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redigidas, como aetunlmente e cost ume fazer-se, sob a for ma de
pro posicces sint etieas ; mas 6 possivel ex tracts-las ra surnidamente
como seg ue:

1.0 - Na seri aqiio dos indices cefa li cos notou-se tuna tal ou
qual iendencia p ara a [ormacdo de dois grupos, um de
indices infe/'iores a 73, outre dos sup eriores a 74 . Entret ant o,

2.° - Nao se [ulqou poseiuel tel' estes gl'UpOS como represeniauies de duas /'Ql)as distintas, pm' nil o estarem as »aria90es de outros indices em harmoni a com as do in dice

eefalieo ,
3.° - Estas contr adieoee entre iiferentes indices importantes
indicam a p resen<;a de u ma populacao meetiqa , Cont udo;
4.° - Embora h aj a em T Imor mieiura de ra l)as diferentes 0
elemento Papua predomina ebhre os outros, dev endo ser
tido como 0 subet rato et nico da p opulacao.
Ora sucedeu que, por figurn r, como atras se ex plieou, nas separatas do trabalh o a data da re i mpreseao de 18 98 e nno da primeira
publi cacno no vol. XLI de 0 In stitute, algum curioso em Timor
s ugeri u a hip6tese de serem os crani os da colec cao do Museu de
Ooimbra provenientes de lima ex pedicao mil itar chacinada em 189 5
e na qua l havia aleru de timorenses oficiais e soldados europeus,
africanos e indios.
A hip6tese pa rece q ue em Tim or adquiriu rapidamente foros
de facto hist6 ric o, ning uem tendo sequ er rep arado na sin gularidade
de se tere rn rnascara do com caracteres papuanos crani os de tilo
di versas proveniencias, talvez de prop6sit o para inutilizarem as conolusoes de quem O:{ tentasse estudar!
Da lenda oriada em Timor fizera m-se eco na E ur opa dois distin tfssim os coloniais, o · sr . Ooronel Antonio L eite de Magalhues, e
o sr. Capitao Armando P into Oorreia. 0 prim eiro, em nota no fundo
de pagina de urna sua notave l confersnoia feita em 2 de Junho
de 191 9, na activa Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, diz 0 seguinte:
« Cumpre-me prevenir que os 28 cramo s do Museu de
Coimbra que serv ira m de base ao estudo do sr. Barros e

/
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Cunha s6 por providencial aeaso serao de indfgenas tirnorenses na sua totalidade. P Ol' averiguacoes a que procedi,
soube que esses crani os Ioram lovantados duma Fic us indica
- a arvore sagrada - do estado indigen a, ou reino ; de Oova,
e seria m os restos tragicos da infeliz coluna do capitao
Camara, massacrados em Fatumi an no ano de 1895. Dessa
eoluna faziam parte timorenses, africanos, fndios e portugueses s ,

o segundo, no seu interessant tssimo livro . Gentio de Ti mor,
exprime-se como segue:
« Os

28 cranios estudad os por J oao Gualberto de Barros
e Cunha forarn encontrad os numa arvore sagrada (FICUS
benjaminea, gondao ou engodao) onde a gente do reino
rebelde de Cova peudurara indistintamente as caveiras de
europeus, indios, africanos e indigenas , degolados em conjunto quando a colima do capitao Eduardo Camara foi trucidada em 1896. Essa mistura, que s6 mais tarde se veiu
a apurar, invalids as conclusnes do antropologista. »
A primeira destas duas reterencias ao meu traba lho passou-rn e
despercebic1 a ; para a segunda foi a minha atencao chamada par
pessoa arniga, » com indioacno da pagina do livre em que 0 meu
trabalho era citado. Nao tenh o a estulta pretensao de julgar intangivel e incritioavel qualquer trabalh o meu, mas no caso emorgente
julguei neeessario rectificar 0 facto que se alegava para invalidar
as conclusoes a que eu tinha chegado, 0 que fi7, em carta dirigida
ao Diario de Noticias e publicada naquele bem oonheoido [ornal
no seu numero de 25 de Fevereiro de 1935 . Transcreve-se aqui
apenas a parte essencial dessa cart a omitindo algumas consideraeoes preliminares que parecem dispensaveis.
¢ Nao obstante se dizerem «invalidadass as conclusoes do meu
estudo, ainda hoje as mantenho em absoluto: os crftnios de Timor
por mim est udados, que foram 35 e nao 28, demonstram conoludentemente que 0 fnndo etnico da populacao da Il ha de Timor e de
Rl/ya Melanesia, e mais especialmente da divisao P opuana dessa
raQa.
Naquela pequena serie de cranios, que ainda hojo existe no
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Museu Antropo logico da U nivers idade de Ooimbra, nao se encontra

