf
http://www.nla.gov.au/sites/default/files/national-library-of-australia-east-timor-bibliography-may-2009-update-2.pdf
https://digitarq.cpf.arquivos.pt/details?id=60427
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Timor, existentes no Museu da História Natural e da Ciência da Universidade do Porto 

(MHNC-UP). O espólio deste Museu está ligado à fundação da Escola Politécnica do 

Porto (1837) e à criação da Universidade (1911) ao recolher informação relacionada 

com as diferentes especializações científicas (Antropologia, Zoologia, Botânica, Mine-

ralogia, Meteorologia, etc.), resultado da multiplicação de expedições ultramarinas cien-

tíficas, do envolvimento de Portugal nas exposições universais, da iniciativa de docen-

tes, que apontavam para a necessidade do ensino universitário experimental e técnico 

(Gil, 2005, 31; Monteiro et al., 2010). 

Um primeiro contacto com referências a um possível fundo sobre Timor-Leste 

apontou para a existência de um conjunto de coleções que resulta da herança do espólio 

do Instituto de Antropologia da Universidade do Porto (IAUP), entidade que acabaria 

absorvida pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP). Perante a aná-

lise do artigo de Maria José Cunha sobre as coleções existentes ao abrigo desta faculda-

de17, teve-se a consciência da vastidão do trabalho a realizar, se, para além de referenci-

ar as coleções fotográficas coloniais sobre Timor, se procedesse à sua digitalização, 

tarefa incomportável no âmbito temporal disponível. Ficou claro que que nos detería-

mos nas fotos, acabando por integrar provas e postais, ou seja, imagens de Timor-Leste. 

A abordagem foi sendo concebida de forma sistémica, isto é, não se limitou à aná-

lise destas coleções, que deram origem à designação genérica de coleção sobre Timor, 

abrindo as portas a eventuais relações com outros acervos de outras entidades, tanto 

nacionais, como internacionais. Cumpre-se, assim, o título da dissertação – constituir 

uma rede de informação e de conhecimento em torno do conjunto de imagens sobre 

Timor-Leste, existente no MHNC-UP. 

 

Objetivos, fontes e metodologia 

Os objetivos iniciais foram, assim, reavaliados, para se tornarem metas exequíveis, 

ou seja, realizar-se a identificação, se possível a nível de inventário, do material 

                                                           
 
17  O mesmo pode ser consultado aqui: https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/11577/57376_13

.pdf?sequence=1 [Consult. a 17-10-2018]. 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/11577/57376_13.pdf?sequence=1
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/11577/57376_13.pdf?sequence=1
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existente, o que pressupõe conhecer a sua origem, função, e todas as coordenadas de 

interpretação das coleções ou da sua coleção, ao serviço de uma análise integrada e para 

servir o conhecimento. Ou seja:  

1) efetuar o levantamento do possível espólio fotográfico do Museu da História Na-

tural e da Ciência da Universidade do Porto, relativo a Timor-Leste; 

2) perceber as origens, os percursos e as narrativas deste espólio, nos seus diferen-

tes suportes, sejam fotografias, postais e imagens em geral, existentes no espaço; 

3) relacionar a coleção com outras, eventualmente semelhantes à do espólio do 

Museu e perceber as suas ligações e os seus usos na investigação científica, no 

passado e no presente; 

4) propor uma plataforma de agregação e de apresentação da informação, procu-

rando estabelecer relações do espólio em análise com outros tantos já trabalha-

dos, ou não, e à guarda de outras instituições, nacionais, estrangeiras, timoren-

ses, projetando a colaboração entre si. 

Assim, o objetivo primordial é o de identificar e de escrutinar as coleções de 

imagens relativas a Timor-Leste no acervo do MHNC-UP, essencialmente no que toca à 

sua contextualização, ao estudo dos seus percursos, narrativas e significados que, em 

cada momento, foram assumindo. Desta forma, poder-se-á contribuir para o estudo da 

história de Timor-Leste, das suas comunidades e dos seus lugares. Tal pressupõe que se 

procure avaliar os contextos e os significados das imagens, os seus produtores e as 

narrativas subjacentes à sua produção e ao seu conteúdo. 

Com isto, pretende-se continuar o caminho trilhado por outras iniciativas que 

procuram a gestão, a preservação e a divulgação de coleções patrimoniais. É relevante 

perceber o que tem sido feito com coleções similares, captando eventuais relações 

existentes e compreendendo os seus usos em trabalhos de investigação e divulgação. 

Estes passos permitem pensar num estudo que contribua para o conhecimento do 

passado, do presente e do futuro das comunidades timorenses, ao resgatar elementos 

que se cruzam com os traços deixados pelos próprios timorenses, que, ao serem 

conhecidos, podem ser alvo de valorização patrimonial, para a sociedade em geral e 

para os timorenses em particular, porque se referem àquele território, mesmo que 
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depositados em instituições fora da tutela do seu país.  

Desta forma, sublinha-se, novamente, que este trabalho propõe o estudo e a gestão 

de um repositório de armazenamento da informação em torno dessas imagens, até à sua 

divulgação, estabelecendo conexões com informação afim depositada noutras 

instituições, tanto nacionais como estrangeiras.  

Assim sendo, o trabalho passa por várias etapas que se refletem na estrutura desta 

dissertação. Em primeiro lugar, refletir sobre o conceito de património, património 

científico, dados os contextos de investigação em que tais imagens foram produzidas 

(em particular o da antropologia). Mas também o ambiente político gerador de interesse 

pelas missões científicas, embora não só, com especial expressão a partir dos anos 30 do 

século XX, com o chegar do Estado Novo. A partir deste novo regime, que usava as 

possessões ultramarinas com fins políticos e económicos, as missões científicas 

ganharam uma outra pujança, cruzando o reconhecimento social e natural das colónias 

com as suas pretensões políticas e administrativas.  

De seguida, acompanhou-se o processo de patrimonialização do(s) conjunto(s) de 

imagens sobre Timor-Leste, do momento da sua produção até àquele em que chegaram 

ao MHNC-UP, em especial no que toca às suas proveniências, tendo em conta os 

contextos locais, regionais e nacionais. Assim, as imagens funcionam como um ponto 

de chegada e de partida, conferindo um olhar sobre Timor-Leste, sobre os seus 

percursos, ou seja, quem as produziu, em que contexto, com que intenção, como 

chegaram ao Museu, quando chegaram, quem foram os mediadores e como identificar, 

organizar e mediar esta informação, pondo-a ao serviço do Museu, de Timor-Leste e do 

conhecimento geral.  
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Capítulo 1 – O património como representação da cultura  

1.1. O património como expressão de identidade 

A procura de uma identidade nacional é um desiderato atual do governo de 

Timor-Leste, a construção de algo que decorre de um processo unificador frente à 

multidimensionalidade de um país, cuja história está associada ao colonialismo, ao 

anticolonialismo e ao movimento de Resistência (ver introdução). Com efeito, como 

escreveu José Mattoso, o fenómeno da identidade nacional revela-se de forma 

diferenciada, ela tem graus e não se faz de forma mecânica, tanto mais que, se a 

administração colonial portuguesa assumiu o papel de coordenadora dos diferentes 

reinos pré-existentes, até 1912, os japoneses, durante a II Guerra Mundial, reavivaram 

conflitos entre antigas etnias timorenses, com consequências no pós-guerra (Mattoso, 

2001, 6-13).  

 

 

Figura 1 - Mapa de Timor-Leste. Fonte: http://www.mapas-asia.com/timor-leste.htm [Consult. a 13-06-2019]. 

http://www.mapas-asia.com/timor-leste.htm
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A identificação de cada um destes momentos (e de outros) parece ter uma 

dimensão patrimonial, em que a(s) língua(s), diferenciada(s) (cerca de dezasseis 

unidades linguísticas, em que o tétum é a língua franca, mas não uniformemente falada) 

são a materialização das influências civilizacionais que dividiram a ilha de Timor-Leste 

das outras sociedades indonésias vizinhas, sendo que a criação de culturas crioulas, não 

obstante tenham uma relação com o ocidente, refletem uma cultura híbrida em torno da 

cozinha, música, religião etc.  

Por definição, o património pode ser entendido como um conjunto de pertences, 

de bens ou de elementos que, em si, possuem valores e noções relevantes para um 

indivíduo ou para um conjunto de indivíduos (Guillaume, 2003, 25). Ou seja, a 

realidade patrimonial, mais do que a vertente material, destaca-se pela imaterial, que dá 

entendimento e mobiliza os sentimentos depositados nos bens (Duarte, 2010, 56), que 

vinculam o indivíduo ao elemento patrimonial. 

O património parece adquirir uma nova dimensão através de processos de 

identificação e classificação feitos por políticas de instituições reconhecidas a nível 

nacional ou internacional, em particular acelerados por ferramentas de natureza digital 

(Alawadi, 2017, 2979), que permitem o seu acesso a uma escala quase global. 

Tenha-se em consideração um aspeto fundamental, de articulação do património 

aos seus usos e contextos, em que é interpretado e usado (Kirshenblatt-Gamblett, 1998, 

59). Esses usos envolvem os indivíduos, as comunidades que os vivem e produzem, 

articulados a um território, mas também os agentes de investigação e de divulgação 

cultural e, por conseguinte, as instâncias administrativas e governamentais (Carvalho, 

2005, 222). A harmonização destes interlocutores é bem complexa, porque os últimos 

podem tender a homogeneizar o que é variável, porque património vivo, resultado de 

uma construção dinâmica, em constante reajustamento (Anico, 2006, 3; Silva, 2000, 

219), que respeita uma espécie de “complexo de Noé”, se se quer fazer jus à ligação ao 

passado, vivido (Almeida, 1993, 411). 

Em suma, o debate que se faz entre as noções de património e de identidade é 

premente, essencialmente no que toca à importância do património na construção e na 

consolidação dessas identidades. Na verdade, o debate em Timor-Leste acerca do valor 
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do património tem pela frente um desafio, quando confrontado com os especialistas que 

apontam, exclusivamente, para um "Discurso do Património Autorizado", como refere 

Laurajane Smith (2006). O desafio é o de conseguir dar passos na inclusão do 

património vivido que continua a ser diversificado, herdeiro de séculos de alterações. 

Mesmo com as políticas iniciadas com o governo de Timor-Leste, de identificação e 

classificação do património imaterial (UNESCO, 2013), nem sempre as comunidades, 

as diferentes culturas locais, se revêm no que é oficialmente classificado (McWilliam et 

al, 2014). Este campo está, por isso, em aberto, sendo que a atenção para o “património 

vivo” abre outra janela de observação das manifestações comunitárias, materiais e 

imateriais (Hui, 2018). O debate acerca do sentido da destruição, reconstrução e 

interpretação, hoje, das Uma Lulik (casas sagradas) refere como satisfazem as 

necessidades rituais, dos descendentes e dos ascendentes, como centros espirituais, 

como repositórios espirituais, como agregadores geracionais. Por isso, cada casa 

sagrada não representa o todo, mas a identidade de uma família, que a diferencia de uma 

outra. Contudo, no período pós-independência, assiste-se a formas de reinterpretação do 

sentido deste património, seja pelo Estado (que criou imagens estereotipadas, em grande 

medida pressionadas pela exigências turísticas), seja pelas comunidades (que se 

identificam com vários tipos de casas), tendo em conta os usos dados pelos indivíduos. 

1.2. O património e a ciência 

A natureza do espólio que temos como objeto de estudo conduz-nos a uma 

reflexão acerca do que se convencionou designar por património de pendor científico, 

que não se resume ao seu papel de transmissor de conhecimento, mas também como 

reflexo de uma cultura científica. Este pano de fundo é, também ele, parte de uma 

realidade na qual o património se constrói, por via dos significados e das interpretações 

que lhe são atribuídas.  

A noção de património, ao olhar da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), inclui, na Convenção para a Proteção do 

património mundial, cultural e natural, datada de 1972, os monumentos de valor 

excecional para a ciência (UNESCO, 1972, 2). O próprio património natural inclui, na 

mesma visão, as formações físicas e biológicas munidas de um valor universal para a 
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ciência como um todo. Desta forma, ressalva-se a importância da ciência naquilo que é 

a consideração de um ou de mais elementos como património, tanto ao olhar das áreas 

exatas, como no campo de estudo das emergentes ciências sociais. Dentro destas, 

destaca-se a própria antropologia, naquilo que é o estudo dos povos e dos seus costumes 

e tradições, num olhar não só quantitativo, mas também qualitativo (Sousa, 2008, 108-

110), podendo este advir da materialidade dos bens existentes.  

Resultado de muita desta proximidade entre o património e a ciência é a 

constituição de museus da ciência, em que o material recolhido acaba por fazer parte do 

seu acervo. Isto porque, na consequência desse trabalho, destinado à criação de 

conhecimento sobre uma determinada temática, surge a necessidade de o comunicar e 

de o colocar à disposição do interesse geral. Esse papel acaba por abrir a possibilidade 

desses museus assumirem o protagonismo, tanto num contexto universitário, como por 

iniciativa daqueles que custodiam os acervos científicos em questão. O foco principal é 

o de uma integração social crescente daquilo que é a criação de conhecimento sobre 

algo que diga respeito aos indivíduos e às comunidades, ao território donde são 

provenientes (Gonçalves, 2007, 239; Gil, 2005).  

As diferentes partes do discurso científico integram a construção do património, 

desde os valores que estão subjacentes à definição de objetivos e à criação de hipóteses 

e teorias; até à própria abordagem prática e de investigação, e ao modo como os 

resultados são produzidos e transmitidos. No caso concreto de estudo, tratando-se de 

uma herança cultural, que reúne elementos patrimoniais, para além da sua materialidade, 

eles resultam das alterações no modo de ser e de estar das populações, ao longo dos 

tempos, tendo em consideração as condicionantes atrás descritas. Desta herança, 

resultam, concretamente, os próprios elementos recolhidos nas diversas missões 

científicas, como as antropológicas, em Timor-Leste. A sua comunicação comporta 

objetivos sociais (Delicado, 2006, 54), porque pretende chegar ao público em geral, 

desafio que os museus da ciência tendem a enfrentar (Delicado, 2006, 57), de mediação 

cultural entre o meio académico e o social, essencial na ligação entre a ciência e a 

sociedade. A divulgação surge, de igual modo, como fundamental para que o 

património não se desvincule dos seus contextos e de uma lógica de identificação com a 
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sociedade. A cultura científica, nos moldes dos seus valores e das suas realizações, 

permanece como um ativo patrimonial fundamental para uma sociedade cada vez mais 

consciente da diversidade de culturas, de expressões e de realidades em constante 

investigação.  

1.3. A cultura científica 

A cultura científica é inerente a qualquer investigação, variando por entre 

abordagens, paradigmas e até por escolas de pensamento. No que toca à antropologia, 

área de investigação que produziu muito do conhecimento acerca das comunidades 

locais, inclusive das timorenses, ela aborda as comunidades, tendo em conta a 

proximidade que é exigida na comunicação com os seus indivíduos (Delicado, 2006, 53; 

Gusmão, 1997, 11).   

Aquilo que distingue uma cultura científica de demais abordagens é a forma como 

interpreta a realidade, isto é, a forma como interpreta as impressões e sensações da 

natureza e das próprias comunidades, assim como do uso que estas dão à própria 

natureza em estudo (Kawamura & Watanabe, 2011, 4). A antropologia acaba também 

por influir neste percurso, no sentido em que está atenta à forma como as comunidades 

entendem o mundo (Ferri, 2012, 25). No entanto, Nieto reforça (2013, 209) o sentido 

eurocêntrico que norteou grande parte das tradições científicas, que fez com que os 

estudos de outras sociedades se tornassem secundarizados e relegados. Por outro lado, a 

emergência de uma visão interdisciplinar mais recente abriu portas a um novo 

paradigma de valorização de saberes e de perspetivas (Ferri, 2012, 27). 

As missões científicas portuguesas tiveram muito a ver com o papel do Estado 

colonial, que financiou e que encaminhou várias dessas expedições. A própria definição 

de Estado colonial acaba por corresponder, desde logo, a um país com possessões 

ultramarinas, que as administra como pertencentes ao território da metrópole, ao serviço 

das políticas (económicas, sociais, população, etc.) centrais do Estado. A complexidade 

da construção do conhecimento aumenta perante a existência de diretrizes estatais, para 

além das próprias variáveis relativas aos membros constituintes dessas campanhas e ao 

trabalho incumbido a cada pesquisador, moldando o campo de investigação (Poloni, 

2011, 4). Existem condicionantes que acabam por tornar a cultura científica dependente 
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das circunstâncias existentes, isto é, os agentes integrados no processo, incluindo os que 

não são membros da comunidade científica, têm uma visão condicionada do objeto de 

estudo (Ferri, 2012, 24).  

Não obstante, assiste-se a um percurso que herdou metodologias de atuação de 

outros antropólogos, nomeadamente datadas do século XIX. Apesar das vicissitudes na 

identificação e no tratamento das fontes de informação, para além do contacto com 

objetos de estudo distanciados de uma metodologia científica, elas revelam-se 

fundamentais para o entendimento da realidade timorense de forma integrada e 

interdisciplinar. Essa integração enquadra-se em contextos que abrangem várias áreas 

do saber e os seus estudos até alcançarem uma visão consciente da diversidade 

sociocultural que se está a estudar (Gusmão, 1997, 20).  

A cultura científica emerge, assim, do cruzamento entre os conceitos de cultura e 

de ciência. Desta ligação, surge uma perceção mais concreta daquilo que é o lugar da 

ciência nas sociedades modernas, para além do papel dos seus agentes na construção de 

um conhecimento alicerçado (Ferri, 2012, 27). 

1.4. As coleções patrimoniais na sociedade e na ciência 

Nas várias sociedades ocidentais e orientais, existem tradições que estão 

subjacentes às práticas de colecionismo, com significados pessoais e sociais. Muitas 

destas coleções, devido ao seu valor histórico e aos próprios significados que emanam, 

são reunidas em museus e em outros espaços culturais para a sua gestão, preservação e 

divulgação. Estas coleções resultam, frequentemente, de um percurso pessoal, que teve 

a sua origem em usos e práticas quotidianas, tendo outras utilidades, prévias, que não a 

de meros bens patrimoniais (Clifford, 1988, 220). No entanto, é imprescindível ter em 

conta a sua dimensão pessoal, que fundamenta as transformações que os objetos 

efetuam até à sua chegada aos lugares de promoção cultural (Kopytoff, 1986, 88).  

O próprio processo de angariação dos bens para a sua gestão e exposição faz parte 

de um processo de coleção que é inerente às comunidades humanas, embora os 

pretextos e as intenções variem neste percurso. Resultam, assim, das relações e das 

situações sociais nas quais os objetos são usados e interpretados como símbolos, com 

funções várias, podendo tanto ser de acumulação como resultado de destruição 
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(Gonçalves, 2007, 24). Por sua vez, Guillaume (2003, 18-19) sugere uma relação 

individualista entre o objeto e o seu detentor, numa reunião com fins pessoais, de 

colheita daquilo que arrecadou. Os próprios objetos descobrem a sua utilidade na lógica 

integrada da coleção, marcando o passo das simbologias e dos valores que estão 

inerentes a esses elementos e que conduziram à sua angariação (Guillaume, 2003, 63). 

Do ponto de vista antropológico, esses tipos de coleções representam identidades 

a serem estudadas e percebidas nos seus contextos, tanto comunitários e locais, como 

regionais e até extensíveis a um sentido de nacionalidade e globalidade. No entanto, as 

coleções, que resultam de uma investigação aprofundada, são compiladas com uma 

lógica distinta, fazendo parte do percurso científico dos agentes envolvidos no estudo de 

uma dada realidade e podendo dar lugar à construção de narrativas. Deste percurso, 

nascem bens produtores e transmissores de conhecimento, representativos dos contextos 

dos quais foram retirados e nos quais foram interpretados (Gonçalves, 2007, 27). 

Olhando para o que foi realizado em Timor-Leste, em especial no âmbito das missões 

científicas, de que falaremos mais à frente, delas resultaram vários elementos (entre os 

quais as fotografias) que passaram a fazer parte do espólio de diferentes instituições, na 

forma de coleções. São coleções que captam os costumes e hábitos das próprias 

comunidades representadas, sob o olhar particular dos investigadores que os observaram. 

Neste mesmo caso das missões científicas, sejam elas em Timor-Leste ou não, 

importa destrinçar dois tipos de materiais que constituem estas coleções. O primeiro são 

os materiais recolhidos, isto é, aqueles que são colhidos e reunidos no contexto de 

investigação, sendo-lhes conferida uma lógica por parte de quem os coleciona. A sua 

reunião resulta da atividade subordinada ao plano das expedições científicas subjacentes, 

inerente a esse percurso de investigação. São materiais que pertencem à morfologia 

geográfica, biológica e arqueológica do território, que tanto podem ter tido um uso 

funcional pelas comunidades locais (nomeadamente vestuário, utensílios de trabalho, 

entre outros bens) como podem ser resultantes das análises antropométricas e respetivos 

registos fotográficos (retratos, medições de crânios, etc.). O segundo resulta da reflexão 

sobre os anteriores, na forma de relatórios, artigos, fichas de inventário, álbuns, etc., 

realizados a partir do material reunido e da sua contextualização. 
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Desta feita, as coleções são realidades que se concretizam em diferentes 

momentos da vida humana, entre os quais se incluem a própria investigação científica. 

Até à atualidade, subsistem algumas delas, que permanecem sob a tutela de várias 

instituições públicas e privadas, que estão em processo de gestão, de inventariação e de 

preservação. Neste sentido, e olhando para as particularidades de uma coleção de 

imagens e/ou de fotografias, a preservação digital permanece como um processo de 

gestão, que, ao mesmo tempo que visa manter a integridade das peças, também lhes 

associa a devida contextualização e a lógica inerente da coleção à qual pertencem de 

forma perene. 

1.5. A importância do património científico para o povo de Timor 

O património cultural tornou-se numa prioridade na agenda dos mais diversos 

países, não só no sentido da salvaguarda da sua identidade nacional, mas também no 

reconhecimento das tradições e dos costumes locais e regionais. Nesse sentido, o 

percurso da patrimonialização, isto é, o percurso que leva um bem (material e/ou 

imaterial) ao seu reconhecimento, à sua divulgação, sem descurar a sua conservação e a 

preservação, é imperativo para a sua valorização. Como se escreveu atrás, no caso de 

Timor-Leste, o seu território atual é herdeiro de influências e de perturbações, de 

diversas tutelas e, por isso, vê o seu património fragmentado e disperso por várias 

entidades públicas e privadas, sendo a maior parte destas estrangeiras. A 

responsabilidade de mobilizar este património para as comunidades timorenses pertence 

a todos aqueles que tutelam esses bens, devendo atuar em prol da sua aproximação em 

relação àqueles a quem os bens significam algo.  

A importância de inventariar o que existe em Portugal permite que aqueles bens 

sejam entendidos e cruzados através de outras ferramentas, nomeadamente as 

informáticas, que tutelem outros tantos conjuntos de bens relativos a temáticas similares 

às de outras coleções e que permitem a interpretação e conhecimento do que, por várias 

razões, se encontra disperso. Esta é a forma de recuperar informação e conhecimento. A 

organização dos bens existentes e dos seus registos pode e deve ser efetuada tendo em 

conta outras abordagens, facilitando a interoperabilidade de estruturas de recenseamento, 

inventariação e catalogação (conforme o nível de descrição dos elementos em estudo) 
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de modo a proceder a uma boa preservação e gestão das coleções existentes.  

No caso da coleção de imagens em estudo (que como veremos é a junção de 

várias coleções), a sua temática subordina-se, essencialmente (mas não só), ao estudo 

antropológico das comunidades de Timor, abrangendo a fisionomia dos indígenas, mas 

também o modo de vida, e o território, nas suas paisagens e recursos, assim como os 

elementos arquitetónicos. Estes exemplares chegam à atualidade por intermédio dos 

esforços de várias áreas de estudo, que vêm os seus percursos ser preservados por 

instituições que sucederam às que patrocinaram as missões de investigação, das quais 

resultaram as coleções, entre as quais as fotográficas (Roque & Ferrão, 2011, 122). 

A informação que chega sobre os elementos captados e relacionados, no caso das 

fotografias, é especialmente pertinente perante a omissão de vários deles na atualidade, 

sendo dos poucos objetos que fazem subsistir a sua memória. São memórias que fazem 

parte de um legado da história de uma nação, como a de Timor-Leste, que inclui o 

contexto colonial e as relações com Portugal metrópole. As imagens, entre as quais as 

fotografias, adquirem uma dimensão patrimonial, sustentada nas interpretações e nos 

significados subjacentes (Roque & Ferrão, 2011, 128). Por transmitirem aspetos 

quotidianos, como as atividades laborais, as tradições de vestuário, as suas paisagens e 

demais aspetos antropológicos e etnográficos, descortina-se a importância deste 

património na construção da história de Timor-Leste, das diversas comunidades locais e 

regionais do seu território. Veremos como. 

Todo o espólio produzido e recolhido nos percursos realizados pelas missões 

científicas no território timorense faz parte, assim, da construção histórica daquele país. 

Não só o material fotográfico, arqueológico, artístico e demais científico que existe é 

relevante, porque é o olhar de alteridade, de uma perspetiva que o outro (neste caso 

Portugal metrópole) exerce sobre a comunidade em estudo, que faz parte dos olhares a 

partir dos quais, neste caso, Timor era visto e estudado. Como também é a marca de um 

percurso histórico que informa sobre o passado de um país colonial. Por isso, o 

património que é recolhido vale pela sua realidade material e tangível, mas também 

pelas interpretações a si associadas, as narrativas que as ligam a momentos da sua 

história e aos significados inerentes a cada objeto. 
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Capítulo 2 – A fotografia como recurso da antropologia 

2.1. O registo fotográfico em ciência 

Na sucessão do desenho como forma privilegiada de representação da realidade, 

surge, por entre o desenvolvimento dos tempos, o método fotográfico, que permitiu o 

registo de um momento ou de uma situação com a exatidão visual tão procurada pelo 

desenho. A fotografia pode ser entendida como um captar de uma perspetiva que se 

inicia na ideia do seu autor. É uma ideia que procura ver-se representada, numa dada 

realidade, num momento circunscrito, ao qual estão relacionadas situações e emoções 

(Matos, 2014, 45). No entanto, no caso da ciência, procurava-se a representação fiel e 

nítida dos objetos de estudo visados por parte dos investigadores, no seu processo de 

recolha fotográfica (Peres, 2015, 17), embora pese a dimensão emocional e humana dos 

mesmos no trabalho realizado. 

Esta abrangência faz parte daquilo que o fotógrafo pretende reunir e recolher, 

construindo e transmitindo mensagens sobre e para os indivíduos e as suas comunidades. 

No entanto, essencial à sua perceção é o entendimento do seu contexto, isto é, do 

momento no tempo e no espaço em que a fotografia é criada, visto que complementa e 

reforça a mensagem que o registo capta e transmite. Quando estes elementos não 

existem, adensa-se a especulação sobre o que o registo fotográfico representa, podendo 

gerar significados ambíguos e imprecisos. O seu caráter fragmentado, quando é feito de 

forma isolada, também contribui para que, na ausência de uma lógica de entendimento 

da criação das fotografias, transmita somente uma parte daquilo que se quer assumir 

como parte de uma ou de mais narrativas (Costa, 2016, 136). A própria subjetividade 

associada a cada olhar de uma imagem leva a que se crie uma multiplicidade de sentidos, 

de perceções e até de significados, que podem condicionar o seu presente e futuro. Cada 

fotografia, cujo contexto se desconhece ou não é tomado em consideração por quem 

contacta com elas, pode gerar interpretações que, assim, acabam por conduzir a esse 

olhar plural e subjetivo. 

Antes de se proceder ao registo fotográfico, procura-se reunir as condições e os 

materiais para que se proceda a esse registo, com processos e suportes que sofreram 
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diversas alterações, fruto do progresso tecnológico dos últimos três séculos. A sua 

forma final conduz ao poder de criar significados próprios através da parte da realidade 

que transmite (Matos, 2014, 61) e leva a que se assuma um papel na construção de 

conhecimento. No percurso da fotografia criada em contextos como o timorense, em 

especial no século XX, existem diversos tipos de registos fotográficos, nos quais se 

incluem os retratos dos membros das comunidades, mais ou menos influenciados pela 

presença colonial (Porto, 2003, 121). Muitos daqueles que registam essas fotografias, 

para além das equipas de investigação, ao abrigo de missões científicas, são os próprios 

membros da administração colonial, justificando a existência de várias coleções 

fotográficas destes indivíduos (Matos, 2014, 48). São coleções que, associadas aos seus 

agentes fotográficos, suscitam a investigação, mas também recordações e memórias 

úteis para o seu futuro, que é, hoje, o nosso presente e o futuro de outros. 

Depois do registo fotográfico ser captado e de ficar à disposição para ser gerido, 

existe um percurso de organização e de preservação associado, em especial na sua 

produção em contexto científico. A comunicação fotográfica também mexe com 

relações de poder, com discursos que estabelecem vínculos entre aquilo que é captado e 

quem decide captar (Edwards, 1992, 7). Naquilo que é a produção fotográfica ao abrigo 

da antropologia, o investigador possui uma responsabilidade acrescida, pois, partindo 

das suas metas científicas, das hipóteses de abordagem que coloca previamente, é que 

regista, num dado contexto, aquilo a que se propõe investigar. 

2.2. A dimensão histórica e cultural da fotografia 

As fotografias são um meio de transporte para o passado, revivendo memórias, 

despertando sentimentos e redescobrindo histórias que trazem essa realidade passada à 

atualidade. É um trajeto que prolonga o evento em representação, unindo as várias 

dimensões temporais, passado, presente e futuro, por mais que seja uma visão 

delimitada a uma dada situação. O passado, na medida em que reporta às situações 

visadas pelos fotógrafos; o presente, no sentido prático e materializado da fotografia; o 

futuro, no sentido da sua preservação e na transmissão do conhecimento a si inerente. 

É nesse caminho que as imagens são tratadas como objetos de estudo e de 

discursos. Tantas imagens estão sob a custódia de organismos privados e até pessoais, 
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advindos de iniciativas individualizadas, mas que se cruzam com o que já existe e que já 

foi estudado. Abrem-se as portas para o estudo de narrativas mais pessoais e íntimas 

(Vicente, 2013, 13), embora essas questões possam colocar obstáculos ao seu acesso e à 

sua investigação. A importância de relações profícuas entre investigadores e aqueles que 

estão responsáveis pela sua tutela, entre técnicos de museu, arquivistas e outros 

funcionários, torna-se imprescindível para que se possibilite o estudo das fotografias e 

das suas histórias.  

As evocações históricas e contextuais, tanto individuais como coletivas, das 

fotografias contribuem para um estudo interpretativo no campo das ciências sociais, que 

motivam muitos dos seus registos. Entre outras dimensões que condicionam o processo 

da recolha fotográfica, está a dimensão política. Esta exerce, sobre o registo (seja ele 

qual for, entre os quais, as fotografias), uma série de condicionantes, um olhar 

selecionador do próprio percurso fotográfico, com os objetivos a interpretar, as 

comunidades indígenas e o seu território, e de os utilizar para os seus próprios fins, 

sejam eles políticos, sociais, económicos ou culturais. É com base nisto que, no caso 

português, o papel desta ideia de uma missão civilizadora colonial contribuiu para que 

as missões científicas fossem empreendidas, procurando legitimar a sua presença e o 

seu poder ao representar as figuras com as quais as comunidades se identificavam nas 

fotografias que registavam (Matos, 2014, 47-48). Esta apropriação daquilo que estes 

registos apresentam, enquadra-se na análise feita por Marques (2015, 40-41) do 

pensamento de Rosalind Krauss e do movimento apropriacionista, embora com 

caraterísticas que transpõem a mera exposição museológica e que alcançam a esfera 

governativa.  

A intenção de criar uma história comum era, também ela, veiculada através dessas 

fotografias, concretamente com os simbolismos timorenses a serem mesclados pelo 

discurso de poder colonial português. Assim, a carga emocional das fotografias 

predomina a partir dos símbolos históricos, que constituem a interpretação da identidade 

timorense condicionada pelos órgãos de poder (Costa, 2016, 169). Assim, assiste-se a 

uma dicotomia entre a fotografia como representação histórica e como exercício de 

construção histórica (Marques, 2015, 28). 
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Por norma, as preocupações da fotografia passam por registar o quotidiano, mas 

também por apresentar os contextos onde decorre esse dia-a-dia das comunidades, os 

seus trajes e adereços e o património que os circunda, que inclui os seus traços culturais 

e as próprias realidades arquitetónicas das populações. De certa forma, interessa 

questionar aquilo que figura na imagem, tendo em conta o que se conhece e o que falta 

conhecer sobre a mesma, cruzando-a com o seu contexto de produção.  

A estas condicionantes que obrigam a uma análise crítica da informação que nos 

chega através das imagens, junta-se a dispersão dos locais onde hoje se encontram, tute-

ladas por instituições que têm a sua própria história. A fotografia feita em Timor-Leste 

no século XX, tanto no período do Timor português, como desde a sua Guerra Civil, até 

ao fim da ocupação indonésia, por portugueses, ou existente em arquivos portugueses, é 

numerosa, embora bastante dispersa entre vários lugares, tanto físicos, como digitais, 

com a informação contextual a ser, muitas vezes, escassa18. O próprio estado de conser-

vação de suportes frágeis e orgânicos (tendo em conta a evolução das técnicas de produ-

ção fotográfica, ao longo do tempo, nomeadamente, para a época em causa, o uso da 

gelatina e do brometo de prata como agentes agregadores sobre vidro, assim como a 

utilização das chamadas provas em papel direto, sendo já a partir da primeira década do 

século XX, as primeiras provas em papel de revelação e os negativos em película papel) 

é um fator de degradação (Pavão, 1997; Gonçalves, 2018). Por isso, o risco de perda de 

muitas das fotografias que se foram produzindo no decorrer dos anos é bem considerá-

vel, das quais, nalguns casos, temos memória por terem figurado em várias exposições, 

e respetivos álbuns. 

2.3. A fotografia científica e antropológica 

Neste tipo de contextos, as fotografias são geridas pela sua tipologia, mas mais 

pelo seu conteúdo, tipificando-se pelo(s) aspeto(s) da realidade que representam e pela 

                                                           
 
18 Estes problemas são comuns na atividade do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade 

do Porto, assim como no já extinto Instituto de Investigação Científica Tropical. Não obstante, destaca-se 

o trabalho por parte do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra no percurso de digitalização de 

grande parte das coleções à sua disposição, nas quais se incluem algumas relativas a Timor (Ver Martins 

& Amaral, 2011).    
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área de estudos que corresponde a esse(s) aspeto(s). O conteúdo é a referência mais 

direta, que viabiliza a sua inventariação e uma classificação que se interrelacione com as 

dimensões sociais que transmite, num sentido de intervenção sobre o que está a ser 

gerido (Marques, 2015, 47). Pode tratar-se, assim, da representação de um ou mais que 

um indivíduo e de aspetos da sua vida, mas que acaba, a partir do que se sabe da 

produção das imagens, por ter um percurso orgânico-funcional das fotografias, que 

remete para as instituições que se tornaram responsáveis pela sua tutela.  

Ainda sobre os aspetos da vida dos indivíduos que, por norma, constam nas 

fotografias, incluem-se nos já indicados elementos ligados à sua vida, como a 

alimentação, o vestuário, e os vários tipos de habitação e de atividade laboral; 

cerimónias e rituais que caraterizem a sua vida, os seus hábitos e as suas crenças e 

outros elementos demonstrativos das relações sociais que os membros das comunidades 

estabelecem entre si. No entanto, por mais que se possa deduzir onde e quando as 

fotografias foram tiradas, nem sempre existe uma associação direta entre as mesmas e 

os contextos da sua produção. Assim, e para estes casos, a fotografia pode possibilitar 

um discurso próprio, no qual se estabelecem datas, locais e intervenientes sem que haja 

uma fundamentação sólida para essa identificação (Edwards, 1992, 12). À luz das 

tipologias de material, esta fotografia trata-se, assim, de material recolhido, de material 

que é captado e registado num dado momento e num dado espaço, no momento da 

atividade científica. 

Na ausência da identificação dos contextos das fotografias, conforme referido 

anteriormente, as interpretações que podem ser feitas aumentam para aquele que 

observa a fotografia, apesar dos esforços para que transmita dados precisos e objetivos 

da realidade. As suas lacunas não ficam por aqui, porque têm a ver com o 

desconhecimento do próprio estudo antropológico do qual advieram grande parte dessas 

coleções fotográficas (Edwards, 1990, 236). A fotografia passou a ter uma vertente de 

distorção ou de invenção da realidade que se pretendia captar, construindo novos 

significados e valores sociais e contribuindo para uma elaboração distinta da História. A 

esta invenção, ajudou também aquilo que, por exemplo, os agentes coloniais em Timor-

Leste criaram, moldando os retratados e os cenários tendo em vista os seus próprios fins 
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(Matos, 2014, 41). Essa criação, à qual está subjacente uma dada intenção, contribui 

para que os símbolos existentes sejam usados para os entendimentos desejados, que 

também se presenciam nas investigações levadas a cabo pelas missões antropológicas 

(Porto, 2003, 151). Havia, assim, uma transformação dos visados em objetos 

antropológicos, distanciados e descontextualizados em fotografias destinadas a serem 

analisadas e comparadas a outras tantas (Castelo & Mateus, 2014, 93). 

Desta forma, distinguem-se alguns tipos de agentes de produção e 

contextualização do processo fotográfico do território de Timor (provavelmente comuns 

a outros territórios coloniais): os organismos académicos, núcleos de investigação e de 

formação desses processos de registo fotográfico; os patrocinadores das fotografias, 

onde se incluem o governo e demais instituições públicas e privadas – no entanto, e 

tendo em conta os contextos em que foram criadas, destaca-se o governo, que promovia 

a atividade científica no seu território. Integram-se, de igual forma, os fotógrafos e as 

comunidades, os sujeitos do discurso direto desta recolha de imagens (Matos, 2014, 63). 

É neste sentido que os lugares e os momentos em que as fotografias foram captadas 

tornam-se bastante pertinentes, por serem elementos que transmitem considerações 

importantes para a sua interpretação e a sua eventual gestão. 

Acresce, ainda, tomar conhecimento sobre os detentores das fotografias e o 

próprio caminho que as mesmas seguem após serem captadas. Neste caso, este dado 

pode ser potenciado pelas finalidades, que nem sempre correspondem às científicas, 

assumindo que estas passam pelo estudo das civilizações, das comunidades e dos povos, 

sendo que cada um destes termos tem a sua leitura comprometida. São 

constrangimentos que condicionam o desenvolvimento de uma organização adequada e 

sustentável dos registos produzidos, tornando o discurso científico norteado por valores 

e intenções deslocados.  

Este percurso continua e torna-se central para as diversas instituições que tutelam 

as fotografias, numa tentativa de conservar e de preservar o seu valor intrínseco, 

classificando-as, digitalizando-as e interpretando-as em comparação com outras 

coleções que existam (Vicente, 2013, 12). Tudo isto abre as perspetivas de uma maior 

cooperação entre instituições e os seus meios e profissionais, em busca da 
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verosimilhança dos contextos que faltam nas diversas coleções fotográficas, que 

carecem de informação e de organização. Deste cruzamento, poder-se-á perceber que as 

primeiras impressões sobre um grupo social, uma atividade, um indivíduo, revelam algo 

de novo, em especial nos comportamentos individuais e coletivos dos membros das 

comunidades timorenses, até as relações entre indivíduos, até à reconstituição de 

hierarquias sociais. Para além de uma caraterização física e visual, é também traçada 

uma análise cruzada com os aspetos sociais, materiais e intelectuais que os fotografados 

mostram ter.  

Tenha-se, contudo, em consideração, que embora o contacto direto com as 

comunidades exista, elas são as intervenientes mais dependentes dos agentes 

fotográficos, estando nas mãos daquilo que os outros desejam que a fotografia seja 

(Matos, 2014, 64). Os seus entendimentos continuam a ser uma questão em permanente 

discussão, cujas respostas exigem coordenação e cruzamento de informação, tendo em 

consideração a natureza do que se poderá designar pela especificidade da fotografia 

colonial. 

2.4. A fotografia em contexto colonial 

A fotografia foi, desde cedo, usada como um meio de expressão social e cultural. 

Nos finais do século XIX e nos inícios do XX, era já um caminho usado pelos 

investigadores na tentativa de conhecerem mais sobre as realidades desconhecidas, 

acrescendo informação à informação escrita. Aliás, a visão torna-se num dos recursos 

sensoriais mais apelativos naquilo que é o contacto humano com algo, neste caso com o 

alheio, com “o outro”. São os próprios interesses de quem captura as fotografias que 

lhes constroem os significados subjacentes, sejam investigadores, sejam outros 

indivíduos que, por lazer, produzem esses registos (Vicente, 2014).  

No entanto, e ao olhar colonizador da produção fotográfica, tornou-se numa 

reprodução da supremacia do regime imperialista em relação às suas possessões e aos 

seus povos. Nessa perspetiva, a fotografia assumia um papel de regular as relações 

existentes entre o colonizador e os seus indígenas, que chega aos dias de hoje como um 

registo desse momento da história para os países envolvidos (Barradas, 2009, 73-74). 

Estes registos, nomeadamente aqueles que advêm das missões científicas, são 
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construções inerentes, que perpetuam os contextos sociais existentes, mas que também 

caraterizam os indígenas, os seus hábitos e as suas terras, num determinado momento. 

Eram fotografias que contribuíam para que as interpretações fossem construídas de 

acordo com os interesses das partes envolvidas no seu registo. Funcionava, desta feita, 

como um meio de comunicação eficaz de forma a ir ao encontro dos objetivos políticos 

associados ao regime vigente. Neste momento, são imagens que, para lá do contexto 

colonial em que foram produzidas, são registos que traduzem uma forma de fazer 

ciência, mas que captam indivíduos e os seus bens e lugares. Possibilitam, assim, outros 

olhares e outras expressões, mais ligadas aos povos e aos seus modos de ser e de viver, 

sendo a memória do seu tempo e do seu espaço. 

Como referido, este tipo de fotografias chega ao presente com novas conotações, 

com sentido de memória e das identidades que ali se expressam. Recebem 

interpretações diferentes, entendimento que advém de um olhar com a distância que 

esse passado estabelece com o presente, à luz do que se sabe dos contextos 

representados nas fotografias (Barradas, 2009, 76). Assim, os modos de representação 

dos envolvidos nas fotografias estão munidos de vários discursos simbólicos, tendo em 

conta as relações que se estabelecem entre os que captaram as fotografias e aqueles que 

nelas figuram.  

O sentido de ser “o outro” implica, desde logo, que existem diferenças e, de certa 

forma, uma relação de distância e de frieza para com aqueles que são representados. O 

olhar do contexto colonial é uma relação que corrobora as ligações de poder existentes 

entre o regime e as colónias e que mostra, desde logo, qual é a classe dominante 

(Barradas, 2009, 78-79). A ocidentalização destas práticas levou a que se entendesse o 

indígena como alguém inferior, sendo que a fotografia tende a espelhar esta posição. 

Com as exposições coloniais a serem o seu reflexo, a produção de registo fotográfico foi 

o impulso para a mobilização dos indígenas a esses certames, reunindo a sua presença 

num discurso que apelava ao desenvolvimento civilizacional e humano. Havia, de certa 

forma, uma gestão científica das populações das colónias, aplicadas num discurso que 

as hierarquizava níveis abaixo aos dos habitantes do país colonizador (Barradas, 2009, 

80-81). 
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É nesta abordagem que a fotografia colonial se reviu, à luz das expedições 

científicas realizadas, nunca deixando de reforçar o caráter subalterno das populações 

em estudo. Era uma forma de controlar as várias organizações sociais indígenas 

existentes, parametrizando o seu ser e o seu estar em sociedade e vincando a supremacia 

colonizadora. As poses dos indígenas são predefinidas, numa recolha que procura o 

reconhecimento dos demais, dos outros, perante o sentido de identidade que é expresso 

pelo país colonizador (Barradas, 2009, 82). O presente, consciente destes 

condicionalismos, permite que estas relações subjacentes à produção fotográfica, assim 

como os seus modos de representação, sejam desconstruídas e repensadas. No entanto, 

prevalecem as questões referentes à emancipação dos países que eram colonizados, 

ainda em busca de vê-la respeitada e tolerada por aqueles que produziam os registos de 

supremacia no percurso colonialista (Barradas, 2009, 85).  

A fotografia produzida em contexto colonial é, desta forma, e simultaneamente, o 

reflexo e o suporte de discursos sociais e políticos que atuam como pano de fundo. Por 

ser um meio de comunicação favorável para a construção de significados e das suas 

interpretações, a fotografia beneficiou das suas caraterísticas intrínsecas, entre as quais 

tornar a realidade parcial e restrita, para um controlo mais eficiente da situação, a captar 

e a recriar (Barradas, 2009, 89). Para perceber a sua expressão prática, é fundamental 

entender de que forma o regime colonizador condicionava os percursos científicos que 

davam origem a esses registos. A posição de alteridade com a qual os indígenas eram 

observados era o espelho dessa postura colonial, que inferiorizava as identidades dessas 

populações. O estudo que é feito sobre as coleções de imagens que foram produzidas 

nesse período reflete sobre essa envolvente que, silenciosamente, contribuía para que as 

interpretações fossem de encontro às desejadas pelo regime. 
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Capítulo 3 – As Missões Científicas em Timor 

3.1. O contexto geral das missões científicas 

O processo de expansão de Portugal para fora das suas fronteiras medievais, desde 

o século XV, conduziu a um alargamento territorial para territórios nos continentes 

africano e asiático, nomeadamente nas costas atlântica e índica de África e também na 

extensão sul e sudeste da Ásia. O percurso que moveu, desde cedo, os portugueses foi o 

de explorar as terras nunca visitadas pelos europeus, o que levou a que se levassem 

tripulações com homens de armas e de letras, pelo clero e pelas ordens religiosas, por 

exploradores comerciais e por aventureiros. Foi daí que nasceu a tendência civilizadora 

e evangelizadora em Angola, na Guiné, em Moçambique, em São Tomé e Príncipe, em 

Cabo Verde e em Timor. Esta foi uma tendência que, no século XIX, assumiu um 

caráter de competição entre potências europeias para o controlo e a exploração colonial, 

para assumir o conhecimento dos recursos locais, sendo que a ciência ganhou 

protagonismo (Costa, 2013, 43). A presença com objetivos de investigação fez-se sentir 

no século XX, mobilizada pelas universidades portuguesas, mas foi antecipada pela 

presença de uns quantos investigadores e de outros interessados (Roque, 2008, 20-21, 

ver anexo 1).  

O impulso das universidades de Coimbra, do Porto e de Lisboa foi determinante 

para que as missões científicas se começassem a organizar, inicialmente de forma 

esporádica, tendo em conta as questões de soberania que puseram em causa os 

interesses portugueses em unir a costa angolana à moçambicana. Isto resultou da 

mobilização de exploradores patrocinados pela Sociedade de Geografia de Lisboa para 

conhecerem o território e para perceber as suas potencialidades naturais e geográficas, 

sob o olhar atento do Ministério da Marinha e Ultramar (Costa, 2013, 45). Das 

universidades, adveio, com a fundação de instituições dedicadas à geografia e à 

antropologia, um novo olhar sobre as colónias. Um olhar que partia do seu 

desconhecimento generalizado e que tinha o interesse de produzir conhecimento através 

dos métodos científicos existentes à data, sem esquecer o que havia sido feito até então, 

por parte de outros investigadores de outros lugares. Assim, desde cedo, e ainda antes 
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da queda da monarquia, iniciou-se um contributo cada vez mais organizado das 

universidades na mobilização de recursos e de fundos para a exploração científica dos 

territórios colonizados (Poloni, 2012, 56). 