nenhum de europeu nem de negro africano : pode fazer-se est a
afimia cao, porque a oonform acao do crftnio eur african o e sufioientemente diferente da do melanesio para fi'icilmente se dist ing uir Ii
prim eir a vista . Se parar os orftnios de ra 9a manifestament e diferente na o podia deixar de ser 0 primeiro cuidado de qu em os estuda va.
Finalm ente da-se u ma oircunstanoia que por sua vez invalida 0
mito da ar vore sagrada do reino de Cova: se algum dos dois ilustres coloni ais me tivesse coneedido a honra de ler 0 me u modest o
estu do antes de innalidar as suas couclu soes, teria 1ft enco nt rado, a
pug. 8 linha 26 , a seguinte deelaracao :
«E sses cranios foram cuidadosamente medidos em 1885,
qu ando esta va a organizar-se a sec cno an tropologica do
Mus eu, pel o auc tor deste ar tigo, entao est udante do q uinto
an o de Philosophi a, e os se ns condiscipulos Aarao Ferr eira de Lacerda e D uarte L eite P ereira da Silva; sao essas
medidas que cons tit uem as tabel as I e II no final d'este
artigo ».'
Ora em 188 5 ainda nilo tinha si do trucidada a infeliz colun a do
Capitao Ca mara, visto qne so dez anos mai s tarde, em 1895 ou 1896,
se vein a da r esse desa stre. Nao foi poris so a ar vore sagrada do
R ein o de OOV!\ q ue se foru m buscar os cr ani os que eu em 1885
estudei. Ai nda h\ nao estavam os afric anos, indios e portugueses ;
quanto aos tim oren ses do Muse u de Ooimbra , esses, desde q ue aqu i
deram entrad a, nunea mais tiv eram licen ca para se apresentarem
na arvor e sagra da do R ein o de Oova,
Vis to q ue outra razao ainda nao fora aduzida para invalidar as
conclu soes do meu trabalho julgu ei que, dem onstrada pe lo confr ont o das datas a im possibi lida de de portencerem os cranios pOl'
mim est udados it ta l cole cc;ao . heter ogan ea . da coluna do capitao
Cam ara, Iioaria restab eleci da a validad e das minhas conclusoes . Nao
aconteceu ass irn : ambos osdistin tos coloniais publicaram res postas
Ii minha curta, e a mbos eles, depois de lealm ente re conhecerem a
in su bsisten cia do facto anterior mente alega do, apreseutaram novos
a rg umentos contra as conclusoes a qu e eu oheguei. Estas no vas
raznes, q ue ja sao de orclem cie nt ifica , env olve m 0 confronto do
meu tr ab alho com os de o u~ros obs erv adores. Cumpre-me a nal isa -las
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obje ctivameute, e em primeiro logar par ece-me que as dev o tran screveI' un integra:
I

'

Carta do sr. Coronel Leite de Mag alhaes
«Didrio de Noiieias » de 28 de Fenereiro de 1985)