A intensificação das relações com o Estado afirmou-se no período da República, 

que, entretanto, dividira o Ministério da Marinha e do Ultramar em dois: o Ministério da 

Marinha e o Ministério das Colónias, em que este último ficaria responsável pelas 

questões ultramarinas (Matos, 2012, 224). As contrariedades a nível político e 

económico, mas também fruto da presença do país na I Guerra Mundial, levaram a que 

as investigações científicas não fossem uma prioridade absoluta, mas que, mesmo assim, 

fomentaram o conhecimento das colónias para melhor as administrar (Costa, 2013, 46). 

Foi, de igual modo, um período de maturidade de muitas das escolas científicas (criação 

de institutos de áreas como, entre outras, a antropologia) que iam crescendo, ao abrigo 

das universidades e ganhando protagonismo no quadro político e social (Salgueiro, 

2015, 105).  

No entanto, o Estado Novo trouxe uma abordagem mais afincada em relação às 

colónias – para a qual muito contribui o Ato Colonial de 1930, com a afirmação de um 

Estado ultramarino com caraterísticas imperiais, de ampliação do “corpo espiritual e 

político da Nação” (Poloni, 2012, 59-60) -, no qual o papel das expedições científicas 

ganhou uma especial importância, entre as quais a Missão Geográfica de Timor, de 

1937 e a Missão Antropológica na década de 50 até meados de 70, ou seja, estima-se a 

ocorrência de cerca de nove missões a Timor (1953, 1954, 1957, 1963, 1964, 1968, 

1969, 1974 e 1975) (Poloni, 2012, 86-89, 94). Os cientistas, ao serviço das 

universidades, encontraram uma plataforma para dar seguimento aos seus objetivos de 

investigação, cruzados, muitas das vezes, com os do novo regime político. Fizeram-se 

esforços no sentido de concretizar uma ocupação científica dos territórios, centralizada a 

partir da metrópole, que reivindicava para si o poder colonial (Costa, 2013, 48-49). 

Com a fundação de juntas dedicadas à investigação científica, para além da 

organização de congressos associados às colónias, o Estado abriu o caminho para que os 

investigadores de geografia, de arqueologia, de botânica, de geologia e de antropologia 

do país, provenientes das universidades portuguesas, tivessem as condições necessárias 
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para criarem conhecimento sobre as possessões ultramarinas. É neste contexto que, 

pouco depois da constituição das juntas de investigação, se criam as diversas missões 

científicas, entre as quais as Missões Antropológicas (Poloni, 2012, 115), que se 

estendem por África até chegarem a Timor. Cria-se um percurso científico colonial, 

assente nas missões de estudo e nas formações de núcleos e de escolas próprias para o 

ensino e para o estudo das colónias, levando a um cruzamento das noções de 

colonialismo científico – com vocação política e administrativa – com a ciência colonial, 

assente nas instituições e nos seus investigadores (Costa, 2013, 55). 

3.2. Os primórdios das missões em Timor 

A iniciativa dos primeiros trabalhos de investigação em Timor partiu, para além 

dos investigadores por conta própria, dos funcionários administrativos e religiosos, que 

se empenhavam em perceber a diversidade étnica e linguística do território, focando-se 

em uma ou em mais comunidades locais. Entre eles, destacam-se, no século XIX, as 

presenças de John Crawfurd (1783-1868) e de Arthur Russell Wallace (1823-1913), que 

procuraram dividir e classificar as realidades de Timor de um ponto de vista etnológico 

(Roque, 2008, 16-17); e do médico Hendrik Bijlmer (1890-1959) (Schouten, 2001, 161), 

focado em aspetos da antropologia biológica. A tradição já é secular, remontando aos 

diversos responsáveis administrativos pelo território timorense no decurso dos anos, 

como o coronel Álvaro Fontoura (1891-1975) ou Manuel Paulo de Sousa Gentil (1870-

1937), constituindo testemunhos únicos, pelo contacto direto com as formas de 

comunicar e de viver dos grupos indígenas.  

Assim, às missões científicas realizadas na província portuguesa de Timor, devem 

assinalar-se as missões religiosas, que, com objetivos evangelizadores e civilizadores, já 

são referidos para o século XVII (Roque, 2017, 5). Enquanto a exploração científica era 

um percurso que interessava mais aos cientistas, a formação e a promoção civilizacional 

dos seus habitantes era uma tarefa que dizia mais respeito às ordens religiosas e ao 

próprio Estado, cada um com o seu discurso e intenções específicas. Em suma, as 

expedições juntaram uma série de agentes, diversificados, pertencentes às comunidades 

académicas nacional e internacional, membros das ordens religiosas e indivíduos 

pertencentes aos quadros da administração colonial em Timor (Roque & Marques, 2010, 
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73).  

A extinção das ordens religiosas em Portugal estendeu-se a Timor-Leste, embora 

a atividade missionária continuasse a ser efetuada por padres seculares, principalmente 

naturais de Goa (Figueiredo, 2011, 420). A sua importância só seria reatada depois de 

1938, com a adenda à Concordata, a qual previa a forma de atuação da Igreja 

Portuguesa no Ultramar, que ficaria conhecido por Acordo Missionário (1940), embora 

já anteriormente, desde 1857, tivesse sido criada uma “Junta Geral das Missões 

Portuguezas ou do Real Padroado”, consideradas de utilidade à soberania nacional e à 

civilização moderna (nas áreas do ensino, como o profissional, o sanitário, o moral, e a 

colaboração com o Governo, nomeadamente de interesse científico e cultural 

(Figueiredo, 2011, 448)). Na sequência da assinatura do Acordo e da Concordata, 

também no mesmo ano se assinou a divisão eclesiástica do Império Colonial Português 

com vista a uma mais eficiente ação missionária. Neste contexto, foi criada a Diocese de 

Díli, separando-se da diocese de Macau, ficando sufragânea da Igreja metropolitana de 

Goa, cujo primeiro bispo, fora, em 1940, vigário-geral das missões de Timor e bispo 

desde janeiro de 1941 (Figueiredo, 2011, 451). 

Tendo em conta este quadro, as competências promulgadas regulamentadas pelo 

Acordo Missionário deram às missões católicas objetivos de natureza científica, que 

também apelavam ao interesse de alguns religiosos (Fernandes, 2014, 24-25). Daí as 

suas responsabilidades em perceber as crenças e os rituais das comunidades locais, 

apesar de sustentarem uma visão negacionista ao animismo que predominava (Roque, 

2017, 15), mas que fez parte da atividade missionária dos católicos em Timor, 

contribuindo para compreender ainda melhor a realidade daqueles com quem 

contactavam (Fernandes, 2014, 60). Por isso se reconhece o “conhecimento 

missionário”, que advém do estudo efetuado pelos missionários, embora sem os 

objetivos científicos das demais missões (Fernandes, 2014, 72). Não obstante, muita da 

etnografia produzida nesse período acabou por ser publicada no periódico “Seara”, 

especialmente pelo seu fundador, o Padre Ezequiel Enes Pascoal (Fernandes, 2014, 96; 

Paulino, 2011; Paulino, 2017), que também é exemplo dessa dinâmica de oposição à 

realidade animista indígena (Roque, 2017, 15). 
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Até ao século XX, eram investigações isoladas, individuais, no âmbito das 

atividades militares e religiosas, cujas motivações passavam por perceber quem eram 

aquelas populações e que relações com Portugal estariam subjacentes (Roque, 2008, 21), 

num olhar que, como já referido, encarava as colónias como a alteridade, como a 

personificação do “outro” (Costa, 2013, 42). Por isso, e mesmo na República, a causa 

colonial e nacionalista sempre se expressou de forma mais vincada do que os interesses 

científicos, embora pesem bastante os interesses etnolinguísticos, conforme assinalado 

por Roque e Marques (2010, 75). De alguma forma, o exemplo do estudo dos 35 crânios 

da ilha de Timor, reunidos na recentemente criada secção e curso de Antropologia da 

Universidade de Coimbra, em 1882, abria o debate acerca das hesitações entre a origem 

de influência malaia e a primazia das raças negras de costumes selvagens na etnogénese 

da população. Este é um exemplo de que se tratava de coleções sem um caráter 

sistemático, mas que abrirá caminho às discussões acerca do Timor Português (Roque, 

2008, 20). De qualquer forma, o espólio resultante dessas missões transmite a dimensão 

identitária associada às comunidades estudadas, construindo fontes primárias 

fundamentais para a reconstituição da memória individual e coletiva timorense (Hicks, 

2011, 36-38), assim como dos processos de construção da memória de um Império 

sobre Timor, através dos estudos antropológicos. 

3.3. O início da tradição antropológica portuguesa 

A exploração científica antropológica dos territórios constituintes do império co-

lonial inicia-se, assim, formalmente, no século XX, com uma orientação significativa-

mente antropobiológica, muito associada à escola do Porto, como se verá. Formalmente, 

as Universidades acolheram as respetivas secções antropológicas, cruzando-se com a 

fundação da Sociedade de Geografia de Lisboa – datada de 1875 - e com a criação da 

Comissão de Cartografia, de 1883, sob a alçada do Ministério da Marinha e Ultramar. 

Estas duas instituições procuraram explorar a geografia dos territórios ultramarinos, nos 

quais se integrava o timorense, indo da demarcação de fronteiras até à georreferenciação 

do território (Poloni, 2012, 77-85). Seria esta Comissão a responsável pela realização 

das primeiras Missões Geográficas e Geodésicas no território ultramarino, num dos 

primeiros esforços na sua valorização. Para além destas, proporcionaram-se os primei-
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ros questionários etnológicos, datados da década de 10 e de 20 do século XX (Roque, 

2017, 24), num período em que a Sociedade de Geografia organizou o I Congresso Co-

lonial (1901), em Lisboa, abordando a colonização e a administração ultramarina (Hen-

riques, 2012, 43).  

A recolha de dados como suporte científico era um desiderato associado aos cen-

tros e universidades portuguesas, Porto, Lisboa e Coimbra, sendo que nesta última, des-

de 1921, se sediou o núcleo português do Instituto Internacional de Antropologia, que 

possuía uma delegação na Índia, representada por investigadores da Escola Médica de 

Goa (Costa, 2013, 56; Matos, 2012, 57-61)19.  

No 1º Congresso Nacional de Antropologia Colonial, realizado no Porto, em se-

tembro de 1934, os antropólogos reunidos parecem apontar no sentido da investigação 

científica ao serviço da valorização das colónias, mas o Governo parece antecipar-se às 

universidades e, em janeiro de 1936, fundou um organismo autónomo, na dependência 

do Ministério das Colónias, para a coordenação e promoção das ciências coloniais, sen-

do este a Junta das Missões Geográficas e de Investigações Coloniais (Pereira, 2005, 

213). A repetição de eventos fortalece o ambiente, que era de reflexão pública, porque a 

Exposição Colonial realizara-se em junho desse ano, três meses antes do Congresso 

(Matos, 2014, 228).  

Vários autores atribuem à “Escola do Porto” uma importância fundamental na 

reflexão, conceção e realização de missões antropológicas. Terá sido constituída nos 

anos 20, fruto de uma estreita ligação entre duas instituições científicas da cidade: o 

Instituto de Investigação Científica de Antropologia (frequentemente designado na for-

ma abreviada de «Instituto de Antropologia») da Faculdade de Ciências Naturais da 

Universidade do Porto e a Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia (SPAE), 

com sede na mesma faculdade (Pereira, 2005, 214). Nela se enquadram os vultos de 

António Augusto Mendes Correia (1888-1960), de Joaquim dos Santos Júnior (1901-

1990) de Joaquim Pires de Lima (1877-1959) e Amílcar de Magalhães Mateus (1911-

1996), todos alunos do primeiro (Silva, 2014, 25).  

                                                           
 
19 A Escola Médico-Cirúrgica de Nova Goa funcionou entre 1842 e 1961. 
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Aliás, Mendes Correia havia sido fundador da Sociedade Portuguesa de 

Antropologia e Etnologia (SPAE) no ano de 1918, que tutelava a revista “Trabalhos da 

Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia”, lançada no ano seguinte (Poloni, 

2012, 58; Matos, 2012)20. A partir do Porto, presidiu-a até 1954, convergindo estudos 

que cobriam várias áreas, nomeadamente a Pré-História, a Arqueologia e o estudo do 

folclore das comunidades em foco. Vários trabalhos serão publicados naquela revista, 

inspirados nos apontamentos das observações de indígenas por parte de Artur Augusto 

Fonseca Cardoso (1865-1912) e nas fotografias encomendadas pelo coronel Álvaro 

Fontoura, mas também voltados para descrições e medições suas. Assim, são publicados 

“Antropologia Timorense” (1916) e “Timor Português: Contribuições para o seu estudo 

antropológico” (1944) (Schouten, 2001, 162). 

Era um olhar direcionado para as questões da hereditariedade e da raça (Pereira, 

2005, 214-215). Resultava da herança de uma forte especialização formativa e da 

crescente institucionalização científica que acompanhava o desenvolvimento das 

missões científicas em Portugal, sob a alçada da República, sendo herança da perspetiva 

evolucionista (Matos, 2014, 325). Deslocavam-se a certames internacionais de 

antropologia, embora se distanciassem dos olhares sociais e culturais que advinham dos 

países anglófonos (Matos, 2014, 327), que se contrapunham à visão antropobiológica e 

aos métodos antropométricos que ainda subsistiam na cultura científica dos 

investigadores portugueses.  

No período que se seguiu à Primeira Guerra Mundial, as viagens científicas 

aumentaram em número, sentindo-se os esforços da sua regulamentação por parte das 

universidades portuguesas (Salgueiro, 2015, 212-213). Eram, assim, enviados os 

docentes mais experientes para as missões científicas, com os mais jovens a 

deslocarem-se ao abrigo de estágios preparados pelo governo. Em qualquer um destes 

casos, eram incumbidos de preparar um relatório das atividades desenvolvidas, que se 

cruzavam com as necessidades de investigação existentes. Eram necessidades que iam, 

                                                           
 
20 O espólio que a SPAE reuniu esteve em vários lugares, nomeadamente na primeira sede, na Rua de 

Santa Catarina, no Porto, e no edifício da atual Reitoria da Universidade do Porto, onde se manteve, pelo 

menos, até ao 25 de abril de 1974 (Matos, 2012, 85-86). 
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já, de encontro ao próprio papel do Estado de legitimar a presença no Ultramar e de 

ressalvar o papel civilizador dos portugueses através das suas expedições científicas 

(Costa, 2013, 44). O financiamento dos profissionais acabava, por vezes, por ser 

provido pelo regime de pensionato, com bolsas e subsídios estatais (Salgueiro, 2015, 

214). O papel das missões científicas ganhou relevo na discussão no II Congresso 

Colonial, que se sucedeu em 1924, pondo a tónica no seu papel ao serviço da 

administração colonial (Costa, 2013, 46). 

Não obstante, foi neste contexto que foram dados os primeiros passos, dotados de 

alguma organização, no estudo do Timor Português, que confrontava o coronel António 

Leite de Magalhães (1878-1944) e a posição de Mendes Correia a João Gualberto Bar-

ros e Cunha (1865-1950), um dos primeiros estudantes de antropologia na Universidade 

de Coimbra (Roque, 2008, 20-22) e o criador do programa do seu curso de Etnografia 

Colonial (Matos, 2014, 60). A discussão orbitava em torno de um estudo antropométri-

co feito pelo capitão Artur Augusto Fonseca Cardoso sobre seis crânios hindus da San-

quelim e Cudnem, doados depois ao Museu Antropológico da Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto, que foram objecto de estudo de Mendes Correia no texto «Sobre 

alguns crânios da Índia Portuguesa» (1916-1917) (Matos, 2012, 66)21 e dos já referidos 

35 crânios pertencentes ao Museu de História Natural da Universidade de Coimbra, por 

oferta do governador de Macau e Timor no ano de 1882 ou 1883 (Roque, 2001, 339), e 

estudados por Barros Cunha (Cunha, 1898; Cunha, 1937). A questão foi retomada 

quando se pôs em dúvida a origem dos crânios (localização) que inferia na classificação 

da origem do povo (malaio ou papua da Nova Guiné) (Roque, 2008, 29), quando da 

publicação pelo tenente Armando Pinto Correia (1897-1943) da sua obra, “Gentio de 

Timor”, datada de 1935, criticando as teses da antropologia física, ou seja, o estudo de 

Barros Cunha que defendia serem os crânios estudados de raça Melanésia, e mais espe-

cialmente da divisão Papuana dessa raça (Roque, 2008, 24). 

                                                           
 
21 O espólio de Fonseca Cardoso acabou por ser incluído, em 1915, no Museu e Laboratório de Antropo-

logia da Universidade do Porto, criado em 1911 (Roque, 2001, 272). 
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O que estava em causa, neste debate, era uma classificação baseada em trabalho 

laboratorial (caindo por terra as avaliações quer historiográficas, baseadas na origem da 

coleção, quer na classificação antropológica, baseadas na medição e avaliação tipológi-

ca dos crânios). Entretanto, intervém Mendes Correia, que, em 1919, convidara o coro-

nel Leite de Magalhães, militar e administrador colonial em Timor, para proferir uma 

conferência sobre Timor («Estudo etnológico de Timor»), Em causa, estava a datação e 

origem da coleção de crânios (seriam os restos da infeliz coluna do capitão Câmara, 

massacrados em Fatumian no ano de 1895, constituída por timorenses, africanos, índios 

e portugueses), oportunidade para desmontar a posição de Barros Cunha. Foi uma opor-

tunidade para Mendes Correia reforçar a visão diferente da de Barros Cunha, ao negar 

que “um tipo Papua” dominasse, e defendia a prevalência de tipos de origem malaia na 

população, especialmente em Timor Português (Roque, 2008, 22).  

A ação de Mendes Correia e do seu grupo de colaboradores vai dar força ao Insti-

tuto de Antropologia da Universidade do Porto, com a reclamação da realização estatal 

de missões antropológicas às colónias, e a história de um novo domínio científico emer-

ge - a antropologia colonial (Roque, 2001, 342-343). 

3.4. O Estado Novo e as Juntas de Investigações do Ultramar 

Com a emergência do Estado Novo, os aspetos da defesa e da ocupação das co-

lónias, como partes integrantes do ser português, foram os catalisadores da fundação da 

Junta das Missões Geográficas e de Investigações Coloniais (JMGIC), estando à tutela 

do Ministério das Colónias (1918 e do Ultramar desde 1950). Não obstante a concreti-

zação de diversas missões científicas tuteladas por diferentes instituições, como as de 

Fonseca Cardoso e as de Mendes Correia, haveria a necessidade de se saber mais sobre 

as colónias, reconhecendo-as e explorando-as de forma racional, através de uma presen-

ça que caberia à ciência (Costa, 2013, 48-50). O Ato Colonial de 1930 marca uma atitu-

de perante as colónias, não só no que toca à sua administração, mas também na forma 

como as encara, como parte de um território uno e indivisível, associado à metrópole, 

uma mística colonial de que a Exposição Colonial de 1940 é exemplo (Antunes, 2011; 

Léonard, 1997, 213-215). 
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Os investigadores passaram a ser convocados, no ano de 1936, para a realização 

de missões científicas para as diferentes colónias ultramarinas. Grande parte dos inves-

tigadores que estavam na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e no seu Ins-

tituto de Antropologia (Pereira, 2005, 211), que agregava os anteriormente conhecidos 

por Museu e Laboratório de Antropologia, foram chamados para fazer parte destas ex-

pedições. As suas motivações passaram pelo estudo dos grupos étnicos e pela criação 

das cartas etnográficas (Roque & Marques, 2010, 74), das quais a última seria a timo-

rense. O ano de 1937 assiste à criação da Missão Geográfica e à Comissão de Estudos 

Geológicos de Timor (1940) (MGT) (Poloni, 2012, 86; Santos, 2011, 1), que visitou a 

província (Costa, 2016, 138). Criada por diploma em 16 de outubro de 1937, tinha por 

objetivo realizar a geografia geral da colónia e, em especial, os estudos geodésicos, geo-

lógicos e cartográficos22. Grande parte destes estudos acabaria publicada por intermédio 

do então Centro de Geografia do Ultramar, que resultou na carta geográfica do território 

timorense (Santos, 2011, 19).  

Este empenho advém da criação, no ano de 1936, da Junta de Missões Geográfi-

cas e de Investigações Coloniais, que sucedeu à Comissão de Cartografia, que, como 

apontado atrás, havia realizado alguns trabalhos cartográficos nas colónias. A termino-

logia muda, no sentido de adicionar outras áreas do saber, embora o sentido geográfico 

e cartográfico permanecesse como prioridade (Castelo, 2012, 393-394). Aliás, a nova lei 

orgânica da Junta determinava que as áreas de especialização das ciências coloniais fos-

sem divididas em duas secções: uma a geográfica e outra a secção de “História Natu-

ral”, que incluía Geologia, a Zoologia, a Botânica, a Antropologia e a Etnologia (Perei-

ra, 2005, 213-214). Outra das intenções passava pela modernização das colónias, que se 

tornaria possível se baseada numa aceleração da investigação científica (Bonneuil, 

2000, 280), desde que ao serviço do império (Bonneuil, 1990, 4). O ímpeto foi, de certa 

forma, despoletado pelas críticas à ausência de investimento na investigação científica 

                                                           
 
22 Trabalhos realizados pelo engenheiro Veiga Lima, administrador local, e o geólogo holandês Émile 

Brower, acompanhados pessoalmente pelo coronel Jorge Castilho (1880-1943), à época o oficial portu-

guês mais graduado em território timorense e que chefiava a Missão Geográfica ali instalada (Brandão, 

2013). 
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por parte do governo, nomeadamente nas colónias (Silva, 2014, 21), embora se fossem, 

paulatinamente, reconhecendo as vantagens de uma presença científica como expressão 

do domínio do Estado (Costa, 2013, 53). A propaganda do Estado foi, de certa forma, 

complementada com o trabalho daqueles que, “mesmo amarrados a idealizações nacio-

nalistas e à retórica propagandística do regime imperial” (Roque, 2017, 23), transpu-

nham os mitos e as lendas relatados pela memória coletiva oral, como ocorria através 

dos jornais, como “A Voz do Timor” ou a revista católica Seara (Roque, 2017, 23). 

A fundação da Junta tem muito a ver com a proposta de Mendes Correia, no ano 

de 1935, no rescaldo do Congresso Nacional de Antropologia Colonial, de um plano de 

missões de investigação sobre as colónias. A prioridade seria dada à antropologia física, 

aferindo as caraterísticas e as potencialidades psicofísicas das comunidades, sem 

esquecer a etnologia e a arqueologia (Matos, 2014, 234). Eram precisamente estas áreas 

que fomentavam uma necessidade de desenvolver monografias, que se tornaram um 

requisito para a progressão de carreira dos membros da administração colonial. Assim, o 

conteúdo etnológico relativo a Timor foi crescendo, não só para responder aos 

interesses administrativos, mas também para legitimar o trabalho científico 

desenvolvido até então (Roque, 2017, 16-17). A resposta do regime seria derivada para 

a centralização da sua tutela no Ministério das Colónias, responsabilizando-se pela 

condução das missões científicas e pelas instituições de centros de estudos 

vocacionados para as áreas em questão. Assim, em 1936, seriam criadas as Missões 

Antropológicas, por intermédio do ministro das colónias de então, Francisco Vieira 

Machado (1898-1972), num estudo das populações de um ponto de vista biológico e 

étnico (Matos, 2014, 233). Estas missões seriam, porém, pensadas e articuladas com o 

que se desenvolvia nos outros países, de forma a perceber quais as melhores práticas, no 

sentido da legitimação colonial de Portugal nos planos nacional e internacional (Poloni, 

2012, 8). 

O ano de 1940 marca a criação de um plano de estudos antropológicos coloniais, 

que arranca com um período de seis anos de pesquisas nas áreas da antropologia, da 

etnografia, da arqueologia e da botânica, formalizando-se, em 1941, como o Plano de 

Ocupação Científica do Ultramar (Silva, 2014, 22), pela iniciativa do Ministro das 
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Colónias, José Bacelar Bebiano (1894-1967) (Costa, 2013, 52). As expedições eram, 

assim, tuteladas pelo governo português, sendo apoiadas pelas administrações coloniais 

e geridas pelos académicos que tinham a autorização concedida por parte das entidades 

governamentais. O objetivo desdobrava-se, sendo científico e com a vontade de 

contribuir para a melhoria do quotidiano das comunidades (Poloni, 2011, 2), para além 

de um reconhecimento dos territórios e das populações locais. Os estudos 

antropológicos passam a direcionar-se para a caraterização física e psíquica dos 

indígenas, desde as suas capacidades até aos seus hábitos e vocações (Hicks, 2001, 35). 

Implícitas estão as intenções políticas que acompanham estas missões, que exprimem a 

posição dos órgãos de poder face aos locais, reforçando as suas instâncias 

administrativas (Roque & Marques, 2010, 73). 

A continuidade das missões, durante o pós-Segunda Guerra Mundial, deve-se a 

algumas alterações na forma como se encaravam as províncias ultramarinas – não mais 

colónias, frente aos crescentes movimentos a favor da independência das mesmas. Essa 

ideia de lusotropicalismo, de aproximação de Portugal dos trópicos, de certa forma, 

humanizava o processo colonial português, na forma como os portugueses interagiam 

com as diferentes comunidades indígenas e como as suas culturas se coadunavam, 

mesmo que o desinteresse fosse patente em relação a essas expressões culturais 

(Schouten, 2001, 167).  

Após a interrupção das atividades da Missão Geográfica de Timor em 1942, pela 

II Guerra (Santos, 2011, 1), 1945 consolida a reestruturação da Junta, ao ampliar o 

número e a diversidade dos membros das missões científicas e ao lançar o início dos 

trabalhos subordinado à antropologia das comunidades indígenas, para fins científicos e 

administrativos (Matos, 2014, 238). O próprio presidente da comissão executiva da 

Junta passou ser o responsável por, diretamente, indicar o coordenador das atividades 

laboratoriais e de campo, procurando a cooperação internacional, a preparação dos 

investigadores para os vários contextos e a criação de centros de investigação 

subordinados aos temas e aos lugares (Poloni, 2012, 88). Dispunha, também, de 

autonomia financeira e administrativa para todo o trabalho que ficava sob a sua tutela 

(Castelo, 2011, 394). Era um papel que Mendes Correia já havia exercido no ano de 
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1941 (Cardoso, 2000, 139), quando apresentou um outro plano de estudos 

antropológicos, que procurava orientar as investigações no campo da antropologia, da 

etnologia e da arqueologia em dois enfoques científicos: os da ciência pura, com fins 

meramente científicos, e os da ciência aplicada, alinhados com a estreita colaboração 

com o Estado e com a sua aplicação nas comunidades indígenas (Poloni, 2011, 3). Aliás, 

foi um contributo que adviria do rescaldo da Exposição do Mundo Português, que se 

sucedeu um ano antes, assim como a Exposição Colonial de 1934, em Lisboa e no Porto 

respetivamente (Matos, 2014, 53); e que funcionaria como plataforma de convergência 

dos investigadores com os objetivos do Estado (Silva, 2014, 24). 

As universidades do Porto e Coimbra serviam os interesses da Junta, nas áreas da 

geografia, da botânica, da zoologia, da higiene, da medicina, da antropologia, da 

etnologia e da arqueologia (Poloni, 2012, 140), dando-lhes, em troca, o acesso direto 

aos objetos de estudo, em atuações cada vez mais multidisciplinares, que contribuíam 

para a transformação das abordagens científicas. Não obstante, 1945 foi um ano em que 

se começaram a delinear as missões antropológicas e etnológicas como independente da 

esfera da geografia. No que toca à antropologia, interessava a classificação da 

fisionomia e dos aspetos psicofísicos dos indígenas a partir de vários registos 

antropométricos, mas também perceber as instituições existentes e os modos de vida das 

populações (Pereira, 2005, 219). Um estudo que procurava avaliar a importância do 

fomento económico, o impacto das atividades na vida dos indígenas, os riscos de 

extinção, e a necessidade de contribuir para o conhecimento dos portugueses sobre estas 

comunidades (Poloni, 2012, 296). Eram levantamentos que, à imagem dos trabalhos 

noutras áreas, visavam não só estes objetivos, como o de permitir que a administração 

colonial se inteirasse melhor das comunidades com as quais convivia e detetasse 

melhores meios para a sua gestão (Castelo, 2012, 395). Por isso, não eram apenas 

métodos que se cingiam às observações biológicas e a recolhas meramente materiais da 

antropologia continental do século XIX (Schouten, 2001, 160).  

As missões dirigidas por membros da Escola do Porto desenvolveram-se na Gui-

né, pelo próprio Mendes Correia, tendo, entretanto, passado tal incumbência a Amílcar 

Mateus (Poloni, 2011, 172), no ano a seguir à primeira viagem científica ali realizada. 
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Outros exemplos são o do mesmo Mendes Correia que, desde 1946, assumira a presi-

dência das Missões Geográficas e Investigações Coloniais (Pereira, 2005, 214); o de 

Joaquim Rodrigues dos Santos Júnior, em Moçambique, que, no terreno, dirigiu seis 

campanhas (1936, 1937, 1945, 1946, 1948, 1955) e de António de Almeida (1900-1984) 

em Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor (Pereira, 2005, 212-214). Nesta 

última província, esteve em 1953, 1954, 1957, 1963, 1964, 1968, 1969, 1974 e 1975 

(Poloni, 2011, 163). Destas missões, que somente terminaram nos anos 70 do século 

XX, resultou a produção de material de natureza antropológica e etnográfica, material 

fotográfico e audiovisual, desenhos, cartografia e manuscritos (Roque, 2013, 17). 

Entre os investigadores que se destacaram a partir das funções administrativas que 

exerciam em Timor, assinale-se o nome de António Duarte de Almeida e Carmo (1936-

2003), que, no final da década de 1960, realizou o seu estudo etnográfico no posto de 

Ermera, com relatórios de administradores locais, observação direta e entrevistas dirigi-

das à comunidade Mambai (Sousa, 2011b). Foi também esta década de 50 que viu a 

promulgação do decreto-lei que determinou a criação do posto de Governador e do 

Conselho de Governo para Timor-Leste, no dia 5 de julho de 1955, o que acabou por 

formalizar a ocupação burocratizada do território, cujas ações contemplam a vertente 

científica. Para isso, contribuiu, também, em 1963, oito anos depois, entre novembro e 

dezembro, a criação do Conselho Legislativo, a Assembleia Legislativa e a Junta Con-

sultiva Provincial. (Meneses, 2008, 12). 

3.5. Missões (antropológicas e outras) a Timor e as suas expressões 

No contexto das Missões e nas vésperas da realização da primeira Missão An-

tropológica de Timor (MAT), existiram vozes dissonantes acerca das formas de atuação, 

nomeadamente no que diz respeito às motivações e conclusões dos estudos realizados 

em torno da antropossociologia. Era um olhar distinto daquele que Mendes Correia e o 

tinha sobre o conjunto de caracteres físicos, permitindo estabelecer nitidamente um tipo 

antropológico, que poderia esclarecer o investigador sobre o modo de ser íntimo e o 

valor social dum agregado humano, afastando-se da perspetiva dolicocefálica germâni-

ca, que não via na raça outros caracteres (Pimenta, 2005). Os estudos tendiam a seguir 

uma métrica meramente quantitativa, cujas conclusões apontavam para a inferiorização 
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das raças dos indígenas perante a superioridade rácica portuguesa, como se tratasse da 

“cristalização da imagem dos povos colonizados como «raças» mental e civilizacional-

mente atrasadas” (Pereira, 2005, 230).  

Era um discurso assumido por alguns dos investigadores de então, como Mendes 

Correia, que, mesmo com um estudo atento da diversidade étnica nas colónias, manti-

nha um discurso de alinhamento com o do Estado Novo. O próprio registo científico era 

assumido como regrado pelos valores morais e espirituais que prevaleciam na sociedade 

portuguesa, sendo um exemplo concreto daquilo que estaria subjacente na comunidade 

científica nacional perante os indígenas (Henriques, 2012, 52-55). O Congresso do 

Mundo Português, que havia decorrido em 1940, assumia uma postura de repúdio pe-

rante a possibilidade da mestiçagem, enaltecendo a pureza do sangue de quem era por-

tuguês (Matos, 2014, 249). Contudo, foi também Mendes Correia que assumiu uma pos-

tura proativa no sentido de reunir instituições de ensino nas colónias, precisamente pela 

natureza do que defendia (ver atrás) nomeadamente quando lidera a Escola Superior 

Colonial (Matos, 2014, 318). 

A JMGIC, antes de formalizar a fundação de polos de estudos dedicados 

exclusivamente às colónias, irá alterar o seu nome, por via da Revisão Constitucional de 

15 de junho de 1951, para Junta de Investigações do Ultramar (JIU), em 1953. De 

seguida, também a Escola Superior Colonial tem um novo nome, o de Instituto Superior 

de Estudos Ultramarinos (ISEU), a ser presidido por Mendes Correia até à sua morte, 

em 1954 (Henriques, 2012, 45). Seria a mesma Revisão a responsável pela mudança do 

Ministério das Colónias para a designação de Ministério do Ultramar, passando as 

colónias a ser identificadas como províncias ultramarinas23.  

É o ISEU que será o responsável pela criação do Centro de Estudos de Etnologia 

do Ultramar, no ano de 1954, assim como do Instituto de Investigação Científica de 

Moçambique (1955) e do Centro de Estudos Políticos e Sociais (1956) (Pereira, 2005, 

231-232), fazendo-se acompanhar pelo Centro de Estudos de Cartografia e Geografia 

Colonial, datado de 1946, e pelo Centro de Estudos da Guiné Portuguesa (Costa, 2013, 

                                                           
 
23 Decreto-Lei nº 38/300, 1951, 422.  
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56). Encaminham-se, também, sinergias entre instituições científicas nacionais e 

estrangeiras, nomeadamente francesas e britânicas, que conduzem a uma nova 

perspetiva do fazer antropologia. Isto não impedia que se iniciassem as discussões da 

cisão da antropologia física, na forma de antropobiologia – que o Estado soube 

capitalizar para avaliar a aptidão e as capacidades psicomotoras dos indígenas 

(Schouten, 2001, 164) - da etnologia, numa expressão da antropologia cultural, que se 

formalizou em 1955 (Pereira, 2005, 235).  

As equipas das missões foram-se formando por pequenos grupos de 

investigadores, munidas do equipamento estritamente necessário para a recolha e registo 

de dados antropológicos – sendo este, muitas vezes, partilhado entre equipas - 

preparando-se devidamente para o estudo de grupos indígenas previamente selecionados 

(Poloni, 2012, 311). Assim, aos materiais tradicionais, juntaram-se as máquinas de 

fotografar e de filmar, captando elementos científicos relevantes durante os trabalhos, 

que, normalmente, não excediam os seis meses. Em muitas ocasiões, os membros da 

equipa cruzavam funções e informações, dadas as especificidades de cada missão 

científica. O registo era efetuado em locais de trabalho previamente estabelecidos, 

articulados com os órgãos de poder local, nos quais se faziam os vários levantamentos, 

cruzando a antropologia com áreas como a arqueologia, a etnologia e a linguística 

(Roque & Marques, 2010, 74-75).  

No primeiro caso em Timor – após a criação da MAT, a 19 de maio de 1953, 

(Roque et al., 2011, 1) - a primeira das missões antropológicas desenvolvidas data do 

dia 27 de julho de 1953 (Roque & Marques, 2010, 76), ano em que a tutela dos 

trabalhos foi entregue a António de Almeida, com o acompanhamento do presidente da 

Junta de Investigações, à data Mendes Correia, e de Ruy Cinatti, fruto de um convite no 

sentido da elaboração da carta etnolinguística timorense (Castelo, 2017, 91). Neste 

período, Mendes Correia, para além de ter escrito várias obras sobre Timor, dentro das 

quais uma monografia sobre a colónia – “Timor Português” (Matos, 2012, 240) - havia 

já reconhecido a dimensão social e humana da antropologia, conduzindo o estudo 

antropológico para lá dos aspetos anatómicos e fisiológicos (Pereira, 2005, 232).  

Por sua vez, António de Almeida, presidente da MAT, tornou-se deputado por 
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Timor no ano de 1938, tendo-se mantido como seu representante em várias ocasiões, até 

ao ano de 1958 (Roque & Marques, 2007). Formado em Medicina em Lisboa, acumulou 

experiência na Escola Superior Colonial, como docente (Poloni, 2012, 91), e na 

coordenação de cinco expedições antropológicas e arqueológicas em Angola. Para além 

de ser adjunto da Missão Científica de São Tomé, realizou várias descrições sobre os 

grupos etnolinguísticos identificados em Timor, incluindo os macaenses que lá residiam 

(Schouten, 2001, 163). Este lastro conduzi-lo-ia à presidência do Centro de 

Antropobiologia, fundado no ano de 1962, após presidir ao Centro de Etnologia do 

Ultramar, dedicando-se ao estudo dos dados recolhidos nas Missões Antropológicas e à 

sua publicação (Poloni, 2012, 91). Não obstante, solicitou à JIU para voltar a Timor por 

duas ocasiões, continuando as suas investigações antropobiológicas e marcando 

presença nos exames de aptidão e de admissão, sendo, também, incumbido, em 1969, de 

realizar a Carta Étnica de Timor (Poloni, 2012, 165), que não se chega a concretizar. 

A equipa da MAT foi também constituída por António Marques de Almeida 

Júnior e por Manuel Pinto Pimenta, para além do técnico audiovisual Salvador de 

Almeida Fernandes, entre outros membros que se foram juntando para contingências 

específicas. Os objetivos passavam pela exploração da antropologia física e da pré-

história de Timor, com o intuito de recolher dados antropológicos e etnolinguísticos 

(Roque et al., 2011, 3). No entanto, existia um cunho educativo e civilizador nesta 

missão, e, por isso, assumida como uma “missão sagrada” (Schouten, 2001, 165), que 

pretendia, de certa forma, fazer com fosse preservada a diversidade de artefactos que 

existia nas várias comunidades locais. 

Parte destes elementos e das manifestações culturais foram captadas por 

intermédio de, entre outros meios, fotografias (Marques & Neto, 2007). No entanto, 

também a dimensão audiovisual se tornou de tal forma preponderante que originou mais 

de duas horas de material gravado no território, ao abrigo da MAT (Piçarra, 2017, 142). 

Registaram-se cerimónias e rituais de várias regiões, danças e outros momentos do dia-

a-dia. Para além disso, e sob a orientação da administração local, registavam-se cortejos 

e momentos de interação entre os investigadores e os indígenas, em gravações feitas 

pelo técnico Salvador Fernandes, e que António de Almeida remete para a primeira 
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Missão Antropológica, entre agosto de 1953 e janeiro de 1954 (Piçarra, 2017, 143-144).  

O registo fotográfico começou, desde logo, em Díli e nos seus arrabaldes, e seria 

continuado com os contributos de Ruy Cinatti (1915-1986) e Mendes Correia (Matos, 

2014, 240)24, para além do francês Abbé Henri Breuil (1877-1961), do sul-africano E. O. 

J. Westphal (1919-1990) e do franco-russo Georges Zbyszewski (1909-1999) (Marques 

& Neto, 2007). A equipa passa por Railaco, Leto Foho, Hato-Lia e Atsabe até chegar a 

Bobonaro (Roque & Marques, 2010, 76). Daqui, viriam a dirigir-se até ao enclave de 

Oécussi, percorrendo quase toda a extensão da ilha timorense. A observação e o registo 

foram efetuados nos vários postos administrativos distribuídos pelo território, nos quais 

se extraiu uma diversidade de materiais relativos aos dialetos linguísticos, às variações 

étnicas, à mitologia, à toponímia, ao artesanato e ao vestuário, para além dos objetos 

empregues em cerimónias locais, em fotografias da autoria de António de Almeida 

(Sousa, 2011a, 7).  

Na Missão para o Estudo do Habitat Nativo de Timor, que contou com a 

colaboração de Ruy Cinatti, Leopoldo Castro de Almeida (1932-1996) e António de 

Sousa Mendes (1921-), datada de outubro de 1958, o relatório deste empreendimento 

viria a estudar, em especial, a arquitetura timorense, o que resultou na obra “Arquitetura 

Timorense” (Cinatti et al., 2016, 15). A isto, complementou-se o registo fotográfico 

efetuado em algumas das povoações e das regiões abordadas na obra. Seria um trabalho 

que se articularia com as Missões Botânicas e Zoológicas, também realizadas em Cabo 

Verde e em Moçambique, aqui por intermédio de Francisco d’Ascensão Mendonça 

(1889-1982) (Roque, 2013, 29). Importa referir, de igual forma, que Ruy Cinatti já tinha 

marcado presença em Timor antes de se proceder à expedição da MAT, ao exercer a 

função de chefe de gabinete do governador de Timor, então Óscar Freire de 

Vasconcelos Ruas (1889-1982), acompanhando-o em viagens de reconhecimento do 

território (Castelo, 2011, 2) e chefiando os serviços de agricultura no território (Cinatti 

et al., 2016, 11). Tal aconteceu após várias excursões científicas que realizou, onde 

                                                           
 
24 Mendes Correia esteve em 1953, durante um mês, em Timor e descreveu a sua viagem posteriormente 

(Matos, 2014, 240). 
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explorou as potencialidades agrícolas e botânicas do território, sem deixar de 

estabelecer contacto com vários investigadores internacionais e os convidar a visitar 

Timor (Castelo, 2017, 87). No entanto, só em 1957 se tornaria investigador da 

Comissão Executiva da JIU (Castelo, 2011, 2), superando várias dissidências que tinha 

com a administração colonial, discutindo a exequibilidade científica das suas decisões 

(Castelo, 2017, 92). 

Cinatti era um dos poucos investigadores que acreditava que os timorenses não 

eram um povo menor diante dos portugueses, tomando em conta a sua personalidade 

social e valorizava o papel das Missões Católicas, que procuravam identificar as 

virtudes morais e laborais das populações, tendo em vista a sua formação pessoal e 

profissional (Castelo, 2017, 94). Era avesso aos danos que a administração havia 

causado ao território e aos seus habitantes e à posição científica estrita de António de 

Almeida25, e pôs em causa as estruturas da JIU, no sentido da realização de pesquisas na 

área da antropologia social, acusando-as de estar fechadas às novas posturas advindas 

de França e de Inglaterra (Castelo, 2017, 95-97). Intermediando as futuras investigações 

com estudiosos estrangeiros, era responsável pelo acompanhamento desses trabalhos e 

pela sua articulação com o que se realizava em Portugal (Castelo, 2017, 101).  

Do seu trabalho, resultou um amplo conjunto de registos audiovisuais, datado de 

1962, juntando-se mil fotografias às doze horas de gravações de recolha etnográfica, 

num total de 27 bobinas. Entre imagens que captam práticas quotidianas e os seus 

saberes artesanais, é a cultura material que predomina neste espólio, embora também se 

encontre informação relativa aos seus rituais e até a pinturas rupestres, para além de 

aspetos da natureza e da arquitetura típica do território (Piçarra, 2017, 146-149). Toda 

esta produção etnográfica foi feita à margem dos registos oficiais da Missão 

Antropológica, encabeçada por António de Almeida. 

Entre a missão científica da Junta de Exportação de Café, encabeçada por Hélder 

Lains de Silva (1921-1984), de 1954, (Castelo, 2011, 6), a Missão de Fui Loro, da 

iniciativa do Padre Alfonso Nacher Llosola (1905-1999), entre 1955 e 1962 (Viegas, 

                                                           
 
25 Sobre as personalidades referidas e os seus objetivos divergentes, ver Roque (2017). 
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2011, 2), e a Missão de Estudo do Habitat Nativo de Timor, em 1958, (Cinatti, 2016, 

15), regressaram ao ativo a Missão Geográfica, em 1954, (Santos, 2011, 1) e a 

Antropológica, na sua segunda campanha, no ano de 1957. A diversidade cultural 

existente levou a que se efetuassem as demais campanhas da MAT, como em 1957 e em 

1963 (Roque & Marques, 2010, 75). As despesas foram divididas entre pessoal 

recrutado, serviços, viagens, transportes e material, em que se investiu em equipamentos 

de recolha audiovisual. Grande parte dos registos efetuados passaria a estar sob a tutela 

do Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT), herdeiro da Junta das 

Investigações do Ultramar no pós-25 de abril (após a extinção desse instituto, em 2015, 

passou para a tutela da Universidade de Lisboa e da Direção Geral do Livro, Arquivos e 

Bibliotecas (documentação integrada no Arquivo Histórico Ultramarino26). De igual 

modo, outra parte desses registos foi para a Sociedade de Geografia de Lisboa e para o 

Museu de Etnologia, onde António de Almeida também exerceu funções (Marques & 

Neto, 2007). 

Para além destas missões, importa mencionar a que uniu o Centre National de 

Recherche Scientifique (CNRS) à Junta de Investigações do Ultramar, pelos esforços de 

Ruy Cinatti (Castelo, 2017, 99). Esta missão luso-francesa, que ocorreu em 1966 e entre 

1969 e 1970 (Viegas, 2011, 11), foi um caso paradigmático dos esforços sinérgicos para 

uma maior investigação sobre a diversidade etnológica existente na região. Nesta 

missão, esteve a antropóloga Maria Olímpia Lameiras Campagnolo, que, ao lado do seu 

marido, Henri Campagnolo, estudou os fataluku, enquanto Brigitte Renard-Clamagirand 

abordou a comunidade kemak, e Louis Berthe (1927-1968) e Claudine Friedberg (1933-

2018) estudaram os bunak (Viegas, 2011, 9). Os estudos desdobraram-se, desta feita, 

nos interesses vários dos investigadores, que se debruçaram sobre a pluralidade física e 

cultural de Timor-Leste, desde o período do Paleolítico e do Mesolítico, até meados da 

década de 70 do século XX. 

                                                           
 
26 Decreto de lei que procede à extinção, por fusão, do Instituto de Investigação Científica e Tropical, 

Diário da República n.º 148/2015, Série I de 2015-07-31. Disponível em https://dre.pt/home/-

/dre/69920316/details/maximized?p_auth=ClJVY0jO [consult. 23-06-2019]. 

https://dre.pt/home/-/dre/69920316/details/maximized?p_auth=ClJVY0jO
https://dre.pt/home/-/dre/69920316/details/maximized?p_auth=ClJVY0jO
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3.6. As coleções resultantes das Missões em Timor 

Das missões mencionadas nos pontos anteriores, e para além das obras que 

nasceram a partir das investigações elaboradas, resultaram algumas recolhas de 

materiais de diversos tipos, também eles já mencionados e caraterizados. No entanto, a 

sua diversidade exige que se entenda o pano de fundo que levou à sua recolha, para 

além de se perceber o percurso que levou a que se criassem as ditas coleções. Desde o 

século XIX que se foram, assim, colhendo vários materiais, que marcaram os estudos 

subsequentes e que vieram a contribuir para o lastro de conhecimentos sobre Timor. 

Exemplo disso, nas áreas da geografia e da geodesia, passava pelo reconhecimento do 

território colonial e do levantamento de planos georreferenciados associados às 

fronteiras e à cobertura de toda a sua extensão (Roque, 2013, 5). 

A primeira delas foi a mencionada coleção de crânios, proveniente da ilha de 

Timor e que ficou ao encargo do então Museu Antropológico da Universidade de 

Coimbra, à semelhança de outras angariadas por investigadores alemães (Schouten, 

2001, 159). Chegaram, assim, vinte e nove crânios humanos à universidade, entre os 

originais trinta e cinco, no início da década de 80 do século XIX, embora pouco se saiba 

sobre as suas origens e sobre quem os recolheu (Roque, 2008, 14). Questões sobre a sua 

autenticidade e sobre a classificação dos elementos foram-se levantando durante as 

décadas que se seguiam, envolvendo os métodos antropológicos aprendidos em 

Coimbra e no Porto (Roque, 2008, 19-22), como já se referiu atrás. 

A primeira metade do século XX trouxe outras coleções de registos científicos, 

tanto associados a uma dimensão mais física e biológica, como a outra mais social e 

antropológica. Da segunda metade, são exemplos os registos orais das comunidades 

timorenses, dados a conhecer através de publicações em periódicos portugueses e 

timorenses, que valorizavam essa memória, tornada coletiva (Roque, 2017, 23). De 

igual forma, e no seio da própria administração da província, alguns governadores 

produziram coleções de registos e de fotografias, como é o caso do coronel Álvaro 

Fontoura, governador entre 1937 e 1940 (Schouten, 2001, 162), cuja produção 
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fotográfica é conhecida como “álbum Fontoura”27 . Este produziu um repertório de 

centenas de fotografias sobre as diversas comunidades timorenses, tendo em conta a sua 

diversidade etnolinguística. Também investigadores de outros países, como o suíço 

Alfred Buhler, que realizou escavações arqueológicas anteriores às das Missões da 

metrópole portuguesa, resultaram numa recolha de objetos líticos e de cerâmicas (Poloni, 

2012, 191). Do ponto de vista etnográfico, destaca-se a produção filmográfica feita na 

década de 30 do século XX, nomeadamente de Aníbal Contreras e de António Lopes 

Ribeiro (1908-1995), na sequência das exposições coloniais, fazendo eco da vinda de 

alguns timorenses a Portugal, à exposição de 1934 que deixou ecos nos jornais da altura 

(Piçarra, 2017, 135; Schouten, 2001, 159-162). A propaganda associada a esses eventos 

mobilizou essa produção, cruzando-se com o que se viria a produzir no decurso das 

MAT (Roque, 2017, 22). 

Da Missão Antropológica de Timor propriamente dita, do conjunto das suas 

campanhas (1953, 1957, 1963), foram produzidos inúmeros registos dos detalhes 

fisiológicos e antropométricos dos vários indígenas timorenses – destaca-se a 

identificação dos grupos sanguíneos e dos fatores Rh - assim como inquéritos 

linguísticos e a recolha de informação sobre o vestuário e sobre os mitos e lendas das 

comunidades locais. Originaram-se, assim, extensas notas sobre a forma de ser e de 

estar dos timorenses, que se materializaram em vários registos audiovisuais, sonoros e 

fotográficos, não só dos aspetos anatómicos, mas também dos rituais e das celebrações 

locais existentes, para além dos dialetos linguísticos dispersos pelo território. A estes, 

juntam-se vários elementos etnográficos e arqueológicos, como peças de cestaria e de 

olaria, mas também vestígios pré-históricos que contribuíram para o reforço do 

património relacionado com estas comunidades (Roque & Marques, 2008, 76; Poloni, 

2012, 215-219).   

Os cadernos de campo dos investigadores constituem, também eles, parte dessa 

coleção de materiais originados no trabalho de campo desenvolvido na missão, onde se 

                                                           
 
27 Em março de 2003, uma edição fac-similada foi oferecida a Xanana Gusmão, então Presidente da Re-

pública de Timor-Leste. Disponível em: https://www.publico.pt/2003/03/05/culturaipsilon/noticia/album-

de-timor-colonial-dos-anos-30-doado-a-xanana-gusmao-283162 [Consult. 23-05-2019]. 

https://www.publico.pt/2003/03/05/culturaipsilon/noticia/album-de-timor-colonial-dos-anos-30-doado-a-xanana-gusmao-283162
https://www.publico.pt/2003/03/05/culturaipsilon/noticia/album-de-timor-colonial-dos-anos-30-doado-a-xanana-gusmao-283162
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regista o quotidiano das campanhas e onde constavam outros apontamentos das 

investigações feitas (Poloni, 2012, 207); assim como as descrições e inventariações dos 

objetos e dos comportamentos dos membros das comunidades. É, desta feita, um 

espólio de grandes proporções, que contribui para a compreensão da diversidade 

sociocultural do território, visível ao olhar das diferentes áreas de estudo que a missão 

abrangeu. Este seria integrado pelo Centro de Estudos de Etnologia do Ultramar no ano 

de 1962, já após terminarem as missões, mas prosseguindo para o seu sucessor, o 

Centro de Antropobiologia, também este sob a alçada da JIU (Roque, 2017, 21).  

Esta foi, de certa forma, a herança das recolhas feitas nas missões em Angola e em 

Moçambique, que integram, hoje, o espólio de várias instituições científicas e 

museológicas do país (Roque & Marques, 2008, 74). Também nestas missões se 

realizou um minucioso registo de imagens e de sons que procuravam captar um olhar 

sobre as comunidades, à luz dos ideais da época, isto é, que se focavam na perspetiva 

fisiológica e antropobiológica das comunidades. Apesar de, como já mencionado, existir 

uma gradual mudança de paradigma, a tónica permanece transparente aos olhos de 

quem vê essas coleções, com olhos de presente. A tendência descritiva e classificativa 

prevalecia na abordagem dos investigadores da MAT, procurando, com a recolha dos 

dados antropométricos, descrever e classificar a diversidade de indígenas nas colónias 

(Schouten, 2001, 164-165). Complementares a esta recolha, eram as espécies 

provenientes das missões botânicas e zoológicas, que juntavam coleções fotográficas e 

documentação especializada, assim como os cadernos de campo dos investigadores 

destas expedições (Roque, 2013, 29). 

Este conjunto de elementos seria, assim, gerido pelo futuro Instituto de 

Investigação Científica Tropical, que herdou e manteve as lógicas orgânicas pré-

existentes. Dividia-se em material iconográfico e sonoro que representavam elementos 

arquitetónicos e etnográficos. Do primeiro grupo, encontravam-se manuscritos, 

impressos e documentos dactilografados da autoria dos investigadores da missão, 

englobando relatórios e outra documentação oficial, assim como correspondência 

(Roque et al., 2011, 4). Também cartografia, com elementos que fazem a apresentação 

da divisão regional e da divisão etnolinguística do território, entre os quais, o relatório 
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original da Missão do Estudo do Habitat Nativo, da autoria de Leopoldo de Almeida e 

de Mendes de Sousa, datado de 1959, que serve de base à obra “Arquitetura Timorense” 

(Roque et. al, 2011, 5). Do segundo grupo, material multimédia, fazem parte fotografias, 

filmes e material sonoro, ultrapassando os milhares de unidades, assim como cerca de 

um milhar de fotografias divididas entre as provas em papel organizadas em folhas de 

registo, e os trinta e cinco negativos de vidro (Roque et al., 2011, 7; Roque & Ferrão, 

2001, 431). Como se referiu atrás, após a extinção do IICT, esta informação foi inserida 

na Universidade de Lisboa. O espólio audiovisual contém trinta e cinco cassetes com 

música e conversas com indígenas, em diferentes línguas e dialetos, mas também 

dezassete filmes, que retratam várias cenas do quotidiano timorense, à imagem do que 

também é captado nas fotografias (Roque et al., 2011, 9). Já no que concerne ao espólio 

arqueológico e etnográfico, existem duas coleções, sendo uma delas referente aos anos 

30 do século XX, ligada à figura do capitão José Augusto Correia de Campos (1890-

1977), que ofereceu um conjunto de materiais arqueológicos e cerâmicos e alguns 

manuscritos seus ao então Museu de Mineralogia e Geologia da Faculdade de Ciências 

de Lisboa (Roque & Ferrão, 2001, 424). Este grupo é, principalmente, composto por 

ornamentos pessoais, ao contrário da coleção do MAT, que inclui peças recolhidas em 

dezanove sítios arqueológicos do território, como a Estação de Laga e as margens da 

Lagoa de Gassi Liu. Para além dos materiais, existem, também, fotografias que 

acompanham as escavações feitas para a recolha das peças, sendo um espólio numeroso 

que contrasta com as poucas peças etnográficas existentes, incluindo peças de artesanato 

e de olaria e dois teares tradicionais (Roque et al., 2011, 9-11). 

No entanto, e paralelamente ao que se recolheu sob os desígnios da Missão 

Antropológica de Timor, existiram algumas outras recolhas de material videográfico. 

Para além da geógrafa Raquel Soeiro de Brito, que filmou no âmbito da Missão 

Geográfica entre 1970 e 1973 (Piçarra, 2017, 142), também Ruy Cinatti, na década de 

60 do século XX, foi, como referido, autor de mais de 250 bobinas com três minutos 

cada, para além de um milhar de fotografias, de alguns cadernos com apontamentos 

seus e de outros objetos que foram recolhidos durante a sua estadia em Timor (Piçarra, 

2017, 146). São temas antropológicos e etnográficos os que são captados, desde os 



 

67 

rituais e os trabalhos do quotidiano até às paisagens do território, embora distanciados, 

por iniciativa do seu autor, das intenções que moviam os investigadores da Missão, 

essencialmente anexos aos pretextos do regime (Piçarra, 2017, 149).   

Estas coleções são a herança mais concreta do trabalho que se desenvolveu 

durante as missões científicas em Timor, funcionando como um legado que ultrapassa 

as barreiras temporais. Isto porque, para além de constituir o registo das expedições 

feitas, representam o percurso concreto dos investigadores, que em muitos casos, os 

narraram em diferentes publicações. Aos olhos de hoje, funcionam como um 

testemunho de um método científico de recolha de informação, em contextos muito 

particulares. As atuais coleções, dispersas por tantas instituições e mesmo por privados 

são o património científico resultante do percurso desses investigadores e das diferentes 

instituições e indivíduos com interesses em Timor. 
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Capítulo 4 – O Espólio do Museu de História Natural e da 

Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP) 

4.1. As coleções de imagens sobre Timor-Leste – a dispersão 

A localização e identificação de um património histórico-cultural sobre Timor-

Leste para o período em que nos situámos, é, por si só, um projeto gigantesco, como 

muitos já apontaram. Ao selecionarmos apenas as imagens estamos, certamente, a fazer 

uma cisão artificial nos acervos de instituições públicas e privadas, cujo historial é, 

igualmente, um rasto de acumulações e fragmentações, consoante as tutelas, indivíduos 

e o valor que, em cada momento, a sociedade lhes atribui.   

Além do mais, como se viu atrás, o contexto político e científico condicionou a 

forma como foram recolhidos, tratados, exibidos os materiais, abrindo discussões acesas 

acerca do sentido dos arquivos e dos museus coloniais e pós-coloniais (Ribeiro, 2016). 

Um exemplo é o das coleções de crânios e do seu estudo, à luz da procura de afirmação 

de origem da raça, na formação do império e da nação. 

A nossa intenção é a de localizarmos as coleções existentes nos fundos e nos 

espólios já conhecidos, e relacioná-las com as coleções de imagens sobre Timor 

existentes no arquivo do MHNC-UP, procurando comparar, identificar, complementar e 

contextualizar cada elemento em estudo. A grande dificuldade poderá residir na forma 

como essas coleções foram sendo construídas, nos critérios de organização (ou a falta de 

uma lógica organizacional) assim como na natureza da informação aduzida a cada 

elemento (a metainformação). Não havendo um repositório comum que normalize os 

procedimentos de acesso à informação, esse cruzamento de dados será o possível, 

dentro destas circunstâncias. São várias as coleções que recolheram testemunhos 

fotográficos pertinentes para o estudo de Timor-Leste, embora algumas sejam referidas 

brevemente, como é o exemplo, entre outros, das fotografias da autoria de Ferreira da 

Costa, argumentista de cinema, relativas ao período da invasão japonesa de Timor, em 

1942, em plena Segunda Guerra Mundial (Piçarra, 2017, 136-137).   

O Arquivo da Resistência Timorense, criado em 2005, disponibilizado na 
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plataforma digital Casa Comum, desenvolvido pela Fundação Mário Soares, é composto 

por mais de “150 fundos documentais”, entre os quais registos fotográficos, de forma a 

preservarem a memória da sua causa, nos quais se incluem, além dos do tempo colonial, 

de organizações de resistência, de solidariedade, nacionais e internacionais, assim como 

da Igreja Católica e até documentação oficial indonésia28. O percurso de conservação e 

de reprodução da documentação continua a ser efetuado, de forma a garantir a sua 

disponibilização, apesar de grande parte da documentação do Arquivo da Resistência 

Timorense estar dispersa e, ainda, por recensear (Costa, 2016, 203). Este processo 

permanece incompleto, dependente de elementos a serem fornecidos pelas instâncias da 

própria Resistência Timorense. Além do mais, entre outras coleções, destaca-se a de 

Mário Carrascalão (1937-2017), fundador da União Democrática Timorense e antigo 

governador da Timor durante a ocupação indonésia, e a do governador Álvaro Fontoura 

(1891-1975), sobre a qual nos deteremos mais à frente.  

Já nos arquivos nacionais, como no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 

encontra-se o fundo da Agência Geral do Ultramar, que contém seis fotografias 

captadas nas localidades de Liquiçá, Nova Óbidos e Vemassim. Apesar de não indicar 

referências à sua autoria, depreende-se que pertençam à atividade da Agência, visto 

representarem infraestruturas públicas, como a igreja, a casa do chefe do posto, a 

enfermaria indígena e o bairro29.  

De igual forma, no Arquivo Histórico Ultramarino, encontram-se três coleções no 

Fundo do Gabinete do Ministro, datadas do século XX, que apresentam os usos, os 

costumes e os ofícios das comunidades, a arquitetura residencial e urbana colonial, entre 

outros contextos. As coleções mantêm-se num estado de conservação razoável. Nas suas 

instalações, o Arquivo Histórico Ultramarino abrange, assim, uma coleção de 

fotografias constituída por peças advindas de processos de compra e de doação, mas 

também por outras que se encontravam em diferentes arquivos como o da Agência 

Geral do Ultramar. No mesmo Arquivo Histórico Ultramarino, associado a outros 

                                                           
 
28  A plataforma e os fundos associados a este arquivo podem ser acedidos em: 

http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_26 [Consult. em 18-11-2018]. 
29 Disponível em: https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4675692 [Consult. em 25-11-2018]. 

http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_26
https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4675692
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documentos, existem ainda fotografias provenientes das Obras Públicas do Ministério 

do Ultramar, de relatórios da Inspeção Superior da Administração Ultramarina e de 

processos de militares (Canas, 2011, 10-11). Sublinhe-se, entre as fotografias 

mencionadas e as coleções às quais pertencem, que se incluem, entre outras, as imagens 

que constam nos relatórios de governação (1946-47 e 1948-49) de Óscar de Freire 

Vasconcelos Ruas, sendo estas relativas a infraestruturas civis e militares, ao quotidiano 

e aos costumes dos indígenas e a elementos da paisagem natural (Arquivo Histórico 

Ultramarino, 2017, 2). Aqui, incluem-se, de igual forma, outras seis fotografias 

associadas ao “Estabelecimento Prisional de Timor”, advindas do relatório de inspeção 

a Timor em 1959, por parte de José Diogo Ferreira Martins, da Inspeção Superior da 

Administração Ultramarina (Arquivo Histórico Ultramarino, 2017, 24). 

Por sua vez, o Arquivo Científico Tropical Digital, projeto do Instituto de 

Investigação Científica Tropical, inclui algumas coleções provenientes da atividade das 

instituições ultramarinas, depositadas em várias unidades e arquivos, projeto que teve, 

como objetivo, a constituição de um repositório digital, um sistema de informação que 

funciona como uma plataforma de partilha e divulgação do saber30. Dentro do espólio 

do IICT em si, para além de uma centena de rolos a preto-e-branco, que não estão 

disponibilizados na plataforma, destacam-se milhares de fotografias, na sua maioria 

disponíveis em papel e em negativos de vidro, descrições de fundos, estudos, etc., que 

acompanham os aspetos geográficos, morfológicos e quotidianos dos timorenses.  

Aqueles negativos estão dispostos em fichas de registo em formato papel, estando 

quase todas datadas e identificadas com o local onde foram recolhidas e as temáticas 

subjacentes, que incluem as habitações, aspetos culturais e quotidianos, e atividades 

tradicionais, mais do que um estudo social aprofundado (Roque et al., 2011, 7-8). Tudo 

isto contribui para o enriquecer do legado culturalmente diversificado de Timor-Leste, 

que as missões antropológicas acabam por corroborar, tendo em conta a valia do seu 

vasto espólio patrimonial. No entanto, à data de 2011, somente mil e duzentas estavam 

                                                           
 
30 Acerca do Repositório Digital, informação consultada em: https://actd.iict.pt/community/actd:FOTO 

[Consult. em 16-06-2019]. 

https://actd.iict.pt/community/actd:FOTO
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inventariadas e elencadas numa base de dados, o que não chega a metade da totalidade 

da coleção. Complementarmente, do ponto de vista arqueológico, existem fotografias 

relacionadas com a coleção das MAT, constituída por elementos ligados a esta área do 

saber. 

No Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, encontra-se o já 

referido álbum Álvaro Fontoura, ou “Colónia Portuguesa de Timor”, que chegou a ser 

enviado para a Exposição do Mundo Português, de 1940 (Costa, 2016, 138). As 549 

fotografias são maioritariamente datadas de entre 1936 e 1940, período no qual Álvaro 

Fontoura foi governador de Timor; muitas delas contextualizadas na Missão Geográfica 

de 1937, sob a tutela da Junta das Missões Coloniais e de Investigações Coloniais e 

chefiada por Jorge Castilho (1880-1943). A missão visava a construção da geografia 

geral de Timor, embora as imagens recolhidas, entretanto, levantassem questões quanto 

à sua localização, apesar do trabalho desenvolvido por Mendes Correia no sentido de a 

compreender por inteiro. Entre as coleções, estão as provenientes das Missões Católicas 

e as das Geográficas e Geológicas em Timor, para além dos trajes e ornamentos, das 

formas de trabalho, da vida quotidiana e da própria ação civilizadora das comunidades 

etnolinguísticas. 

Crê-se que os exemplares deste álbum se encontram no Arquivo Histórico 

Ultramarino (“Timor Português. Contribuições para o seu Estudo Antropológico”, de 

1944, é uma obra que aponta para essa possibilidade), outro com os descendentes de 

Fontoura, e o último com António de Almeida, diretor do Centro de Estudos de 

Antropobiologia da Junta de Investigações do Ultramar. Este passaria para o 

mencionado Arquivo de História Social do Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa, sendo restaurado, disponibilizado digitalmente e gravado num 

CD-ROM, numa ação apoiada pela Fundação Mário Soares. Aliás, foi a mesma 

fundação que se dedicou ao tratamento individual das fotografias, limpando-as, 

reconstituindo as originais e fazendo as suas reproduções em dois negativos para cada 

uma. As dimensões das fotografias foram registadas e foram impressos dois positivos a 

preto-e-branco para cada original, para além de serem manuscritas as legendas 

(Fundação Mário Soares, 2003). Um fac-simile deste álbum seria oferecido à 
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embaixadora de Timor em Portugal, Pascoela Barreto, a 3 de março de 2003, em Lisboa, 

para que esta o fizesse chegar a Xanana Gusmão, então presidente da República de 

Timor-Leste, como já se referiu atrás, com o objetivo de o “devolver ao país e à 

memória do seu passado”.31. 

Já no Centro Português de Fotografia, existe um outro álbum, de seu título 

“Costumes e tipos do districto de Timor”32. Com fotografias datadas entre 1890 e 1910, 

o álbum é constituído por sessenta unidades, sendo estas provas em albumina, cujo 

formato é 16,4 por 22,8 cm. Elas possuem algumas legendas que contextualizam os 

momentos representados, estabelecendo-se uma cronologia que os liga de forma lógica. 

O primeiro momento dessa cronologia remete para o ano de 1859, estendendo-se até ao 

início do século XX. Algumas das figuras captadas conseguem ser identificadas como 

regentes e governadores da administração local, outras mostram alguns dos seus 

costumes e das suas peças de vestuário, dos seus familiares, da própria fauna e flora 

timorense (Ferreira, 2011, 2-3).  

Entre outras coleções de cariz privado, que ainda se encontram na posse dos 

descendentes, surge: 

-  a coleção fotográfica de Manuel Paulo de Sousa Gentil, ex-governador do 

Timor Português (1919-1921). As fotografias acompanham o seu percurso profissional, 

recolhendo o testemunho dos locais e da sua natureza. No entanto, parte significativa   

foi-se perdendo, entre vendas e heranças familiares. Assim, restaram quarenta e seis 

unidades, cujo conteúdo corresponde, nomeadamente, ao povo timorense e às suas 

práticas e os rituais quotidianos (Sousa, 2006, 49).  

- a coleção de Manuel Gama Barata da Conceição Mesquita, que se tornaria liurai 

numa comunidade local timorense, que originaria uma dinastia em Remexio, local 

vizinho de Díli (Andrade, 2012, 104). 

-  a coleção que o governador de Timor entre 1926-1928, Teófilo Duarte (1898-

                                                           
 
31 Público (2003). Álbum de Timor colonial dos anos 30 doado a Xanana Gusmão. Disponível em: 

https://www.publico.pt/2003/03/05/jornal/album-de-timor-colonial-dos-anos-30-doado-a-xanana-gusmao-

198854 [Consult. a 22-01-2019]. 
32 Disponível em: https://digitarq.cpf.arquivos.pt/details?id=65845 [Consult. em 02-12-2018]. 

https://www.publico.pt/2003/03/05/jornal/album-de-timor-colonial-dos-anos-30-doado-a-xanana-gusmao-198854
https://www.publico.pt/2003/03/05/jornal/album-de-timor-colonial-dos-anos-30-doado-a-xanana-gusmao-198854
https://digitarq.cpf.arquivos.pt/details?id=65845
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1958), inclui na sua monografia “Colónia Portuguesa de Timor” (1928), incluindo 

temáticas militares e políticas, para além da representação de alguns edifícios e de 

elementos da natureza (Loureiro, 2001, 158-159).  

- uma outra, coligida por João Loureiro na obra “Postais Antigos & Outras 

Memórias”, que inclui exemplares que estão na posse de entidades particulares, assim 

como as coleções já referenciadas e estudadas de postais.   

Uma obra de destaque, que concentra em si uma coleção fotográfica resultante de 

uma missão científica, e que já foi assinalada no ponto anterior é “Arquitetura 

Timorense”, da autoria de Ruy Cinatti, Leopoldo de Almeida e António de Sousa 

Mendes, datada de 1987. As fotografias encontram-se identificadas nos relatórios de 

Missão, sendo usadas ao longo da obra. A sua proveniência não se remete à expedição 

dos três investigadores, mas também a outras em que Ruy Cinatti se deslocou ao lado 

do fotógrafo Salvador Fernandes (Cinatti et al., 2016, 17). O processo de digitalização 

das fotografias da segunda edição da obra, assim como do seu tratamento, ficou à 

responsabilidade da Divisão de Documentação Fotográfica da Direção-Geral do 

Património Cultural (Cinatti et al., 2016, 13), visto que a primeira edição, possuindo 

imagens distintas, sofreu alguns percalços nesse processo, porque, apesar de constarem 

nos relatórios de missão, tinham menor qualidade.  

Cinatti que também foi autor de uma coleção de fotografias intitulada “Aspectos 

de Timor”, composta por cinco registos de habitações e de outras pequenas construções 

locais, distribuídas por vários lugares do território33. Esta é uma pequena porção daquilo 

que seria o seu espólio doado à Universidade Católica, no ano de 1986, ano da sua 

morte. Isto por iniciativa da Casa do Gaiato, a quem Cinatti havia doado a sua biblioteca 

pessoal e o seu numeroso conjunto de documentação sobre Timor 34 , incluindo 

                                                           
 
33 Coleção disponibilizada no portal: http://www.triplov.com/poesia/ruy_cinatti/timor/index.htm [Consult. 

em 03-03-2019]. 
34  Universidade Católica Portuguesa. Ruy Cinatti | 1915-1986. Disponível em: 

http://www2.ucp.pt/site/custom/template/ucptpl_srvhome.asp?SSPAGEID=3587&lang=1 [Consult em. 

05-03-2019]. 

http://www.triplov.com/poesia/ruy_cinatti/timor/index.htm
http://www2.ucp.pt/site/custom/template/ucptpl_srvhome.asp?SSPAGEID=3587&lang=1
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fotografias produzidas e acumuladas no seu percurso laboral35. 

 

 

Coleção Entidades produtoras Entidade(s) custodial(is) 

/tutelar(es) 

Existências 

online 

Arquivo da Resistência Ti-

morense – 2462 fotografias 

Populações timorenses, or-

ganizações locais e institui-

ções pertencentes à Igreja, de 

origem nacional e estrangeira 

Fundação Mário Soares (Pla-

taforma Casa Comum) 

Sim, no portal 

do projeto Casa 

Comum - Fun-

dação Mário 

Soares 

Fundo fotográfico da Torre 

do Tombo – 6 fotografias 

Agência Geral do Ultramar Torre do Tombo Sim, no portal 

da Torre do 

Tombo 

Arquivo Histórico Ultrama-

rino – Fundo do Gabinete do 

Ministro - nº de fotografias 

desconhecido 

Agência Geral do Ultramar Arquivo Histórico Ultrama-

rino  

Sim, parte, Ar-

quivo Científico 

Tropical Digital  

Arquivo Histórico Ultrama-

rino – Relatório do governo 

da colónia de Timor (1948-

1949): governação de Óscar 

de Freire de Vasconcelos 

Ruas – 135 fotografias 

Governadores do distrito e 

respetivos membros da ad-

ministração distrital 

Arquivo Histórico Ultrama-

rino 

Sim, parte, Ar-

quivo Científico 

Tropical Digital 

Arquivo Histórico Ultrama-

rino - Inspector superior José 

Diogo Ferreira Martins. Ins-

pecção Superior de Adminis-

tração Ultramarina. Relatório 

da inspecção às províncias de 

Macau e Timor. 1959 – 6 

fotografias 

Inspeção Superior de Admi-

nistração Ultramarina 

Arquivo Histórico Ultrama-

rino 

Sim, parte, Ar-

quivo Científico 

Tropical Digital  

Álbum Álvaro Fontoura - 

Colónia Portuguesa de Timor 

– 549 fotografias 

O governador português Ál-

varo Fontoura e a Junta das 

Missões Coloniais e de In-

vestigações Coloniais 

Existem quatro exemplares: 

um encontra-se com os fami-

liares do governador, outro 

no Arquivo Histórico Ultra-

marino, outro no Arquivo de 

História Social do Instituto 

de Ciências Sociais da Uni-

versidade de Lisboa e outro 

em Timor 

Sim, no portal 

do Arquivo de 

História Social, 

Instituto de Ci-

ências Sociais. 

                                                           
 
35 A série do seu fundo na Biblioteca Universitária João Paulo II, da Universidade Católica Portuguesa, 

pode ser consultada aqui: http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/arquivos/index.php/fotografias-9 [Consult. em 

05-03-2019]. 

http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/arquivos/index.php/fotografias-9
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Coleção do Museu de Histó-

ria Natural e da Ciência da 

Universidade do Porto – 

1854 imagens 

Autores desconhecidos Museu de História Natural e 

da Ciência da Universidade 

do Porto 

Não 

Centro Português de Fotogra-

fia – Districto Português de 

Timor – 60 fotografias 

Autores desconhecidos Centro Português de Fotogra-

fia 

Sim, no portal 

do Centro Por-

tuguês de Foto-

grafia 
Tabela 1 – Coleções com imagens sobre Timor existentes em instituições portuguesas, identificadas 

neste trabalho. 

4.2. As imagens existentes no MHNC-UP 

Com a evidência de que o Museu da História Natural e da Ciência da 

Universidade do Porto é herdeiro do então Instituto de Antropologia da Universidade do 

Porto, compreende-se que nele possa existir um conjunto de registos relativos às 

Missões Científicas desenvolvidas no território ultramarino, entre os quais, os relativos 

a Timor. As Missões, como se viu no capítulo 3, prendem-se, precisamente, com as 

expedições que, com o apoio das instituições ligadas à administração das colónias, 

foram realizadas nelas, com o sentido da sua exploração científica, alinhada com os 

objetivos políticos. Aqui, importa incluir, ainda, Angola, Moçambique, São Tomé e 

Príncipe, Macau. No caso presente, tomando em linha de conta os objetivos do trabalho, 

o percurso de investigação delimitou-se ao que existe sobre Timor. Inicialmente, a 

informação que foi transmitida foi a de que existia um conjunto de imagens relativo a 

esta realidade, nomeadamente ao período das Missões Antropológicas de Timor. Porém, 

aquilo que foi analisado acabou por ser mais amplo, associado a diferentes momentos 

da presença científica portuguesa nesta região. Por isso, não estamos perante uma 

coleção, mas coleções cujas proveniências ultrapassam os resultados das Missões 

Antropológicas, porque incorporam não apenas fotografias mas imagens sobre Timor, 

como se verá.  

No recenseamento feito ao então Museu de História Natural da Universidade do 

Porto, por parte de Maria José Cunha no ano de 2012 (Cunha, 2012), foi identificado 

um espólio, ou seja, um conjunto amplo de fotografias antigas, cerca de quinhentas em 

papel e centenas de unidades por serem tratadas. O processo de tratamento implicaria a 

sua inventariação, a sua organização e a sua digitalização, para além de, no caso das 
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peças únicas, se ter de proceder à reorganização e ao acondicionamento em ambiente 

acid-free. Em papel, estariam inventariadas cerca de uma centena de fotografias, que se 

encontraria nas reservas do museu (Cunha, 2012, 158). 

As fotografias representariam muitos momentos do quotidiano das famílias 

timorenses, para além das suas habitações, dos seus rituais e de manifestações do seu 

folclore, ambiente pouco conhecido para o público em geral. As obras do antropólogo 

Mendes Correia reúnem parte desses registos fotográficos, entre os quais se destacam os 

que constam nas obras “Raças do Império” (1943) e “Timor Português” (1944) (Matos, 

2014, 48). As fotografias adviriam de missões – incursões realizadas por investigadores 

das diferentes universidades do país ao território ultramarino, com fins meramente 

científicos, como já se viu em capítulo anterior - que antecederam o estabelecimento das 

Missões Antropológicas de Timor, e incluiriam fotografias que foram, entre outras, 

expostas na Exposição Colonial do Porto, de 1934, e na Exposição do Mundo Português, 

em Lisboa, no ano de 1940. Muita da sua organização foi feita, assim, a partir dos temas 

das fotografias, entre caraterísticas físicas dos indivíduos das comunidades, até às suas 

manifestações. A organização é, em muito, similar à das coleções enunciadas no ponto 

anterior, em muito associadas por aquilo que representam e pela forma como o 

representam. 

Essa ausência de tratamento de grande parte das fotografias foi percetível no 

momento em que a presente investigação começou. O espólio do MHNC-UP começou 

por nos ser apresentado a partir de uma coleção sobre Timor que estava inventariada – 

com referência interna de livro cinco – sendo um dos dossiers que a instituição possuía 

com fotografias inventariadas e arquivadas - mas sobre a qual pouco ou nada se sabia. O 

inventário correspondente fazia, somente, uma identificação sumária das imagens 

constituintes da coleção. Tomando em conta esta lacuna, e assumindo que mais 

poderiam existir, de acordo com a dispersão identificada pelo artigo de Maria José 

Cunha, o passo seguinte foi o de procurar, no Museu, mais imagens relativas a Timor. 

Para se chegar aos exemplares, foi necessário abrir uma série de caixas com 

conteúdo disperso, muitas delas a incluírem material antropológico de missões 

nacionais e de outras realizadas no território ultramarino. Foi nas conversas com a 
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responsável que acolheu esta investigação no Museu que se percebeu esta diversidade, 

que carecia de organização e de uma inventariação capaz de reconhecer e identificar o 

espólio existente. A única forma de perceber o que as caixas, de facto, continham era 

abri-las e escrutinar o seu conteúdo. Não obstante, essas caixas e os dossiers associados 

às coleções estavam, todos eles, numerados, revelando uma lógica anterior, que se 

desconhece. O mesmo se pode dizer das diferentes espécies, por vezes contendo uma 

breve referência ao lugar e ao ano, quando não a uma campanha.   

Consideraram-se, ao todo, quatro conjuntos de imagens, que servirão de suporte 

às etapas subsequentes do trabalho, uma de fotografias (39 unidades), uma de postais 

(60 unidades), uma de provas fotográficas (1744 unidades) e um painel fotográfico com 

11 unidades. No total, foram recenseadas 1854 imagens. Note-se que esta “arrumação” 

não teve uma organização original, nem nos foi possível realizar esse trabalho. Tentou-

se perceber quem foram os produtores, é certo, mas tivemos em consideração a 

tipologia do suporte e a forma como se apresentavam. Se se tratava de coleções, cujos 

organizadores, aqui e ali se conhecem, a dispersão não permite que se fale em coleção 

sobre Timor, e a adoção do plural (coleções) é um artifício de momento encontrado com 

apenas três indicadores: a identidade comum do lugar – Timor –, o facto de pertencerem 

ao Museu e o suporte em que se encontram. As coleções possuem, assim, fotografias, 

postais, provas e ainda imagens relativas a filmes documentais, que podem reportar-se a 

diferentes momentos da exploração científica portuguesa em Timor. Tomando em conta 

as dificuldades inerentes a esta análise, advinda da dispersão do espólio do Museu, 

procurou estabelecer-se uma metodologia de análise que conseguisse agregar e 

visualizar as coleções de forma integrada. 

4.2.1. Metodologia de organização das imagens 

O modelo de inventariação proposto pelo Museu incluía os seguintes campos: 

localização original, novo número de identificação, referência de inventário, polaridade 

e número de inventário que cada objeto passou a ter, assim como uma breve descrição e 

a área de estudos referente (consultar tabela 2). Originalmente, também incluiu o campo 

das dimensões de cada um, embora se tratasse de um trabalho mais exaustivo e cujo 

interesse para o trabalho presente não se considerou relevante. Por se tratar somente de 
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um reconhecimento e de uma identificação das coleções existentes, abandonou-se a 

ideia deste trabalho ser um inventário, pelas exigências arquivísticas a si associadas, e 

de se assumir definitivamente na forma de um recenseamento. Relevante tornou-se a 

orientação para a identificação das suas caraterísticas contextuais, tanto de produção, 

como do seu conteúdo.  

Com efeito, o recenseamento resultou da adaptação de um modelo-base do Museu 

da História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, fornecido e preenchido a 

partir de uma folha disponível no Google Documents, com vista a recensear adequada e 

preventivamente as espécies existentes, de forma a acondicioná-las devidamente e de 

ajudar a sua futura gestão e preservação. Assim, os campos usados foram: a localização 

original de cada elemento, o número de identificação, a sua referência original, a 

polaridade, o suporte, a referência de inventário, o novo número de inventário, as cores, 

as anotações encontradas em cada elemento, a descrição de cada um, a área de estudos à 

qual as coleções estão associadas e o estado de conservação (ver anexo 2). A tabela 

seguinte apresenta, de um lado os campos que a instituição tinha no seu modelo-base, e, 

do outro, aqueles que se acrescentaram, por se considerarem de igual pertinência para o 

recenseamento das imagens.  

Campos propostos pelo MHNC-UP Campos adicionais definidos 

Localização original Referência de inventário original 

Número de identificação Suporte 

Polaridade Cores 

Referência de inventário Anotações 

(Novo) Número de inventário Estado de conservação 

Breve descrição  

Área de estudos   

Tabela 2 - Campos definidos para a elaboração do recenseamento das imagens do MHNC-UP 

sobre Timor (ver anexo 2). 

As localizações originais dos objetos recenseados estão organizadas em quatro 

grupos de natureza tipológica de suporte: uma coleção de fotografias, sendo a que já 

possuía uma breve inventariação, uma de postais, uma composta por provas fotográficas 
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e uma outra coleção de fotografias, dispostas num painel relativo ao tenente-coronel 

Leite de Magalhães. Do ponto de vista do seu acondicionamento, a coleção de 

fotografias, que já tinha sido alvo de uma inventariação anterior, estava (e continua) 

acondicionada numa capa; uma coleção de postais, guardada numa caixa e num 

envelope; uma coleção de provas, distribuída por dois envelopes maiores que 

acondicionam outros envelopes dentro de si; e um documentário fotográfico disposto 

num painel expositivo. Uma outra coleção de provas, que incluía o conjunto de bens 

sobre Timor exposto na Exposição Colonial não foi considerada, por se considerar que 

o recenseamento e a análise do conteúdo apenas se fariam relativamente a fotografias 

produzidas no terreno e não a uma exposição que ocorreu no continente. 

Os exemplares que foram disponibilizados encontravam-se acondicionados em 

diferentes lugares e de formas distintas. Começando pelas fotografias, e para além de 

um painel com fotografias que constou numa das exposições coloniais, estavam 

guardadas numa capa, tendo um inventário associado a esta. Conforme referido, este 

possuía somente indicações os seus números de inventário, tal como nas provas. No 

entanto, estas encontravam-se em piores condições de acondicionamento, estando 

organizadas por rolos fotográficos em envelopes, guardados em caixas já muito 

degradadas. Os elásticos que protegiam as provas deterioraram-se com o tempo e 

abriam a possibilidade para, como já aconteceu e se aferiu no recenseamento efetuado, 

se perderem. 

Como referido, a coleção inicial de fotografias consta num dossier, que é 

identificado pela instituição como o livro 5. As páginas estão numeradas no canto 

superior direito, pelo que as fotografias se encontram organizadas em cada uma das 

primeiras quinze páginas. No que toca aos postais, estes estão distribuídos por dois tipos 

de armazenamento: a primeira parte da coleção está na caixa 47 – identificação 

fornecida pela instituição –; identificação que é complementada por “Postais de Timor”, 

para além da informação referente à oferta de Abel Tavares36 e à data de dezembro de 

                                                           
 
36 Abel Teixeira da Costa Tavares (1881-1973) exerceu as funções de coronel médico durante a sua vida e 

foi convocado para ser encarregado de governo de Timor entre os anos de 1928 e de 1930 (Tavares, 2016, 

5). 
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1943. A segunda parte está num envelope somente referenciado por um número, o 47.  

Por sua vez, as provas encontravam-se na caixa cuja identificação era “Provas 

directas dos rolos 35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor”. Dentro dessa 

caixa, essas provas estavam organizadas em dois grandes envelopes, que possuíam, 

dentro de si, perto de trinta envelopes; sendo que cada prova possuía uma referência 

numérica (número do rolo/número da prova na sequência do rolo) que foi colocada na 

identificação original, à imagem do que são as referências usadas no inventário da 

coleção fotográfica do livro 5. O primeiro grande envelope (E1) tinha vinte e nove 

envelopes, sendo cada um identificado pela numeração do rolo. Aqui, não se 

encontravam as provas do vigésimo rolo, pelo que não foram recenseadas e, por isso, 

não puderam ser consideradas no estudo da coleção. O mesmo aconteceu com o 

vigésimo sétimo e o sexagésimo, reunindo somente vinte e oito rolos no segundo 

envelope (E2). Isto significa que só um trabalho posterior, que se debruce sobre o 

levantamento sistemático de todas as imagens à guarda do Museu, poderá completar 

esta informação. A hipótese é de se encontrarem misturadas com outras referentes a 

outros lugares do universo colonial. 

A última coleção recenseada foi a relativa ao conjunto de fotografias constituintes 

do documentário sobre Timor, do tenente-coronel Leite de Magalhães, cuja 

identificação se refere ao título desse painel fotográfico. “Instituto de Antropologia da 

Universidade do Porto – Documentário de Timor oferecido pelo tenente-coronel Leite 

de Magalhães” e que, por consenso entre nós e a instituição, se definiu como título 

atribuído a esta coleção.  

A localização original foi o primeiro campo do recenseamento que se tornou 

importante para o trabalho, de forma a compreender a lógica organizativa anterior, que 

não se quis perder. Ajudar a perceber os percursos assumidos pela coleção também foi 

uma das razões que levou a identificar a sua localização. Já o campo do novo número de 

identificação foi definido pela instituição, que estabelece a nova identificação das 

coleções e das suas unidades por parte do Museu. É a partir destes números que, daqui 

em diante, e cruzados com as referências de inventário, as coleções e as imagens serão 

diretamente referidas.  
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Segue-se o campo da identificação original, que é preenchido pelo número que as 

espécies tinham originalmente. Muitas delas possuíam essa identificação no seu verso 

(o caso das provas fotográficas e dos postais) e outras no inventário que foi feito 

previamente (o caso das fotografias do livro 5). A sua importância provém dos 

enquadramentos lógicos pré-existentes na gestão das coleções. São lógicas que se 

tornaram essenciais para guiar a estrutura do recenseamento elaborado neste estudo, de 

modo a não colocar em causa as linhas de formação e de organização das coleções. A 

polaridade foi outro dos campos apresentado pela instituição, no sentido de identificar o 

estado de cada imagem e o seu momento no percurso da revelação fotográfica. Torna-se, 

de igual forma, importante, porque permite entender as lógicas de produção fotográfica 

e porque ajuda a entender o percurso dos seus usos em obras ou em exposições. Neste 

trabalho, as fotografias, os postais e as provas são, todos eles, positivos, não existindo 

negativos em película nas coleções consideradas. 

O suporte é um dos campos igualmente relevantes na compreensão da 

materialidade das imagens. Entre as fotografias, os postais e as provas, este campo 

permite examinar os diferentes modos da revelação fotográfica de então, traduzindo 

aspetos dos percursos da sua produção e das caraterísticas de cada coleção. Neste caso, 

as fotografias possuem suportes distintos, como o papel e o papel cartão no caso dos 

postais; já no caso das provas, são, todas elas, provas em papel, com condicionantes 

muito específicas para a sua salvaguarda. Ainda naquilo que se cinge à materialidade 

das espécies, surgem as cores, que variam desde o preto-e-branco, o castanho e os tons 

azuis e amarelos. Isto permite indiciar os tipos de imagens com as quais se trabalham e 

que usos tiveram, para além de se tratarem ou não de reproduções de outras tantas, 

conduzindo para as suas reutilizações tão diversas, como a da sua inclusão em postais.  

Já com a finalidade de formalizar o recenseamento das fotografias e dos demais 

elementos, chegam os campos da referência de inventariação e do número de inventário, 

que atribuem números definitivos para a sua identificação e referenciação, os mesmos 

que são usados neste trabalho para individualizar um rolo ou uma imagem em 

específico. São dois dos mais relevantes no trabalho efetuado, contribuindo para a 

instituição tomar conhecimento do que existe e de possibilitar a organização de parte do 
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seu espólio, criando uma identificação final para todas as imagens. 

Por fim, seguem-se os três campos que mais interessam do ponto de vista da 

análise do conteúdo e dos seus contextos. O primeiro deles corresponde ao das 

anotações que constam nas espécies, especialmente no seu verso. Muitas incluem 

informações associadas a quem as ofereceu, enquanto outras identificam o lugar e o ano 

em que foram produzidas, assim como outras referenciam o que foi ou quem foi 

fotografado. Isto permite a perceção de várias das narrativas que advêm da criação das 

coleções e das suas partes constituintes, embora se necessite de um estudo 

complementar para entender os percursos daqueles que as geriram ao longo do tempo. 

Já a descrição é um campo preenchido para a identificação e caraterização daquilo que o 

elemento em estudo espelha, identificando os seus protagonistas e tudo aquilo que é 

representado.  

É aqui que é aplicada a semântica numérica proveniente dos novos números de 

identificação, criando ligações nas descrições das imagens entre as coleções recenseadas. 

Para além disso, importa esclarecer a distinção entre dois termos que, apesar de serem 

sinónimos, representam realidades diferentes: um retrato de um indígena representa um 

ambiente encenado, em que é fotografado num lugar preparado para o efeito; enquanto 

uma fotografia de um indígena capta-o numa situação do quotidiano, que não exclui a 

possibilidade de igualmente ser encenada. Aquilo que distingue o retrato da fotografia, 

no caso presente das descrições atribuídas a cada elemento recenseado, é, precisamente, 

a formalidade da situação em que é produzido o registo fotográfico, para além de existir 

ou não uma encenação preparada para o efeito. De seguida, o campo da área de estudos, 

usado pela instituição para identificar a área do saber a que pertencem os elementos em 

questão, ajuda-a a segmentar as diferentes coleções que tutela. Com isto, e para além de 

formar palavras-chave para a organização das unidades em análise, entende a área de 

estudos que originou ou que se encarregou da produção dessas coleções. Por último, 

surge o campo do estado de conservação, no sentido de perceber a forma como as 

coleções e os seus elementos estão a ser tratados ao abrigo da instituição, sendo um 

reconhecimento do seu percurso até ao momento da sua identificação. 

A partir do recenseamento desenvolvido, houve a necessidade de tomar decisões 
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quanto à direção do estudo efetuado, que se poderia debruçar numa investigação sobre 

os percursos das coleções e dos seus detentores, produtores e patrocinadores; mas que 

também poderia passar pela identificação de outras existências no seio da instituição 

Museu ou fora dela, noutras instituições. No entanto, para o objetivo traçado, o de 

delinear uma rede de imagens produzidas em Timor, considerou-se fundamental 

enveredar pelo seu estudo sistémico, no sentido que aqui se encarou, o de identificar as 

ligações particulares (do que existe neste arquivo) a um todo que o extravasa. 

Concretamente, que procurasse juntar as imagens existentes com outras dispersas 

noutros organismos que permitissem atingir o conhecimento dos contextos de produção 

(data, lugar, autoria, objetivos, etc.) e que contribuíssem para a construção de novo 

conhecimento. As pesquisas feitas em obras, em artigos, em plataformas eletrónicas das 

instituições herdeiras do património, cujos espólios resultam desse ambiente de 

reconhecimento científico-político (antropológico, antropológico, administrativos, etc., 

como se viu nos capítulos anteriores) procuram demonstrar a complementaridade 

necessária à interpretação das coleções analisadas, cruzando-se com a intenção de 

articular as várias instituições tutelares e interessadas em projetos de colaboração futura.  

Para o percurso que se pretende estabelecer importa que exista uma identificação 

adequada e correta dos produtores das fotografias, para além das suas instituições 

tutelares. É uma etapa que é determinante para que se possam criar relações entre as 

diferentes coleções de imagens, que se encontram dispersas pelo país e pelo mundo, a 

que já aludimos atrás. As suas localizações assumem realidades diversificadas, que se 

desdobram, desde museus de ciência até blogs, sem deixar de pensar no papel das 

universidades e dos seus institutos, para além dos arquivos públicos e privados.  

São, assim, as questões da autoria, da proveniência e do conteúdo que mais 

apelam ao desenvolvimento deste trabalho. Como tal, tentaram identificar-se as lógicas 

orgânicas originais, ao recolher-se os seus números de inventário, assim como se 

procurou perceber a sua dimensão material, que revela, desde logo, formas de produção 

fotográfica. De igual modo, as anotações no verso das imagens tornaram-se importantes 

para se poder assinalar momentos do tempo e lugares que informassem sobre os 

momentos de produção. Também importantes foram, nessas mesmas anotações, 
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perceber quem eram os nomes mencionados e qual a sua relação com as expedições 

científicas que teriam levado ao registo fotográfico. Para além de se criarem condições 

para essa investigação, esta é uma etapa que vai encontrando respostas a algumas das 

questões que se impõem. Criam-se, desta forma, alguns pontos de partida para futuros 

estudos sobre os autores e produtores das coleções e das suas partes integrantes. A 

identificação de outras existências das imagens estudadas contribui para esse passo, 

adicionando informação que se torna importante no estudo de quem as criou, de quem 

as usou e conduziu para onde se encontram atualmente. 

4.2.2. As coleções identificadas no recenseamento  

4.2.2.1. A coleção de postais 

O trabalho realizado, de identificação contextualizada do conjunto de postais 

(acondicionados numa caixa 37  e num envelope 38 ), mostra que grande parte deles 

também constam de outros acervos, como o do Arquivo Histórico Ultramarino. Ao 

abrigo do projeto do ACTD39, muitos destes sessenta postais estão já digitalizados e 

disponibilizados online, organizados numa coleção denominada “Postais de Timor – 

Edição de Missão”. Esta edição abarca uma série de temáticas que são comuns às 

fotografias reproduzidas nos postais. São, assim, representados os universos das 

populações indígenas, incluindo as suas residências e o ambiente em que vivem, de 

acordo com o quadro geográfico em que se inserem; retratos dos seus membros, tanto 

em grupo, como individualmente. Neste caso, são postais classificados como associados 

aos costumes40, resultante do estudo das comunidades timorenses, embora alguns deles 

contenham informação adicional sobre os seus membros – das suas famílias, do seu 

quotidiano laboral e ritual e de diversas outras situações, que incluem membros da 

administração local e das ordens religiosas. A digitalização dos postais resultou, 

                                                           
 
37 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. Pôrto, Dezembro de 1943. 
38 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, E – Postais de Timor. 
39 Disponível para consulta em: https://actd.iict.pt [Consult. em 15-01-2019]. 
40 Campo enunciado na identificação dos postais em: https://actd.iict.pt/collection/actd:AHUC1199 [Con-

sult. em 15-01-2019]. 

https://actd.iict.pt/
https://actd.iict.pt/collection/actd:AHUC1199
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conforme é enunciado no portal do ACTD, na criação de uma cópia digital a partir de 

imagens gravadas em CD, digitalizados em 2001)41.  

 Todavia, um dos aspetos inerentes a esta tipologia é o facto da sua função lhe 

dar um caráter dinâmico, por terem sido utilizados como correspondência. Neste caso, o 

postal que representa um dagadá (elemento de um grupo étnico) contém uma 

mensagem endereçada a Mendes Correia42. Isto confirma a existência de, pelo menos, 

dois exemplares em instituições herdeiras da atividade antropológica portuguesa, com 

um depositado no Arquivo Histórico Ultramarino (Lisboa), disponível no ACTD (ver 

figura 2), de forma digital, e outro na cidade do Porto, em tempos associado ao antigo 

Instituto de Antropologia, hoje na tutela do MHNC-UP. Acresce a diferença, que diz 

respeito à mensagem, importantíssima no caso do Porto, porque, na mensagem escrita, 

menciona-se o facto de, na Livraria Tavares Martins, também situada no Porto, se 

encontrarem outros postais referentes ao contexto timorense43. 

 Ainda nesta coleção, encontram-se outros exemplares que não se encontram 

disponíveis na ACTD. Um dos casos, que parece ser único, é o de um postal que ilustra 

um jogo tradicional da região de Baucau, o jogo do galo (ver figura 3). A fotografia que 

o preenche está assinada pela empresa de Louis Geisler, um impressor fotográfico 

francês44, existindo mais dois exemplares seus digitalizados: um num portal da Escola 

Secundária José Estêvão45, em Aveiro, referente a uma coleção de postais de Amílcar 

Monge da Silva (ex-oficial de cavalaria em Timor)46. O outro, no arquivo de Macau47. 

                                                           
 
41 Na informação correspondente a cada postal no portal, é referida esta proveniência. Tome-se como 

exemplo esta hiperligação: https://actd.iict.pt/view/actd:AHUD26879 [Consult. em 17-01-2019]. 
42 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, E- Postais de Timor, MHNCUP-

FCUP-IA-AF-835.   
43 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, E- Postais de Timor, MHNCUP-

FCUP-IA-AF-835. 
44 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. Pôrto, Dezembro de 1943, MHNCUP-FCUP-IA-AF-823. 
45  Timor. Disponível em: http://ww3.aeje.pt/avcultur/Avcultur/Postais4/TimorPost03.htm  [Consult. em 

02-02-2019]. 
46 Para além da menção a esta figura nos postais disponibilizados pelo portal, existe uma nota biográfica 

sobre este em: http://ww3.aeje.pt/avcultur/Avcultur/Postais/MongeSil.htm [Consult. em 02-02-2019]. 
47  Referência para a coleção sob a tutela do arquivo de Macau neste endereço: 

http://www.archives.gov.mo/webas/?parentID=58050 [Consult. em 04-02-2019]. 

https://actd.iict.pt/view/actd:AHUD26879
http://ww3.aeje.pt/avcultur/Avcultur/Postais4/TimorPost03.htm
http://ww3.aeje.pt/avcultur/Avcultur/Postais/MongeSil.htm
http://www.archives.gov.mo/webas/?parentID=58050
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A datação encontra-se estimada, por esta instituição, para 191048.  

 Numa outra caixa, acondicionam-se outros postais que igualmente estão 

disponibilizados no ACTD, confirmando a data de dezembro de 1943 e a sua oferta por 

parte de Abel Tavares49. Trata-se, como já referido, de um coronel médico50 que chegou 

a ser encarregado de governo de Timor em 1928 e 1929 (Tavares, 2016, 5), e 

governador interino um ano depois, estando ligado à Universidade do Porto desde os 

seus tempos de estudante académico51. Aqui, incluem-se outros postais que também 

existem no Arquivo de Macau e no espólio do colecionador Artur Monge da Silva, nos 

quais existe uma breve referência ao conteúdo visual dos postais. Importa referir que, no 

portal das coleções de postais de Monge da Silva, este justifica a tentativa de identificar 

documentação e outros dados acerca da realidade timorense52. 

 

                                                           
 
48  Informação disponibilizada na identificação do(s) postal(is), como aqui: 

http://www.archives.gov.mo/webas/ArchiveDetail2016.aspx?id=58065 [Consult. em 04-02-2019]. 
49 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. Pôrto, Dezembro de 1943. 
50 Informação consta numa requisição de restauro de um prédio na cidade do Porto: http://gisaweb.cm-

porto.pt/objects/cmp%3A280409/full/Licenadeobran.3671939.pdf [Consult. em 04-03-2019]. 
51 A sua dissertação inaugural está disponível no Repositório da Universidade do Porto aqui: https://reposi

torio-aberto.up.pt/handle/10216/16507 [Consult. em 06-03-2019]. 
52 Informação recolhida na nota biográfica do colecionador em: 

http://ww3.aeje.pt/avcultur/Avcultur/Postais/MongeSil.htm  [Consult. em 02-02-2019].  

http://www.archives.gov.mo/webas/ArchiveDetail2016.aspx?id=58065
http://gisaweb.cm-porto.pt/objects/cmp%3A280409/full/Licenadeobran.3671939.pdf
http://gisaweb.cm-porto.pt/objects/cmp%3A280409/full/Licenadeobran.3671939.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/16507
https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/16507
http://ww3.aeje.pt/avcultur/Avcultur/Postais/MongeSil.htm
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Figura 2 - Exemplar da imagem MHNCUP-FCUP-IA-AF-821, disponibilizada no ACTD em: 

https://actd.iict.pt/view/actd:AHUD26867  

 

Figura 3 - Exemplar da imagem MHNCUP-FCUP-IA-AF-836, disponibilizada no portal de 

Amílcar Monge da Silva em: http://ww3.aeje.pt/avcultur/avcultur/Postais4/TimorPtBR03.htm  

4.2.2.2. A coleção de fotografias 

Para além da coleção dos postais, o Museu de História Natural e de Ciência da 

Universidade do Porto disponibiliza um conjunto de 39 fotografias, acondicionada num 

https://actd.iict.pt/view/actd:AHUD26867
http://ww3.aeje.pt/avcultur/avcultur/Postais4/TimorPtBR03.htm
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dossier, e que enriquece o espólio no que diz respeito a exemplares relativos à primeira 

metade do século XX. A maioria das fotografias não está datada e identificada, embora 

existam aspetos contextuais assinalados e outros tantos que se podem deduzir da sua 

observação. Assim, uma foto apresenta um conjunto de indígenas a entoarem o canto do 

lorçá, um hino guerreiro, em Liquiçá, uma região na costa do norte timorense (figura 

4)53. A segunda remete para os costumes que alguns locais apresentam, nomeadamente 

o que vestem, mencionando o nome de Abel Tavares como parte ofertante do 

exemplar54. A terceira identifica Díli como o espaço em que é fotografada a banda da 

Escola de Artes e Ofícios de Timor, entroncando-se no espólio resultante da missão 

antropológica, como referido no seu verso55, espólio esse possivelmente associado a 

Abel Tavares. A sua assinatura permanece num registo que apresenta um grupo de 

mulheres indígenas, retratadas numa fotografia coletiva56, e volta a constar num retrato 

de indígenas de Loré, lugar que é equacionado, embora não confirmado57. Uma outra 

fotografia expõe a residência de um regente de um posto silvícola58. 

 Os primeiros dados referentes a datas chegam em três fotografias, em formato 

passe, sendo três retratos do que parece ser uma família local, em que uma mulher 

adulta e uma criança do sexo feminino são fotografadas de frente, envergando trajes 

locais, enquanto um homem adulto e uma criança do sexo masculino se apresentam de 

roupa oficial e formal. A sua identificação no verso remete para o ano de 1940 e para a 

Exposição do Mundo Português, deduzindo-se que são fotografias que foram exibidas 

                                                           
 
53 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 - F1, MHNCUP-FCUP-IA-

AF-741. 
54 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 - F1, MHNCUP-FCUP-IA-

AF-742. 
55 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 – F2, MHNCUP-FCUP-IA-

AF-743. 
56Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 – F3, MHNCUP-FCUP-IA-AF-

744. 
57 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 – F3, MHNCUP-FCUP-IA-

AF-745. 
58 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 – F4, MHNCUP-FCUP-IA-

AF-746. 



 

89 

naquela exposição59. Uma outra remete para uma atividade quotidiana, no descasque e 

na limpeza do arroz por parte de três mulheres indígenas. O nome de Abel Tavares volta 

a ser enunciado no seu verso, como ofertante60. Os retratos associam locais, vestindo os 

indivíduos do sexo masculino e do feminino roupas ocidentais. 61  Não existindo 

qualquer informação anexa aos mesmos, embora num retrato se refira o nome de Julio 

Sarate, podendo ser o elemento representado na fotografia, e cuja identificação pode 

indicar uma coleção e o número dessa fotografia na sua lógica(3/66)62. Num documento 

complementar, que foi encontrado numa das caixas com rolos fotográficos, encontra-se 

a referência a Julio Sarate como sendo um militar brasileiro, associado a uma ficha da 

Polícia Militar do Distrito Federal brasileira.  

 Loré volta a ser o contexto de uma fotografia e outra que é uma cópia, em que 

são representadas várias mulheres, oferta de Abel Tavares 63 . Por outro lado, a 

concentração de populares começa a ser regularmente captada, embora não com a 

formalidade dos retratos. Os registos são feitos em situações do quotidiano, recolhendo 

evidências do seu dia-a-dia, embora com a presença de indivíduos que parecem estar 

encarregues da supervisão e da vigilância das atividades existentes64. Ainda na coleção, 

apresentam-se três exemplares do mesmo retrato de dois indivíduos, que trabalham num 

bosque em Manufahi. A fotografia foi oferecida por um comandante militar do lugar, o 

capitão Correia de Campos, ao então Instituto de Antropologia da Universidade do 

Porto65. Para lá de comandante militar de Manufahi, foi também ajudante-de-campo do 

governador e autor da obra “Mitos e Contos do Timor Português”, datada de 1967. Um 

                                                           
 
59 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 – F5, MHNCUP-FCUP-IA-

AF-747- MHNCUP-FCUP-IA-AF-749. 
60 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 – F5, MHNCUP-FCUP-IA-

AF-750. 
61 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 – F6, MHNCUP-FCUP-IA-

AF-751 - MHNCUP-FCUP-IA-AF-758; MHNCUP-FCUP-IA-AF-759 - MHNCUP-FCUP-IA-AF-762. 
62 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 – F7, MHNCUP-FCUP-IA-

AF-763. 
63 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 – F8, MHNCUP-FCUP-IA-

AF-764. 
64 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 – F9, MHNCUP-FCUP-IA-

AF-765- MHNCUP-FCUP-IA-AF-766. 
65 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 – F12, MHNCUP-FCUP-IA-

AF-771, sendo réplica da MHNCUP-FCUP-IA-AF-769, à imagem da MHNCUP-FCUP-IA-AF-768. 
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dos representados nestes exemplares volta a surgir numa outra fotografia, mas a solo, ao 

lado dos seus objetos de trabalho, numa floresta em muito similar à das imagens 

anteriores66. 

 Ainda como oferenda de Correia de Campos, surge um retrato, também ele em 

Manufahi, mas em que dois outros indivíduos seguram aquela que é conhecida como a 

catana sagrada, que cortou a cabeça às estrelas, conforme indica a identificação 

existente 67 . Uma outra fotografia, a partir da sua descrição, remete para o Timor 

holandês, em que dois homens aparecem trajados com vestes tradicionais68, para além 

de um outro retrato de um grupo de populares com utensílios de trabalho, localizados na 

ilha de Sonda69. 

 Outras fotografias do quotidiano juntam-se às já enunciadas, apresentando 

cenários agrícolas, em que constam cães e cavalos ao cuidado de populares, cientes de 

estarem a ser retratados70. À imagem desta, existe uma fotografia tirada a um outro 

homem durante o seu trabalho71. Entretanto, surge uma fotografia que pode ser de um 

ritual animista, apresentando uma série de vários crânios humanos. A identificação 

remete para o ano de 1913, para a região de Manatuto, e existe uma referência a cabeças 

de rebeldes expostas. O nome de A. Leitão é também mencionado nessa identificação, 

podendo reportar-se a algum membro da administração colonial à data72. Por fim, surge 

uma fotografia de uma trepadeira em Manufahi, que simboliza a menção mitológica a 

                                                           
 
66 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 – F12, MHNCUP-FCUP-IA-

AF-770. 
67 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 – F15, MHNCUP-FCUP-IA-

AF-776. 
68 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 – F15, MHNCUP-FCUP-IA-

AF-777. 
69 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 – F15, MHNCUP-FCUP-IA-

AF-776. 
70 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 – F12, MHNCUP-FCUP-IA-

AF-772. 
71 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 – F13, MHNCUP-FCUP-IA-

AF-773. 
72 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 – F14, MHNCUP-FCUP-IA-

AF-775. 
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uma mulher que ia ao céu buscar o fogo, conforme enunciado no seu verso73.  

Encontram-se referências a esta imagem no estudo desenvolvido por Correia de 

Campos, “Os Mitos e a Imaginação Contista no Estudo das Origens do Povo 

Timorense”, explorando a envolvência mitológica da trepadeira (Barbosa, 2014, 68). De 

igual modo, alguns destes exemplares constam na obra “Timor Português”, datada de 

1934, da autoria de Mendes Correia, à data diretor do IAUP, incluindo meia centena de 

fotografias, entre as quais estas, e as cedidas por Álvaro Fontoura, que constam do seu 

álbum (Matos, 2014, 52). Não obstante, são poucas as imagens que possuem uma 

identificação própria que acrescente informação à já referida. 

 

Figura 4 – Imagem MHNCUP-FCUP-IA-AF-741, que consta em Magalhães (1919). 

                                                           
 
73 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, LV 5 – F15, MHNCUP-FCUP-IA-

AF-778. 
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4.2.2.3. As provas fotográficas subordinadas à Missão Antropológica de Timor 

Ainda neste arquivo, existem 1744 provas fotográficas destas missões, embora já 

várias delas estejam dispersas, ou seja, são menos do que aquelas que estão 

identificadas. Exemplo disso é a inexistência, no primeiro envelope, do rolo de provas 

número vinte. Assim, as provas estão organizadas, em envelopes, por rolos fotográficos, 

que contêm a referência às Missões e à Junta das Missões Geográficas e das 

Investigações Coloniais 74 , embora não constem em nenhuma obra publicada nesse 

período. Assim, no primeiro envelope, o primeiro rolo apresenta provas que incluem 

vários aspetos da paisagem timorense, como elementos constituintes da sua natureza, a 

representação de habitações típicas da região e retratos dos locais, devidamente trajados 

com o seu vestuário tradicional75. O segundo rolo segue o primeiro, contando com mais 

retratos de indivíduos com os mesmos trajes76. Um outro rolo, o terceiro, contempla 

uma celebração coletiva de várias comunidades locais, com a possível tutela dos 

membros da Missão, para além de incluir mais uma série de retratos de eventuais 

participantes77. O quarto comporta provas relativas a diversos momentos, tanto em 

ambientes circunscritos para o registo individual e coletivo, como no centro das 

povoações, procurando identificar os aspetos mais particulares dos trajes dos líderes dos 

grupos78. 

No quinto rolo, registam-se mais retratos, tanto em contextos previamente 

preparados, como em inseridos em atividades quotidianas. São, assim, fotografados com 

os seus trajes, mas também do tronco para cima, destacando detalhes da sua fisionomia, 

como a dentição ou os membros superiores, assim como as tatuagens e eventuais 

                                                           
 
74 A sua identificação encontra-se na caixa dos envelopes, assim como nestes mesmos envelopes. 
75 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 1. 
76 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 2. 
77 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 3. 
78 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 4. 
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braceletes79. O sexto reproduz mais uma série de retratos, para além de duas fotografias 

que contêm arcos e flechas feitos 80 . O sétimo apresenta diferentes atividades do 

quotidiano dos locais, como a tecelagem, e aspetos da sua anatomia, mas com uma 

aproximação ao retrato 81 . O nono reitera o enfoque em aspetos da anatomia e da 

fisionomia dos indígenas, assim como o oitavo82, apesar de ilustrar alguns momentos do 

seu quotidiano83. O décimo também expressa essa dimensão, destacando os braços e os 

troncos dos populares, que incluem, por vezes, tatuagens e acessórios do vestuário que 

usam 84 . No entanto, perceciona-se uma visão anatómica, que se cruza com a 

antropológica. 

O décimo primeiro orienta a sua fotografia para as celebrações, naquilo que 

também parece ser um cortejo, incluído no terceiro rolo85. O décimo segundo aparenta 

ser a continuação do antecessor, na medida em que fotografa o que parecem ser famílias 

num lugar similar àquele em que ocorrem as celebrações representadas86. Porém, os 

retratos individuais voltam a ser captados e a ganhar destaque. O décimo terceiro volta a 

apresentar o cortejo e as várias expressões locais que aí se cruzam, para além de 

fotografias a outros fotógrafos em trabalho. Este rolo também engloba momentos em 

que se destacam alguns indígenas, acompanhados pelos seus animais, utensílios de 

trabalho e por aparentes membros da administração regional87 . Já o décimo quarto 

                                                           
 
79 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 5. 
80 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 6. 
81 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 7. 
82 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 8. 
83 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 9. 
84 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 10. 
85 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 11. 
86 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 12. 
87 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 13. 



 

94 

elenca mais uma série de retratos, à imagem do décimo quinto e décimo sexto rolos88.  

O décimo sétimo destoa do conteúdo dos demais, apresentando aspetos da 

paisagem timorense, para além de um retrato do que parece ser um agregado familiar e 

de aspetos da defesa e do urbanismo do território, que complementam o que é 

habitualmente retratado da arquitetura destes lugares. Para além de indígenas, também 

indivíduos que, provavelmente, pertencem à Missão, hipoteticamente envolvidos no 

desenvolvimento de obras públicas. Lugares de trabalho também estão incluídos neste 

registo, assim como os de habitação, onde existem provas do seu interior89. Enquanto o 

décimo oitavo foca os retratos e os pormenores anatómicos dos indígenas90, o décimo 

nono rolo contém, também, provas relativas a outras cerimónias locais, tendo-se acesso 

à expressão de diferentes comunidades timorenses, para além de se poder examinar os 

seus trajes, com o recurso a alguns retratos particulares91. 

 Com o vigésimo rolo a não ser identificado (por faltar, como atrás se escreveu), 

segue-se o vigésimo primeiro, que faz uma captação da paisagem e da natureza 

timorense e que engloba alguns indivíduos que podem estar associados à administração 

local ou até à equipa da Missão, para além de outros aspetos da urbanização do território. 

São fotografadas, também, algumas das peças de artesanato, como as estatuetas, que 

constituem o espólio do Instituto de Antropologia, fazendo parte de alguns 

documentários videográficos produzidos durante a Missão 92  - à imagem de outros 

conteúdos deste espólio - e captados os retratos de outros populares93. Por sua vez, o 

vigésimo segundo apresenta algumas provas diferenciadoras, que apresentam as 

medições feitas aos indígenas, antes destes serem retratados. Assim, são, também, 
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captados elementos da administração local na preparação dos retratos, para além dos 

habituais locais, sempre trajados94.  

A paisagem natural domina no vigésimo terceiro, assim como os próprios 

edifícios tanto associados aos povos indígenas, como à presença colonial portuguesa95. 

Este rolo contempla alguns momentos do quotidiano da comunidade visada, no seu 

trabalho de cestaria e com vigas. Os populares são representados nestes momentos, 

apesar de nem em todos os momentos se voltarem para a objetiva. Os retratos voltam a 

ser prevalecentes, para além de ser fotografada uma ocasião em que dois indígenas 

lutam entre si, rodeados por vários locais. O vigésimo quarto mantém a tónica nos 

retratos 96 , assim como o vigésimo quinto, onde se percebe a intenção de captar 

elementos anatómicos e visuais, como a dentição e as tatuagens usadas por locais97, tal 

como acontece com o rolo vigésimo sexto98. O vigésimo oitavo, para além dos retratos 

individuais, inclui outros em grupo e a manusearem utensílios, como instrumentos de 

sopro e de caça99. O rolo anterior, o vigésimo sétimo, é mais caraterístico na medida em 

que engloba atividades do quotidiano e aspetos da arquitetura timorense, assim como 

populares no esculpir de estatuetas, para além de registos de paisagens100. Por sua vez, o 

vigésimo nono volta a reunir retratos, complementando-se com o trigésimo101.  

Por sua vez, já no segundo envelope, o trigésimo primeiro102 rolo aumenta o leque 
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de retratos existentes, assim como o trigésimo segundo103, embora este contemple vários 

aspetos da paisagem timorense, dos seus edifícios (onde se enquadra um colégio) e das 

formas de reunião das suas comunidades (inclui uma série de provas de uma família que 

aparenta estar associada à Missão Antropológica). O trigésimo terceiro rolo104 volta a 

apresentar esse grupo, mas prolonga a tradição dos retratos de indígenas, que se estende 

no trigésimo quarto105. O trigésimo quinto106 acompanha o trabalho dos indígenas, que é 

observado por eventuais membros associados à missão, e aglomera várias provas das 

residências urbanas e de outros espaços arquitetónicos e geológicos. Este também é 

constituído por provas que apresentam cenários amplos de comunidades locais, 

registando os seus locais de trabalho e de culto, para além dos lugares da natureza que 

estão nas suas redondezas. O trigésimo sexto inclui mais uma ampla série de retratos107, 

assim como o trigésimo sétimo108 (destaca-se o uso de medalhões e de espadas na maior 

parte dos retratados), o trigésimo oitavo109 e o trigésimo nono110 . Este conjunto de 

retratos, à imagem do que se sucede anteriormente, prolonga-se por vários rolos, em 

sequências que constituem recolhas de pormenores dos indígenas, incluindo momentos 

em que alguns deles possuem papéis na mão. O quadragésimo111 e o quadragésimo 

primeiro 112  rolos correspondem a dois cenários diferentes dos indígenas, embora 
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permaneça a tendência de destaque para a sua fisionomia, as tatuagens e as vestes. No 

quadragésimo segundo rolo, para além de retratos, existem paisagens timorenses, nas 

quais se efetuam atividades de intervenção (corte, cava, etc.). Para além disto, também 

existem retratos do que parece ser um grupo de alunos de uma ordem religiosa, para 

além de outras figuras da administração colonial ou da missão e das suas habitações113.  

Do quadragésimo terceiro 114  e do quadragésimo quarto 115  rolos existem mais 

retratos que seguem a sequência do seu antecessor, sem deixar de focar partes do corpo 

humano dos indígenas, como a estrutura óssea do tronco e as tatuagens, neste e nos 

membros superiores. O quadragésimo quinto não só inclui retratos, como também 

abrange fragmentos de uma cerimónia local, similar a uma dança116. Por sua vez, o 

quadragésimo sexto contém mais um conjunto de retratos 117 , assim como o 

quadragésimo sétimo 118 , oitavo 119  e nono 120 , que destacam os habituais aspetos 

anatómicos dos retratados. 

A mesma tendência para retratos é visível no quinquagésimo primeiro121, que é 

diferente do quinquagésimo rolo122 que se refere a populares num arraial indígena, para 

além de retratos. Por sua vez, o quinquagésimo segundo apresenta cerimónias formais, 

contando com a participação de indivíduos, que se estima pertencerem à Missão 
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Antropológica, e que parecem ser retratados posteriormente numa residência. O 

acompanhamento dos investigadores nas tarefas desempenhadas pelas comunidades 

surge nas provas deste rolo, assim como mais aspetos da paisagem do território e, num 

pequeno mercado, a transação de bens e de géneros entre os indivíduos locais123. Já o 

quinquagésimo terceiro inclui momentos do quotidiano das comunidades, incluindo 

construções arquitetónicas e vias de transporte. Para além destes aspetos, também a 

natureza é protagonista, abrangendo momentos de exploração científica e arqueológica 

do território, fechando com um retrato de um local, ao qual será dado continuidade nos 

rolos seguintes124.  

O quinquagésimo quarto125 e quinto126 incluem retratos, diferenciados dos outros 

rolos pelo pano de fundo em que surgem as provas, embora com o mesmo enfoque 

anatómico e antropológico. O quinquagésimo sexto reproduz, para além de retratos de 

indígenas, de parte dos seus anciões, que são representados no meio do território, e de 

outros, cuja dentição e fisionomia é, novamente, destacada127. O ancião representado 

parece estabelecer contacto com um indivíduo que pode pertencer à administração ou à 

Missão, que o cumprimenta e aos demais aldeões. O quinquagésimo oitavo regressa ao 

registo retratista, desta feita a crianças e a homens e mulheres indígenas em práticas 

quotidianas (tanto em terra como no rio, para além da prova 2564, onde figura, 

novamente, a equipa da Missão), incluindo a presença de várias realidades, como 

embarcações piscatórias (podendo uma das representadas ser a de D. Aleixo (Corte-Real, 

1886-1943)), instrumentos musicais e utensílios quotidianos128 . O destaque dado já 

previamente às tatuagens e à anatomia regressa aqui, em diferentes provas, estendendo-
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se pelo quinquagésimo nono, que compila mais uma série de retratos, embora parecendo 

tratar-se de um envelope deslocado da coleção, fotografando indivíduos que parecem 

pertencer a outra realidade geográfica na Ásia129.  

Em suma, este conjunto de provas recolhe uma série de testemunhos da Missão 

Antropológica de Timor. A quantidade de retratos existente revela a importância dada 

ao conhecimento dos indígenas, a sua fisionomia e os seus costumes e trajes, na sua 

dimensão cultural e antropobiológica, que se procura captar e estudar. Para além disso, 

os apontamentos acerca do quotidiano das populações, para além dos da paisagem 

timorense, revelam a intenção científica dos investigadores associados à missão, 

cruzando os seus objetivos com a política da administração colonial. O estudo dos 

indígenas, dispersos pelas diferentes comunidades existentes, é, assim, escrutinado 

nestes rolos fotográficos, representando a diversidade cultural no território timorense, e 

que reflete o estudo dos diferentes investigadores, tanto anteriores, como posteriores à 

missão empreendida.  

Esta coleção acaba por se relacionar com duas outras, nomeadamente o conjunto 

de provas que o Instituto de Investigação Científica Tropical teve sob a sua tutela e os 

documentários videográficos realizados no decorrer das Missões Antropológicas em 

Timor. No artigo, datado de 2001, redigido por Ana Cristina Roque e por Lívia Ferrão, 

pertencentes ao então Instituto de Investigação Científica Tropical, surge uma referência 

a esse conjunto fotográfico associado às Missões Antropológicas de Timor. Aqui, 

mencionam-se os mil e duzentos registos produzidos a partir de noventa e nove rolos, 

quase todos identificados no seu verso, e os 135 negativos de vidro, que não possuem 

identificação (Roque & Ferrão, 2001, 431). Alguns destes materiais foram alvo de 

exposição, associando materiais como mapas e cadernos de campo, entre outros, 

realizada em 2011 (Roque & Marques, 2011a). O que aqueles investigadores 

encontraram é comum ao que acontece na identificação do conteúdo dos diferentes 

envelopes do espólio existente no arquivo do MHNC-UP, em que existe uma breve 
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referência identificativa, mas que não possui mais nenhuma informação sobre as provas. 

Porém, as fotografias apresentadas no artigo, para além dessa breve referência, 

evidenciam o lugar e o ano em que foram produzidas, tal como uma menção àquilo que 

é representado. 

O artigo também faz alusão às áreas científicas nas quais as fotografias se 

enquadram, no âmbito dessas missões. Assim, uma tabela cruza os locais das fotografias 

produzidas com os tópicos das mesmas, arrumadas em categorias como a 

antropobiologia, a arqueologia, a arquitetura, o vestuário, as atividades económicas, a 

etnografia, as paisagens, os ornamentos materiais e os inscritos no corpo humano. Por 

sua vez, as regiões onde as fotografias foram tiradas são Ainaro, Alas, Aliambata, 

Ataúro, Bàguia, Balibó, Baucau, Betano-Ainaro, Bobonaro, Bunáque-Fronteira, Cumole, 

Datic-Alas, Díli, Djakarta, Ermera, Estrada de Díli para Zahane, Fohorém, Gassi-Liu, 

Hata-udo, Laclubar-Manatuto, Laga Gassi-Liu, Lagoa de Tibar, Laivai, Leto-Foho, 

Liquiçá, Loré-S. Domingos, Lospalos, Luro-Loré, Maliana, Maubara, Odomau-Maliana, 

Oécussi, Suai, Tilomar-Fronteira, Viqueque e Zumalai (Roque & Ferrão, 2011, 138-

139). Existe, de igual forma, a possibilidade de grande parte destas fotografias terem 

sido da autoria de Salvador Fernandes, fotógrafo e técnico audiovisual que acompanha a 

equipa da Missão Antropológica de Timor na data referida. 

Ao mesmo tempo em que foram produzidas as fotografias durante a Missão 

Antropológica de Timor, também foram gravados conteúdos audiovisuais, que traduzem 

as realidades em estudo por parte da sua equipa científica, coordenada por António de 

Almeida. Desta forma, momentos que se encontram na coleção de provas cruzam-se os 

documentários videográficos da Missão, que se desdobra em vários momentos e em 

vários aspetos da diversidade cultural timorense. Estes registos encontravam-se 

disponibilizado no antigo portal do Instituto de Investigação Científica Tropical 130 , 

correlacionando-se com a coleção fotográfica da sua tutela já mencionado no artigo de 

Roque e Ferrão. Atualmente, esses documentários estão disponíveis no projeto do 

Centro Audiovisual Max Stahl Timor-Leste (CAMSTL), entre outras gravações no 
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território timorense131, apresentando, aqui, na sua metainformação, os produtores das 

gravações e a respetiva data de criação.  

Entre as expressões locais captadas, que também constam na coleção de provas 

aqui recenseada, encontra-se a dança dos lenços das mulheres indígenas em Suai, no 

nordeste de Timor, que parece ser a mesma que é captada no décimo primeiro e décimo 

terceiro rolos de provas. Enquadram-se, assim, no documentário “Dança de Timor”, 

datado de entre 1953 e 1955 e da produção de António de Almeida, em que, para além 

desta expressão, também outras tantas são captadas e estudadas (Paulino, 2012, 148). A 

filmagem parece estar ao encargo do fotógrafo que consta numa das provas132, sendo 

que a dança se encontra, igualmente, representada no registo videográfico.  

No décimo primeiro e no quadragésimo quinto rolos, existem provas que se 

assemelham à dança da cobra, tipicamente de Laclubar, que envolvem os homens e as 

mulheres à mesma escala, numa dança lenta e ritmada, embora o contexto onde esta foi 

captada, em vídeo, seja diferente do das provas. O décimo nono e o quinquagésimo 

rolos também abrangem uma outra dança típica que é captada no documentário 

videográfico, sendo esta a Loro-sai, do povo Mambae em Ainaro (Paulino, 2012, 148). 

Os homens, tipicamente trajados e armados, exultam em coletivo, acompanhados pela 

música instrumental, advinda da percussão das mulheres, naquilo que era uma 

celebração de vitória, que antecipava o corte da cabeça aos seus prisioneiros.  

Um outro documentário, “Danças e Jogos Timorenses 2”, está disponível no 

portal do CAMSTL, e é, também ele, realizado por António de Almeida, embora 

gravado em Manatuto133. Neste trabalho, enquadram-se alguns rituais que também são 

captados em algumas das provas da coleção do MHNC-UP, nomeadamente o ritual 

haklalak. Neste, os guerreiros timorenses fazem uma homenagem de despedida a um 

dos seus companheiros, que havia perecido. Para o realizar, juntam-se em grupo, 

                                                           
 
131 Disponível em: http://camstl.uc.pt/index.php?urlaction=docListe [Consult. em 31-03-2019]. 
132 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 13, MHNCUP-FCUP-IA-AF-1244. 
133  Informação retirada da descrição do documentário no portal do CAMST em: 

http://camstl.uc.pt/index.php?urlaction=doc&id_doc=10250&rang=2 [Consult. em 31-03-2019]. 

http://camstl.uc.pt/index.php?urlaction=docListe
http://camstl.uc.pt/index.php?urlaction=doc&id_doc=10250&rang=2


 

102 

erguem as suas espadas e exprimem a sua dor 134 . Na coleção das provas, no 

quinquagésimo rolo 135 , constam elementos que também se podem vislumbrar no 

documentário, desde o reunir das espadas bradadas ao alto até à homenagem silenciosa 

dos populares, ao túmulo do seu companheiro malogrado. O vigésimo terceiro rolo tem, 

também, provas de situações que são retratadas no documentário, nomeadamente a luta 

entre indígenas 136 . Segundo a descrição no portal do CAMSTL, trata-se de uma 

manifestação tradicional, o koko forsa, na qual há uma prova de força entre os 

indivíduos em confronto, sendo idêntico ao kickboxing.  

Num outro filme, que se intitula “A Reconstrução de Timor”, de 1954, e que 

menciona o apoio do ministro Manuel Sarmento Rodrigues (1899-1975), também foi 

feito por António de Almeida, sendo a fotografia, o som local e a montagem por 

Salvador Fernandes, o som pelo engenheiro Hidalgo Barata e a locução de Raul Feio. 

Esta equipa desenvolveu vários trabalhos audiovisuais ao abrigo da Missão 

Antropológica, destacando-se António de Almeida como o principal responsável por 

este empreendimento fotográfico e etnográfico (Paulino, 2012, 146-147). Para além de 

analisar as diferentes construções habitacionais e sociais que foram construídas no 

decorrer da administração local, surgem figuras que também constam no grupo de 

provas do espólio do MHNC-UP. Mais do que os nichos das comunidades que figuram 

nos cortejos fotografados, também surge o indivíduo que acompanha alguns dos retratos 

dos indígenas137, ao acompanhar esses mesmos grupos nas suas tarefas quotidianas. Do 

vigésimo primeiro rolo, também nos surge uma prova 138 , cujos antecedentes ou 

procedentes são filmados durante o documentário, quando é apresentado o Monte 

                                                           
 
134  Informação retirada da descrição do documentário no portal do CAMST em: 

http://camstl.uc.pt/index.php?urlaction=doc&id_doc=10250&rang=2 [Consult. em 31-03-2019]. 
135 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E02: Rolo nº 50, MHNCUP-FCUP-IA-AF-2345-

MHNCUP-FCUP-IA-AF-2355. 
136 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 23, MHNCUP-FCUP-IA-AF-1504-

MHNCUP-FCUP-IA-AF-1507. 
137 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 23, MHNCUP-FCUP-IA-AF-1515. 
138 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 21, MHNCUP-FCUP-IA-AF-1439. 

http://camstl.uc.pt/index.php?urlaction=doc&id_doc=10250&rang=2
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Ramelau. Trata-se de uma expedição a este lugar por parte dos três indivíduos retratados. 

Para além disso, algumas das cenas que são gravadas em Díli, capital da então província, 

parecem ter correspondência com alguns negativos do trigésimo segundo rolo da 

coleção do Museu139; assim como um canal de drenagem, que figura numa prova do 

décimo sétimo rolo140. 

Por último, enquadrado no retrato antropobiológico que é efetuado no ano de 

1953, surge o filme “Artes e Ofícios Timorenses”, com a mesma equipa dos 

documentários anteriores. Para este, são gravados vários momentos da elaboração do 

artesanato timorense. Dos rolos de provas, o nono e o vigésimo sexto possuem alguns 

testemunhos desse trabalho, tanto por homens 141 , como por mulheres 142 . A 

representação de alguns objetos corresponde a provas do vigésimo primeiro rolo143. 

Também a arquitetura timorense é observada e analisada, desde os materiais de 

construção e as suas caraterísticas, até aos detalhes decorativos e aos ornamentos que 

preenchem as casas dos indígenas e dos seus chefes.  

4.2.2.4. O documentário fotográfico do tenente-coronel Leite de Magalhães 

O Instituto de Antropologia do Porto acolheu um documentário fotográfico 

composto por 11 fotografias, sendo oferecido pelo tenente-coronel, e também etnólogo 

(Roque, 2008, 22), Leite de Magalhães, que fez parte da Exposição Colonial de 1934144. 

Aqui, reportam-se alguns dos momentos do quotidiano das comunidades de Liquiçá e 

de Fatumassi. Algumas das fotografias possuem legendas e confirmam informações que 

não constam de outras que não possuem identificação. Representam um “arraial” de 

                                                           
 
139 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E02: Rolo nº 32, MHNCUP-FCUP-IA-AF-1793-

1796. 
140Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 17, MHNCUP-FCUP-IA-AF-1353. 
141 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 9, MHNCUP-FCUP-IA-AF-1108. 
142 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 27, MHNCUP-FCUP-IA-AF-1608. 
143 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) e Missão de Timor - E01: Rolo nº 21, MHNCUP-FCUP-IA-AF-1446- 

MHNCUP-FCUP-IA-AF-1451. 
144 Instituto de Antropologia do Porto (1934). Documentário fotográfico oferecido pelo tenente-coronel 

Leite de Magalhães. 



 

104 

guerra em Liquiçá, para além de, também em Liquiçá, apresentarem o canto do lorçá, já 

representado em anteriores registos fotográficos. Aliás, parte das imagens que aqui 

constam são reproduções da coleção das fotografias apresentada anteriormente145. Ainda 

aqui, são retratados vários indígenas em trajes de guerra146, em posturas semelhantes aos 

previamente mencionados.  

No contexto de Fatumassi, é retratado o seu povo, incluindo o régulo e os seus 

chefes indígenas; mas também uma dança por mulheres, conhecida como siguil147 . 

Entre outros registos não legendados, o documentário apresenta dois retratos de 

indígenas em trajes típicos, similares aos dos protagonistas das fotografias em 

Fatumassi (figura 5) 148 . Uma outra fotografia capta um grupo de habitantes – 

aparentando pertencer à comunidade de Liquiçá – a tocar instrumentos de percussão e a 

dançar149. Um outro grupo de indígenas é fotografado, ostentando varas, similares às do 

“arraial” de guerra de Liquiçá, no seio de uma comunidade situada nas montanhas150. 

Por último, consta uma fotografia de um pequeno grupo do povo de Fatumassi rodeado 

pelas suas habitações, apresentando a disposição da própria aldeia151.  

A coleção é registada num artigo denominado “Subsídios para o Estudo 

Etnológico de Timor”, do qual Leite de Magalhães é autor. Foi publicado no primeiro 

volume da revista “Trabalhos de Antropologia e Etnologia”, datado de 1919. Então com 

as funções de major de infantaria, apresenta, para além das fotografias mencionadas – 

com uma delas a ser referente a danças guerreiras em Maubara (Magalhães, 1919, 53-54) 

                                                           
 
145 Instituto de Antropologia do Porto (1934). Documentário fotográfico oferecido pelo tenente-coronel 

Leite de Magalhães. MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583a. O mesmo exemplar consta na coleção de fotogra-

fias: LV 5 - F1, MHNCUP-FCUP-IA-AF-741. 
146 Instituto de Antropologia do Porto (1934). Documentário fotográfico oferecido pelo tenente-coronel 

Leite de Magalhães. MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583d - MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583e. 
147 Instituto de Antropologia do Porto (1934). Documentário fotográfico oferecido pelo tenente-coronel 

Leite de Magalhães. MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583f. 
148 Instituto de Antropologia do Porto (1934). Documentário fotográfico oferecido pelo tenente-coronel 

Leite de Magalhães. MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583i - MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583j. 
149 Instituto de Antropologia do Porto (1934). Documentário fotográfico oferecido pelo tenente-coronel 

Leite de Magalhães. MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583c. 
150 Instituto de Antropologia do Porto (1934). Documentário fotográfico oferecido pelo tenente-coronel 

Leite de Magalhães. MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583h. 
151 Instituto de Antropologia do Porto (1934). Documentário fotográfico oferecido pelo tenente-coronel 

Leite de Magalhães. MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583k. 
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– algumas outras, como a reunião de populares em torno de três crânios. No entanto, a 

obra não aborda diretamente nenhuma das fotografias, não as identifica claramente, 

servindo para referir a diversidade sociocultural timorense. 

 

Figura 5 – Imagem MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583i, que consta em Magalhães (1919) 

4.3. A análise das imagens do espólio 

Perante a diversidade de imagens existente no Museu, a análise direciona o seu 

foco para um estudo contextualizado e estruturado. Esta análise procura ser integrada, 

cruzando as imagens recenseadas com as suas cópias, as suas reproduções e até os seus 

usos, com elementos que acrescentem informação, que as permita identificar.  

Entre o observado (as fotografias, os postais e as provas), o que é comparável 

(outras coleções previamente existentes e estudadas) e o que lhe é suplementar (fontes 

de informação contextuais), surgem várias perguntas que vão de encontro ao modelo de 

Robert Eliot, direcionado para o estudo histórico de um conjunto de elementos 

patrimoniais (Eliot, 1994, 114-115). É a conjugação destes elementos que proporciona 

um entendimento integrado sobre a realidade em estudo, isto é, sobre as coleções que o 

Museu reúne. O entendimento integrado não descura as relações estabelecidas com os 

outros grupos de fotografias e de outros bens patrimoniais criados no decurso das 

missões científicas. São relações que nasceram de pesquisas sobre as informações 
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existentes das coleções, como as campanhas, o seu período temporal, os seus contextos 

e os protagonistas dessas campanhas.  

Importa relembrar que estas imagens encaixam em outros registos, como é o caso 

das provas fotográficas e das Missões em Angola e em Timor, e cujas proveniências não 

devem ser escamoteadas. A temática de Timor congrega a tipologia do suporte e a 

representação em imagens, mas trata-se de uma coleção artificial, que se organizou de 

forma mental, sem corresponder a um processo datado de constituição de coleções 

originárias, pela vontade de alguns. As suas lógicas só um estudo mais aprofundado 

permitirá perceber, as suas origens e os percursos que seguiu até à atualidade. Ao 

fazerem parte de um espólio museológico, tornaram-se o produto de uma vontade de as 

reunir, agora sob outras tutelas. De igual forma, suscita a procura do entendimento das 

relações com as suas reproduções. Foi nesse sentido que se procurou detetar exemplares 

das imagens recenseadas noutros lugares. Encontraram-se, entre sites, blogs, artigos e 

websites, vários esforços de preservar algumas reproduções no meio digital, como no 

caso das coleções de postais. De igual forma, encontram-se publicadas em obras e em 

artigos da autoria de notáveis antropólogos, como Mendes Correia ou Leite de 

Magalhães. Estas reproduções, seja qual for o seu suporte, contribuem para a 

compreensão da amplitude do seu percurso, que não se restringe às coleções do Museu, 

mas a outras tantas que estão por se descobrir. A tabela 3 ajuda a entender a diversidade 

de caraterísticas contextuais que este percurso identificou. 

Conjunto de 

unidades 

Tempo/espaço 

(Timor) 

Tutela  

(MHNC-UP) 

Outras 

existências/utilizações 

(parciais) 

Fotografias (39) 1910-1930 Dr. Abel Tavares e 

coronel Correia de 

Campos (ofs.) 

Obras de Mendes Correia 

Postais (60) 1910-1930 Dr. Abel Tavares 

(of.) 

ACTD – IICT/AHU 

Provas (1744) 1953-1954 Missão 

Antropológica de 

Timor (MAT) 

IICT (Coleção de provas 

da MAT)/AHU 
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Documentário 

fotográfico (11) 

1920-1930 (alguns 

exemplares iguais à 

coleção de fotografias) 

Tenente-coronel 

Leite de Magalhães 

Artigos de antropologia 

do tenente-coronel 

Tabela 3 - Análise dos conjuntos de imagens sobre Timor existentes no MHNC-UP e noutras 

instituições e publicações 

Estas realidades são, conforme apresentado nesta tabela, múltiplas e dirigem-se, 

por um lado, para o conjunto de postais, de fotografias e de documentário fotográfico do 

tenente-coronel Leite de Magalhães. São conjuntos que remetem para as primeiras três 

décadas do século XX, tendo em conta os meios à disposição, estando, muita dela, 

anexa aos próprios elementos em estudo. Os postais remetem para uma edição 

produzida entre os anos 20 e 30 do século XX, tendo em conta a informação associada à 

entrada no Instituto, enquanto as fotografias foram produzidas nos inícios do mesmo 

século, num outro tipo de circunstâncias. Já o documentário fotográfico estaria 

associado à organização de uma exposição nos anos 20 e 30 do século XX. Por sua vez, 

as provas remetem para a Missão Antropológica de Timor, que se realizou nos anos 50 

do século XX, na plena expressão da expedição científica no território timorense. 

Seguindo o modelo de Robert Eliot aplicado a este estudo, percebe-se a 

importância da reconstituição dos seus contextos de produção, que indicam a forma 

como foram produzidos e completados. Por outro lado, tendo em consideração o uso de 

equipamentos de registo fotográfico e audiovisual, percebe-se que, em grande parte dos 

retratos captados, existe uma preparação dos locais em que são produzidos, uma 

encenação que se enquadra nos objetivos da época. O lugar de produção – isto é, o lugar 

em que ocorrem as campanhas e, subsequentemente, os registos - é orientado para a 

criação das imagens e o comportamento daqueles que são retratados adapta-se a essa 

situação. Em muito reflete a presença dos investigadores e de demais indivíduos que, 

responsáveis pelos estudos sobre as comunidades, construíram o pano de fundo destes 

registos. Este método de recolha fotográfica não surge isolado, tendo, por sua vez, 

subjacente um conjunto de outros registos produzidos no território timorense, para além 

dos demais trabalhos de investigação que os fundamentam. Quanto aos postais, 

possuem uma configuração distinta, transcendendo os objetivos do trabalho científico e 
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funcionando como um meio efetivo de divulgação do Estado colonial português. Os 

materiais que constituem estes conjuntos surgem como a evidência material desses 

percursos de investigação, embora suscitem questões que a atualidade ainda não 

consegue responder, nomeadamente sobre quem os produziu, em que lugares 

específicos, que percursos assumiram até ao presente, quem os colecionou ao longo do 

tempo, razão pela qual evitamos, ou limitamos o uso da expressão coleção, esse ato 

consciente de acumulação por pessoas (património individual, memória individual) ou 

por instituições (memória social, coletiva).  

Tanto as fotografias, como os postais, como as provas, nascem de uma intenção 

humana, que decide registar aqueles momentos, tendo em vista diversas finalidades. 

Assim, existem diferentes métodos que orientam a criação destes materiais, não 

podendo ser analisados de forma independente. Aquilo que constitui o todo forma, em 

muitas ocasiões, um conjunto de narrativas pictóricas que une percursos temporais e 

espaciais, naquilo que é o documentar de uma ou de mais realidades em Timor. No 

entanto, enquanto as fotografias foram reveladas, outras ficaram-se pelos rolos, 

formando provas registadas durante o percurso de investigação. Na revelação do rolo, as 

provas eram tiradas em papel, mostrando as imagens em tiras para o investigador 

proceder à sua seleção e eventual ampliação, definindo o tamanho e o número de cópias. 

Isto fazia parte de um processo seletivo, associado aos eventuais usos e, também, aos 

custos de revelação dos mesmos. Era feita esta visão global das imagens, que permitia 

ver provas tiradas meses antes da sua análise, mas que interessavam ao trabalho 

realizado pelos motivos assinalados. Nesse sentido, somente as provas dos rolos 

considerados relevantes para os objetivos do Estado e da ciência eram reveladas e, 

subsequentemente, usadas. A ausência de legendas pode, assim, ser explicada por não 

existir um registo escrito no momento em que as fotografias foram tiradas e, volvidos 

esses meses, não se saber onde foram produzidas. Aliás, os próprios relatórios 

associados às Missões, com os respetivos textos e imagens, a entregar às instituições 

que financiavam e promoviam estas missões, explicam a dispersão das provas por 

vários acervos, o que exige um esforço que já deu alguns resultados (ver Projecto de 
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Inventariação dos Arquivos do extinto Ministério do Ultramar)152 .  

Os elementos reunidos no arquivo do MHNC-UP resultam de percursos, intenções 

e motivações, e à máquina, que capta os momentos. Por um lado, enquanto a fotografia 

serve para, num percurso de investigação, captar momentos do quotidiano timorense, 

articulando-se com as intenções coloniais e de investigação, já os postais possuem 

motivações diferentes, servindo quer para enviar mensagens (como correio), quer para 

servir o sentido de apropriação individual dos colecionadores. Numa documentação 

minuciosa da realidade timorense, a fotografia e as provas trazem uma análise visual 

sobre Timor e as suas identidades, corroborando os objetivos da MAT, entre outras 

iniciativas de investigação exploratórias. Já os postais, partindo das suas 

particularidades, orientaram-se para um uso mais prático, embora servindo, hoje, como 

testemunho de uma herança local e colonial, de uma memória de propaganda social e 

política empreendida pelo Estado. Embora as fotografias e as provas também reflitam 

essa herança, os seus objetivos, cumpridos no que se prende ao trabalho de investigação 

desenvolvido, foram respondidos no momento, perante a redação dos trabalhos 

científicos. A produção destes elementos leva a que se entenda o contexto em que são 

criados, conjugando todos os fatores já mencionados, que oscilam entre o pano de fundo 

da governação colonial e o interesse da comunidade académica. 

Se todas as imagens se referem ao território timorense, no entanto, a impressão 

dos postais remete para outra localização - possivelmente, em Portugal – e para uma (ou 

mais) entidade(s) comercial(is). Por sua vez, as fotografias e as provas surgem no 

contexto das missões científicas, embora a informação que nos chega acerca da 

localização, o ano e o produtor seja parca. Porém, conhecem-se as instituições 

detentoras – neste caso, o Instituto de Antropologia da Universidade do Porto – e os 

usos que os elementos tiveram – no caso das fotografias, usadas em artigos e em obras, 

e no dos postais, como meio de correspondência entre investigadores e seus conhecidos. 

Aquilo que se sabe de indivíduos com potencial relevância no estudo das imagens é o 

                                                           
 
152  Portal Inventário dos Arquivos do Ministério do Ultramar. Disponível em: 

http://arquivos.ministerioultramar.holos.pt/source/presentation/pag.php?pag=0 [Consult. 23-06-2019]. 

http://arquivos.ministerioultramar.holos.pt/source/presentation/pag.php?pag=0
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seu envolvimento na investigação sobre o território e a sua participação direta no estudo 

da realidade timorense (destaca-se, na coleção de provas, os membros da Missão 

Antropológica de Timor). Todo o percurso que faz manter o espólio na tutela do 

MHNC-UP depende, em grande medida, desse legado deixado pelo Instituto de 

Antropologia, ao qual estão diretamente ligados os importantes nomes de Abel Tavares 

e do já referido Leite de Magalhães. 

Parte das dúvidas existentes em relação ao momento de produção das fotografias e 

até aos seus produtores e patrocinadores acabaram por não ser dissipadas. No entanto, 

as ligações que se foram estabelecendo revelaram várias comunidades em diferentes 

momentos das campanhas, assim como registos que teriam cópias noutros acervos, 

como o do IICT. Também as existências representadas em obras e em artigos – caso do 

das fotografias em artigos de antropologia, entre os quais se destaca o de Leite de 

Magalhães – e os postais também existentes no ACTD, permitiram perceber melhor as 

coleções em análise. A sua reconstituição nunca se tornou, assim, plena, visto a 

ausência comum de informação sobre a produção das imagens, tanto das recenseadas no 

Museu, como em outras instituições. As tentativas de aprofundar as suas narrativas 

implicariam um estudo mais prolongado, que passasse por arquivos associados à 

administração ultramarina, a arquivos pessoais, mas que poderá vir a ser concretizado, 

tendo em consideração o que é proposto no ponto seguinte deste trabalho. 

Perante as representações em diferentes suportes – fotografias, postais e provas - o 

valor que cada uma transporta remonta para momentos da história de Timor, tendo em 

conta a associação direta com as campanhas científicas e antropológicas. No entanto, 

muitos dos exemplares em estudo, com destaque para as fotografias e para os postais, 

são ofertas de elementos da governação colonial, pelo que são testemunhos oferecidos 

diretamente ao então Instituto de Antropologia. Entre estes, estão as provas da Missão 

Antropológica, tratando-se de exemplares importantes na construção da história 

timorense. São elementos que consagram o trabalho que se desenvolveu sobre Timor e 

sobre a sua trajetória. Contudo, as imagens mantêm-se pouco valorizadas e esquecidas 

com o desenrolar do tempo, pelo que o MNHC-UP se mantém, somente, como instância 

detentora do espólio, mas com uma grande responsabilidade no seu reconhecimento. 
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Porém, para a relevância social e política do período em que foram produzidas, são 

testemunhos que contribuíram para o estudo e para a consequente preparação de 

políticas coloniais. Culturalmente, denotam a importância custodial de um ou vários 

legados que, atualmente, se poderia aceder digitalmente, provocando a resposta por 

outros que as consultassem e lhes dessem sentido e valor.  

São questões transversais a outros acervos, que procuram a sua significação para 

posterior disponibilização. Disponibilização esta que deve ser precedida por este 

trabalho de exploração da universalidade de acervos e das respetivas coleções, com 

ligações ao nível da produção e da contextualização. 
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Capítulo 5 – Proposta de um sistema de informação para as 

coleções de imagens de Timor-Leste 

5.1. Os fundamentos para a proposta de um sistema de informação 

A idealização de um sistema de informação – uma rede de informação e de 

comunicação - aplicado às imagens referidas, sob a custódia do MHNC-UP, partiu de 

alguns problemas suscitados no decurso do percurso realizado. Por um lado, porque não 

estamos a falar de uma coleção, mas da possibilidade de coleções, porque foram 

formadas ao longo do tempo por alguém que nem sempre conseguimos identificar. Por 

outro lado, porque uma análise destas imagens, em diversos suportes, depois de 

recenseadas, nos levou a um percurso de cruzamento com outros acervos, disponíveis 

em formato digital. É certo que, desde 2014, Portugal criou uma infraestrutura de 

coleções científicas (PRISC - Portuguese Research Infrastructure of Scientific 

Collections)153, do qual faz parte o MHNC-UP, no sentido de preservar e divulgar as 

coleções científicas junto da comunidade, mas a verdade é que existe um longo trabalho 

a realizar-se. 

Este percurso permitiu-nos perceber que, para além da inexistência de estudos em 

rede acerca das coleções fotográficas e de imagens produzidas sobre Timor-Leste, 

aquilo que é feito carece de rigor na categorização e na organização do que é transposto 

para o meio digital. A extinção do Instituto de Investigação Científica Tropical, no ano 

de 2015154, conduziu ao fim da atividade de um projeto de sistematização do seu acervo 

no meio digital, embora o ACTD possibilite o acesso por parte de mais públicos a esse 

património; não só pela comunidade científica, mas também pelos povos dos países que 

figuram nesse acervo e demais interessados. No presente trabalho, partilhar tornou-se 

uma das metas, procurando-se cruzar a informação recenseada e analisada com outras 

                                                           
 
153  Research Infrastructure of Scientific Collections, 2014-2020. Disponível em:  

https://www.fct.pt/apoios/equipamento/roteiro/2013/docs/Portuguese_Roadmap_of_Research_Infrastruct

ures.pdf. [Consult. 14-05-2019]. 
154 Decreto-Lei nº 141/2015, de 16 de maio.  

https://www.fct.pt/apoios/equipamento/roteiro/2013/docs/Portuguese_Roadmap_of_Research_Infrastructures.pdf
https://www.fct.pt/apoios/equipamento/roteiro/2013/docs/Portuguese_Roadmap_of_Research_Infrastructures.pdf
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existentes coleções, dependentes de diversas instituições tuteladoras, procurando 

estabelecer sinergias entre as mesmas. 

A definição desse discurso sinérgico só pode ser efetuada com uma partilha 

sistémica e integrada de procedimentos e de meios de atuação, discurso esse construído 

e sustentado no meio digital. A carência de informação sobre a produção, a tutela e as 

diferentes fases de circulação das coleções deve ser respondida através de uma 

abordagem interdisciplinar e interrelacionada, capaz de mobilizar os visados de forma a 

dar resposta aos desafios impostos. Estes desafios permitem compor uma proposta que 

pode ser aplicada para outro tipo de casos, em que se procure estabelecer uma rede de 

gestão e de comunicação do património e do conhecimento a si subjacente. A criação de 

conhecimento é, por si só, um dos objetivos primordiais desta proposta, para além de o 

fazer chegar aos públicos interessados. Para isso, importa consciencializar as diferentes 

instituições detentores e potenciais investigadoras sobre as coleções existentes para a 

sua disponibilização e para a possibilidade de se descobrirem ligações entre si e entre 

outras que vão para além do território português. 

Outra das grandes questões impostas pelo desenrolar deste trabalho prendeu-se 

com a dimensão seletiva do mesmo, ou seja, com o percurso que se foi trilhando, na 

tentativa de identificar e de recuperar informação sobre as imagens. Para que este 

caminho possa ser materializado e efetivado, a proposta de uma rede no meio digital, 

capaz de agregar e de instrumentalizar a sua gestão e divulgação, visa dar resposta aos 

desafios de conservar e de fomentar o que se sabe acerca das mesmas. No entanto, não 

retira importância aos critérios de recolha de informação que passam por aqueles que as 

produziram, estudaram e que contactam diretamente com elas, sejam os tuteladores, 

como os seus investigadores. Antes pelo contrário, valoriza o trabalho realizado. As 

questões são, assim, as de perceber o que as imagens contêm e, desse seu pendor, aquilo 

que importa para o estudo desses investigadores, que faça sentido articular neste sistema 

a apresentar. Ou seja, digitalizar sem o cuidado de associar informação não serve a 

investigação, não permite recuperar e associar dados aos dados prévios, não contribui 

para a constituição de um corpo de metainformação essencial.  

A primeira etapa que este trabalho implicaria seria o de articular meios logísticos 
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para um discurso sistematizado e uniforme, de forma a colocar esta ideia de rede mais 

próxima de um registo concreto e preciso. São implicações que acarretam custos e 

recursos técnicos e humanos que só um esforço concertado poderia ultrapassar, 

alavancado pelo apoio das universidades, pelas instâncias governamentais (Portugal e 

Timor, num primeiro passo, e, eventualmente, governos de outros países com fundos 

patrimoniais considerados igualmente relevantes) e de eventuais instituições do foro 

privado. Seria, assim, necessário reunir o máximo de esforços possíveis entre os 

considerados exequíveis, para que esta proposta pudesse exprimir-se de forma 

sustentada e amparada em objetivos comuns, assumidos pelas partes envolvidas. 

O passo subsequente na construção de uma rede passaria pelas suas configurações 

informáticas. Assim, a necessidade de adaptar ou de construir uma base de dados que 

possibilitasse agregar a parte do acervo correspondente a Timor de cada uma das 

instituições. Seria, assim, indispensável a definição desta plataforma, podendo partir de 

soluções práticas, como o Archeevo ou o Sistema MatrizNet, ou aquele que o PRISC 

definir, mas sujeitas a uma apreciação prévia, no sentido da normalização dos campos e 

dos procedimentos de recuperação da informação. O Archeevo contém a dimensão 

arquivística, capacitando um sistema deste tipo com o suporte normativo e interoperável 

necessário para a integração de várias formas de gestão e de preservação do património. 

No entanto, uma das necessidades seria, precisamente, o de encontrar uma base 

uniforme, assente nessas normas de identificação e de inventariação dos bens, 

regulamentadas para todas as partes envolvidas nesta rede. Por sua vez, o MatrizNet 

disponibiliza uma possibilidade de apresentação das peças constituintes do acervo de 

vários museus, com a devida representação visual ou digitalização de cada peça e a 

informação referente à sua dimensão material, aos seus significados e aos percursos 

assumidos, mas não contempla uma metainformação suficiente contextualizadora.  

Este percurso viabiliza uma abordagem única e integrada, permitindo que todas as 

instituições estejam em pé de igualdade nesta atuação sistémica; devendo, de igual 

forma, ser a mais criteriosa e organizada possível, tendo em consideração temas, 

conteúdos, contextos, produtores e tuteladores. Para além da definição de campos para 

cada exemplar, este sistema deve ser capaz de alinhar os próprios meios através dos 
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quais se faz a gestão das coleções físicas, assim como, implicitamente, zelar pela 

integridade dos exemplares. A concretização deste tipo de projetos incentiva a que se 

definam estratégias de preservação mais concretas dentro e fora das instituições, 

articulando recursos e práticas para um percurso uniformizado, orientado por 

normativas oficiais que conduzam esta atuação interligada. São normativas que, desde 

logo, poderiam ser adaptadas do MatrizNet, dadas as repercussões que este tem em 

diferentes instituições nacionais155. O recenseamento apresentado no capítulo 4, e que 

segue no anexo 2, a partir das imagens do MHNC-UP, embora não se cinja às suas 

normas, procura ir de encontro a vários dos seus campos, de forma a, desde logo, 

procurar essa aproximação ao potencial sistema de informação.   

No fundo, discute-se uma possibilidade de construir uma rede de informação em 

torno de coleções, ou seja, daquilo que, tecnicamente, é fundamental, a existência de um 

sistema de gestão integrada. Porém, esta construção em rede visa ir para além dos 

limites da coleção, conseguindo, a partir da imagem, estabelecer as ligações com as suas 

cópias existentes em outras coleções que, por sua vez, possam completar a informação 

existente sobre essa imagem. Este caminho cruzado assenta, por isso, na 

metainformação, ou seja, todo um conjunto de referenciais que permitem a recuperação 

da informação (uma pesquisa simples ou avançada, pelo pesquisador) importante para 

que, digitalmente, essas ligações se efetivem e possam estar recetivas a que outras tantas 

possam ser estabelecidas, no decorrer de um percurso que se quer dinâmico. Só depois 

de este processo estar cumprido é que se pode partir para a divulgação das imagens, 

numa visualização sempre cruzada com os seus semelhantes e capaz de ser intuitiva o 

suficiente para indivíduos com vários níveis de literacia informática.  

De qualquer forma, sem um estudo contextualizado das imagens, seja qual for o 

seu suporte, não é possível preencher esta rede, porque ela não funcionará. Não basta 

digitalizar, é necessário acrescentar todo o percurso informacional. 

Aquilo que, em suma, conduz à formalização deste sistema de informação é a 

                                                           
 
155  As mesmas podem ser consultadas aqui: http://www.matriznet.dgpc.pt/matriznet/Download/Normas/A

P_AD_NormasGerais.pdf [Consult. em 02-06-2019]. 

http://www.matriznet.dgpc.pt/matriznet/Download/Normas/AP_AD_NormasGerais.pdf
http://www.matriznet.dgpc.pt/matriznet/Download/Normas/AP_AD_NormasGerais.pdf
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existência de um discurso alinhado, que consiga potenciar as ferramentas concedidas 

por um projeto como o ACTD – também ele assente no MatrizNet - com as vantagens 

de um trabalho interdisciplinar e sistémico, que congregue as instituições académicas e 

patrimoniais do país, de Timor e de demais partes interessadas. A utilização de uma 

ferramenta digital contribui para responder aos novos desafios que se impõem no 

sentido da preservação do património, sem que este seja destituído da sua integridade. 

Uma modalidade sistémica permite não só manter-se recetiva às novas ligações 

identificadas e ao conhecimento que é construído de novo, mas também adaptar-se às 

caraterísticas das diferentes partes envolvidas. Por ser um sistema que procura 

capitalizar a dimensão patrimonial dos bens em análise, é um modelo que pode ser 

reutilizado em outros contextos, adaptando-se consoante os materiais com os quais 

trabalha. As coleções de imagens e as próprias imagens transportam, consigo, diferentes 

narrativas, que uma visão em rede, que as interligue e as coloque em discurso direto 

entre si, consegue potenciar da melhor forma.  

5.2. A aplicação do sistema para o caso das coleções de imagens 

A construção de um sistema em rede das coleções de imagens subordinadas às 

missões científicas em Timor requer a definição de objetivos, para os quais o 

estabelecimento das relações e o seu entendimento deve produzir respostas. Essa 

definição de objetivos atende aos percursos associados à criação destas coleções, que, 

em alguns casos, agrega mais do que uma instituição no seu estudo. Neste sentido, o 

grande objetivo da aplicação passa por colocar as coleções existentes em relação entre si, 

estabelecendo, numa plataforma sustentada no meio digital, ligações entre os seus 

diversos aspetos, ao olhar da tríade produtor-tutelador-usufruidor.  

Neste caso, se são exemplares reproduzidos de outros tantos, as respostas que 

procuram ser respondidas são a que missões científicas pertencem, a que espaços 

remetem e em que momentos foram produzidos, para além de perceber aqueles que 

foram os seus patrocinadores e as instituições que as salvaguardaram. De igual 

pertinência é a valorização destas coleções, transmitindo aquelas que são as suas 

narrativas, resultantes da investigação sobre as ligações possibilitadas por este sistema, 

para além de procurar outras plataformas para a discussão deste tipo de produção 
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científica. Tudo isto não esquece a ligação intrínseca àqueles que são retratados e ao 

território que consta nestas imagens, que é o de Timor-Leste. A chegada das coleções a 

este país torna-se o objetivo final e primordial, dando a oportunidade de conhecer 

melhor a sua história e a dos seus, fazendo parte do seu património, seja de que fase da 

história for, sendo que grande parte está associada ao tempo colonial de que falámos 

anteriormente.  

A colaboração das diferentes instituições, que tutelam os diferentes espólios, 

com coleções respeitantes a Timor é essencial, sejam elas instituições académicas e 

socioculturais, nacionais e estrangeiras, os organismos governamentais e as 

comunidades timorenses. Com isto, o sistema deve ser criado e apoiado em diferentes 

visões, para diferentes fins, disponibilizando-se para a sua valorização, com o auxílio 

das metodologias e tecnologias de gestão e de comunicação.  

No caso concreto das imagens, como vimos, elas emergem dos objetos culturais 

que se vão construindo a partir do tempo e do espaço em que as são produzidas. Para 

além dos investigadores das ciências sociais e naturais, assim como eventuais parentes 

dos membros da administração local e colonial, os próprios observados são o objetivo 

do conhecimento cruzado, ou seja, que permita reunir informação que ultrapasse a visão 

dos outros sobre os timorenses, observando-os para lá da encenação. 

Essa articulação torna-se numa ferramenta de promoção, crucial na própria 

idealização de iniciativas de criação e valorização do conhecimento científico. É nesta 

etapa que se percorre o caminho até à comunicação do conhecimento para a 

heterogeneidade de indivíduos recetores. O sistema, para lá de funcionar como uma 

plataforma de preservação e de salvaguarda das coleções, permite, assim, que o 

conhecimento a si associado não seja esquecido e que permaneça materializado, algo 

que, relativo à história de Timor, é raro. 

Fomentar as ligações entre os diferentes organismos relativos às coleções e 

contactar com elas, tanto na perspetiva de as conhecer, como na de as divulgar, torna-se 

prioritário após a integração das partes interessadas e a sua mobilização em torno deste 

objetivo coletivo. Não obstante, as premissas da participação popular e da 

sustentabilidade social são fundamentais na construção de métodos de valorização, 
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tendo em conta as caraterísticas de cada parte envolvida no percurso das coleções. É 

necessário atender, assim, ao seu funcionamento orgânico e à sua atuação na sociedade 

civil, sem esquecer a importância de construir uma estratégia de comunicação entre as 

partes e no percurso expositivo das coleções. Por isso, começámos por referir uma série 

de arquivos surgidos após a independência de Timor, associados à Resistência, mas 

igualmente repositórios de imagens que ultrapassam esta dimensão, como é o caso do 

de Max Stahl, plataformas, instituições acerca das quais já nos pronunciámos. 

Este é um dos aspetos mais diferenciadores desta aplicação da rede ao caso de 

Timor, um país em busca da sua história, dispersa. As consequências seriam, assim, de 

grandes proporções, de divulgação de todas estas coleções e do património 

correspondente ao povo timorense, assim como a comunidades disponíveis para as 

estudar e as cruzar com outros elementos do passado e do presente. Trata-se de uma 

ideia que, dado o contexto em questão, se torna inovadora, procurando dotar as coleções 

de um significado integrado e constitutivo de uma herança que não se quer perder, mas 

sim que se quer perceber. Por isso a tónica nos momentos da produção e dos percursos 

assumidos pelas coleções, que são reveladores do fundamento de muitas destas ligações 

com coleções de outras instituições, e que conseguem ajudar a perceber os meios a 

partir dos quais as fotografias eram criadas e usadas. É uma tónica que o ponto 4 

procura ressalvar, no percurso de análise das imagens do MHNC-UP, e para a qual 

procura, desde logo, dar um contributo, especialmente na forma como as imagens são 

olhadas, identificadas e colocadas em articulação com o que, de forma dispersa, se foi 

encontrando sobre as mesmas. 

São várias as oportunidades que podem ser capitalizadas pela aplicação deste 

sistema no contexto das coleções de imagens das missões científicas timorenses. Mais 

do que a própria criação e valorização de conhecimento, o sistema surge como um 

caminho na consolidação da história e da(s) identidade(s) timorense(s), para além de 

permitir, em certa medida, a redescoberta da cultura e das tradições locais, pelo filtro, é 

certo, de objetivos coloniais múltiplos, entre os quais os científicos, que geraram as 

coleções em estudo. Desta forma, não só o interesse se direciona para a comunidade 

científica portuguesa, mas também para outras tantas comunidades do estrangeiro, que 
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também realizaram missões em território timorense. É este percurso interligado, de 

convergência de olhares e de possíveis usufrutos, que faz com que seja importante a 

apresentação de, pelo menos, a necessidade de um modelo que consiga unificar as 

coleções e que as muna de contextualizações concretas. Importa situá-las no tempo e no 

espaço, para que não se percam para aqueles que as veem, percebendo as 

fundamentações e os modos de produção das imagens, para além daquilo que elas 

contêm, do que procuram mostrar e dos seus percursos até à atualidade. Se analisarmos 

o percurso do ACTD, este é um bom exemplo neste sentido e talvez devesse ser visto 

como algo a seguir pelo PRISC, cujos resultados ainda não estão disponíveis. Sobretudo, 

porque nunca é dispensável a investigação contextual, porque uma imagem tem um 

longo percurso, que tem de ser interpretado, e possui um sentido material e imaterial, 

que lhe dá a dimensão patrimonial – é mais do que um bem ou um objeto, porque teve, 

tem e terá um ou vários sentidos. 
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Considerações finais 

A missão de pensar numa rede de informação e de conhecimento para reunir as 

diferentes imagens sobre Timor sob a tutela do MHNC-UP é um percurso que, não 

obstante difícil e certamente só suportado com o apoio logístico, tecnológico, financeiro 

e humano, se apresenta como fundamental para a articulação do meio científico com o 

social. Em especial, a sua aproximação das comunidades atuais, sejam elas quais forem, 

transmitindo-lhes um legado útil e importante na construção e descoberta da sua história, 

é uma das premissas importantes neste nosso percurso. O resultado das dificuldades de 

perceber os quês e porquês das coleções levou a que este sistema fosse pensado e 

concebido, procurando dar resposta aos vários desafios impostos na prossecução deste 

projeto. Uma das principais considerações e conclusões, é que não se pode falar de 

coleção, mas de coleções e, neste último caso, começámos por referir conjuntos de 

imagens, mais do que coleções, porque o termo exige perceber quem, quando e porquê 

se formou a coleção (esse ato consciente de juntar, conservar e transmitir). Sem dúvida 

que identificamos alguns dos responsáveis (Mendes Correia, Abel Tavares, Instituto de 

Antropologia, Juntas das Missões Científicas a Timor, etc.), mas limitámo-nos a 

recensear, não a organizá-las de acordo com os seus produtores ou colecionadores. Tal 

não foi possível, porque as próprias imagens não são acompanhadas de legendas, ou 

são-no esporadicamente. Por isso a metodologia de cruzamento com imagens sob a 

custódia de outras instituições. A investigação teria de ser, e deverá ser, realizada no 

cruzamento com outra informação contida nos fundos arquivísticos dos indivíduos e das 

instituições indicadas atrás. 

A mediação patrimonial surge neste trabalho como pano de fundo, porque aquilo 

com o que se contactou, no decorrer deste trabalho, foi com património, com o que 

alguém, num determinado momento, considerou importante deixar aos outros, em 

diversas circunstâncias, e que hoje está à guarda de uma instituição com esse dever, o 

MHNC-UP. As fotografias, os postais e as demais imagens são, todos eles, património, 

contributos para a descoberta da identidade cultural timorense (mesmo que pelo olhar 

do colonizador) e da cultura científica subjacente a essa recolha, pelo que a importância 

de o saber preservar e de o comunicar reforçam a sua premência na sociedade, em 
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utilidades de que não havia conhecimento até ao momento. Este projeto procurou, deste 

modo, identificar os conjuntos de imagens relativas a Timor, disponíveis em diferentes 

suportes, com referências parcas sobre o seu percurso e o seu conteúdo, e conferir-lhe 

uma vida, ao serem identificados, analisados e definidos como objeto de proposta de 

integração num sistema de informação que reúna as coleções de imagens recenseadas 

com outras tantas, envolvendo os mesmos temas e os mesmos lugares, em determinados 

períodos. 

A fotografia chega à atualidade com olhares díspares daqueles que procuraram 

focá-la, com um pendor científico reforçado e com uma mensagem política implícita, 

que colocava a tónica numa observação com caraterísticas muito específicas. Foi, por 

isso, fundamental olhar para os contextos da sua criação, os sociais, os políticos e os 

culturais. Foram eles que determinaram o discurso fotográfico que marcou a produção 

das imagens, mas também os seus usos posteriores, procurando descortinar o modo de 

ser e de viver das comunidades, com objetivos muito práticos. Foi neste sentido que 

estudámos a razão de ser do ambiente criado no país e na Universidade do Porto, de 

uma antropologia colonial e das suas especificidades, no seio das quais emergiram as 

missões científicas que originam grande parte das imagens estudadas neste trabalho, que 

cruzam a cultura científica e a dimensão sociopolítica que patrocinou as equipas de 

produção destes registos.  

A obrigação de registar, em forma de relatórios, o modo de vida dos povos das 

diferentes localidades partiu, assim, da administração colonial, em articulação com os 

investigadores, que desenvolveram vários trabalhos em prol desse reconhecimento 

(Hicks, 2011, 33). O método científico passou a servir os interesses da autoridade 

colonial, apesar da recolha de informação sobre os costumes e os rituais se tornar numa 

fonte valiosa sobre as comunidades. Foi fundamental perceber os contextos de produção 

das imagens, porque englobam as transformações da sociedade, na interação com a 

administração colonial. São testemunhos quase únicos sobre a sua realidade, que 

prevalecem em muitas expressões presentes, nomeadamente no seio de vários grupos 

étnicos e comunitários (Hicks, 2011, 42).  

As Escolas Antropológicas do Porto e de Coimbra e a Junta das Investigações do 
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Ultramar tornaram-se, desta feita, em organismos de charneira entre a comunidade 

científica e a administração colonial, permitindo uma preparação e promoção da ciência 

que se produziu sobre as colónias ultramarinas portuguesas. Nos seus últimos dias, já 

nos anos 70 do século XX, a segunda ainda se empenhava no estudo da sociedade e da 

ecologia nas colónias, de forma a dar resposta às necessidades existentes nas suas 

populações, numa fase de maior centralização dos serviços de investigação (Castelo, 

2012, 401). A utilidade das investigações acabou por ter um contributo direto na vida e 

no trabalho dos indígenas, ao serviço da administração colonial, que se baseou na 

produção de conhecimento a fim de encontrar os melhores meios e métodos de 

rentabilização e a modernização dos recursos existentes, numa afirmação do Estado 

(Costa, 2013, 58). Maquilhando a instrumentalização científica ao serviço do regime, 

com os objetivos de entender e de reconhecer as valias dos territórios, a administração 

colonial foi responsável pela produção de um legado que se mantém, atualmente, como 

um percurso importante no entendimento das comunidades indígenas e das suas 

diferentes identidades.  

Os estudos desenvolvidos cresceram após a afirmação das Missões 

Antropológicas de Timor, gerando um maior número de investigações direcionadas para 

o estudo das comunidades locais, e da eficiência da sua administração local. O material 

recolhido fez-se, também, valer de investigadores dedicados, nas suas dissertações de 

doutoramento e/ou publicações. As investigações, na altura a tender mais para as 

ciências agrárias (Castelo, 2012, 401), prolongar-se-iam até à invasão indonésia, ocasião 

que impossibilitou a realização da maioria de demais estudos sobre as comunidades 

(Hicks, 2011, 36-37). A cooperação estabelecida com as autoridades coloniais permitiu 

que as campanhas subsequentes se complementassem, tanto na obtenção de novos 

dados, como no esclarecimento de outros tantos retirados em outros períodos.  

Entre todos esses dados, surgem, como referido, as fotografias e demais imagens, 

objetos de estudo desta dissertação, muitas delas vindas dos espólios recolhidos e 

coligidos no final destas missões. Três das campanhas realizadas pela Missão 

Antropológica de Timor (1953, 1957 e 1963) culminaram no registo de vários 

elementos da fisionomia e dos costumes das populações, incluindo as suas técnicas e os 
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seus rituais. A própria arquitetura timorense acabou registada nessas fotografias, à 

imagem do que se sucedeu com a obra “Arquitetura Timorense”, com muitos dos seus 

exemplos a terem já sido demolidos, pelo que o legado subsistente prevaleça ainda por 

via desse tipo de registos.  

As missões antropológicas desenvolvidas em Timor consolidam parte 

significativa do lastro que absorve o conhecimento sobre as comunidades locais e 

regionais do agora país. O trabalho efetuado, apoiado pelo governo colonial, permitiu 

desvendar mais sobre a vida das comunidades, ajudando a identificar mais realidades 

identitárias da diversidade que constitui a própria formação de Timor. Apesar de grande 

parte dos espólios resultantes das missões ainda carecer de um minucioso estudo, as 

missões permanecem como testemunhos de um século repleto de estudos sobre a então 

província ultramarina portuguesa, fazendo parte da descoberta da história nacional de 

Portugal e, futuramente, de Timor-Leste. Isto não deve descurar a importância que 

detinha para a própria administração colonial, que patrocinava este tipo de estudos com 

finalidades práticas, nomeadamente na rentabilização dos recursos naturais e humanos 

existentes. 

A quantidade de trabalhos realizados permitiu, para além de aumentar o 

conhecimento sobre Timor-Leste, exponenciar o estudo sobre as diferentes 

comunidades locais, aumentando o lastro da antropologia sobre os países colonizados. 

Não obstante o papel do Estado, num jogo de interesses que ultrapassava os objetivos 

científicos, o percurso de investigação trilhado contribuiu para que, para além de se 

compreender as comunidades, se tivesse um papel na sua identificação e no seu 

reconhecimento. Desta forma, o século XX, em especial a sua primeira metade, contém 

o legado imprescindível para a construção de uma identidade timorense, assente na sua 

pluralidade e na diversidade de expressões e de presenças. 

A universalidade das imagens relativas à atividade científica em Timor implica 

diferentes questões, para as quais se procura abrir caminhos de resposta neste trabalho. 

O esforço de recensear as imagens existentes numa das instituições herdeiras dessa 

atividade acaba por identificar problemáticas que são comuns a outras tantas instituições. 

Quem produziu os registos fotográficos, quem as patrocinou, em que lugar e em que 
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momento temporal, quem é que é representado e quais os percursos assumidos 

continuam a ser dúvidas em aberto no estudo deste tipo de coleções fotográficas. No 

entanto, estabeleceram-se, desde já, relações entre vários exemplares de imagens que se 

encontraram em diferentes instituições custodiais. São relações que permitem 

vislumbrar os meios para uma interpretação integrada e sustentada da dimensão material 

e imaterial das imagens. 

O percurso seguido no reconhecimento das imagens sobre Timor, sob a custódia 

do MHNC-UP, levantou uma série de questões, sendo que algumas continuaram por 

responder. Apesar do recenseamento exaustivo efetuado e do cruzamento de várias 

outras coleções, muita da informação contextual e associada à sua produção e aos 

percursos inerentes continuou sem se encontrar. Não obstante, percecionaram-se 

diferentes usos para aquelas imagens, no processo de comparação e de interligação com 

as outras coleções. Avaliou-se a utilidade daquelas imagens como recurso ao serviço do 

conhecimento, na medida em que fomentam a realização de trabalhos de investigação 

futuros. A importância deste património científico destacou-se ao serviço das 

particularidades sociais e políticas dos contextos associados à sua produção, 

nomeadamente aos olhos de um Portugal ultramarino, com um sentido de construção de 

uma entidade unitária transcontinental. As metas científicas, em articulação com as de 

um regime que se fazia valer das colónias como objetos de propaganda e de 

rentabilização económica, justificam a produção e o uso das fotografias e das demais 

imagens. No entanto, a dispersão e até o desaparecimento de parte delas impossibilitam 

que se possa olhar para o seu todo de forma integrada e que se chegue, de momento, a 

conclusões definitivas. 

É por via destas vicissitudes que surge a proposta de uma rede informacional, que 

procura formalizar as relações que as coleções e as fotografias estabelecem entre si. 

Procurando estabelecer um discurso uniformizado, capaz de tornar a comunicação entre 

as diferentes partes envolvidas em algo acessível para todos, orientando-se para a 

construção de relações profícuas para todos os integrados, arquivos, instituições e 

privados. A construção e a difusão do conhecimento, assim como a prossecução da 

patrimonialização das imagens exige a idealização de um sistema de informação, 
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possibilidade que deve ser articulada para outras realidades patrimoniais.  

O percurso seguido não é um processo estanque, mas visa convidar e potenciar 

sinergias das diferentes partes tuteladoras, investigadoras e utilizadoras de um 

património que se encontra por identificar e estudar integralmente. Com a noção de que 

o património trata, mais do que a realidade material, da imaterialidade que lhe está 

intrínseca, na expressão dos seus significados e das suas interpretações, o último 

capítulo deste trabalho apresentou uma proposta de rede que procura considerar todas as 

implicações históricas e patrimoniais, sustentando a sua importância na desconstrução 

das materialidades das imagens, nos seus diferentes suportes. É na reconstrução destas 

ligações, que se perderam no tempo (e mesmo no espaço, porque hoje dispersas por 

varias entidades custodiais), que se possibilita a própria reconstrução do património, ou 

seja, a sua interpretação, vinculado a um tempo e a um espaço que é, de novo, contado 

por intermédio do contributo da ciência e da sociedade que fomentam a produção do 

conhecimento e a sua disseminação, a mediação, junto de diferentes públicos. As 

potencialidades digitais, articuladas com as competências históricas, políticas, sociais e 

culturais, são uma resposta à mediação patrimonial, são ferramentas futuras que não 

deixam esquecer o passado, fazendo face aos (numerosos) desafios do presente.  

O percurso aqui desenvolvido, que procurou dar valor (visibilidade e interpretação) 

aos vários conjuntos de imagens (postais, fotografias, provas e filmes documentais) 

poderá ser um caso-tipo a ser replicado noutros lugares, com os mesmos intuitos, o de 

chamar a atenção para a importância do que persiste na obscuridade, e, como tal, não 

existe, porque não se conhece. O nosso contributo foi o de identificar o que permanece 

no Museu, relativo a imagens sobre Timor, juntando-se a outras tipologias existentes no 

mesmo museu. As ligações da Universidade do Porto a Timor foram (e são) relevantes, 

na longa duração, das quais este trabalho é, também, fruto. 
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Anexos 

Anexo 1 – Cronologia de acontecimentos relacionadas com Timor e 

com as Missões Científicas realizadas naquele território 

1853 – O etnólogo John Crawfurd mostra a sua posição sobre o desenvolvimento 

físico dos indígenas de Timor (Roque, 2008, 16-17). 

1869 – O também etnólogo Arthur Russell Wallace redige a obra “The Malay 

Archipelago”, em que apresenta a teoria antropogenética sobre Timor que viria a 

pontificar a sua discussão (Roque, 2008, 17). 

1875 – Cria-se a Sociedade de Geografia de Lisboa, por intermédio de Luciano 

Cordeiro (Poloni, 2012, 77). 

Abril de 1883 – É fundada a Comissão de Cartografia, um órgão próximo da 

Sociedade de Geografia de Lisboa, através do Ministério da Marinha e Ultramar (Poloni, 

2012, 80-81). 

2 de julho de 1885 – É iniciada a docência de Antropologia na Universidade de 

Coimbra (Matos, 2012, 58-59). 

Dezembro de 1901 – É realizado o I Congresso Colonial Nacional, na cidade de 

Lisboa (Henriques, 2012, 43). 

Décadas de 10 e de 20 do século XX – desenvolvem-se os questionários 

etnográficos em Timor (Roque, 2017, 24). 

12 de maio de 1911 – A reorganização das Faculdades de Ciências de Lisboa e do 

Porto, fruto de uma reforma universitária, leva à ativação da unidade curricular de 

Antropologia (Matos, 2012, 57). 

1916 – É lançada a obra “Timor Português” por Mendes Correia, que viria a 

originar uma obra de maior fôlego, “Timor Português: Contribuições para o seu Estudo 

Antropológico”, em 1944 (Schouten, 2001, 162). 

26 de dezembro de 1918 – Funda-se a Sociedade Portuguesa de Antropologia e de 
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Etnologia (SPAE), por Mendes Correia, que assume a presidência de 1929 até 1954 

(Matos, 2012, 67; Matos, 2014, 49; Pereira, 2005, 215). 

1919 – É lançado o volume inaugural da revista “Trabalhos da Sociedade 

Portuguesa de Antropologia e Etnologia”, na qual o tenente-coronel Leite de Magalhães 

discursa sobre a etnologia timorense (Poloni, 2012, 58 e 79). 

1921 – O médico holandês Hendrik Bijlmer desenvolve investigações sobre a 

antropologia biológica de Timor (Schouten, 2001, 161). 

29 de dezembro de 1923 – É fundado o Instituto de Antropologia da Universidade 

do Porto (Matos, 2012, 24; Pereira, 2005, 215). 

1924 – Ocorre o II Congresso Colonial, onde se debatem, com maior atenção, as 

missões científicas coloniais (Costa, 2013, 46). 

8 de julho de 1930 – É promulgado o Ato Colonial, que enaltece a intenção 

imperialista e civilizacional do regime na exploração do território ultramarino (Léonard, 

1997, 213-214). 

1933 – O padre Ezequiel Enes Pascoal inicia a sua atividade no periódico “Seara”, 

onde reporta vários episódios do folclore e da mitologia de Timor (Fernandes, 2014, 90).  

15 de junho a 30 de setembro de 1934 – Realiza-se a Exposição Colonial do Porto 

(Matos, 2012, 228). 

22 a 26 de setembro de 1934 – Realiza-se, no Porto, o 1º Congresso Nacional de 

Antropologia Colonial (Matos, 2012, 228).  

1935 – Mendes Correia apresenta um plano de intenções, relativo à atividade 

científica colonial, à Junta de Educação Nacional (Pereira, 2005, 213). 

 1935 - Armando Pinto Correia publica a obra “Gentio de Timor”, que discute a 

coleção de crânios existente no espólio do Museu de História Natural da Universidade 

de Coimbra, e que havia sido tema de intervenções de Leite de Magalhães e de respostas 

de Barros e Cunha (Roque, 2008, 20-29). 

7 de janeiro de 1936 – É fundada a Junta das Missões Geográficas e de 
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Investigações Coloniais (JMGIC), sucedendo à Comissão de Cartografia (Castelo, 2012, 

393-394; Pereira, 2005, 213). 

8 de julho de 1936 – Uma determinação ministerial dá início às Missões 

Antropológicas nas colónias ultramarinas. São agregados os investigadores adstritos às 

universidades nacionais, especialmente à do Porto, para estas expedições, que começam 

em Moçambique (Pereira, 2005, 211-212). 

16 de outubro de 1937 – É criada a Missão Geográfica de Timor (MGT) (Santos, 

2011, 1). 

1938 – António de Almeida assume as funções de deputado em representação de 

Timor pela primeira vez, cessando-as em 1958. 

1940 – Ocorre a Exposição do Mundo Português (Matos, 2014, 56). 

1941 – Preparam-se as bases de um plano sustentado da Ocupação Científica das 

Colónias por parte do Ministério das Colónias, representado na figura de Bacelar 

Bebiano (Costa, 2013, 52; Silva, 2014, 22). Complementa-se um plano enviado por 

Mendes Correia, a 12 de março, antecipando as atividades para o período de seis anos 

(Matos, 2012, 234; Poloni, 2012, 137). 

5 de abril de 1941 – é assinado o Estatuto Missionário, que decreta que as ordens 

religiosas são instituições de cariz civilizador e de interesse imperial (Garcia, 2003, 10). 

No mesmo estatuto, é fundada a diocese de Díli, que passa a coordenar a atividade 

destas ordens (Fernandes, 2014, 24-25). 

1942 – A atividade da MGT é interrompida, retomando-a a 3 de agosto de 1954 

(Santos, 2011, 1). 

3 de abril de 1945 – É definida e efetuada uma reforma na orgânica da JMGIC, 

passando a coordenação das missões e das atividades para o Ministério das Colónias 

(Pereira, 2003, 213-219). 

16 de outubro 1946 – Mendes Correia é apontado como diretor da Escola Superior 

Colonial (Matos, 2012, 307; Pereira, 2003, 218) e, pouco tempo depois, presidente da 

JMGIC (Pereira, 2003, 214). 
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15 de junho de 1951 – O Ministério das Colónias altera a sua designação para 

Ministério do Ultramar, assim como as colónias passam a ser designadas por províncias 

ultramarinas.  

1953 – A Junta das Missões Geográficas e de Investigações Coloniais altera a sua 

designação para Junta das Investigações do Ultramar (JIU) (Pereira, 2003, 231). 

19 de maio de 1953 – É formalmente criada a Missão Antropológica de Timor 

(MAT) (Ferrão et al., 2011, 1). 

Julho de 1953 até janeiro de 1954 – Decorre a primeira campanha da MAT 

(Poloni, 2012, 163), contando com a presidência de António de Almeida e com a 

presença de Mendes Correia e de Ruy Cinatti. 

1954 – A Escola Superior Colonial muda o seu nome para Instituto Superior de 

Estudos Ultramarinos (Pereira, 2003, 231). 

 É fundado o Centro de Estudos de Etnologia do Ultramar (Pereira, 2003, 231). 

 Hélder Lains da Silva encabeça a Junta de Exportação do Café, a Timor, uma 

missão científica que inclui Ruy Cinatti (Castelo, 2011, 6). 

1955 – É criado o Instituto de Investigação Científica de Moçambique (Pereira, 

2003, 231). 

1955 até 1962 - O Padre Alfredo Nacher Llosola lidera a missão do Fui Loro, 

estudando esta comunidade indígena (Viegas, 2011, 2). 

5 de julho de 1955 – é promulgado o decreto-lei que determina a criação do posto 

de Governador e do Conselho de Governo para Timor-Leste (Meneses, 2008, 12).  

1956 – Funda-se o Centro de Estudos Políticos e Sociais, ao abrigo da JIU 

(Pereira, 2003, 231). 

1957 – Ruy Cinatti torna-se investigador adstrito à JIU (Castelo, 2011, 2), no ano 

em que ocorre a segunda campanha da MAT (Marques & Roque, 2010, 75).  

Outubro de 1958 – Decorre a Missão para o Estudo do Habitat Nativo de Timor, 

que contou com Ruy Cinatti, Leopoldo de Almeida e António de Sousa Mendes (Cinatti 
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et al., 15). 

7 de janeiro de 1960 – Mendes Correia morre, mantendo-se até à data como 

presidente da JIU, da Sociedade de Geografia de Lisboa e como diretor do Instituto 

Superior de Estudos Ultramarinos (Henriques, 2012, 6; Pereira, 2003, 234). 

30 de maio de 1962 – É fundado o Centro de Estudos de Antropobiologia, que, 

funcionando sinergicamente com o Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, é 

presidido por António de Almeida (Poloni, 2012, 93). 

1963 – Decorre a terceira e última campanha da MAT (Marques & Roque, 2010, 

75). 

22 de novembro e 22 de dezembro de 1963 – São criados o Conselho Legislativo, 

a Assembleia Legislativa e a Junta Consultiva Provincial de Timor. (Meneses, 2008, 12). 

1966 – Inicia-se uma missão científica que integra cientistas da JIU, representada 

por Ruy Cinatti, com os franceses do Centre National de Recherche Scientifique 

(CNRS), regressando novamente nos anos de 1969 e de 1970 (Viegas, 2011, 11). 

1969 – A proposta, da autoria de António de Almeida, de elaboração de uma carta 

étnica de Timor é aceite por parte do Ministério do Ultramar (Poloni, 2012, 165). 
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Anexo 2 – Recenseamento das imagens do MHNC-UP sobre Timor 

Localização original Novo nº de identificação Identificação original Polaridade Suporte  Cores Referência de inventário Nº inventário Anotações Descrição Área de estudos Estado de conservação 

LV 5 - F1 

741 XIV.1.A Positivo Papel Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-741 
"(Liquiçá) - O canto 

do lorçá" - Timor" 
Celebração de um grupo em Liquiçá - "canto do lorçá" Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F1 

742 XIV.1.B Positivo Papel Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-742 

"Timor - Costumes 

Indígenas - of. do Dr.  

Abel Tavares" 

Grupo de indígenas com trajes típicos Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F2 

743 XIV.2.A Positivo Papel Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-743 

"Abel Tavares - 

Timor-Díli - Banda da 

Escola de Artes e 

Ofícios (Missão)" 

Retrato de grupo da banda anotada Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F3 

744 XIV.3.A Positivo Papel Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-744 

"Abel Tavares - 

Timor - Mulheres 

indígenas" 

Retrato de um conjunto de mulheres indígenas Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F3 

745 XIV.3.B Positivo Papel Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-745 

"Abel Tavares - 

Timor - Indígenas de 

Loré (?)" 

Retrato de um conjunto de mulheres indígenas Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F4 

746 XIV.4.A Positivo Papel Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-746 

"Abel Tavares - 

Timor - Loré - Casa 

do Regente do Posto 

Silvícola" 

Fotografia de um posto silvícola Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F5 

747 XIV.5.A Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-747 

"Timor - Lisboa 

Exposição 1940 - "L. 

Paule (?)" 

Retrato de lado de uma mãe e de uma filha com trajes típicos portugueses Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F5 

748 XIV.5.B Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-748 

"Timor - Lisboa 

Exposição 1940 - "L. 

Paule (?)" 

Retrato de uma mãe e de uma filha com trajes típicos portugueses (as da 747) Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F5 

749 XIV.5.C Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-749 

"Timor - Lisboa 

Exposição 1940 - "L. 

Paule (?)" 

Retrato de um pai e de um filho com trajes "ocidentais" Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F5 

750 XIV.5.D Positivo Papel Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-750 

"Timor - Mulheres 

indígenas 

descascando e 

limpando o arroz - of. 

do Dr. Abel Tavares 

Processo do descasque e da preparação do arroz Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F6 

751 XIV.6.A Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-751   Retrato de três indivíduos de lado com trajes ocidentais  Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F6 

752 XIV.6.A Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-752   Retrato de três indivíduos de lado com trajes ocidentais (exemplar repetido da 751) Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F6 

753 XIV.6.B Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-753   Retrato de dois indivíduos timorenses com trajes ocidentais (dois deles da 751) Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F6  

754 XIV.6.B Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-754   Retrato de dois indivíduos timorenses com trajes ocidentais (exemplar repetido da 753) Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F6 

755 XIV.6.C Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-755   Retrato de cinco mulheres de lado com trajes ocidentais Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F6 

756 XIV.6.C Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-756   Retrato de cinco mulheres de lado com trajes ocidentais (exemplar repetido da 755) Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F6 

757 XIV.6.D Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-757   Retrato de cinco mulheres com trajes ocidentais (também presentes na 755) Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 
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Localização original Novo nº de identificação Identificação original Polaridade Suporte  Cores Referência de inventário Nº inventário Anotações Descrição Área de estudos Estado de conservação 

LV 5 - F6 

758 XIV.6.D Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-758   Retrato de cinco mulheres com trajes ocidentais (exemplar repetido da 757) Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F7 

759 XIV.7.A Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-759   Retrato de um homem e de um jovem com trajes ocidentais Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F7 

760 XIV.7.A Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-760   Retrato de um homem e de um jovem com trajes ocidentais (exemplar repetido da 759) Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F7 

761 XIV.7.B Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-761   Retrato de um homem de lado (presente na 760) Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F7 

762 XIV.7.B Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-762   Retrato de um homem de lado (exemplar repetido da 761) Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F7 

763 XIV.7.C Positivo Papel Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-763 

"3º Furriel (?); Julio 

Sarate, Fidec" (?) 

3/66" 

Retrato de um possível membro do exército de lado Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F8 

764 XIV.8.A Positivo Papel Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-764 
"Timor, Mulher de 

Loré" 
Retrato de quatro mulheres de Loré Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F9 

765 XIV.9.A Positivo Papel Amarelecida MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-765 "Timor" 
Reunião de populares fotografada a alguma distância de dois homens fardados, que se 

aproximam da fotografia tirada numa comunidade local 
Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F9 

766 XIV.9.B Positivo Papel Amarelecida MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-766 "Timor" 
Reunião de populares em torno de uma espécie de mercado, com a supervisão de uma outra 

figura de branco 
Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F10 

767 XIV.10.A Positivo Papel Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-767 

"Timor: Mulheres de 

Loré - Reprodução 

duma fotografia of. 

pelo Dr. Abel Tavares 

Retrato de quatro mulheres de Loré Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F10 

768 XIV.10.B Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-768   
Fotografia de dois homens a posar com os seus instrumentos de trabalho, nomeadamente 

líticos 
Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F11 

769 XIV.11.A Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-769 "Timor" 
Fotografia de dois homens a posar com os seus instrumentos de trabalho, nomeadamente 

líticos 
Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F11 

770 XIV.11.B Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-770 "Timor" 
Fotografia de um homem a posar à frente de vários troncos, possivelmente extraídos fruto 

do seu trabalho 
Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F12 

771 XIV.12.A Positivo Papel Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-771 

"Timor, Região do 

Manufahi - Of. do 

Capitão Correia de 

Campos" 

Fotografia de dois homens a postar com os seus instrumentos de trabalho, nomeadamente 

líticos 
Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F12 

772 XIV.12.B Positivo Papel Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-772 "Timor" 
Fotografia de um indivíduo num terreno ao lado de cavalos e de um cão, para além de 

figurar uma habitação 
Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F13 

773 XIV.13.A Positivo Papel Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-773 

"Timor, Região do 

Manufahi - Of. do 

Capitão Correia de 

Campos"; "Convinha 

que ficasse bem em 

destaque o homem e 

as pedras". 

Fotografia de um indivíduo ao lado de instrumentos líticos, possivelmente de trabalho Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F13 

774 XIV.13.B Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-774 "Timor" Fotografia de um indivíduo ao lado de instrumentos líticos, possivelmente de trabalho  Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F14 

775 XIV.14.A Positivo Papel Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-775 

"Timor - 1913: 

Cabeças de rebeldes 

expostas em Manatuto 

- A. Leitão" 

Um suporte de estacas de madeiras preenchido por crânios humanos Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 
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Localização original Novo nº de identificação Identificação original Polaridade Suporte  Cores Referência de inventário Nº inventário Anotações Descrição Área de estudos Estado de conservação 

LV 5 - F15 

776 XIV.15.A Positivo Papel Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-776 

"Timor (Com.º de 

Manufahi); a catana 

sagrada que cortou a 

cabeça às estrelas" - 

of. do Capitão Correia 

de Campos 

Retrato de dois indígenas com "a catana sagrada" perto de uma pequena tenda de madeira e 

palha 
Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F15 

777 XIV.15.B Positivo Papel Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-777 

"Timor Hollandaise, 

Of. do Capitão 

Correia de Campos" 

Retrato de dois indígenas trajados com vestimentas típicas Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F15 

778 XIV.15.C Positivo Papel Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-778 

"Timor (Com.º de 

Manufahi); a 

trepadeira cortada por 

onde uma velha ia ao 

céu buscar o fogo" 

Fotografia de uma trepadeira, uma árvore. Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

LV 5 - F15 

779 XIV.15.D Positivo Papel Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-779 

"Timor holandês - 

Ilha de Sonda: 

habitantes - Of. do 

Capitão Correia de 

Campos" 

Fotografia de seis indígenas no processo de feitura do arroz Antropologia Mau - Incorporados num dossier em forma de capa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
780   Positivo Papel Cartão Azuis MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-780 

"Timor Português - 

Alunos do Colégio de 

Lahane" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
781   Positivo Papel Cartão Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-781 

"Timor Português - 

Escola de Manatuto" 
  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
782   Positivo Papel Cartão Amarelecida MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-782 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes" 
Postal com um grupo de jovens transportando material de trabalho Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
783   Positivo Papel Cartão Amarelecida MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-783 

"Timor Português - 

Um Macáir Lúlic 

(Sacerdote Gentílico)" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
784   Positivo Papel Cartão Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-784 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes 

(Lautem)" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
785   Positivo Papel Cartão Azuis MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-785 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes 

(Um dagadá)" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
786   Positivo Papel Cartão Amarelecida MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-786 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes 

(Avô e neto)" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
787   Positivo Papel Cartão Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-787 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes" 
Postal com uma criança à frente de uma casa com uma espécie de caderno Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
788   Positivo Papel Cartão Amarelecida MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-788 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes" 

Postal com uma criança envolvida por um lenço com uma outra ao colo, com um vestido 

branco com carapuço 
Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
789   Positivo Papel Cartão Azuis MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-789 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes" 

Postal com um jovem indivíduo com uma vestimenta e instrumentos ao ombro, envergando 

trajes típicos 
Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
790   Positivo Papel Cartão Amarelecida MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-790 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes" 

Postal com uma mulher com um saco e com as suas vestimentas típicas à frente de um 

homem transportando varas. 
Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
791   Positivo Papel Cartão Amarelecida MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-791 

"Timor Português - 

Um carreiro" 
  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
792   Positivo Papel Cartão Azuis MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-792 

"Timor Português - 

Colégio de S. António 

em Dare" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
793   Positivo Papel Cartão Amarelecida MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-793 

"Timor Português - 

Casas da Guarda 

(servem no 

arrolamento)" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 
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CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
794   Positivo Papel Cartão Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-794 

"Timor Português - 

Uma Nascente" 
  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
795   Positivo Papel Cartão Amarelecida MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-795 

"Timor Português - 

Içando a Bandeira 

Nacional" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
796   Positivo Papel Cartão Azuis MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-796 

"Timor Português - 

Carpinteiros 

indígenas" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
797   Positivo Papel Cartão Azuis MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-797 

"Timor Português - 

Trabalhos Femininos" 
  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
798   Positivo Papel Cartão Amarelecida MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-798 

"Timor Português - 

Limpando o Café" 
  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
799   Positivo Papel Cartão Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-799 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes 

(Manatuto)" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
800   Positivo Papel Cartão Amarelecida MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-800 

"Timor Português - 

Uma fase do Jôgo do 

Galo" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
801   Positivo Papel Cartão Azuis MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-801 

"Timor Português - 

Como se tecem os 

Panos de Timor" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
802   Positivo Papel Cartão Amarelecida MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-802 

"Timor Português - 

Tecedeira Indígena" 
  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
803   Positivo Papel Cartão Amarelecida MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-803 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes" 
Postal de um grupo de crianças com alguns trajes em comum entre si, de várias idades Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
804   Positivo Papel Cartão Azuis MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-804 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes" 
Postal de um grupo de indivíduos com trajes típicos Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
805   Positivo Papel Cartão Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-805 

"Timor Português - 

Uma evolução do 

Batuque" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
806   Positivo Papel Cartão Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-806 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes" 
Postal de um grupo de jovens com instrumentos de trabalho, no possível fabrico de arroz Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
807   Positivo Papel Cartão Azuis MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-807 

"Timor Português - 

Grupo em traje de 

Batuque" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
808   Positivo Papel Cartão Esverdeada MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-808 

"Timor Português - 

Família de um Chefe" 
  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
809   Positivo Papel Cartão Azuis MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-809 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes 

(Carregadores)" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
810   Positivo Papel Cartão Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-810 

"Timor Português - 

Colégio da Missão de 

Lahane" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
811   Positivo Papel Cartão Esverdeada MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-811 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes" 
Postal de uma criança local com roupa aparentemente ocidental Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
812   Positivo Papel Cartão Esverdeada MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-812 

"Timor Português - 

Pilando o Arrôs" 
  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 
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CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
813   Positivo Papel Cartão Esverdeada MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-813 

"Timor Português - 

Um grande Cacho de 

Bananas" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
814   Positivo Papel Cartão Esverdeada MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-814 

"Timor Português - A 

Rainha de Camenaça 

e sua Comitiva" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
815   Positivo Papel Cartão Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-815 

"Timor Português - 

Despolpando café 

(Comp. de Timor)" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
816   Positivo Papel Cartão Azuis MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-816 

"Timor Português - 

Arrastando um 

madeiro" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
817   Positivo Papel Cartão Azuis MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-817 

"Timor Português - 

Trecho da Povoação 

de Bobonaro" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
818   Positivo Papel Cartão Esverdeada MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-818 

"Timor Português - 

Um tebedai (Dança 

Indígena)" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
819   Positivo Papel Cartão Azuis MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-819 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes" 
Postal de dois jovens a extrair algo de uma árvore a partir de sacos / apanha de frutos Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
820   Positivo Papel Cartão Esverdeada MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-820 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes 

(Um chefe "dato")" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
821   Positivo Papel Cartão Azuis MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-821 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes 

(Um correio)" 

  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
822   Positivo Papel Cartão Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-822 "Uma timorense"   Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
823   Positivo Papel Cartão Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-823 

"Jogadores do gallo - 

TIMOR" 
  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
824   Positivo Papel Cartão Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-824 

"Soldado de 2ª linha - 

TIMOR" 
  Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

CX 47 - Postais de Timor - Of. do 

Exmº Snr. Dr. Abel Tavares. 

Pôrto, Dezembro de 1943 
825   Positivo Papel Cartão Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-825 "Um timorense"   Antropologia Bom - Guardados numa caixa 

E - Postais de Timor 

826   Positivo Papel Cartão P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-826 

"Timor Português - 

Trecho de uma 

Povoação Indígena" 

  Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

E - Postais de Timor 

827   Positivo Papel Cartão Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-827 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes; 

19x14 todo corpo, 

9x12" 

É o mesmo postal do objeto 789, mudando a tonalidade Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

E - Postais de Timor 

828   Positivo Papel Cartão Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-828 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes 

(Um correio)" 

É o mesmo postal do objeto 821, mudando a tonalidade Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

E - Postais de Timor 

829   Positivo Papel Cartão Azuis MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-829 

"Timor Português - 

Casas Indígenas no 

Interior" 

  Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

E - Postais de Timor 

830   Positivo Papel Cartão Azuis MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-830 

"Timor Português - 

Família de um Chefe; 

9+12 cortar as 

crianças?" 

  Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

E - Postais de Timor 

831   Positivo Papel Cartão Azuis MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-831 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes; 1 

mesmo tamanho todo; 

9+24; (algo 

impercetível, Dom 

  Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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Quixote?)" 

E - Postais de Timor 

832   Positivo Papel Cartão Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-832 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes 

(Carregadores); Só os 

3 do dincin(?)" 

É o mesmo postal do 809, mudando a tonalidade Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

E - Postais de Timor 

833   Positivo Papel Cartão Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-833 
"Timor Português - 

Tipos e Costumes" 
Um grupo de crianças nuas à frente de uma casa típica Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

E - Postais de Timor 

834   Positivo Papel Cartão Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-834 

"Timor Português - 

Um carreiro; Só o 

homem, 9+14" 

É o mesmo postal do 791, mudando a tonalidade Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

E - Postais de Timor 

835   Positivo Papel Cartão Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-835 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes 

(Um dagadá); " 

Exmo. Snr Dr. 

Mendes Correia. Rua 

do Moreira, 263, 

Porto. Na Livraria 

Tavares Martins, 

estão alguns postais à 

tua disposição. Talvez 

notes diferenças, 

então o indivíduo 

avalia-os e o 

recuperar de um 

postal (?) Tem ar (?) 

  Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

E- Postais de Timor 

836   Positivo Papel Cartão P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-836 
"Jogo do gallo, 

Baucau - TIMOR" 
  Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

E- Postais de Timor 

837   Positivo Papel Cartão Esverdeada MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-837 

"Timor Português - 

Como se tecem os 

Panos de Timor" 

É o mesmo postal do 801, mudando a tonalidade Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

E - Postais de Timor 

838   Positivo Papel Cartão Amarelecida MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-838 

"Timor Português - 

Tipos e Costumes 

(Lautem)" 

É o mesmo postal do 784, mudando a tonalidade Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

E- Postais de Timor 

839   Positivo Papel Cartão Castanhas MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-839 
"Timor Português - 

Uma Família Cristã" 
  Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

840 1-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-840   Fotografia de uma praia timorense Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

841 1-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-841   Fotografia de uma embarcação no mar Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

842 1-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-842   Fotografia de um pequeno curso de água entre árvores Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

843 1-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-843   Fotografia de uma residência, podendo pertencer a um membro da administração colonial Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

844 1-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-844   Fotografia de uma extensa paisagem montanhosa  Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

845 1-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-845   Retrato de um indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 
846 1-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-846   Retrato do mesmo indígena (845) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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1 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

847 1-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-847   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

848 1-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-848   Retrato de outro indígena de lado no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

849 1-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-849   Retrato de outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

850 1-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-850   Retrato do mesmo indígena (849) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

851 1-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-851   Retrato de outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

852 1-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-852   Retrato do mesmo indígena (851) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

853 1-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-853   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

854 1-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-854   Retrato do mesmo indígena (853) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

855 1-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-855   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

856 1-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-856   Retrato do mesmo indígena (855) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

857 1-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-857   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

858 1-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-858   Retrato do mesmo indígena (857) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

859 1-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-859   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

860 1-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-860   Retrato do mesmo indígena (859) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

861 1-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-861   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

862 1-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-862   Retrato do mesmo indígena (861) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

863 1-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-863   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

864 1-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-864   Retrato do mesmo indígena (863) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

865 1-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-865   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

866 1-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-866   Retrato do mesmo indígena (865) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

867 1-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-867   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

1 

868 1-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-868   Retrato do mesmo indígena (867) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

869 2-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-869   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

870 2-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-870   Retrato do mesmo indígena (869) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

871 2-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-871   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

872 2-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-872   Retrato do mesmo indígena (871) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

873 2-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-873   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

874 2-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-874   Retrato do mesmo indígena (873) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

875 2-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-875   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

876 2-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-876   Retrato do mesmo indígena (875) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

877 2-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-877   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

878 2-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-878   Retrato do mesmo indígena (877) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

879 2-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-879   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

880 2-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-880   Retrato do mesmo indígena (879) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

881 2-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-881   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

882 2-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-882   Retrato do mesmo indígena (881) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

883 2-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-883   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

884 2-19A Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-884   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

885 2-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-885   Retrato do mesmo indígena (883) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

886 2-20A Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-886   Retrato do mesmo indígena (884) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

887 2-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-887   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

888 2-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-888   Retrato do mesmo indígena (887) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

889 2-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-889   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

890 2-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-890   Retrato do mesmo indígena (889) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

891 2-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-891   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

892 2-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-892   Retrato do mesmo indígena (891) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

893 2-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-893   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

894 2-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-894   Retrato do mesmo indígena (893) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

895 2-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-895   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

896 2-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-896   Retrato do mesmo indígena (895) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

897 2-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-897   Retrato de um outro indígena no mesmo lugar (845) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

2 

898 2-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-898   Retrato do mesmo indígena (897) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

899 3-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-899   Fotografia de uma paisagem agrícola timorense Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

900 3-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-900   Fotografia de uma extensão montanhosa e natural timorense Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

901 3-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-901   Fotografia de uma atividade laboral dos locais Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

902 3-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-902   Um conjunto de indígenas num desfile Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

903 3-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-903   Uma reunião de populares, formando um círculo Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

904 3-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-904   Prolongamento do círculo da reunião dos populares (903) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

905 3-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-905   Prolongamento do círculo da reunião dos populares (903) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

906 3-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-906   Reunião de alguns populares com um indivíduo possivelmente português Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

907 3-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-907   Fotografia de um conjunto de indígenas reunidos, os mesmos da 903 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

908 3-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-908   O conjunto de indígenas (907) fotografados sem este estar direcionado para o retrato Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

909 3-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-909   Fotografia da paisagem, englobando vários populares na panorâmica Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

910 3-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-910   Retrato de um indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

911 3-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-911   Retrato do mesmo indígena (910) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

912 3-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-912   Retrato de um indígena no mesmo lugar da 910 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

913 3-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-913   Retrato do mesmo indígena (912) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

914 3-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-914   Retrato de um indígena no mesmo lugar da 910 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

915 3-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-915   Retrato do mesmo indígena (914) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

916 3-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-916   Retrato de um indígena no mesmo lugar da 910 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

917 3-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-917   Retrato do mesmo indígena (916) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

918 3-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-918   Retrato de um indígena no mesmo lugar da 910 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

919 3-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-919   Retrato do mesmo indígena (918) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

920 3-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-920   Retrato de um indígena no mesmo lugar da 910 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

921 3-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-921   Retrato do mesmo indígena (920) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

922 3-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-922   Retrato de um indígena no mesmo lugar da 910 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

923 3-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-923   Retrato do mesmo indígena (922) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

924 3-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-924   Retrato de um indígena no mesmo lugar da 910 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

925 3-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-925   Retrato do mesmo indígena (924) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

926 3-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-926   Retrato de um indígena no mesmo lugar da 910 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

927 3-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-927   Retrato do mesmo indígena (926) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

928 3-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-928   Retrato de um indígena no mesmo lugar da 910 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

3 

929 3-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-929   Retrato do mesmo indígena (928) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

930 4-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-930   Retrato de um indígena de lado no lugar da 910 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

931 4-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-931   Retrato de um indígena no mesmo lugar da 910 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

932 4-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-932   Retrato do mesmo indígena (931) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

933 4-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-933   Retrato de um indígena no mesmo lugar da 910 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

934 4-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-934   Retrato do mesmo indígena (933) de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

935 4-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-935   Retrato a corpo inteiro de um indígena trajado com espada e vestimentas típicas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

936 4-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-936   Pormenor do mesmo indígena (935) com acessórios usados na cabeça - tronco para cima Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

937 4-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-937   Pormenor da espada envergada na 935 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

938 4-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-938   
Retrato a corpo inteiro de um outro indígena com vestes e uma espada, no mesmo lugar da 

935 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

939 4-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-939   Pormenor do mesmo indígena (938) com acessórios usados na cabeça - tronco para cima Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

940 4-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-940   Retrato a corpo inteiro de um outro indígena com vestes, no mesmo lugar da 935 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

941 4-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-941   Pormenor do mesmo indígena (940) com acessórios usados na cabeça - tronco para cima Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

942 4-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-942   
Retrato a corpo inteiro de um outro indígena com vestes e uma espada, no mesmo lugar da 

935 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

943 4-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-943   Pormenor do mesmo indígena (942) com acessórios usados na cabeça - tronco para cima Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

944 4-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-944   
Retrato a corpo inteiro de um outro indígena com vestes e uma espada, no mesmo lugar da 

935 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

945 4-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-945   Pormenor do mesmo indígena (944) com acessórios usados na cabeça - tronco para cima Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

946 4-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-946   Fotografia de um grupo de indígenas armados e com vestes típicas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

947 4-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-947   Retrato do aparente líder do grupo (946), pormenorizando a indumentária Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

948 4-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-948   Fotografia de um outro grupo de indígenas, à imagem da 946 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

949 4-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-949   Retrato do aparente líder do grupo (948) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

950 4-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-950   Fotografia de um outro grupo de indígenas, à imagem da 946 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

951 4-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-951   Fotografia de um outro grupo de indígenas, à imagem da 946 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

952 4-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-952   Retrato do seu aparente líder do grupo (951) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

953 4-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-953   Fotografia de um outro grupo de indígenas, à imagem da 946 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

954 4-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-954   Fotografia de um outro grupo de indígenas, à imagem da 946 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

955 4-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-955   Fotografia de um outro grupo de indígenas, à imagem da 946 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

956 4-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-956   Fotografia de um outro grupo de indígenas, à imagem da 946 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

957 4-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-957   Retrato do seu aparente líder do grupo (956) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

958 4-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-958   Fotografia de um outro grupo de indígenas, à imagem da 946 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

959 4-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-959   Retrato do seu aparente líder do grupo (958) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

960 4-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-960   Fotografia de um outro grupo de indígenas, à imagem da 946 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

961 4-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-961   Retrato do seu aparente líder do grupo (960) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

962 4-34 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-962   Fotografia de um outro grupo de indígenas, à imagem da 946 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

4 

963 4-35 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-963   Retrato do seu aparente líder do grupo (961) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

964 5-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-964   Fotografia de um outro grupo de indígenas, à imagem da 946 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

965 5-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-965   Fotografia de um outro grupo de indígenas, à imagem da 946 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

966 5-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-966   Retrato do seu aparente líder do grupo (965) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

967 5-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-967   Fotografia de um outro grupo de indígenas, à imagem da 946 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

968 5-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-968   Fotografia do braço de um popular Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

969 5-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-969   Fotografia da mão de um popular Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

970 5-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-970   Retrato do rosto de um popular Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

971 5-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-971   Retrato similar ao 970, embora com a dentição visível Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

972 5-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-972   Retrato de um outro indígena similar ao 971 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

973 5-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-973   Retrato do mesmo indígena da foto 972, embora com as configurações do retrato 970 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

974 5-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-974   Retrato do mesmo indígena da 972, desta feita de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

975 5-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-975   Retrato de um outro indígena similar ao 971 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

976 5-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-976   Retrato do mesmo indígena da foto 975, embora com as configurações do retrato 970 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

977 5-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-977   Retrato de uma indígena similar ao 971 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

978 5-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-978   Retrato de uma outra indígena similar ao 971 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

979 5-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-979   Retrato de uma indígena similar ao 970 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

980 5-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-980   Retrato de uma indígena similar ao 970 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

981 5-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-981   Retrato da indígena da fotografia 980, agora de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

982 5-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-982   Retrato de uma indígena similar ao 970 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

983 5-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-983   Retrato da indígena da fotografia 982, agora com a dentição visível Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

984 5-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-984   Retrato de uma outra indígena, similar com a do retrato 983 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

985 5-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-985   Retrato de uma mulher semi-nua Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

986 5-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-986   Retrato de uma mulher semi-nua (réplica da 985) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

987 5-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-987   Retrato praticamente igual ao 985, mudando o jogo de sombras Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

988 5-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-988   Retrato da mesma mulher da 985, agora de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

989 5-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-989   Retrato de uma mulher com as configurações da 985 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

990 5-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-990   Retrato da mulher na 989, mas com as configurações da 988 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

991 5-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-991   Retrato de uma mulher com as configurações da 985 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

992 5-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-992   Retrato da mulher na 991, com as configurações da 988 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

993 5-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-993   Retrato de uma mulher com as configurações da 985 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

994 5-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-994   Retrato da mulher em 993, com as configurações da 988 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

995 5-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-995   Retrato de uma mulher com as configurações da 985 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

996 5-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-996   Retrato da mulher em 995, com as configurações da 988 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

997 5-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-997   Retrato de uma mulher com as configurações da 985 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

998 5-34 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-998   Retrato da mulher em 997, com as configurações da 988 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

999 5-35 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-999   Retrato de uma mulher com as configurações da 985 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

1000 5-36 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1000   Retrato da mulher em 999, com as configurações da 988 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

5 

1001 5-37 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1001   Retrato de uma mulher com as configurações da 985 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1002 6-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1002   Retrato da mesma mulher em 1001, alterando pouco a posição da fotografada Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1003 6-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1003   Retrato da mulher em 1001, com as configurações da 985 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1004 6-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1004   Retrato da mulher em 1001, desta feita o corpo todo Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1005 6-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1005   Retrato de uma outra mulher com as configurações da 988 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1006 6-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1006   Retrato da mulher em 1005, com as configurações da 985 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1007 6-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1007   Retrato de uma outra mulher com as configurações da 988 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1008 6-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1008   Retrato de um homem com arco e flecha Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1009 6-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1009   Retrato de um outro homem com arco e flecha Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1010 6-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1010   Retrato de um outro homem com arco e flecha Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1011 6-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1011   Retrato de um homem com uma grande vara Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1012 6-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1012   Retrato de uma mulher com um pano de fundo Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1013 6-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1013   Retrato da mesma mulher em 1012, embora de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1014 6-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1014   Retrato de uma outra mulher no cenário da 1012 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1015 6-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1015   Retrato da mesma mulher em 1014, mas com a posição assumida na 1013 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1016 6-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1016   Retrato de uma outra mulher no cenário da 1012 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1017 6-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1017   Retrato da mesma mulher em 1016, mas com a posição assumida na 1013 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1018 6-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1018   Retrato de uma outra mulher no cenário da 1012 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1019 6-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1019   Retrato da mesma mulher em 1018, mas com a posição assumida em 1013 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1020 6-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1020   Retrato de uma outra mulher no cenário da 1012 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1021 6-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1021   Retrato da mesma mulher em 1020, mas com a posição assumida em 1013 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1022 6-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1022   Retrato de uma outra mulher no cenário da 1012 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1023 6-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1023   Retrato da mesma mulher em 1022, mas com a posição assumida em 1013 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1024 6-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1024   Retrato de uma outra mulher no cenário da 1012 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1025 6-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1025   Retrato da mesma mulher em 1024, mas com a posição assumida em 1013 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1026 6-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1026   Retrato de uma outra mulher no cenário da 1012 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1027 6-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1027   Retrato da mesma mulher em 1026, mas com a posição assumida em 1013 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1028 6-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1028   Retrato de uma outra mulher no cenário da 1012 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

6 

1029 6-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1029   Retrato da mesma mulher em 1028, mas com a posição assumida em 1013 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1030 7-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1030   Grupo de tecedeiras Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1031 7-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1031   Individualização de uma das tecedeiras da fotografia 1030 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1032 7-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1032   Fotografia tirada de frente em relação à tecedeira em 1031 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1033 7-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1033   Fotografia tirada ao braço fletido e ao abdómen de um indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1034 7-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1034   Fotografia tirada ao outro braço do indígena em 1033 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1035 7-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1035   Fotografia tirada a outro indígena e similar à 1033 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1036 7-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1036   Fotografia tirada ao indígena de 1035 com ambos os braços fletidos Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1037 7-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1037   Fotografia tirada a outro indígena e similar à 1033 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1038 7-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1038   Fotografia tirada ao braço de uma indígena, mostrando as suas tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1039 7-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1039   Fotografia similar à 1038, tirada à mesma indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1040 7-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1040   Fotografia similar à 1038, tirada à mesma indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1041 7-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1041   Fotografia tirada ao braço de outro indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1042 7-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1042   Fotografia tirada ao braço do mesmo indígena em 1041 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1043 7-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1043   Fotografia tirada ao braço de outro indígena, destacando as suas tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1044 7-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1044   Fotografia tirada ao braço do indígena em 1043 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1045 7-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1045   Fotografia tirada ao braço de outro indígena, destacando as suas tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1046 7-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1046   Fotografia tirada ao braço do indígena em 1045 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1047 7-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1047   Fotografia tirada ao braço de outro indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1048 7-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1048   Fotografia tirada ao braço do indígena em 1047 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1049 7-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1049   Fotografia tirada ao braço do indígena em 1047 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1050 7-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1050   Fotografia tirada ao braço de outro indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1051 7-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1051   Fotografia tirada ao braço de outro indígena em 1050 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1052 7-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1052   Fotografia tirada ao braço de outro indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1053 7-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1053   Retrato de um indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1054 7-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1054   Retrato do indígena na fotografia 1053, mas virado para o lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1055 7-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1055   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1053 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1056 7-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1056   Retrato do indígena em 1055, mas com a posição assumida em 1054 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1057 7-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1057   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1053 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1058 7-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1058   Retrato do indígena em 1057, mas com a posição assumida em 1054 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1059 7-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1059   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1053 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1060 7-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1060   Retrato do indígena em 1059, mas com a posição assumida em 1054 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1061 7-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1061   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1053 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1062 7-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1062   Retrato do indígena em 1061, mas com a posição assumida em 1054 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

7 

1063 7-34 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1063   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1053 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1064 8-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1064   Retrato do indígena em 1063, mas com a posição assumida em 1054 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1065 8-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1065   Retrato do indígena em 1063 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1066 8-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1066   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1053 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1067 8-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1067   Retrato do indígena em 1066, mas com a posição assumida em 1054 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1068 8-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1068   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1053 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1069 8-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1069   Retrato do indígena em 1068, mas com a posição assumida em 1054 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1070 8-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1070   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1053 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1071 8-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1071   Retrato do indígena em 1070, mas com a posição assumida em 1054 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1072 8-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1072   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1053 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1073 8-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1073   Retrato do indígena em 1072, mas com a posição assumida em 1054 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1074 8-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1074   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1053, recortado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1075 8-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1075   Retrato do indígena em 1074, mas com a posição assumida em 1054 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1076 8-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1076   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1053 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1077 8-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1077   Retrato do indígena em 1076, mas com a posição assumida em 1054 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1078 8-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1078   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1053 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1079 8-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1079   Retrato do indígena em 1078, mas com a posição assumida em 1054 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1080 8-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1080   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1053 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1081 8-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1081   Retrato do indígena em 1080, mas com a posição assumida em 1054 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1082 8-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1082   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1053 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1083 8-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1083   Retrato do indígena em 1082, mas com a posição assumida em 1054 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1084 8-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1084   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1053 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1085 8-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1085   Retrato do indígena em 1084, mas com a posição assumida em 1054 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1086 8-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1086   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1053 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1087 8-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1087   Retrato do indígena em 1086, mas com a posição assumida em 1054 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1088 8-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1088   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1053 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1089 8-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1089   Retrato do indígena em 1088, mas com a posição assumida em 1054 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1090 8-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1090   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1053 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1091 8-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1091   Retrato do indígena em 1090, mas com a posição assumida em 1054 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1092 8-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1092   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1053 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1093 8-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1093   Retrato do indígena em 1092, mas com a posição assumida em 1054 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1094 8-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1094   Retrato do indígena em 1092, focando o seu tronco Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1095 8-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1095   Retrato do indígena em 1092, focando o seu tronco de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

8 

1096 8-34 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1096   
Retrato do indígena em 1092, contraindo os braços em direção ao tronco, destacando as suas 

tatuagens 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1097 9-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1097   Retrato do indígena em 1092, do lado oposto da 1095 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1098 9-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1098   Fotografia do tronco de um indígena, que se encontra de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1099 9-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1099   Fotografia do braço do indígena em 1098, destacando as tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1100 9-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1100   Fotografia do mesmo braço do indígena em 1098 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1101 9-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1101   Fotografia do tronco de um outro indígena, à imagem da 1097 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1102 9-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1102   Fotografia do braço do indígena na 1101 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1103 9-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1103   Indígenas a efetuar trabalhos manuais, possivelmente a esculpir estatuetas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1104 9-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1104   
Fotografia dos indígenas voltados para a captação da fotografia, os mesmos da 1103 e 

outros mais 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1105 9-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1105   Um retrato de uma indígena com um pano por detrás de si Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1106 9-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1106   A indígena em 1105 é fotografada de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1107 9-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1107   Um retrato de uma indígena similar ao sucedido na 1105 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1108 9-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1108   A indígena em 1107 é fotografada de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1109 9-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1109   Um retrato de uma indígena similar ao sucedido na 1105 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1110 9-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1110   A indígena em 1109 é fotografada de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1111 9-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1111   Um retrato de uma indígena similar ao sucedido na 1105 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1112 9-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1112   A indígena em 1111 é fotografada de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1113 9-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1113   Um retrato de uma indígena similar ao sucedido na 1105 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1114 9-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1114   A indígena em 1113 é fotografada de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1115 9-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1115   Um retrato de uma indígena similar ao sucedido na 1105 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1116 9-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1116   A indígena em 1115 é fotografada de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1117 9-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1117   Um retrato de uma indígena similar ao sucedido na 1105 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1118 9-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1118   A indígena em 1117 é fotografada de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1119 9-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1119   Um retrato de uma indígena similar ao sucedido na 1105 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1120 9-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1120   A indígena em 1119 é fotografada de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1121 9-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1121   Um retrato de uma indígena similar ao sucedido na 1105 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1122 9-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1122   A indígena em 1121 é fotografada de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1123 9-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1123   Um retrato de uma indígena similar ao sucedido na 1105 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1124 9-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1124   A indígena em 1123 é fotografada de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1125 9-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1125   Um retrato de uma indígena similar ao sucedido na 1105 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1126 9-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1126   A indígena em 1125 é fotografada de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1127 9-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1127   Um retrato de uma indígena similar ao sucedido na 1105 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1128 9-34 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1128   A indígena em 1127 é fotografada de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1129 9-35 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1129   O braço de uma indígena é fotografado, contendo uma tatuagem Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01: Rolo nº 

9 

1130 9-36 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1130   O braço da indígena em 1129 é fotografado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1131 10-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1131   É fotografado o braço de uma indígena, podendo ter relação com a representada em 1129 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1132 10-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1132   É fotografado o braço de uma indígena, podendo ter relação com a representada em 1129 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1133 10-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1133   Um braço de uma indígena com uma pulseira Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1134 10-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1134   O mesmo braço fotografado em 1133 de outra perspetiva Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1135 10-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1135   Fotografia do braço de outra indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1136 10-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1136   Fotografia do outro braço da indígena em 1135 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1137 10-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1137   Fotografia do braço de outra indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1138 10-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1138   Fotografia do braço de outra indígena, desta feita com tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1139 10-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1139   Fotografia do braço de outra indígena, desta feita com tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1140 10-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1140   Fotografia do braço de outra indígena, com pulseiras Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1141 10-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1141   Fotografia do braço de outra indígena, com pulseiras e tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1142 10-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1142   Fotografia do braço de outra indígena, com pulseiras e tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1143 10-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1143   Fotografia do braço de outra indígena, com pulseiras e tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1144 10-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1144   Fotografia do braço de outra indígena, com pulseiras e tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1145 10-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1145   Fotografia do braço de outra indígena, com pulseiras e tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1146 10-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1146   Fotografia do braço de outra indígena, com pulseiras e tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1147 10-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1147   Fotografia do braço de outra indígena, com pulseiras e tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1148 10-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1148   Fotografia do braço de outra indígena, com pulseiras Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1149 10-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1149   Fotografia do tronco de um jovem indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1150 10-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1150   Fotografia do braço de um indígena, evidenciando tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1151 10-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1151   Fotografia do tronco de um indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1152 10-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1152   Fotografia do braço de um indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1153 10-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1153   Fotografia do tronco de um indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1154 10-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1154   Fotografia do braço de um indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1155 10-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1155   Fotografia do braço de um indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1156 10-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1156   Fotografia do braço de um indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1157 10-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1157   Fotografia do tronco de um indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

10 

1158 10-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1158   Fotografia do braço de um indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1159 11-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1159   Retrato de três indígenas trajados com vestimentas típicas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1160 11-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1160   Grupo de indígenas num cortejo com a bandeira nacional portuguesa Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1161 11-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1161   
Guarda de honra dos populares timorenses para a passagem de alguém, com uma 

fortificação ao fundo 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1162 11-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1162   Amplo grupo de indígenas com trajes típicos Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1163 11-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1163   Grupo de indígenas trajados de uma forma diferente, aparentando ser uma banda musical Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1164 11-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1164   Uma outra banda musical posa solenemente, embora sem olhar para a fotografia Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1165 11-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1165   Um grupo de mulheres indígenas tipicamente trajadas com batuques Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1166 11-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1166   O mesmo grupo de mulheres da 1165 posa para a fotografia Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1167 11-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1167   O mesmo grupo de mulheres da 1165 posa para a fotografia Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1168 11-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1168   O mesmo grupo de mulheres da 1165 posa para a fotografia Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1169 11-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1169   A banda fotografada na 1164 em desfile Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1170 11-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1170   Nesta fotografia, sucede-se o que está representado na 1169 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1171 11-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1171   Um dos grupos de mulheres indígenas desfila e ergue o braço direito para a direita Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1172 11-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1172   Sucede-se o mesmo que na 1171 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1173 11-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1173   Desfila um grupo de trajados tipicamente atrás do grupo das duas fotografias anteriores Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1174 11-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1174   Desfile de um grupo de crianças com uma vara cada uma Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1175 11-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1175   
Desfila um grupo de mulheres, cujos trajes são similares àqueles que são usados pelas 

mulheres cujos braços são fotografados 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1176 11-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1176   Desfile de um pequeno grupo de populares com trajes típicos Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1177 11-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1177   
Segue um grupo de indígenas já representados na 1163, transportando a bandeira nacional e 

várias varas 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1178 11-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1178   Desfile de um grupo de jovens raparigas com uma pose similar à existente na 1171. Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1179 11-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1179   Desfile de mais um grupo de populares, com o seu líder com uma espada na mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1180 11-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1180   Um grupo de homens tipicamente trajados seguem com a bandeira portuguesa Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1181 11-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1181   O grupo na 1180 prossegue, com os seus membros a transportar paus Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1182 11-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1182   O grupo na 1178 volta aqui a ser representando, esticando os braços para a frente Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1183 11-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1183   Segue mais um grupo, com o elemento da frente a tocar bombo Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1184 11-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1184   
A fotografia capta a saída de um grupo com as bandeiras nacionais e a entrada de um grupo 

de crianças vestidas de branco, com uma bandeira em muito similar à inglesa 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1185 11-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1185   Segue outro grupo com bandeiras vermelhas e pretas, similares à da Indonésia Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

11 

1186 11-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1186   Desfila um grupo de mulheres com panos brancos nas suas mãos Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1187 12-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1187   Fotografia a um grupo de indígenas vestidos tipicamente Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1188 12-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1188   Fotografia de uma família indígena, potencialmente do chefe do grupo na 1187 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1189 12-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1189   
Retrato individual do chefe da fotografia 1187, ostentando uma série de acessórios e de 

trajes típicos 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1190 12-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1190   Fotografia de uma família indígena, podendo representar a de um chefe Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1191 12-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1191   Fotografia de um grupo de cinco jovens indígenas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1192 12-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1192   Homem vestido formalmente a cavalo, podendo fazer parte da Missão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1193 12-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1193   Retrato de frente de um homem indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1194 12-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1194   Retrato de lado do homem na fotografia 1193 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1195 12-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1195   Retrato de frente similar ao 1193 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1196 12-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1196   Retrato de lado do homem na fotografia 1195 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1197 12-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1197   Retrato de frente similar ao 1193 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1198 12-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1198   Retrato de lado do homem na fotografia 1197 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1199 12-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1199   Retrato de frente similar ao 1193 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1200 12-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1200   Retrato de lado do homem na fotografia 1199 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1201 12-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1201   Retrato de frente similar ao 1193 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1202 12-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1202   Retrato de lado do homem na fotografia 1201 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1203 12-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1203   Retrato de frente similar ao 1193 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1204 12-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1204   Retrato de lado do homem na fotografia 1203 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1205 12-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1205   Retrato de frente similar ao 1193 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 



 

 

176 

 

Localização original Novo nº de identificação Identificação original Polaridade Suporte  Cores Referência de inventário Nº inventário Anotações Descrição Área de estudos Estado de conservação 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1206 12-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1206   Retrato de lado do homem na fotografia 1205 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1207 12-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1207   Retrato de frente similar ao 1193 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1208 12-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1208   Retrato de lado do homem na fotografia 1207 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1209 12-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1209   Retrato de frente similar ao 1193 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1210 12-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1210   Retrato de lado do homem na fotografia 1209 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1211 12-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1211   Retrato de frente similar ao 1193 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1212 12-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1212   Retrato de lado do homem na fotografia 1211 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1213 12-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1213   Retrato de frente similar ao 1193 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1214 12-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1214   Retrato de lado do homem na fotografia 1213 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1215 12-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1215   Retrato de frente similar ao 1193 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

12 

1216 12-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1216   Retrato de lado do homem na fotografia 1215 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1217 13-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1217   
Fotografia de flores num terreno timorense, onde se proporciona o desfile nas provas 

seguintes 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1218 13-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1218   Fotografia de homens a cavalo, num desfile que se assimila ao 11º rolo Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1219 13-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1219   Continuação do grupo de homens a cavalo no desfile da fotografia 1218 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1220 13-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1220   Prossegue o desfile da fotografia 1218 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1221 13-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1221   O grupo a cavalo da fotografia 1218 permanece no enfoque Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1222 13-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1222   Termina a passagem do grupo de homens a cavalo no desfile, dando lugar a outro Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1223 13-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1223   Um outro grupo entra no desfile a cavalo, armados com paus Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1224 13-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1224   O mesmo grupo de 1223 continua a desfilar, com os seus membros trajados de branco Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1225 13-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1225   A passagem do grupo da fotografia 1223 continua Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1226 13-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1226   Entra um novo grupo com trajes típicos, hasteando a bandeira portuguesa e uma outra Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1227 13-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1227   O mesmo grupo de indígenas em 1226 continua em destaque com as suas bandeiras Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1228 13-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1228   Prossegue o mesmo grupo de 1226 no desfile Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1229 13-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1229   É fotografado um grupo de mulheres indígenas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1230 13-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1230   O grupo de 1229 é fotografado numa celebração Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1231 13-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1231   O grupo de 1229 é novamente fotografado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1232 13-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1232   
O grupo de mulheres indígenas de 1229 é fotografado à distância no recinto dos cortejos 

existentes nos rolos 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1233 13-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1233   Um outro grupo de mulheres entra em destaque no desfile Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1234 13-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1234   
O grupo de 1233 é fotografado com maior proximidade, destacando os instrumentos que 

transportam, podendo ser musicais (de sopro) 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1235 13-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1235   O mesmo grupo de 1233 é fotografado em destaque Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1236 13-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1236   O grupo de 1233 continua em destaque Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1237 13-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1237   
O grupo de indígenas da fotografia 1233 é fotografado por um outro fotógrafo, que é 

captado nesta prova 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1238 13-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1238   O que se sucede na 1237 volta a proporcionar-se aqui Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1239 13-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1239   O grupo de indígenas da fotografia 1233 dança com uns panos Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1240 13-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1240   O mesmo que se sucede na 1239 volta a surgir aqui Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1241 13-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1241   A dança de 1239 prossegue, sendo fotografadas de frente Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1242 13-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1242   Uma fotografia similar à 1239 e à 1240, fotografando o grupo à distância Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1243 13-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1243   
O grupo de dançarinas captadas anteriormente é retratado pelo mesmo fotógrafo da 1237, 

com o momento de produção da fotografia a ser captado 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1244 13-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1244   
Um grupo de indígenas caminha ao lado de um homem trajado similarmente ao fotógrafo, 

que monta a cavalo 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1245 13-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1245   
O grupo de indígenas em 1244 continua a caminhar, agora com mulheres carregando 

cesteiras em cima da cabeça 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1246 13-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1246   A fotografia 1245 é prolongada aqui, com mais alguns indígenas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1247 13-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1247   
Um grupo de possíveis membros da missão investigativa monta a cavalo ao lado dos 

indígenas, alguns a pé e outros a cavalo 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1248 13-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1248   São representados outros indígenas, alguns deles ao lado de animais Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

13 

1249 13-34 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1249   Um dos indígenas captados na 1248 é destacado com o seu animal Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1250 14-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1250   Retrato de frente de um homem indígena, num contexto similar ao do 12º rolo Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1251 14-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1251   Retrato de lado do indígena na 1250 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1252 14-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1252   Retrato de um outro indígena no mesmo contexto da 1250 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1253 14-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1253   Retrato de lado do indígena na 1252 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1254 14-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1254   Retrato de frente de um outro indígena no mesmo contexto da 1250 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1255 14-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1255   Retrato de lado do indígena na 1254 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1256 14-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1256   Retrato de frente de um outro indígena no mesmo contexto da 1250 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1257 14-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1257   Retrato de lado do indígena na 1256 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1258 14-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1258   
Retrato do indígena na 1256, destacando o braço direito fletido e o seu tronco, exibindo as 

tatuagens demarcadas no seu corpo 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1259 14-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1259   Fotografia similar à 1258 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1260 14-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1260   Fotografia de um outro indígena similar à 1258 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1261 14-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1261   Fotografia de um outro indígena similar à 1258, embora fletindo o braço esquerdo Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1262 14-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1262   

Fotografia de um braço de um dos indígenas 

Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1263 14-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1263   
Fotografia que destaca um dos lados do tronco de um homem indígena, para além do braço, 

marcado com uma tatuagem 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1264 14-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1264   Fotografia do tronco do homem captado na 1263 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1265 14-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1265   Fotografia similiar à 1264 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1266 14-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1266   
Fotografia de um indígena com os braços fletidos e destacando as tatuagens nestes e no 

tronco 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1267 14-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1267   Fotografia do braço de um indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1268 14-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1268   Fotografia de outro braço similar ao registo 1267, com alguém a apertar a mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1269 14-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1269   Fotografia de outro braço similar ao registo 1267, com alguém a apertar a mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1270 14-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1270   Uma fotografia de um outro braço Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1271 14-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1271   Fotografia de um braço à semelhança das demais neste rolo Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1272 14-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1272   Fotografia de um braço à semelhança das demais neste rolo, embora com a mão aberta Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1273 14-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1273   Fotografia de um braço estendido ao longo do tronco, destacando a tatuagem existente Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1274 14-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1274   Retrato de uma mulher indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1275 14-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1275   Retrato de uma outra mulher indígena, à semelhança da 1274 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1276 14-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1276   Retrato de uma outra mulher indígena, à semelhança da 1274 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1277 14-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1277   Retrato de uma outra mulher indígena, à semelhança da 1274 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1278 14-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1278   Retrato de uma outra mulher indígena, à semelhança da 1274 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1279 14-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1279   Retrato de uma outra mulher indígena, à semelhança da 1274 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1280 14-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1280   Retrato de uma outra mulher indígena, à semelhança da 1274 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1281 14-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1281   Retrato de uma outra mulher indígena, à semelhança da 1274 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

14 

1282 14-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1282   
Fotografia de vários utensílios, podendo ou não pertencer a este rolo e podendo ou não ser 

feitos pelos locais 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1283 15-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1283   Retrato de um homem indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1284 15-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1284   Retrato do homem captado na 1283 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1285 15-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1285   Retrato de um homem indígena à semelhança do 1283 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1286 15-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1286   Retrato do homem captado na 1285 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1287 15-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1287   Retrato de um homem indígena à semelhança do 1283 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1288 15-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1288   Retrato do homem captado na 1287 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1289 15-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1289   Retrato de um homem indígena à semelhança do 1283 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1290 15-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1290   Retrato do homem captado na 1289 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1291 15-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1291   Retrato de um homem indígena à semelhança do 1283 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1292 15-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1292   Retrato do homem captado na 1291 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1293 15-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1293   Retrato de um homem indígena à semelhança do 1283 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1294 15-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1294   Retrato do homem captado na 1293 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1295 15-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1295   Retrato de um homem indígena à semelhança do 1283 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1296 15-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1296   Retrato do homem captado na 1295 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1297 15-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1297   Retrato de um homem indígena à semelhança do 1283 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1298 15-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1298   Retrato do homem captado na 1297 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1299 15-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1299   Retrato de um homem indígena à semelhança do 1283 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1300 15-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1300   Retrato do homem captado na 1299 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1301 15-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1301   Retrato de um homem indígena à semelhança do 1283 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1302 15-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1302   Retrato do homem captado na 1301 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1303 15-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1303   Retrato de um homem indígena à semelhança do 1283 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1304 15-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1304   Retrato do homem captado na 1303 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1305 15-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1305   Retrato de um jovem indígena similar ao 1283, embora com maior distância Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1306 15-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1306   Retrato do jovem captado na 1305 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1307 15-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1307   Retrato de um homem indígena similar ao 1305 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1308 15-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1308   Retrato do homem indígena na 1307 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1309 15-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1309   Retrato de um homem indígena similar ao 1305 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1310 15-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1310   Retrato do homem indígena na 1309 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1311 15-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1311   Retrato de um jovem indígena similiar ao 1305 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1312 15-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1312   Retrato do jovem captado na 1311 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1313 15-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1313   Retrato de um jovem indígena similiar ao 1305 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1314 15-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1314   Retrato do jovem captado na 1313 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

15 

1315 15-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1315   Retrato de um homem indígena similar ao 1305 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1316 16-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1316   
Retrato do homem indígena captado na 1315 de lado - existe uma sombra de um possível 

responsável pela captação das fotografias 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1317 16-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1317   Retrato de um homem indígena similar ao 1305 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1318 16-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1318   Retrato do homem captado na 1317 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1319 16-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1319   Retrato de um homem indígena similar ao 1305 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1320 16-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1320   Retrato do homem captado na 1319 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1321 16-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1321   Retrato de um homem indígena similar ao 1305 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1322 16-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1322   Retrato do homem captado na 1321 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1323 16-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1323   Retrato de um jovem indígena similiar ao 1305 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1324 16-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1324   Retrato do jovem captado na 1323 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1325 16-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1325   Retrato de um jovem indígena similiar ao 1305 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1326 16-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1326   Retrato do jovem captado na 1325 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1327 16-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1327   Retrato de um jovem indígena similiar ao 1305 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1328 16-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1328   Retrato do jovem captado na 1327 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1329 16-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1329   Retrato de um jovem indígena similiar ao 1305 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1330 16-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1330   Retrato do jovem captado na 1329 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1331 16-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1331   Retrato de um homem indígena similar ao 1305 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1332 16-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1332   Retrato do jovem captado na 1331 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1333 16-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1333   Retrato de um indígena em que se destacam as tatuagens no peito Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1334 16-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1334   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1333 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1335 16-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1335   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1333 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1336 16-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1336   Retrato do mesmo indivíduo na 1335, destacando também o braço Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1337 16-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1337   Fotografia ao braço de um outro indígena, destacando as suas tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1338 16-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1338   Fotografia ao outro braço do indígena captado na 1337 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1339 16-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1339   Fotografia ao tronco e a parte dos braços de um indígena, destacando as suas tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1340 16-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1340   Fotografia do braço do indígena na 1339 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1341 16-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1341   Retrato de um outro indígena semelhante ao 1333 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1342 16-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1342   Retrato de uma mulher indígena no mesmo lugar das fotografias deste rolo Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1343 16-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1343   Retrato da mulher em 1342 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1344 16-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1344   Retrato de uma mulher semelhante ao 1342 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1345 16-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1345   Retrato da mulher em 1344 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1346 16-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1346   Retrato de uma mulher semelhante ao 1342 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

16 

1347 16-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1347   Retrato da mulher em 1346 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1348 17-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1348   
Fotografia de um grupo de pessoas, potencialmente uma família, vestidas com roupa 

ocidental, acompanhadas por um homem aparentemente da Missão 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1349 17-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1349   Fotografia da paisagem timorense, de uma espécie de uma pequena encosta com palmeiras Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1350 17-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1350   Fotografia de um canhão na possível fortificação que a prova 1349 mostra Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1351 17-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1351   Uma estrada em terra com alguma vegetação em torno de si Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1352 17-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1352   Fotografia semelhante à 1351 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1353 17-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1353   
Fotografia do que está para lá da encosta na fotografia 1349, mostrando uma série de 

estruturas com vigas e corredores de pedra (canal de drenagem?) 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1354 17-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1354   Pormenores da vegetação que se encontra na construção em 1353 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1355 17-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1355   
Nessa construção, é captada uma fonte, onde uma indígena lava a face, estando, à distância, 

alguns indivíduos que podem pertencer à Missão Antropológica 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1356 17-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1356   

Um lago (espécie de piscina, podendo ser um canal de drenagem) é captado no meio da 

construção, rodeada por vegetação, e onde circula um indivíduo que já surge na fotografia 

anterior [aparenta ser António de Almeida] 

Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1357 17-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1357   As construções líticas na 1353 são destacadas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1358 17-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1358   
O mesmo elemento que surge nas fotografias 1355 e 1356 regressa, virado de costas para o 

recinto de água. Acima, dois homens encontram-se a trabalhar 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1359 17-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1359   Homem indígena em trabalho (cortar pedras?) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1360 17-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1360   Paisagem timorense fotografada de cima para baixo Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1361 17-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1361   Um olhar panorâmico sobre a paisagem timorense Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1362 17-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1362   Fotografia com configurações similares à 1360 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1363 17-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1363   Um outro olhar da paisagem timorense, destacando os seus desníveis topográficos Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1364 17-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1364   Fotografia de vários socalcos no terreno Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1365 17-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1365   Fotografia da paisagem a partir da estrada Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1366 17-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1366   Fotografia da paisagem, onde se inclui uma igreja Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1367 17-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1367   Fotografia de uma residência com caraterísticas ocidentais Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1368 17-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1368   Um indígena com um toldo entre as mãos Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1369 17-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1369   O indígena da 1368 socorre-se do toldo perante o Sol Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1370 17-23a Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1370   Um indígena com um toldo entre as mãos Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1371 17-24a Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1371   O indígena da 1368 socorre-se do toldo perante o Sol Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1372 17-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1372   Fotografia de um possível ancião de uma aldeia timorense Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1373 17-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1373   Uma habitação tradicional Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1374 17-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1374   
Uma outra habitação tradicional, com a presença de um indivíduo com trajes brancos, 

similiar ao que surge em outras fotografias neste rolo 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1374 17-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1374   Pormenores do suporte de uma residência tradicional  Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1375 17-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1375   Outros pormenores do suporte da residência em 1374 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1376 17-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1376   Fotografia à parte inferior da residência em 1374 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1377 17-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1377   Fotografia a uma casa tradicional, com as escadas para o seu acesso Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1378 17-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1378   
Fotografia a algumas pedras num suporte lítico, podendo pertencer às fundações da 

residência 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

17 

1379 17-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1379   Suportes de pedra trabalhada e de troncos numa residência tradicional Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1380 18-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1380   Retrato de uma mulher indígena (possível continuação do rolo 16) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1381 18-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1381   Retrato da mulher em 1380 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1382 18-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1382   Retrato de uma mulher indígena semelhante ao 1380 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1383 18-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1383   Retrato da mulher em 1382 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1384 18-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1384   Retrato de uma mulher indígena semelhante ao 1380 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1385 18-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1385   Retrato da mulher em 1384 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1386 18-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1386   Retrato de uma mulher indígena semelhante ao 1380 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1387 18-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1387   Retrato da mulher em 1386 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1388 18-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1388   Retrato de uma mulher indígena semelhante ao 1380 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1389 18-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1389   Retrato da mulher em 1388 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1390 18-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1390   Retrato de uma mulher indígena semelhante ao 1380 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1391 18-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1391   Retrato da mulher em 1390 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1392 18-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1392   Retrato de uma mulher indígena semelhante ao 1380 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1393 18-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1393   Retrato da mulher em 1392 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1394 18-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1394   Retrato de uma mulher indígena semelhante ao 1380 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1395 18-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1395   Retrato da mulher em 1394 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1396 18-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1396   Retrato de uma mulher indígena semelhante ao 1380 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1397 18-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1397   Retrato da mulher em 1396 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1398 18-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1398   Retrato de uma mulher indígena semelhante ao 1380 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1399 18-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1399   Retrato da mulher em 1398 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1400 18-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1400   Retrato de uma mulher indígena semelhante ao 1380 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1401 18-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1401   Retrato da mulher em 1400 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1402 18-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1402   Fotografia do braço de uma indígena, onde se destacam as tatuagens e os acessórios Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1403 18-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1403   Fotografia do braço de uma outra indígena com as proporções da 1402 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1404 18-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1404   Fotografia do braço de uma outra indígena com as proporções da 1402 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1405 18-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1405   Fotografia do braço de uma outra indígena com as proporções da 1402 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1406 18-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1406   Fotografia do braço de uma outra indígena com as proporções da 1402 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1407 18-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1407   Fotografia do braço de uma outra indígena com as proporções da 1402 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

18 

1408 18-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1408   Fotografia do braço de uma outra indígena com as proporções da 1402 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1409 19-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1409   Grupo de indígenas trajados e armados Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1410 19-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1410   Grupo de mulheres indígenas trajadas de preto e com utensílios nas mãos Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1411 19-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1411   
Fotografia de um homem profusamente trajado e armado, podendo ser o líder de uma 

comunidade 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1412 19-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1412   Um agrupamento de várias comunidades timorenses fotografado à distância Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1413 19-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1413   Uma espécie de arraial protagonizado pelas comunidades presentes em 1412 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1414 19-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1414   
O grupo em 1413 celebra e exulta, num grupo encabeçado por quatro homens com panos 

brancos na cintura 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1415 19-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1415   Os homens da 1414 são focados, usando acessórios tradicionais Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1416 19-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1416   Novo retrato dos homens em destaque na 1414 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1417 19-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1417   O arraial é fotografado a uma maior distância Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1418 19-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1418   O grupo em 1414 prossegue nesse arraial, fotografado como na 1417 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1419 19-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1419   Uma outra fotografia do grupo à distância, à imagem da 1417 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1420 19-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1420   Retrato de um dos líderes de uma comunidade indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1421 19-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1421   
Fotografia à distância de duas comunidades contrastantes, ainda em exultação (os dois 

grupos em destaque no rolo) 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1422 19-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1422   Os homens e as mulheres em 1421 continuam em protagonismo Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1423 19-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1423   Uma reunião de populares no mesmo lugar das fotografias anteriores Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1424 19-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1424   O grupo em 1423 interliga-se com os grupos predominantes no rolo no arraial Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1425 19-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1425   Fotografia semelhante à 1424 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1426 19-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1426   Fotografia semelhante à 1424 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1427 19-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1427   O arraial aparenta ficar estático com uma mulher de negro à sua frente com algo na sua mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1428 19-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1428   A mulher na 1427 prossegue a sua coreografia Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1429 19-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1429   O grupo continua a exultar ao lado da presença da mulher das fotografias anteriores Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1430 19-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1430   Fotografia de perfil de uma mulher indígena, de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1431 19-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1431   Fotografia de perfil de uma mulher indígena, de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1432 19-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1432   Fotografia de perfil de uma mulher indígena, de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1433 19-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1433   Fotografia de perfil de uma mulher indígena, de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1434 19-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1434   Três homens indígenas retratados Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1435 19-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1435   Três homens indígenas retratados Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

19 

1436 19-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1436   Dois homens trajados com acessórios e armas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1437 21-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1437   Fotografia da paisagem timorense Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1438 21-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1438   Fotografia de uma ampla paisagem, incluindo uma pequena aldeia entre várias árvores Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1439 21-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1439   
Fotografia de três homens aparentemente pertencentes à Missão Antropológica, ao lado de 

um tronco, possivelmente de uma antiga construção lá existente (Monte Ramelau?) 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1440 21-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1440   Paisagem que se estende à montanha timorense Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1441 21-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1441   Fotografia de parte do traçado montanhoso de Timor Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1442 21-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1442   Fotografia de vegetação em Timor Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1443 21-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1443   
Uma estrada por entre a vegetação, incluindo a passagem pedonal de alguns indivíduos, ao 

lado de um pequeno grupo de residências 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1444 21-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1444   Uma extensa paisagem de Timor, incluindo terrenos agrícolas e algumas casas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1445 21-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1445   Um grupo de residências por entre a vegetação Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1446 21-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1446   Fotografia de uma estatueta de um guerreiro e de mulheres indígenas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1447 21-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1447   Estatueta de uma luta de galos Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1448 21-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1448   Estatueta de um guerreiro antropomórfico (fotografia usada no documentário videográfico) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1449 21-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1449   Estatueta de um arqueiro Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1450 21-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1450   Estatueta de uma ave similar a um flamingo Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1451 21-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1451   Estatueta de uma pequena aldeia timorense, com uma casa e uma palmeira Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1452 21-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1452   Fotografia de uma jovem timorense Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1453 21-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1453   Fotografia da timorense na 1452 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1454 21-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1454   Retrato de uma timorense como na 1452 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1455 21-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1455   Retrato da timorense na 1454 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1456 21-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1456   Retrato de uma timorense como na 1452 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1457 21-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1457   Retrato da timorense na 1456 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1458 21-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1458   Retrato de uma timorense como na 1452 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1459 21-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1459   Retrato da timorense na 1458 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1460 21-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1460   Retrato de uma timorense como na 1452 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1461 21-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1461   Retrato da timorense na 1460 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1462 21-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1462   Retrato de uma timorense como na 1452 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1463 21-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1463   Retrato da timorense na 1462 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1464 21-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1464   Retrato de uma timorense como na 1452 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1465 21-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1465   Retrato da timorense na 1464 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1466 21-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1466   Retrato de uma timorense como na 1452 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

21 

1467 21-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1467   Retrato da timorense na 1466 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1468 22-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1468   
Um homem a redigir indicações sobre os retratos (?), possivelmente pertencendo à Missão 

Antropológica 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1469 22-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1469   Fotografia semelhante à 1468 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1470 22-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1470   Dois membros da Missão Antropológica coordenam uma indígena a ser retratada Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1471 22-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1471   Retrato de um indígena trajado com uma espécie de lenço na cabeça Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1472 22-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1472   Retrato de lado do indígena representado na 1471, embora sem o lenço Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1473 22-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1473   Retrato de um indígena trajado, num contexto similar ao do 1471 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1474 22-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1474   Retrato de lado do indígena na 1473 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1475 22-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1475   Retrato de um indígena trajado, num contexto similar ao do 1471 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1476 22-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1476   Retrato de lado do indígena na 1475 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1477 22-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1477   
Retrato de um indígena trajado, num contexto similar ao do 1471, embora com um colete e 

uma camisa 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1478 22-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1478   Retrato de lado do indígena na 1477 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1479 22-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1479   Retrato de um indígena trajado, num contexto similar ao do 1471 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1480 22-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1480   Retrato de lado do indígena na 1479 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1481 22-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1481   Retrato de um indígena trajado, num contexto similar ao do 1471 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1482 22-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1482   Retrato de lado do indígena na 1481 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1483 22-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1483   Retrato de um indígena trajado, num contexto similar ao do 1471 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1484 22-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1484   Retrato de lado do indígena na 1483 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1485 22-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1485   Retrato de um indígena trajado, num contexto similar ao do 1471 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1486 22-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1486   Retrato de lado do indígena na 1485 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1487 22-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1487   Retrato de um indígena trajado, num contexto similar ao do 1471 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1488 22-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1488   Retrato de lado do indígena na 1487 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1489 22-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1489   Retrato de um indígena trajado, num contexto similar ao do 1471 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1490 22-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1490   Retrato de lado do indígena na 1489 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1491 22-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1491   Retrato de um indígena trajado, num contexto similar ao do 1471 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1492 22-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1492   Retrato de lado do indígena na 1491 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1493 22-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1493   Retrato de um indígena trajado, num contexto similar ao do 1471 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

22 

1494 22-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1494   Retrato de lado do indígena na 1493 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1495 23-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1495   Paisagem timorense, incluindo uma aldeia com uma igreja na sua extremidade Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1496 23-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1496   

Uma casa típica, em torno da qual existem outras de menor proeminência 

Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1497 23-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1497   Paisagem timorense, que inclui uma ponte de passagem, de comunicação terrestre Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1498 23-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1498   Um colégio timorense Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1499 23-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1499   O retrato de uma rapariga timorense Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1500 23-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1500   Homens a trabalhar no meio do terreno com varas altas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1501 23-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1501   
Um homem a carregar dois sacos às costas, suportados por uma vara (possivelmente para a 

extração de algo) 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1502 23-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1502   Quatro mulheres com cestos numa aldeia num retrato Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1503 23-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1503   Uma criança timorense tipicamente trajada Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1504 23-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1504   
Dois indígenas numa luta, com os restantes habitantes a assistirem, para além da presença de 

um eventual membro da Missão 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1505 23-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1505   Continuação da fotografia 1504 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1506 23-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1506   Continuação das fotografias anteriores Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1507 23-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1507   Continuação das fotografias anteriores Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1508 23-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1508   Retrato de um indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1509 23-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1509   Retrato de um indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1510 23-16a Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1510   Retrato do indígena da 1508 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1511 23-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1511   Retrato de um indígena à imagem da 1508 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1512 23-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1512   Retrato do indígena da 1511 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1513 23-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1513   Retrato de um indígena à imagem da 1508 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1514 23-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1514   Retrato do indígena da 1513 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1515 23-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1515   
Retrato de um indígena à imagem da 1508, ao lado de um indivíduo que aparenta pertencer 

à Missão 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1516 23-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1516   Retrato do indígena da 1515 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1517 23-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1517   Retrato de um indígena à imagem da 1508 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1518 23-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1518   Retrato do indígena da 1517 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1519 23-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1519   
Retrato de um indígena à imagem da 1508, com a mesma presença adicional que a 1515 

possui 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

23 

1520 23-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1520   Retrato do indígena da 1519 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1521 24-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1521   Retrato de um indígena à imagem da 1508 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1522 24-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1522   Retrato do indígena da 1521 de lado (com a presença do indivíduo da 1515) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1523 24-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1523   
Retrato de um indígena à imagem da 1508, com a mesma presença adicional que a 1515 

possui 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1524 24-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1524   Retrato do indígena da 1523 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1525 24-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1525   Retrato de um indígena à imagem da 1508 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1526 24-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1526   Retrato do indígena da 1525 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1527 24-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1527   Retrato de um indígena à imagem da 1508 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1528 24-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1528   Retrato do indígena da 1527 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1529 24-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1529   Retrato de um indígena à imagem da 1508 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1530 24-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1530   Retrato do indígena da 1529 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1531 24-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1531   Retrato de um indígena à imagem da 1508 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1532 24-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1532   Retrato do indígena da 1531 de lado (com a presença adicional do indivíduo da 1515) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1533 24-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1533   Retrato de um indígena à imagem da 1508 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1534 24-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1534   Retrato do indígena da 1533 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1535 24-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1535   Retrato de um indígena à imagem da 1508 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1536 24-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1536   Retrato do indígena da 1535 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1537 24-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1537   Retrato de um indígena à imagem da 1508 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1538 24-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1538   Retrato do indígena da 1537 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1539 24-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1539   Retrato de um indígena à imagem da 1508 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1540 24-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1540   Retrato do indígena da 1539 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1541 24-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1541   Retrato de um indígena à imagem da 1508 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1542 24-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1542   Retrato do indígena da 1541 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1543 24-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1543   Retrato do tórax de um dos indígenas, mostrando as tatuagens (similar ao da 1541) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

24 

1544 24-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1544   Fotografia de parte do tórax e do braço do mesmo indígena da 1543 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1545 25-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1545   
Fotografia do tórax de um dos indígenas, destacando as amplas tatuagens no peito e no 

braço esquerdo 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1546 25-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1546   Retrato de uma jovem indígena no mesmo contexto dos retratos do rolo anterior Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1547 25-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1547   Retrato da indígena da 1546 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1548 25-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1548   Retrato de uma jovem indígena à imagem da 1546 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1549 25-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1549   Retrato da indígena da 1548 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1550 25-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1550   Retrato de uma jovem indígena à imagem da 1546 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1551 25-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1551   Retrato da indígena da 1550 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1552 25-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1552   Retrato de uma jovem indígena à imagem da 1546 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1553 25-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1553   Retrato da indígena da 1552 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1554 25-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1554   Retrato de uma indígena à imagem da 1546 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1555 25-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1555   Retrato da indígena da 1554 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1556 25-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1556   Retrato de uma indígena à imagem da 1546 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1557 25-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1557   Retrato da indígena da 1556 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1558 25-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1558   Retrato de uma indígena à imagem da 1546 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1559 25-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1559   Retrato da indígena da 1558 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1560 25-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1560   Retrato de uma indígena à imagem da 1546 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1561 25-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1561   Retrato da indígena da 1560 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1562 25-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1562   Retrato de uma indígena à imagem da 1546 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1563 25-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1563   Retrato da indígena da 1562 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1564 25-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1564   Retrato de uma indígena à imagem da 1546 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 



 

 

196 

 

Localização original Novo nº de identificação Identificação original Polaridade Suporte  Cores Referência de inventário Nº inventário Anotações Descrição Área de estudos Estado de conservação 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1565 25-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1565   Retrato da indígena da 1564 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1566 25-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1566   Retrato da indígena da 1564 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1567 25-22a Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1567   Retrato da indígena da 1564 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1568 25-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1568   Fotografia do braço e do tronco de uma mulher indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1569 25-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1569   Fotografia do braço e do tronco de uma outra mulher indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1570 25-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1570   Fotografia do braço e do tronco de uma outra mulher indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1571 25-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1571   Fotografia de perfil de uma jovem indígena com a boca aberta Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1572 25-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1572   Fotografia de perfil de uma outra jovem indígena com a boca aberta Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1573 25-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1573   Fotografia similar à 1571 e à 1572 de uma outra indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1574 25-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1574   Fotografia similar à 1571 e à 1572 de uma outra indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

25 

1575 25-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1575   Fotografia similar à 1571 e à 1572 de uma outra indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1576 26-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1576   Retrato de um indígena de frente Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1577 26-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1577   Fotografia de lado do indígena representado na 1576 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1578 26-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1578   Retrato de um indígena no mesmo lugar do 1576 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1579 26-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1579   Retrato do indígena representado em 1578 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1580 26-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1580   Retrato de um indígena no mesmo lugar do 1576 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1581 26-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1581   Retrato do indígena representado em 1580 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1582 26-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1582   Retrato de um indígena no mesmo lugar do 1576 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1583 26-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1583   Retrato do indígena representado em 1582 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1584 26-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1584   Retrato de um indígena no mesmo lugar do 1576 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1585 26-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1585   Retrato do indígena representado em 1584 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1586 26-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1586   Retrato de um indígena no mesmo lugar do 1576 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1587 26-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1587   Retrato do indígena representado em 1586 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1588 26-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1588   Retrato de um indígena no mesmo lugar do 1576 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1589 26-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1589   Um outro retrato do indígena da 1588 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1590 26-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1590   Retrato do indígena representado em 1588 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1591 26-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1591   Retrato de um indígena no mesmo lugar do 1576 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1592 26-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1592   Retrato do indígena em 1591 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1593 26-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1593   
Retrato de um indígena no mesmo lugar do 1576 (regressa o indivíduo do rolo 24 para o 

acompanhamento dos retratos) 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1594 26-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1594   Retrato do indígena em 1593 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1595 26-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1595   Retrato de um indígena no mesmo lugar do 1576 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1596 26-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1596   Retrato do indígena em 1595 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1597 26-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1597   Retrato de um indígena no mesmo lugar do 1576 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1598 26-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1598   Retrato do indígena em 1597 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1599 26-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1599   Retrato de uma indígena no mesmo lugar do 1576 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1600 26-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1600   Retrato da indígena em 1599 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 



 

 

198 

 

Localização original Novo nº de identificação Identificação original Polaridade Suporte  Cores Referência de inventário Nº inventário Anotações Descrição Área de estudos Estado de conservação 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1601 26-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1601   Retrato de uma indígena no mesmo lugar do 1576 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1602 26-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1602   Retrato da indígena em 1601 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1603 

26-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1603   
Retrato de uma indígena no mesmo lugar do 1576 (surge novamente o indivíduo que 

acompanha alguns dos retratos anteriores) 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1604 26-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1604   Retrato da indígena em 1603 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1605 26-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1605   Retrato de uma indígena no mesmo lugar do 1576 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1606 26-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1606   Retrato da indígena em 1605 de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

26 

1607 26-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1607   Retrato de uma indígena no mesmo lugar do 1576 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1608 27-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1608   Dois jovens indígenas colaboram no esculpir de estatuetas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1609 27-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1609   Um dos indígenas em 1608 é destacado na sua manufatura Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1610 27-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1610   
Uma construção residencial local, tendo, à sua frente, três indivíduos que aparentam 

pertencer à Missão 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1611 27-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1611   Detalhes da construção residencial, naquilo que suporta o seu teto Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1612 27-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1612   Bancos feitos de troncos de árvores, aparentemente de bambu, debaixo de um toldo Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1613 27-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1613   Uma criança indígena com um saco numa vara, que suporta no seu ombro Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1614 27-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1614   Aspetos da vegetação timorense Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1615 27-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1615   Fotografia menos aproximada da vegetação captada na 1614, neste caso palmeiras Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1616 27-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1616   Casa tradicional timorense Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1617 27-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1617   Árvore de Timor Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1618 27-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1618   Duas mulheres cesteiras Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1619 27-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1619   
Uma das mulheres na fotografia 1618 é captada com maior pormenor, carregando vários 

suportes 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1620 27-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1620   
Um percurso pedonal por entre espigas, percurso esse percorrido pelas duas mulheres da 

1618 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1621 27-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1621   Três habitações típicas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1622 27-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1622   Três habitações típicas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1623 27-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1623   Paisagem timorense, abrangendo o mar Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1624 27-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1624   Paisagem muito similar à 1623, agora abrangendo também várias espécies de árvores Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1625 27-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1625   
Uma construção residencial que aparenta pertencer à administração colonial, incluindo a 

presença de uma viatura à direita na fotografia 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1626 27-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1626   Paisagem que acolhe um ilhéu à frente, podendo também ser o local da foz de um rio Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1627 27-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1627   Lugar de pastorícia de alguns animais, que se encontram representados na fotografia Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1628 27-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1628   Um lugar pantanal, com a presença de alguma vegetação e de árvores num curso de água Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1629 27-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1629   Uma fotografia que esclarece o lugar representado na 1628, mostrando uma canoa Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1630 27-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1630   
Uma residência local em destaque, podendo pertencer ao governador local, par além de 

outras cobertas pela vegetação 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1631 27-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1631   Uma praia deserta em Timor, acompanhada por densa vegetação Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1632 27-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1632   Fotografia do mar no mesmo lugar em que é captada a 1631 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1633 27-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1633   Fotografia de vegetação arbórea timorense Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

27 

1634 27-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1634   Um curso de água revestido por vegetação Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1635 28-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1635   Quatro jovens indígenas tipicamente trajadas e com utensílios são retratadas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1636 28-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1636   Retrato de um homem com um instrumento de sopro e trajes típicos Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1637 28-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1637   Retrato de um arqueiro  Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1638 28-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1638   Retrato de um indígena com um instrumento de sopro fino e largo Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1639 28-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1639   Retrato de uma mulher indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1640 28-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1640   Retrato de lado da mulher em 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1641 28-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1641   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1642 28-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1642   Retrato de lado da mulher em 1641 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1643 28-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1643   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1644 28-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1644   Retrato de lado da mulher em 1643 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1645 28-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1645   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1646 28-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1646   Retrato de lado da mulher em 1645 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1647 28-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1647   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1648 28-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1648   Retrato de lado da mulher em 1647 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1649 28-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1649   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1650 28-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1650   Retrato de lado da mulher em 1649 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1651 28-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1651   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1652 28-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1652   Retrato de lado da mulher em 1651 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1653 28-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1653   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1654 28-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1654   Retrato de lado da mulher em 1653 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 



 

 

201 

 

Localização original Novo nº de identificação Identificação original Polaridade Suporte  Cores Referência de inventário Nº inventário Anotações Descrição Área de estudos Estado de conservação 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1655 28-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1655   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1656 28-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1656   Retrato de lado da mulher em 1655 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1657 28-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1657   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1658 28-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1658   Retrato de lado da mulher em 1657 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1659 28-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1659   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1660 28-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1660   Retrato de lado da mulher em 1659 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1661 28-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1661   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1662 28-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1662   Retrato de lado da mulher em 1661 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1663 28-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1663   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1664 28-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1664   Retrato de lado do homem em 1663 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1665 28-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1665   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

28 

1666 28-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1666   Retrato de lado do homem em 1665 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1667 29-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1667   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1668 29-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1668   Retrato de lado do homem em 1667 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1669 29-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1669   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1670 29-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1670   Retrato de lado do homem em 1669 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1671 29-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1671   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1672 29-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1672   Retrato de lado do homem em 1671 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1673 29-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1673   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1674 29-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1674   Retrato de lado do homem em 1673 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1675 29-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1675   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1676 29-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1676   Retrato de lado do homem em 1675 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1677 29-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1677   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1678 29-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1678   Retrato de lado do homem em 1677 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1679 29-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1679   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1680 29-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1680   Retrato de lado do homem em 1679 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1681 29-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1681   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1682 29-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1682   Retrato de lado do homem em 1681 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1683 29-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1683   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1684 29-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1684   Retrato de lado do homem em 1683 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1685 29-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1685   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1686 29-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1686   Retrato de lado do homem em 1685 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1687 29-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1687   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1688 29-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1688   Retrato de lado do homem em 1687 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1689 29-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1689   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1690 29-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1690   

Retrato de lado do homem em 1689 

Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1691 29-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1691   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1692 29-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1692   Retrato de lado do homem em 1691 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1693 29-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1693   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1694 29-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1694   Retrato de lado do homem em 1693 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1695 29-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1695   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1696 29-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1696   Retrato de lado do homem em 1695 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1697 29-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1697   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1698 29-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1698   Retrato de lado do homem em 1697 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1699 29-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1699   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

29 

1700 29-34 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1700   Retrato de lado do homem em 1699 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1701 30-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1701   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1702 30-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1702   Retrato de lado do homem em 1701 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1703 30-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1703   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1704 30-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1704   Retrato de lado do homem em 1703 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1705 30-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1705   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1706 30-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1706   Retrato de lado do homem em 1705 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1707 30-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1707   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1708 30-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1708   Retrato de lado do homem em 1707 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1709 30-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1709   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1710 30-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1710   Retrato de lado do homem em 1709 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1711 30-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1711   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1712 30-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1712   Retrato de lado do homem em 1711 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1713 30-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1713   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1714 30-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1714   Retrato de lado do homem em 1713 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1715 30-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1715   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1716 30-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1716   Retrato de lado do homem em 1715 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1717 30-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1717   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1718 30-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1718   Retrato de lado do homem em 1717 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1719 30-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1719   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1720 30-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1720   Retrato de lado do homem em 1719 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1721 30-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1721   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1722 30-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1722   Retrato de lado do homem em 1721 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1723 30-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1723   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1724 30-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1724   Retrato de lado do homem em 1723 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1725 30-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1725   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1726 30-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1726   Retrato de lado do homem em 1725 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1727 30-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1727   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1728 30-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1728   Retrato de lado do homem em 1727 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1729 30-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1729   Retrato de um jovem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1730 30-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1730   Retrato de lado do jovem em 1729 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1731 30-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1731   Retrato de um jovem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1732 30-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1732   Retrato de lado do jovem em 1731 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1733 30-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1733   Retrato de um jovem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1734 30-34 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1734   Retrato de lado do jovem em 1733 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1735 30-35 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1735   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E01:  Rolo nº 

30 

1736 30-36 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1736   Retrato de lado do jovem em 1735 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1737 31-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1737   Retrato de um jovem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1738 31-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1738   Retrato de lado do jovem na 1737 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1739 31-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1739   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1740 31-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1740   Retrato de lado do homem na 1739 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1741 31-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1741   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1742 31-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1742   Retrato de lado do homem na 1741 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1743 31-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1743   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1744 31-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1744   Retrato de lado do homem na 1743 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1745 31-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1745   Retrato de um jovem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1746 31-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1746   Retrato de lado do jovem na 1745 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1747 31-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1747   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1748 31-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1748   Retrato de lado do homem na 1747 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1749 31-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1749   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1750 31-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1750   Retrato de lado do homem na 1749 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1751 31-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1751   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1752 31-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1752   Retrato de lado do homem na 1751 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1753 31-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1753   Retrato de um jovem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1754 31-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1754   Retrato de lado do jovem na 1753 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1755 31-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1755   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1756 31-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1756   Retrato de lado do homem na 1755 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1757 31-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1757   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1758 31-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1758   Retrato de lado do homem na 1757 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1759 31-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1759   Retrato de um homem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1760 31-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1760   Retrato de lado do homem na 1759 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1761 31-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1761   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1762 31-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1762   Retrato de lado da mulher na 1761 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 



 

 

207 

 

Localização original Novo nº de identificação Identificação original Polaridade Suporte  Cores Referência de inventário Nº inventário Anotações Descrição Área de estudos Estado de conservação 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1763 31-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1763   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1764 31-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1764   Retrato de lado da mulher na 1763 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1765 31-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1765   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1766 31-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1766   Retrato de lado da mulher na 1765 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1767 31-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1767   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

31 

1768 31-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1768   Retrato de lado da mulher na 1767 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1769 32-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1769   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1770 32-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1770   Retrato de lado da mulher na 1769 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1771 32-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1771   Retrato de uma jovem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1772 32-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1772   Retrato de lado da jovem na 1771 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1773 32-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1773   Retrato de uma jovem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1774 32-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1774   Retrato de lado da jovem na 1773 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1775 32-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1775   Retrato de uma jovem indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1776 32-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1776   Retrato de lado da jovem na 1775 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1777 32-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1777   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1778 32-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1778   Retrato de lado da mulher na 1777 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1779 32-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1779   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1780 32-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1780   Retrato de lado da mulher na 1779 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1781 32-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1781   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1782 32-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1782   Retrato de lado da mulher na 1781 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1783 32-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1783   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1639 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1784 32-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1784   Retrato de lado da mulher na 1783 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1785 32-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1785   
Fotografia de uma residência provavelmente pertencente a um membro da administração 

colonial, fazendo-se acompanhar por uma ampla escadaria 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1786 32-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1786   Fotografia de uma paisagem timorense, num vale entre duas elevações topográficas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1787 32-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1787   Fotografia de um amplo terreno, precedendo uma elevação montanhosa Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1788 32-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1788   Uma mata timorense, com várias elevações montanhosas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1789 32-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1789   Um colégio timorense ("Governador O/Com Deus?") Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1790 32-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1790   Uma estrada, levando a uma residência com caraterísticas ocidentais Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1791 32-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1791   Um grupo de guerreiros ornamentados e armados é retratado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1792 32-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1792   
Um dos membros do grupo na 1791 é retratado individualmente, destacando os seus trajes e 

acessórios 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1793 32-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1793   
A entrada de uma propriedade habitacional de um possível membro da administração, 

ladeada por árvores e por um terreno árido 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1794 32-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1794   Um dos vértices da fortificação que resguarda a habitação denunciada na 1793 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1795 32-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1795   Outro ângulo da prova 1794, abrangendo pormenores das casas que lá existem Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1796 32-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1796   
Uma fotografia à distância, revelando, possivelmente, a mesma propriedade na 1793, mas 

incluindo o mar próximo das árvores que rodeiam esse espaço 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

32 

1797 32-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1797   
Uma família potencialmente portuguesa (um casal e dois filhos), possivelmente residentes 

na propriedade das provas anteriores 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

33 

1798 33-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1798   Uma outra fotografia da família na prova 1797 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

33 

1799 33-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1799   Outra fotografia da família na prova 1797 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

33 

1800 33-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1800   
Uma prova que inclui mais três indivíduos, sendo eles um jovem, provavelmente associado 

à família na 1797, e dois homens que podem ter relações com a Missão 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

33 

1801 33-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1801   Um grande curso de água, estando, do outro lado da margem, uma grande floresta Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

33 

1802 33-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1802   Um retrato de um indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

33 

1803 33-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1803   Um retrato de lado do indígena na 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

33 

1804 33-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1804   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

33 

1805 33-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1805   Um retrato de lado do indígena na 1804 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

33 

1806 33-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1806   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

33 

1807 33-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1807   Um retrato de lado do indígena na 1806 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

33 

1808 33-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1808   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

33 

1809 33-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1809   Um retrato de lado do indígena na 1808 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

33 

1810 33-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1810   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

33 

1811 33-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1811   Um retrato de lado do indígena na 1810 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

33 

1812 33-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1812   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

33 

1813 33-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1813   Um retrato de lado do indígena na 1812 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

33 

1814 33-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1814   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

33 

1815 33-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1815   Um retrato de lado do indígena na 1814 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1816 34-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1816   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1817 34-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1817   Um retrato de lado do indígena na 1816 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1818 34-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1818   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1819 34-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1819   Um retrato de lado do indígena na 1818 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1820 34-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1820   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1821 34-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1821   Um retrato de lado do indígena na 1820 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1822 34-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1822   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1823 34-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1823   Um retrato de lado do indígena na 1822 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1824 34-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1824   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1825 34-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1825   Um retrato de lado do indígena na 1824 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1826 34-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1826   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1827 34-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1827   Um retrato de lado do indígena na 1826 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1828 34-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1828   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1829 34-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1829   Um retrato de lado do indígena na 1828 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1830 34-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1830   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1831 34-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1831   Um retrato de lado do indígena na 1830 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1832 34-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1832   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1833 34-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1833   Um retrato de lado do indígena na 1832 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1834 34-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1834   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1835 34-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1835   Um retrato de lado do indígena na 1834 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1836 34-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1836   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1837 34-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1837   Uma réplica da 1836 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1838 34-22a Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1838   Uma outra réplica da 1836 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1839 34-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1839   Um retrato de lado do indígena na 1836 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1840 34-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1840   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1841 34-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1841   Um retrato de lado do indígena na 1840 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1842 34-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1842   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1843 34-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1843   Um retrato de lado do indígena na 1842 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1844 34-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1844   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1845 34-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1845   Um retrato de lado do indígena na 1844 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1846 34-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1846   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1847 34-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1847   Um retrato de lado do indígena na 1846 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1848 34-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1848   Um retrato de outro indígena no mesmo contexto da 1802 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

34 

1849 34-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1849   Um retrato de lado do indígena na 1848 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1850 35-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1850   Indígenas timorenses a trabalhar numa espécie de vala Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1851 35-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1851   Outro ângulo do que se sucede na 1850 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1852 35-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1852   
O lugar fotografado nas duas provas anteriores surge sem a presença dos indígenas, podendo 

ser escavação arqueológica 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 



 

 

212 

 

Localização original Novo nº de identificação Identificação original Polaridade Suporte  Cores Referência de inventário Nº inventário Anotações Descrição Área de estudos Estado de conservação 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1853 35-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1853   
Uma fotografia de um terreno amplo, complementado por algumas construções 

habitacionais  
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1854 35-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1854   
Os indígenas em trabalho na 1850 são fotografados à distância, a partir de um agrupamento 

de pedras 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1855 35-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1855   Crianças indígenas estão no meio de trabalho que consta na 1850 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1856 35-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1856   Um grande lago acompanhado por areal e pela dimensão florestal Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1857 35-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1857   Um amplo terreno, sobreposto por várias plantas secas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1858 35-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1858   Outra fotografia do lago em 1856, assemelhando-se ao curso de água na 1801 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1859 35-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1859   Uma fotografia similar à 1858, contendo estacas de madeira no meio da água Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1860 35-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1860   Outra fotografia do lago em 1856 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1861 35-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1861   
Uma fotografia à distância de uma extensão natural em Timor, incluindo uma elevação 

topográfica e o que aparenta ser o mar, com uma reentrância por entre as montanhas 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1862 35-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1862   Um terreno composto por socalcos e vária vegetação Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1863 35-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1863   Uma aproximação do que é fotografado na 1862 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1864 35-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1864   Vários muros ajardinados e algumas espécies de árvores são fotografados Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1865 35-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1865   As estruturas na 1864 são acompanhados por uma estrada e pela presença de um carro Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1866 35-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1866   
Vista à distância e de cima para baixo da superfície que é fotografada nas provas anteriores, 

incluindo outras residências ocidentalizadas e muitas outras árvores, aproximando-se do mar 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1867 35-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1867   
Uma fotografia de uma pequena urbanização por entre a vegetação, contendo algumas das 

residências que já figuram na prova 1866 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1868 35-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1868   
Fotografia de um edifício que aparenta ter funções inerentes para lá da residencial, tendo 

algumas insígnias acima das suas portas 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1869 35-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1869   
Uma junta de bovinos mobilizada para o trabalho de um grupo de indígenas que está atrás 

de si 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1870 35-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1870   Uma prova em muito similar à 1869 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1871 35-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1871   Um pormenor de uma estrutura geológica Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1872 35-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1872   Uma espécie de escavação, com algumas semelhanças com a prova 1871 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1873 35-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1873   Uma prova que apresenta caraterísticas similiares à 1872 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

35 

1874 35-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1874   Uma piscina com plataforma de mergulho Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1875 36-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1875   Retrato de uma mulher indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1876 36-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1876   Retrato de lado da mulher na 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1877 36-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1877   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1878 36-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1878   Retrato de lado da mulher na 1877 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1879 36-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1879   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1880 36-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1880   Retrato de lado da mulher na 1879 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1881 36-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1881   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1882 36-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1882   Retrato de lado da mulher na 1881 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1883 36-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1883   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1875, contendo um papel na sua mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1884 36-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1884   Retrato de lado da mulher na 1883 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1885 36-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1885   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1886 36-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1886   Retrato de lado da mulher na 1885 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1887 36-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1887   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1888 36-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1888   Retrato de lado da mulher na 1887 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1889 36-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1889   Retrato de uma mulher indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1890 36-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1890   Retrato de lado da mulher na 1889 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1891 36-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1891   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1892 36-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1892   Retrato de lado do homem na 1891 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1893 36-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1893   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1894 36-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1894   Retrato de lado do homem na 1893 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1895 36-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1895   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1896 36-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1896   Retrato de lado do homem na 1895 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1897 36-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1897   Retrato de um indígena no lugar da 1875, com um colar e um medalhão ao pescoço Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1898 36-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1898   Retrato de lado do homem na 1897 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1899 36-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1899   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1900 36-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1900   Retrato de lado do homem na 1899 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1901 36-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1901   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1902 36-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1902   Retrato de lado do homem na 1901 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1903 36-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1903   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1904 36-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1904   Retrato de lado do homem na 1903 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1905 36-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1905   Retrato de um indígena no lugar da 1875, com um colar e um medalhão ao pescoço Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

36 

1906 36-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1906   Retrato de lado do homem na 1905 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 



 

 

215 

 

Localização original Novo nº de identificação Identificação original Polaridade Suporte  Cores Referência de inventário Nº inventário Anotações Descrição Área de estudos Estado de conservação 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1907 37-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1907   Retrato de um indígena no lugar da 1875, com um colar e um medalhão ao pescoço Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1908 37-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1908   Retrato de lado do homem na 1907, aparentando segurar uma espécie de bastão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1909 37-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1909   Retrato de um indígena no lugar da 1875, com um colar e um medalhão ao pescoço Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1910 37-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1910   Retrato de lado do homem na 1909, segurando uma espécie de arma Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1911 37-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1911   
Retrato de um indígena no lugar da 1875, com um colar e um medalhão ao pescoço e 

tipicamente ornamentado 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1912 37-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1912   Retrato de lado do homem na 1911, segurando uma espada Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1913 37-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1913   
Retrato de um indígena no lugar da 1875, com um colar e uma medalha, para além dos 

ornamentos típicos 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1914 37-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1914   Retrato de lado do homem na 1913, segurando uma pequena espada Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1915 37-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1915   
Retrato de um indígena no lugar da 1875, com um colar e um medalhão ao pescoço e 

tipicamente ornamentado 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1916 37-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1916   Retrato de lado do homem na 1915, segurando uma pequena espada Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1917 37-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1917   
Retrato de um indígena no lugar da 1875, com um colar e um medalhão ao pescoço e 

tipicamente ornamentado 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1918 37-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1918   Retrato de lado do homem na 1917, segurando uma pequena espada Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1919 37-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1919   
Retrato de um indígena no lugar da 1875, com um colar e dois medalhões ao pescoço e 

tipicamente ornamentado 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1920 37-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1920   Retrato de lado do indígena na 1919, segurando uma pequena espada Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1921 37-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1921   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1922 37-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1922   Retrato de lado do indígena na 1921, segurando uma pequena espada Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1923 37-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1923   Retrato de um indígena no lugar da 1875, com trajes ocidentais Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1924 37-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1924   Retrato de lado do indígena na 1923 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1925 37-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1925   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1926 37-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1926   Retrato de lado do indígena na 1925 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1927 37-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1927   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1928 37-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1928   Retrato de lado do indígena na 1927 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1929 37-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1929   
Retrato de um indígena no lugar da 1875, com um colar e um medalhão ao pescoço e 

tipicamente ornamentado 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1930 37-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1930   Retrato de lado do indígena na 1929 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1931 37-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1931   Retrato de um indígena no lugar da 1875, tipicamente ornamentado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1932 37-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1932   Retrato de lado do indígena na 1931 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1933 37-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1933   Retrato de um indígena no lugar da 1875, com um colar e tipicamente ornamentado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1934 37-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1934   Retrato de lado do indígena na 1933 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1935 37-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1935   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

37 

1936 37-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1936   Retrato de lado do indígena na 1935 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1937 38-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1937   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1938 38-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1938   Retrato de lado do indígena na 1937 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1939 38-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1939   
Retrato de um indígena no lugar da 1875, com um colar e um medalhão e tipicamente 

ornamentado 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1940 38-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1940   Retrato de lado do indígena na 1939 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1941 38-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1941   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1942 38-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1942   Retrato de lado do indígena na 1941 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1943 38-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1943   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1944 38-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1944   Retrato de lado do indígena na 1943 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1945 38-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1945   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1946 38-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1946   Retrato de lado do indígena na 1945 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1947 38-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1947   Retrato de um indígena no lugar da 1875, com um colar e um medalhão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1948 38-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1948   Retrato de lado do indígena na 1947 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1949 38-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1949   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1950 38-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1950   Retrato de lado do indígena na 1949 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1951 38-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1951   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1952 38-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1952   

Retrato de lado do indígena na 1951 

Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1953 38-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1953   Retrato de um indígena no lugar da 1875, com um colar e um medalhão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1954 38-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1954   Retrato de lado do indígena na 1953 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1955 38-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1955   Retrato de um indígena no lugar da 1875, com um colar Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1956 38-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1956   Retrato de lado do indígena na 1955 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1957 38-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1957   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1958 38-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1958   Retrato de lado do indígena na 1957 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1959 38-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1959   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1960 38-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1960   Retrato de lado do indígena na 1959 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1961 38-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1961   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1962 38-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1962   Retrato de lado do indígena na 1961 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1963 38-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1963   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1964 38-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1964   Retrato de lado do indígena na 1963 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1965 38-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1965   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1966 38-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1966   Retrato de lado do indígena na 1965 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1967 38-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1967   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1968 38-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1968   Retrato de lado do indígena na 1967 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1969 38-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1969   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1970 38-34 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1970   Retrato de lado do indígena na 1969 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

38 

1971 38-35 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1971   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1972 39-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1972   Retrato de lado do indígena na 1971 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1973 39-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1973   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1974 39-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1974   Retrato de lado do indígena na 1973 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1975 39-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1975   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1976 39-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1976   Retrato de lado do indígena na 1975 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1977 39-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1977   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1978 39-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1978   Retrato de lado do indígena na 1977 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1979 39-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1979   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1980 39-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1980   Retrato de lado do indígena na 1979 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1981 39-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1981   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1982 39-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1982   Retrato de lado do indígena na 1981 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1983 39-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1983   Retrato de um indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1984 39-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1984   Retrato de lado do indígena na 1983 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1985 39-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1985   Retrato de uma mulher local no lugar da 1875, com uma espécie de papel na mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1986 39-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1986   Retrato de lado da mulher na 1985 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1987 39-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1987   Retrato de uma mulher local no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1988 39-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1988   Retrato de lado da mulher na 1987 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1989 39-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1989   Retrato de uma mulher local no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1990 39-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1990   Retrato de lado da mulher na 1989 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1991 39-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1991   Retrato de uma mulher local no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1992 39-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1992   Retrato de lado da mulher na 1991 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1993 39-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1993   Retrato de uma mulher local no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1994 39-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1994   Retrato de lado da mulher na 1993 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1995 39-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1995   Retrato de uma mulher local no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1996 39-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1996   Retrato de lado da mulher na 1995 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1997 39-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1997   Retrato de uma mulher local no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1998 39-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1998   Retrato de lado da mulher na 1997 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

1999 39-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-1999   Retrato de uma mulher local no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

2000 39-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2000   Retrato de lado da mulher na 1999 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

2001 39-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2001   Retrato de uma mulher local no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

2002 39-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2002   Retrato de lado da mulher na 2001 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

2003 39-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2003   Retrato de uma mulher local no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

2004 39-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2004   Retrato de lado da mulher na 2003 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

2005 39-34 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2005   Retrato de uma mulher local no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

39 

2006 39-35 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2006   Retrato de lado da mulher na 2005 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2007 40-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2007   Retrato de um jovem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2008 40-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2008   Retrato de lado do jovem na 2007 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2009 40-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2009   Retrato de um jovem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2010 40-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2010   Retrato de lado do jovem na 2009 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2011 40-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2011   Retrato de um jovem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2012 40-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2012   Retrato de lado do jovem na 2011 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2013 40-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2013   Retrato de um jovem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2014 40-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2014   Retrato de lado do jovem na 2013 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 



 

 

221 

 

Localização original Novo nº de identificação Identificação original Polaridade Suporte  Cores Referência de inventário Nº inventário Anotações Descrição Área de estudos Estado de conservação 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2015 40-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2015   Retrato de um homem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2016 40-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2016   Retrato de lado do homem na 2015 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2017 40-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2017   Retrato de um jovem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2018 40-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2018   Retrato de lado do jovem na 2017 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2019 40-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2019   Retrato de um jovem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2020 40-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2020   Retrato de lado do jovem na 2019 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2021 40-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2021   Retrato de um jovem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2022 40-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2022   Retrato de lado do jovem na 2021 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2023 40-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2023   Retrato de um jovem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2024 40-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2024   Retrato de lado do jovem na 2023 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2025 40-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2025   Retrato de um jovem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2026 40-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2026   Retrato de lado do jovem na 2025 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2027 40-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2027   Retrato de um jovem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2028 40-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2028   Retrato de lado do jovem na 2027 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2029 40-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2029   Retrato de um homem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2030 40-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2030   Retrato de lado do homem na 2029 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2031 40-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2031   Retrato de um jovem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2032 40-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2032   Retrato de lado do jovem na 2031 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2033 40-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2033   Retrato de um homem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2034 40-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2034   Retrato de lado do homem na 2033 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2035 40-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2035   Retrato de um jovem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2036 40-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2036   Retrato de lado do jovem na 2035 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2037 40-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2037   Retrato de um homem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2038 40-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2038   Retrato de lado do homem na 2037 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2039 40-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2039   Retrato de um homem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

40 

2040 40-34 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2040   Retrato de lado do homem na 2039 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2041 41-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2041   
Retrato de um homem indígena no lugar da 1875 (está outro ao lado, possivelmente à espera 

de ser retratado) 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2042 41-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2042   Retrato de lado do homem na 2041 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2043 41-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2043   Retrato de um homem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2044 41-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2044   Retrato de lado do homem na 2043 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2045 41-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2045   Retrato de um homem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2046 41-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2046   Retrato de lado do homem na 2045 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2047 41-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2047   Retrato de um homem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2048 41-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2048   Retrato de lado do homem na 2047 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2049 41-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2049   Retrato de um homem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2050 41-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2050   Retrato de lado do homem na 2049 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2051 41-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2051   Retrato de um homem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2052 41-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2052   Retrato de lado do homem na 2051 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2053 41-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2053   Retrato de um homem indígena no lugar da 1875 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2054 41-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2054   Retrato de lado do homem na 2053 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2055 41-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2055   Pormenor de uma tatuagem no braço de um(a) indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2056 41-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2056   Retrato de uma mulher indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2057 41-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2057   Retrato de lado da mulher indígena na 2056 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2058 41-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2058   Retrato de uma mulher nas circunstâncias do retrato 2056 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2059 41-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2059   Retrato de lado da mulher indígena na 2058 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2060 41-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2060   Retrato de uma mulher nas circunstâncias do retrato 2056 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2061 41-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2061   Retrato de lado da mulher indígena na 2060 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2062 41-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2062   Retrato de uma mulher nas circunstâncias do retrato 2056 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2063 41-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2063   Retrato de lado da mulher indígena na 2062 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2064 41-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2064   Retrato de uma mulher nas circunstâncias do retrato 2056 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2065 41-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2065   Retrato de lado da mulher indígena na 2064 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2066 41-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2066   Retrato de uma mulher nas circunstâncias do retrato 2056 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2067 41-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2067   Retrato de lado da mulher indígena na 2066 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2068 41-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2068   Retrato de uma mulher nas circunstâncias do retrato 2056 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2069 41-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2069   Retrato de lado da mulher indígena na 2068 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2070 41-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2070   Retrato de uma mulher nas circunstâncias do retrato 2056 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2071 41-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2071   Retrato de lado da mulher indígena na 2070 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2072 41-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2072   Retrato de uma mulher nas circunstâncias do retrato 2056 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2073 41-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2073   Retrato de lado da mulher indígena na 2072 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

41 

2074 41-34 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2074   Retrato de uma mulher nas circunstâncias do retrato 2056 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2075 42-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2075   Retrato de lado da mulher indígena na 2074 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2076 42-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2076   Retrato de uma mulher nas circunstâncias do retrato 2056 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2077 42-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2077   Retrato de lado da mulher indígena na 2076 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2078 42-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2078   Retrato de uma mulher nas circunstâncias do retrato 2056 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2079 42-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2079   Retrato de lado da mulher indígena na 2078 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2080 42-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2080   Paisagem aérea sobre um conjunto de edifícios de caraterísticas ocidentais Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2081 42-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2081   
Retrato de um grupo de colegiais, acompanhadas pela irmã possivelmente tutora da 

estudantes 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2082 42-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2082   Retrato de um grupo de potenciais estudantes, ultrapassando a centena de unidades Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2083 42-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2083   Outro retrato do mesmo grupo da 2082 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2084 42-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2084   Fotografia de uma criança possivelmente portuguesa no território timorense Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2085 42-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2085   Enfoque no rosto da criança fotografada na 2084 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2086 42-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2086   
Dois homens a cavalo no meio de um bosque em Timor, possivelmente membros da Missão 

Antropológica 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2087 42-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2087   Os mesmos homens na 2086 são fotografados de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2088 42-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2088   Uma residência formal e ocidentalizada Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2089 42-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2089   
Uma comunidade timorense fotografada à frente da residência na 2088, encabeçada pelos 

populares vestidos mais tipicamente 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2090 42-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2090   Um retrato de um indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2091 42-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2091   Retrato de lado do indígena na 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2092 42-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2092   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2093 42-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2093   Retrato de lado do indígena na 2092 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2094 42-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2094   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2095 42-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2095   Retrato de lado do indígena na 2094 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2096 42-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2096   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2097 42-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2097   Retrato de lado do indígena na 2096 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2098 42-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2098   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2099 42-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2099   Retrato de lado do indígena na 2098 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2100 42-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2100   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2101 42-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2101   Retrato de lado do indígena na 2100 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2102 42-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2102   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2103 42-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2103   Retrato de lado do indígena na 2102 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2104 42-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2104   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

42 

2105 42-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2105   Retrato de lado do indígena na 2104 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2106 43-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2106   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2107 43-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2107   Retrato de lado do indígena na 2106 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2108 43-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2108   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2109 43-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2109   Retrato de lado do indígena na 2108 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2110 43-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2110   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2111 43-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2111   Retrato de lado do indígena na 2110 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2112 43-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2112   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2113 43-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2113   Retrato de lado do indígena na 2112 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2114 43-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2114   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2115 43-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2115   Retrato de lado do indígena na 2114 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2116 43-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2116   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2117 43-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2117   Retrato de lado do indígena na 2116 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2118 43-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2118   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2119 43-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2119   Retrato de lado do indígena na 2118 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2120 43-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2120   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2121 43-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2121   Retrato de lado do indígena na 2120 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2122 43-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2122   Pormenor do tronco de um indígena, destacando as tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2123 43-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2123   Pormenor do braço do indígena na 2122, com destaque para as tatuagens ao longo do braço Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2124 43-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2124   Pormenor do outro braço do indígena na 2122, com destaque para as tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2125 43-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2125   Um retrato de uma indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2126 43-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2126   Retrato de lado da indígena na 2125 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2127 43-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2127   Um retrato de uma indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2128 43-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2128   Retrato de lado da indígena na 2127 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2129 43-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2129   Um retrato de uma indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2130 43-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2130   Retrato de lado da indígena na 2129 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2131 43-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2131   Um retrato de uma indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2132 43-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2132   Retrato de lado da indígena na 2131 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2133 43-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2133   Um retrato de uma indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2134 43-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2134   Retrato de lado da indígena na 2133 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2135 43-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2135   Um retrato de uma indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2136 43-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2136   Retrato de lado da indígena na 2135 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2137 43-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2137   Um retrato de uma indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2138 43-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2138   Retrato de lado da indígena na 2137 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2139 43-34 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2139   Um retrato de uma indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

43 

2140 44-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2140   Réplica da prova 2139 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2141 44-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2141   Retrato de lado da indígena na 2140 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2142 44-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2142   Um retrato de uma indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2143 44-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2143   Retrato de lado da indígena na 2142 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2144 44-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2144   Um retrato de uma indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2145 44-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2145   Retrato de lado da indígena na 2144 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2146 44-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2146   Um retrato de uma indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2147 44-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2147   Retrato de lado da indígena na 2146 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2148 44-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2148   Um retrato de uma indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2149 44-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2149   Retrato de lado da indígena na 2148 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2150 44-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2150   Pormenor do tronco de um indígena, destacando as suas tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2151 44-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2151   Destaque para o braço esquerdo do indígena na 2150, para além do tronco Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2152 44-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2152   Pormenor do tronco de um outro indígena, com destaque para as tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2153 44-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2153   Pormenor do tronco de outro indígena, com destaque para o que usa e para as tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2154 44-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2154   Pormenor do tronco de outro indígena, similar às provas 2150-2153 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2155 44-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2155   Pormenor do tronco de outro indígena, similar às provas 2150-2154 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2156 44-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2156   Pormenor do tronco de outro indígena, similar às provas 2150-2155 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2157 44-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2157   Pormenor do tronco de outro indígena, similar às provas 2150-2156 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2158 44-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2158   Pormenor do tronco de outro indígena, similar às provas 2150-2157 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2159 44-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2159   Pormenor do tronco de outro indígena, similar às provas 2150-2158 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2160 44-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2160   Um retrato de um jovem indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2161 44-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2161   Retrato de lado do jovem na 2160 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2162 44-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2162   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2163 44-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2163   Retrato de lado do homem na 2162 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2164 44-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2164   Um retrato de um jovem indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2165 44-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2165   Retrato de lado do jovem na 2164 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2166 44-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2166   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2167 44-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2167   Retrato de lado do homem na 2166 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

44 

2168 44-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2168   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2169 45-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2169   Um outro retrato do indígena na 2168 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2170 45-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2170   Retrato de lado do homem na 2169 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2171 45-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2171   Um retrato de um jovem indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2172 45-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2172   Retrato de lado do jovem na 2171 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2173 45-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2173   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2174 45-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2174   Retrato de lado do homem na 2173 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2175 45-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2175   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2176 45-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2176   Retrato de lado do homem na 2175 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 



 

 

230 

 

Localização original Novo nº de identificação Identificação original Polaridade Suporte  Cores Referência de inventário Nº inventário Anotações Descrição Área de estudos Estado de conservação 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2177 45-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2177   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2178 45-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2178   Retrato de lado do homem na 2177 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2179 45-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2179   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2180 45-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2180   Retrato de lado do homem na 2179 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2181 45-12a Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2181   Réplica da prova 2180 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2182 45-12b Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2182   Réplica da prova 2180 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2183 45-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2183   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2184 45-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2184   Retrato de lado do homem na 2183 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2185 45-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2185   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2186 45-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2186   Retrato de lado do homem na 2185 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2187 45-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2187   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2188 45-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2188   Retrato de lado do homem na 2187 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2189 45-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2189   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2190 45-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2190   Retrato de lado do homem na 2189 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2191 45-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2191   Um retrato de um indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2192 45-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2192   Retrato de lado do homem na 2191 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2193 45-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2193   Um retrato de um jovem indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2194 45-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2194   Retrato de lado do jovem na 2193 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2195 45-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2195   Um retrato de um jovem indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2196 45-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2196   Retrato de lado do jovem na 2195 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2197 45-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2197   
Dois indígenas com chapéus e revestidos por uma espécie de feno, em atividades 

quotidianas numa comunidade local 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2198 45-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2198   Uma dança típica de um grupo local (dança da cobra?) Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2199 45-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2199   Uma prova similar à 2198 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2200 45-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2200   Pormenor do braço de uma indígena, destacando a sua tatuagem Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2201 45-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2201   
Pormenor do braço da indígena na 2200, destacando as tatuagens que se prolongam pelo 

resto do braço 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2202 45-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2202   
Pormenor do outro braço do/da indígena na 2200, destacando mais alguns pormenores da 

sua indumentária e do seu braço 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2203 45-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2203   Pormenor de um braço de uma indígena, destacando algumas das suas tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2204 45-34 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2204   
Pormenor do outro braço da indígena na 2203, destacando as tatuagens e as pulseiras que 

usa 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2205 45-35 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2205   Pormenor do braço da indígena na 2203, com o braço que figura na 2204 fletido para cima Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

45 

2206 45-36 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2206   O braço estendido da indígena em 2203 exibe as pulseiras e os anéis Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2207 46-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2207   Pormenor de um braço de uma indígena, destacando algumas das suas tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2208 46-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2208   
Pormenor do outro braço da indígena na 2207, destacando as pulseiras, os anéis e as 

tatuagens 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2209 46-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2209   Pormenor do antebraço da indígena na 2207 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2210 46-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2210   
Pormenor de um braço de uma indígena, destacando algumas das suas tatuagens e as suas 

pulseiras 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2211 46-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2211   Fotografia de uma mulher indígena com o braço colado ao tronco, fotografada de lado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2212 46-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2212   Pormenor do braço da mulher da prova 2211, destacando a tatuagem que possui Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2213 46-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2213   Um retrato de uma mulher indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2214 46-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2214   Retrato de lado da mulher na prova 2213 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2215 46-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2215   Um retrato de uma mulher indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2216 46-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2216   Retrato de lado da mulher na prova 2215 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2217 46-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2217   Um retrato de uma mulher indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2218 46-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2218   Retrato de lado da mulher na prova 2217 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2219 46-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2219   Um retrato de uma mulher indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2220 46-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2220   Retrato de lado da mulher na prova 2219 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2221 46-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2221   Um retrato de uma mulher indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2222 46-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2222   Retrato de lado da mulher na prova 2221 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2223 46-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2223   Um retrato de uma mulher indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2224 46-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2224   Retrato de lado da mulher na prova 2223 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2225 46-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2225   Um retrato de uma mulher indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2226 46-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2226   Retrato de lado da mulher na prova 2225 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2227 46-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2227   Um retrato de uma mulher indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2228 46-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2228   Retrato de lado da mulher na prova 2227 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2229 46-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2229   Um retrato de uma mulher indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2230 46-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2230   Retrato de lado da mulher na prova 2229 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2231 46-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2231   Um retrato de uma mulher indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2232 46-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2232   Retrato de lado da mulher na prova 2231 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2233 46-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2233   Um retrato de uma mulher indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2234 46-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2234   Retrato de lado da mulher na prova 2233 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2235 46-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2235   Um retrato de uma mulher indígena com o pano de fundo do 2090 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2236 46-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2236   Retrato de lado da mulher na prova 2235 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2237 46-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2237   
Retrato do tronco para cima de um indígena ancião, trajado tipicamente, no mesmo pano de 

fundo do 2090 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2238 46-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2238   Retrato de um ancião indígena similiar ao 2237 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2239 46-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2239   Retrato de uma anciã indígena similar ao 2237 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

46 

2240 46-34 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2240   Retrato de uma anciã indígena similar ao 2237 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2241 47-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2241   Retrato de um indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2242 47-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2242   Retrato de lado do indígena na prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2243 47-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2243   Retrato de um indígena similar ao da prova 2241, contendo uma espécie de papel na mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2244 47-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2244   Retrato de lado do indígena na prova 2243 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2245 47-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2245   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2246 47-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2246   Retrato de lado do indígena na prova 2245 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2247 47-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2247   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2248 47-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2248   Retrato de lado do indígena na prova 2247 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2249 47-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2249   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2250 47-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2250   Retrato de lado do indígena na prova 2249 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2251 47-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2251   Pormenor do tronco de um dos indígenas, destacando as tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2252 47-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2252   Pormenor do tronco de um outro indígena, semelhante ao da 2251 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2253 47-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2253   Pormenor do tronco de um outro indígena, semelhante ao da 2251 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2254 47-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2254   Pormenor do tronco de um outro indígena, semelhante ao da 2251 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2255 47-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2255   Pormenor do tronco de um outro indígena, semelhante ao da 2251 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2256 47-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2256   Pormenor do tronco e do braço direito do indígena da prova 2255, destacando as tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2257 47-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2257   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2258 47-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2258   Retrato de lado do indígena na prova 2257 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2259 47-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2259   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2260 47-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2260   Retrato de lado do indígena na prova 2259 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2261 47-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2261   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2262 47-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2262   Retrato de lado do indígena na prova 2261 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2263 47-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2263   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2264 47-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2264   Retrato de lado do indígena na prova 2263 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2265 47-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2265   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2266 47-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2266   Retrato de lado do indígena na prova 2265 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2267 47-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2267   Pormenor do tronco de um indígena, destacando uma tatuagem com algo escrito Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2268 47-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2268   Pormenor do tronco de um outro indígena, destacando, de igual forma, uma tatuagem escrita Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2269 47-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2269   Prova similar à 2267 e à 2268, embora de outro indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2270 47-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2270   Prova similar à 2267 e à 2268, embora de outro indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2271 47-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2271   Prova similar à 2267 e à 2268, embora de outro indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2272 47-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2272   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2273 47-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2273   Retrato de lado do indígena na prova 2272 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2274 47-34 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2274   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2275 47-35 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2275   Retrato de lado do indígena na prova 2274 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2276 47-36 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2276   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

47 

2277 47-36a Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2277   Réplica da prova 2276 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2278 48-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2278   Retrato do mesmo indígena da prova 2276, alterando a luminosidade do mesmo Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2279 48-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2279   Retrato de lado do indígena na prova 2278 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2280 48-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2280   Retrato de um indígena similar ao da prova 2241, contendo uma espécie de papel na mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2281 48-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2281   Retrato de lado do indígena na prova 2280 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2282 48-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2282   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2283 48-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2283   Retrato de lado do indígena na prova 2282 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2284 48-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2284   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2285 48-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2285   Retrato de lado do indígena na prova 2284 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2286 48-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2286   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2287 48-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2287   Retrato de lado do indígena na prova 2286 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2288 48-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2288   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2289 48-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2289   Retrato de lado do indígena na prova 2288 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2290 48-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2290   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2291 48-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2291   Retrato de lado do indígena na prova 2290 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2292 48-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2292   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2293 48-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2293   Retrato de lado do indígena na prova 2292 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2294 48-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2294   Pormenor do tronco de um indígena, destacando as tatuagens do peito Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2295 48-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2295   Pormenor do tronco de um indígena, semelhante ao do 2294 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2296 48-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2296   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2297 48-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2297   Retrato de lado do indígena na prova 2296 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2298 48-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2298   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2299 48-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2299   Retrato de lado do indígena na prova 2298 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2300 48-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2300   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2301 48-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2301   Retrato de lado do indígena na prova 2300 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2302 48-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2302   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2303 48-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2303   Retrato de lado do indígena na prova 2302 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2304 48-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2304   Retrato de um indígena semelhante ao da prova 2241 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2305 48-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2305   Retrato de lado do indígena na prova 2304 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2306 48-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2306   Pormenor do tronco de um indígena, destacando as inscrições que tem no peito Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2307 48-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2307   Pormenor do tronco de um indígena com caraterísticas parecidas à da prova 2306 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

48 

2308 48-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2308   Pormenor do tronco de um indígena com caraterísticas parecidas à da prova 2306 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2309 49-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2309   Pormenor do tronco de um indígena com caraterísticas parecidas à da prova 2306 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2310 49-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2310   Pormenor do tronco de um indígena com caraterísticas parecidas à da prova 2306 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2311 49-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2311   Pormenor do tronco de um indígena com caraterísticas parecidas à da prova 2306 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2312 49-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2312   Pormenor do braço de um indígena, destacando a sua tatuagem Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2313 49-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2313   Retrato de uma mulher indígena com um papel na mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2314 49-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2314   Retrato de lado da mulher na prova 2313 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2315 49-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2315   Retrato de uma mulher indígena parecido ao 2313 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2316 49-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2316   Retrato de lado da mulher na prova 2315 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2317 49-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2317   Retrato de uma mulher indígena semelhante ao 2313, com um papel em cada uma das mãos Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2318 49-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2318   Retrato de lado da mulher na prova 2317 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2319 49-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2319   Retrato de uma mulher indígena semelhante ao 2313, com um papel em cada uma das mãos Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2320 49-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2320   Retrato de lado da mulher na prova 2319 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2321 49-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2321   Retrato de uma mulher indígena semelhante ao 2313, com um papel na mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2322 49-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2322   Retrato de lado da mulher na prova 2321 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2323 49-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2323   Retrato de uma mulher indígena semelhante ao 2313, com um papel na mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2324 49-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2324   Retrato de lado da mulher na prova 2323 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2325 49-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2325   Retrato de uma mulher indígena semelhante ao 2313, com um papel na mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2326 49-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2326   Retrato de lado da mulher na prova 2325 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2327 49-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2327   Retrato de uma mulher indígena semelhante ao 2313, com um papel na mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2328 49-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2328   Retrato de lado da mulher na prova 2327 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2329 49-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2329   Retrato de uma mulher indígena semelhante ao 2313, com um papel na mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2330 49-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2330   Retrato de lado da mulher na prova 2329 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2331 49-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2331   Retrato de uma mulher indígena parecido ao 2313 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2332 49-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2332   Retrato de lado da mulher na prova 2331 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2333 49-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2333   Retrato de uma mulher indígena semelhante ao 2313, com um papel na mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2334 49-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2334   Retrato de lado da mulher na prova 2333 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2335 49-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2335   Retrato de uma mulher indígena parecido ao 2313 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2336 49-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2336   Retrato de lado da mulher na prova 2335 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2337 49-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2337   Pormenor do braço de uma indígena, destacando a tatuagem que possui Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2338 49-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2338   Pormenor de uma outra indígena semelhante ao representado na 2337 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 



 

 

239 

 

Localização original Novo nº de identificação Identificação original Polaridade Suporte  Cores Referência de inventário Nº inventário Anotações Descrição Área de estudos Estado de conservação 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2339 49-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2339   Pormenor de uma outra indígena semelhante ao representado na 2337 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2340 49-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2340   Pormenor de uma outra indígena semelhante ao representado na 2337 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2341 49-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2341   Pormenor de uma outra indígena semelhante ao representado na 2337 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

49 

2342 49-34 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2342   Pormenor de uma outra indígena semelhante ao representado na 2337 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2343 50-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2343   Um indígena adorna/apara o cabelo de um outro Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2344 50-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2344   Uma prova similar à 2343, capturando o ponto de vista de trás Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2345 50-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2345   
Um arraial de indígenas com trajes típicos e erguendo as espadas juntos perto de uma 

residência ocidentalizada, arraial esse por outros indígenas 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2346 50-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2346   Pormenor do interior do arraial representado na 2345 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2347 50-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2347   
O grupo do arraial na prova 2345 faz um pequeno círculo em torno de algo sobreposto por 

um pano, prestando respeito e fazendo silêncio 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2348 50-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2348   Uma réplica da prova 2347 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2349 50-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2349   Pormenor da homenagem feita na prova 2347 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2350 50-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2350   
Os participantes reúnem-se e partilham o momento com as mulheres da comunidade. Atrás 

de si, uma casa tradicional 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2351 50-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2351   O grupo da prova 2347 posa para a fotografia Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2352 50-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2352   Parte do grupo da prova 2347 ainda posa para uma fotografia Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2353 50-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2353   Membros do grupo da prova 2347 interagem entre si Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2354 50-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2354   
As mulheres do grupo, que são fotografadas nas provas 2351 e 2352, estão juntas, ao lado 

de alguns dos indivíduos participantes no arraial 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2355 50-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2355   Uma continuação da prova 2354, captando mais alguns populares do arraial Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2356 50-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2356   Retrato de uma mulher indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2357 50-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2357   Retrato de lado da mulher indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2358 50-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2358   Retrato de uma mulher semelhante ao da 2356, segurando um papel Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2359 50-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2359   Retrato de lado da mulher na prova 2358 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2360 50-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2360   Retrato de uma mulher semelhante ao da 2356, segurando um papel Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2361 50-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2361   Retrato de lado da mulher na prova 2360 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2362 50-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2362   Retrato de uma mulher no lugar da 2356 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2363 50-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2363   Retrato de lado da mulher na prova 2362 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2364 50-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2364   Retrato de uma mulher semelhante ao da 2356, segurando um papel Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2365 50-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2365   Retrato de lado da mulher na prova 2364 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2366 50-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2366   Retrato de uma mulher no lugar da 2356 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2367 50-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2367   Retrato de lado da mulher na prova 2366 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2368 50-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2368   Retrato de uma mulher semelhante ao da 2356, segurando um papel Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2369 50-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2369   Retrato de lado da mulher na prova 2368 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2370 50-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2370   Retrato de uma mulher semelhante ao da 2356, segurando um papel Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

50 

2371 50-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2371   Retrato de lado da mulher na prova 2370 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2372 51-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2372   Retrato de lado de uma mulher no cenário da 2356 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2373 51-1a Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2373   Réplica da prova 2372 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2374 51-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2374   Retrato de uma mulher no lugar da 2356 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2375 51-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2375   Retrato de lado da mulher na prova 2374 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2376 51-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2376   Retrato de um homem indígena semelhante ao da prova 2356 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2377 51-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2377   Retrato de lado do homem na prova 2376 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2378 51-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2378   Retrato de um homem indígena semelhante ao da prova 2356 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2379 51-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2379   Retrato de lado do homem na prova 2378 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2380 51-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2380   Retrato de um homem indígena semelhante ao da prova 2356 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2381 51-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2381   Retrato de lado do homem na prova 2380 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2382 51-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2382   Retrato de um jovem indígena semelhante ao da prova 2356 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2383 51-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2383   Retrato de lado do jovem na prova 2382 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2384 51-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2384   Retrato de um jovem indígena semelhante ao da prova 2356 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2385 51-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2385   Retrato de lado do jovem na prova 2384 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2386 51-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2386   Retrato de um jovem indígena no cenário da prova 2356, mas com um papel na mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2387 51-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2387   Retrato de lado do jovem na prova 2386 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2388 51-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2388   Retrato de um homem indígena semelhante ao da prova 2356 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2389 51-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2389   Retrato de lado do homem na prova 2388 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2390 51-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2390   Retrato de um jovem indígena no cenário da prova 2356, mas com um papel na mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2391 51-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2391   Retrato de lado do jovem na prova 2390 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2392 51-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2392   Retrato de um jovem indígena no cenário da prova 2356, mas com um papel na mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2393 51-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2393   Retrato de lado do jovem na prova 2392 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2394 51-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2394   Retrato de um jovem indígena no cenário da prova 2356, mas com um papel na mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2395 51-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2395   Retrato de lado do jovem na prova 2394 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2396 51-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2396   Retrato de um jovem indígena no cenário da prova 2356, mas com um papel na mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2397 51-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2397   Retrato de lado do jovem na prova 2396 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2398 51-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2398   Retrato de um jovem indígena no cenário da prova 2356, mas com um papel na mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2399 51-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2399   Retrato de lado do jovem na prova 2398 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2400 51-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2400   Retrato de um homem indígena no cenário da 2356, segurando um papel Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2401 51-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2401   Retrato de lado do jovem na prova 2400 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2402 51-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2402   Retrato de um jovem indígena no cenário da prova 2356, mas com um papel na mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2403 51-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2403   Retrato de lado do jovem na prova 2402 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2404 51-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2404   Retrato de um homem indígena no cenário da 2356, segurando um papel Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

51 

2405 51-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2405   Retrato de lado do homem na prova 2404 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2406 52-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2406   

Cinco indivíduos, provavelmente da administração local, apresentam-se em linha, com 

quatro deles de terno e um deles com trajes tradicionais, aparentando ser o líder de uma 

comunidade local 

Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2407 52-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2407   
Segue um grupo de indígenas trajados, seguindo a cavalo e com varas, aparentando ir para a 

caça 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2408 52-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2408   
Nova fotografia do grupo da prova 2407, destacando-se dois que se vestem de forma mais 

adornada que os demais 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2409 52-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2409   
Apresenta-se um dos indígenas do grupo da prova 2407, com armas e com alguns trajes 

especialmente típicos 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2410 52-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2410   
Um dos membros do grupo da prova 2407 segue a cavalo e com alguns ornamentos 

diferenciados 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2411 52-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2411   
Reúnem-se vários indivíduos, muito provavelmente pertencentes à equipa da Missão, 

semelhantes aos membros que figuram na prova 1800 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2412 52-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2412   
Os indivíduos à esquerda da prova 2411 são aproximados, abrangendo cinco homens e uma 

criança 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2413 52-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2413   
Os dois indivíduos que estavam na prova 2411 mas não na 2412 surgem aqui, para além da 

criança e do homem a seu lado 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2414 52-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2414   Uma construção local surge no centro de outras tantas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2415 52-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2415   
Uma estrada local no meio do bosque, contando com uma vara que liga uma que está posta 

ao lado da rua e que segue para lá do que a fotografia capta 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2416 52-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2416   Fotografia da paisagem timorense, de uma floresta Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2417 52-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2417   
São captadas várias casas típicas, incluindo uma com uma vara suplementar no seu topo, 

podendo ser a do chefe da comunidade 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2418 52-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2418   
Um indivíduo, pertence à missão ou à administração local, é fotografado na estrada, tendo, 

atrás de si, uma ampla paisagem 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2419 52-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2419   Várias casas típicas num pequeno terreiro, para além de uma densa vegetação em seu torno Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2420 52-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2420   Um conjunto de árvores numa encosta Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2421 52-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2421   Uma grande planície com várias árvores, talvez com utilidades agrícolas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2422 52-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2422   
A mesma planície na prova 2421 é captada, abrangendo uma formação topográfica e o mar à 

distância 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2423 52-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2423   
Uma junta de bois e dois indígenas seguem num pequeno lago, rodeados por alguma 

vegetação 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2424 52-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2424   
Alguns indígenas trabalham com o acompanhamento de três indivíduos pertencentes à 

Missão 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2425 52-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2425   
Uma fotografia aproximada do cenário na prova 2424 permite verificar que dois dos 

indivíduos registam o que é efetuado pelos indígenas 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2426 52-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2426   Os indígenas na prova 2424 prosseguem o seu trabalho de exploração do solo Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2427 52-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2427   Os indivíduos que acompanham o trabalho na prova 2424 ajudam na verificação do terreno Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2428 52-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2428   Uma fotografia mais distanciada do que se faz na prova 2424 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2429 52-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2429   
Dois dos indivíduos que acompanham a exploração do solo na 2424 seguem no estudo do 

terreno 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2430 52-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2430   Uma fotografia do terreno na prova 2424 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2431 52-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2431   Um conjunto de árvores esguias e sem muita vegetação Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2432 52-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2432   Ocorre uma espécie de mercado/bazar entre os populares Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2433 52-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2433   
Uma das indígenas com um cesto na cabeça e com vários ornamentos, carregando uma 

galinha na sua mão 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2434 52-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2434   Um conjunto de víveres e de mantimentos à venda nesse mercado da prova 2432 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2435 52-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2435   
Decorre o mercado da prova 2432, onde os bens estão em cestos e onde os populares 

convivem 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2436 52-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2436   Um conjunto de cestos está à venda, estando dispersos pelo terreno do mercado Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

52 

2437 52-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2437   
Um retrato similar ao da 2433, embora noutro cenário e com outros elementos transportados 

pela sua cabeça 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

53 

2438 53-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2438   
Uma estrutura encontra-se à frente de uma residência, podendo ser aplicada numa outra 

residência, no seu topo, para seu suporte e simbolismo 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

53 

2439 53-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2439   Pormenores geométricos e desenhos inscritos na estrutura na prova 2438 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

53 

2440 53-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2440   
Um conjunto de indígenas ao lado de membros da Missão encontrando-se num momento de 

trabalho 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

53 

2441 53-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2441   Várias matérias-primas possivelmente advindas de um tronco de árvore Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

53 

2442 53-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2442   Aspetos geológicos no terreno timorense Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

53 

2443 53-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2443   Aspetos geológicos similares aos da prova 2442, revelando várias formações Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

53 

2444 53-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2444   Um jipe no meio de um rio, com vários indígenas a procurar mexê-lo Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

53 

2445 53-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2445   Uma fotografia similar à prova 2444 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

53 

2446 53-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2446   Uma zona litoral preenchida por várias pedras e ramificações de vegetação Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

53 

2447 53-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2447   Pormenor da zona litoral captada na prova 2446 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

53 

2448 53-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2448   Fotografia do terreno de uma porção do território, ladeada por várias árvores Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

53 

2449 53-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2449   A zona litoral na prova 2446 é estudada por um membro da Missão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

53 

2450 53-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2450   
A extensão territorial nas provas anteriores é estudada pelo mesmo membro que figura na 

2449 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

53 

2451 53-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2451   Pormenor do terreno geomorfológico timorense, com várias folhas e outras peças líticas Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

53 

2452 53-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2452   
A extensão litoral que figura nas provas 2446 e 2449 volta a surgir, com a mesma presença 

humana desta segunda 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

53 

2453 53-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2453   Retrato frontal de um indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2454 54-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2454   Outro retrato frontal do indígena na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2455 54-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2455   Retrato de lado do indígena na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2456 54-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2456   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2457 54-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2457   Retrato de lado do indígena na prova 2456 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2458 54-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2458   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2459 54-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2459   Retrato de lado do indígena na prova 2458 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2460 54-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2460   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2461 54-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2461   Retrato de lado do indígena na prova 2460 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2462 54-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2462   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2463 54-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2463   Retrato de lado do indígena na prova 2462 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2464 54-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2464   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2465 54-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2465   Retrato de lado do indígena na prova 2464 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2466 54-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2466   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2467 54-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2467   Retrato de lado do indígena na prova 2466 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2468 54-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2468   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2469 54-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2469   Retrato de lado do indígena na prova 2468 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2470 54-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2470   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2471 54-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2471   Retrato de lado do indígena na prova 2470 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2472 54-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2472   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2473 54-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2473   Retrato de lado do indígena na prova 2472 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2474 54-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2474   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2475 54-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2475   Retrato de lado do indígena na prova 2474 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2476 54-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2476   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2477 54-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2477   Retrato de lado do indígena na prova 2476 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2478 54-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2478   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2479 54-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2479   Retrato de lado do indígena na prova 2478 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2480 54-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2480   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2481 54-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2481   Retrato de lado do indígena na prova 2480 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2482 54-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2482   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2483 54-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2483   Retrato de lado do indígena na prova 2482 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2484 54-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2484   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

54 

2485 54-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2485   Retrato de lado do indígena na prova 2484 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2486 55-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2486   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2487 55-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2487   Retrato de lado do indígena na prova 2486 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2488 55-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2488   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2489 55-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2489   Retrato de lado do indígena na prova 2488 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2490 55-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2490   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2491 55-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2491   Retrato de lado do indígena na prova 2490 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2492 55-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2492   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2493 55-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2493   Retrato de lado do indígena na prova 2492 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2494 55-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2494   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2495 55-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2495   Retrato de lado do indígena na prova 2494 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2496 55-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2496   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2497 55-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2497   Retrato de lado do indígena na prova 2496 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2498 55-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2498   Retrato frontal de um indivíduo indígena como na prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2499 55-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2499   Retrato de lado do indígena na prova 2498 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2500 55-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2500   
Retrato aproximado de um indivíduo da cintura para cima, focando as tatuagens que tem ao 

peito 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2501 55-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2501   Retrato de um indígena similar à prova 2500 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2502 55-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2502   Retrato de um indígena similar à prova 2500 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2503 55-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2503   Retrato de um indígena semelhante à prova 2500, na horizontal, cortando parte da cabeça Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2504 55-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2504   Retrato de um indígena similar à prova 2500 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2505 55-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2505   Retrato de um indígena similar à prova 2500 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2506 55-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2506   Retrato de um indígena similar à prova 2500 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2507 55-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2507   Retrato de um indígena similar à prova 2500 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2508 55-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2508   
Pormenores do braço esquerdo e do tronco do indígena na prova 2507, com destaque para as 

tatuagens 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2509 55-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2509   Fotografia do braço de uma mulher indígena, destacando as tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2510 55-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2510   Fotografia do braço de uma mulher indígena, esticado ao longo do corpo Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2511 55-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2511   Fotografia do braço de uma mulher indígena, semelhante ao que consta na prova 2510 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2512 55-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2512   
Pormenor do braço oposto ao que figura na prova 2511, destacando as tatuagens e as 

pulseiras 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2513 55-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2513   
Retrato frontal de uma mulher indígena no mesmo lugar da prova 2453, embora noutro dia 

(o mesmo se aplica para as demais provas) 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2514 55-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2514   Retrato de lado da mulher na prova 2513 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2515 55-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2515   Retrato frontal de uma mulher indígena no mesmo lugar da prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2516 55-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2516   Retrato de lado da mulher na prova 2515 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

55 

2517 55-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2517   Retrato frontal de uma mulher indígena no mesmo lugar da prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2518 56-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2518   Outro retrato frontal da mulher indígena da prova 2517 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2519 56-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2519   Retrato de lado da mulher na prova 2517 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2520 56-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2520   Retrato frontal de uma mulher indígena no mesmo lugar da prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2521 56-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2521   Retrato de lado da mulher da prova 2520 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2522 56-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2522   Retrato frontal de uma mulher indígena no mesmo lugar da prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2523 56-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2523   Retrato de lado da mulher da prova 2522 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2524 56-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2524   Retrato frontal de uma mulher indígena no mesmo lugar da prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2525 56-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2525   Retrato de lado da mulher da prova 2524 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2526 56-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2526   Retrato frontal de uma mulher indígena no mesmo lugar da prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2527 56-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2527   Retrato de lado da mulher da prova 2526 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2528 56-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2528   Retrato frontal de uma mulher indígena no mesmo lugar da prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2529 56-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2529   Retrato de lado da mulher da prova 2528 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2530 56-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2530   Retrato frontal de uma mulher indígena no mesmo lugar da prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2531 56-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2531   Retrato de lado da mulher da prova 2530 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2532 56-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2532   Retrato frontal de uma mulher indígena no mesmo lugar da prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2533 56-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2533   Retrato de lado da mulher da prova 2532 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2534 56-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2534   Retrato frontal de uma mulher indígena no mesmo lugar da prova 2453 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2535 56-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2535   Retrato de lado da mulher da prova 2534 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2536 56-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2536   Pormenor de um braço de um indígena, com uma tatuagem em destaque Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2537 56-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2537   Retrato de um ancião indígena, com uma vara na sua mão Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2538 56-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2538   Enfoque no rosto do ancião que figura no retrato da prova 2537 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2539 56-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2539   
Retrato de uma mulher indígena do tronco para cima, no mesmo contexto das provas 

anteriores 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2540 56-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2540   Um grupo de indígenas tipicamente trajados, aparentando, todos eles, ser mais velhos Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2541 56-24 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2541   Um indígena mostra a sua dentição Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2542 56-25 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2542   Um outro indígena mostra a sua dentição, à imagem do da 2541 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2543 56-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2543   Uma indígena mostra a sua dentição, à imagem do da 2541 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2544 56-27 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2544   A mesma indígena da 2543 mostra a sua dentição Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2545 56-28 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2545   Um dos indígenas da prova 2540 mostra o seu tronco, figurando as tatuagens e a anatomia Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2546 56-29 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2546   Fotografia de um ancião em trajes típicos e descalço Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2547 56-30 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2547   Entre os indígenas, destaca-se uma criança  Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2548 56-31 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2548   
O ancião fotografado na prova 2546 é cumprimentado por um indivíduo vestido 

formalmente, que chega de carro e que aparenta pertencer ser António de Almeida 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2549 56-32 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2549   
Ocorrem mais saudações por parte do indivíduo na prova 2458 em relação aos demais 

populares, tipicamente trajados, acompanhado pelo ancião da comunidade 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

56 

2550 56-33 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2550   O que se sucede na prova 2549 volta a ocorrer nesta Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2551 58-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2551   Uma fotografia de uma criança indígena Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2552 58-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2552   Uma outra criança indígena é fotografada Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2553 58-3 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2553   Fotografia de uma indígena trajada no terreno Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2554 58-4 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2554   Dois indígenas trajados no terreno Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 
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CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2555 58-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2555   Outros dois indígenas trajados são fotografados Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2556 58-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2556   Cinco jovens indígenas trajados são fotografados com alguma distância Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2557 58-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2557   Fotografia do rosto de um indígena que aparenta ser ancião Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2558 58-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2558   Fotografia de corpo todo do indígena que se encontra na prova 2557 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2559 58-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2559   Fotografia do rosto de um indígena que aparenta ser ancião Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2560 58-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2560   Fotografia de corpo todo do indígena que se encontra na prova 2559 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2561 58-11 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2561   
Um grupo de indígenas transporta instrumentos musicais de percussão, rodeados por outros 

tantos 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2562 58-12 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2562   Fotografia dos instrumentos de percussão na prova 2561 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2563 58-13 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2563   Uma embarcação piscatória Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2564 58-14 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2564   
Um grupo de indivíduos aparentemente pertencente à Missão sendo sete e com alguns deles 

a figurarem em provas anteriores 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2565 58-15 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2565 

  

Pormenor do tronco do indígena que é fotografado na prova 2565 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2566 58-16 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2566   Pormenor do braço de um indígena, que está junto ao tronco e que exibe uma tatuagem Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2567 58-17 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2567   
Pormenor do tronco de um indígena, exibindo uma tatuagem, para além de outro que é 

captado a sue lado 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2568 58-18 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2568   Pormenor do tronco de um outro indígena, exibindo uma tatuagem Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2569 58-19 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2569   Pormenor do tronco de um outro indígena, exibindo uma tatuagem Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2570 58-20 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2570   Pormenores do braço de um outro indígena, contendo tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2571 58-21 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2571   Pormenor do braço de um outro indígena, contendo tatuagens Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2572 58-22 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2572   
Uma indígena e (possivelmente) as suas duas filhas carregam instrumentos em cestos às 

costas e nos braços 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 



 

 

252 

 

Localização original Novo nº de identificação Identificação original Polaridade Suporte  Cores Referência de inventário Nº inventário Anotações Descrição Área de estudos Estado de conservação 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2573 58-23 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2573   
Cinco mulheres indígenas são fotografadas, dentro das quais se encontra uma criança e três 

freiras, para além de uma mulher com peças de olaria nos braços 

Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

58 

2574 58-26 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2574   
A embarcação que se encontra na prova 2563 é posta no mar por um amplo navio que, 

possivelmente, pertence à administração portuguesa (será D. Aleixo?) 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

59 

2575 59-1 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2575   Pormenor do tronco de um indígena, figurando, nele, uma tatuagem Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

59 

2576 59-2 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2576   Uma outra fotografia do tronco na prova 2575 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

59 

2577 59-5 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2577   
Retrato de um jovem que aparenta ter uma aparência distinta das dos timorenses, 

aproximando-se aos da Ásia Central 

Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

59 

2578 59-6 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2578   Retrato de lado do jovem na prova 2577 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

59 

2579 59-7 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2579   
Retrato de um homem que aparenta ter uma aparência distinta das dos timorenses, 

aproximando-se aos da Ásia Central 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

59 

2580 59-8 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2580   Retrato de lado do homem na prova 2579 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

59 

2581 59-9 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2581   
Retrato de um homem que aparenta ter uma aparência distinta das dos timorenses, 

aproximando-se aos da Ásia Central 
Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

CX - Provas directas dos rolos de 

35mm: Missão de Angola (1952) 

e Missão de Timor - E02:  Rolo nº 

59 

2582 59-10 Positivo Prova em papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2582   Retrato de lado do homem na prova 2581 Antropologia Muito mau - Acondicionados num envelope 

Instituto de Antropologia da 

Universidade do Porto: 

Documentário de Timor oferecido 

pelo tenente-coronel Leite de 

Magalhães 

2583a   Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583a 
"Arraial de guerra em 

Liquiçá" 
Um grande conjunto de indígenas posa para a fotografia, tipicamente trajados e possuindo 

espadas e espingardas 

Antropologia Razoável - Dispostas num painel de fotografias 

Instituto de Antropologia da 

Universidade do Porto: 

Documentário de Timor oferecido 

pelo tenente-coronel Leite de 

Magalhães 

2583b   Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583b   
Um ancião de uma comunidade encara o céu, enquanto os demais populares, trajados, estão 

atrás reunidos e a olhar para a câmara (o cenário parece ser o mesmo da fotografia 765) 
Antropologia Razoável - Dispostas num painel de fotografias 

Instituto de Antropologia da 

Universidade do Porto: 

Documentário de Timor oferecido 

pelo tenente-coronel Leite de 

Magalhães 

2583c   Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583c   
Os populares reúnem-se em torno de um grande instrumento de percussão, que é entoado 

por um homem com trajes diferenciadas, ao lado de algumas crianças, que o apoiam 
Antropologia Razoável - Dispostas num painel de fotografias 

Instituto de Antropologia da 

Universidade do Porto: 

Documentário de Timor oferecido 

pelo tenente-coronel Leite de 

Magalhães 

2583d   Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583d   

Ocorre um desfile de indígenas tipicamente trajados, alinhados em duas colunas, e com 

quatro indivíduos, dispostos na horizontal e com trajes diferenciados, a ocuparem o espaço 

que divide as colunas 

Antropologia Razoável - Dispostas num painel de fotografias 

Instituto de Antropologia da 

Universidade do Porto: 

Documentário de Timor oferecido 

pelo tenente-coronel Leite de 

Magalhães 

2583e   Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583e 
"Indígenas em trajos 

de guerra em Liquiçá" 

Quatro indígenas posam para a fotografia, usando trajes típicos e ostentando espadas e 

espingardas (individualizados da 2583a) 
Antropologia Razoável - Dispostas num painel de fotografias 

Instituto de Antropologia da 

Universidade do Porto: 

Documentário de Timor oferecido 

pelo tenente-coronel Leite de 

Magalhães 

2583f   Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583f 

"Uma dança (siguil) 

de mulheres de 

Fatumassi" 

Um grupo de mulheres indígenas utiliza um conjunto de instrumentos de percussão e dança 

em conjunto 
Antropologia Razoável - Dispostas num painel de fotografias 
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Instituto de Antropologia da 

Universidade do Porto: 

Documentário de Timor oferecido 

pelo tenente-coronel Leite de 

Magalhães 

2583g   Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583g 
"O canto do 'lorçá' em 

Liquiçá" 
Celebração de um grupo em Liquiçá - "canto do lorçá" Antropologia Razoável - Dispostas num painel de fotografias 

Instituto de Antropologia da 

Universidade do Porto: 

Documentário de Timor oferecido 

pelo tenente-coronel Leite de 

Magalhães 

2583h   Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583h   
Um conjunto de indígenas carrega grandes varas de madeira, numa comunidade que se 

encontra perante uma grande elevação montanhosa 
Antropologia Razoável - Dispostas num painel de fotografias 

Instituto de Antropologia da 

Universidade do Porto: 

Documentário de Timor oferecido 

pelo tenente-coronel Leite de 

Magalhães 

2583i   Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583i 

"O regulo (leorai), 

chefes indigenas e 

povo de Fatumassi" 

Uma comunidade local, de onde se destacam os chefes e o régulo, reunida numa fotografia 

cujo cenário remete para a 2583b, e, por sua vez, da 765 
Antropologia Razoável - Dispostas num painel de fotografias 

Instituto de Antropologia da 

Universidade do Porto: 

Documentário de Timor oferecido 

pelo tenente-coronel Leite de 

Magalhães 

2583j   Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583j   
Retrato de um indivíduo envergando trajes típicos, aparentando ser o régulo que figura na 

2583i 
Antropologia Razoável - Dispostas num painel de fotografias 

Instituto de Antropologia da 

Universidade do Porto: 

Documentário de Timor oferecido 

pelo tenente-coronel Leite de 

Magalhães 

2583k   Positivo Papel P&B MHNCUP-FCUP-IA-AF- MHNCUP-FCUP-IA-AF-2583k   
Um grupo de indígenas, trajados tipicamente, é fotografado à distância no meio da sua 

comunidade, entre habitações típicas numa urbanização rodeada por vegetação 
Antropologia Razoável - Dispostas num painel de fotografias 

 