« Sr. director do Diorio de Noticias .
A cart a pu blioada no Diorio de Noticias de 25 do mes
corrente ( 2.n pagina) 'pelo il ustre profess or da Uni versi dade
de Coimbra sr. Dr. Barros e Cunha sob a epfgrafe A origem
eini ca das populaqces de Ti mor e 0 mito da Il'/'vo/'e saq ra da
do r eino de Cava, obr iga-me a solicitar de V. um canti nho
do seu apreciado jorn al para dizer de minha justi ca sa bre
as referencias que nessa cart a me sao feitas .
Fui eu, de facto, quem, ao tel' a honra de ina ugura l' as
« conferenoias s da Sociedade P ortuguesa de Antropologia e
Etnologia, em 2 de J unho de 1919, numa grata obedie noia
a genero sa vontade. do meu distinto am igo sr. Dr. Mende s
Correia - lancou a pub lico a suspeicao de que 0 est udo
Ieito pelo sr. Dr. Barros · e Cunh a sabre cranios de Timor,
e cuj a publicacao se fez em 1898, teria inc idido sabre os
tri stes despoj os da coluna do eapitao Camara massacrada
em Fatum ian (1895 ), religiosam ente entregues a guarda da
arv ore Lulie (s agrada) do reino de Cova pelas maos supersticiosas dos ind igen as - segu ndo os manda mentos do rito a
qu e obedecem. Decorreram mais de 15 anos sabre esta
minh a afir maeao sem que, ate hoje, a visse contrariada.
E se a Providenoia me nao tivesse acudido com a boa obra
do sr. ten ente P into Correia sabre 0 Gentio de 7 imor onde
a minha velha inform acao se reproduziu, eu ter ia ido pres tar
contas ao tribunal do outro muudo pela pratica de um acto
pecaminoso - tal como agora se verifica em presenca da
carta do sr. Dr. Barros e Cunha. E clarissimo como a agua
mais pura das fontes q ne se os eranios orig inarios de Timor
fora m estudaclos pelo ilustre professor em 1885 nao podium
ser, de form a alguma , os mes mos que eu deolarei pertencerem aos trucidados de 1895 e que vieram de Timor para
Portu gal.

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Dr. J.

852

a. de Barros

e Ounha

Mas tambem e certo que eu nao inventei esta 1'emessa. . .
Colhi a informacao da boca do homem que mais larga permanencia teve naquela col6nia e que era 0 mais profundo
sabedor dos seus segredos : 0 Dr. Bslannino Lobo. E, agora
ocorre preguntar j pam onde foram, entao, os cranios de
Cova ? :Ii; precise que isto se apur e para que nenhum estudioso despreven ido venha a sofrer as consequencias da mistura babelica operada pelo massacre.
E ainda nno 6 tudo. Ha qualquer coisa mais importante
a averigu ar tamhem: onde foram colhidos, entao, os 35 crftnios que 0 sr. dr. Barros e Cunha mensurou ?
Sabe 0 Sr. Barros e Cunha que, em Timor, nao M apenas uma populacao ; h{t populacoes di uersas. Pelos caracteres sooiais e ate pelos caracteres psiquicos, a distin cao e
tamanha que nonhum a confusao se torn a posslvel. E eu
considero erro gra ve afirmar- se, pela simples antropometria
de 35 crani os, que a populacao de Timor iem Un! fundu
etnico de 1'a~a melan esia e m ais eepecialmente da dioisao
papuana dessa l'a~a - como ainda agora 0 fez 0 sr. dr. Bar-

f

ros e Cunha. P ode admitir-s e - e jll nao e pouco - que
esse fund o etnico prev aleca no grupo populacional a que
pertencem cs orftnios da serie estudada pelo ilustre professor, Mas,'indubitavelmente, 0 grosse da populacao timorense,
na metade territorial onde se exerce 0 dominic portugu es,
nao e de origem melanesia, e muito menos da sua divisao
papu . Percorri a colonia em todos os sentidos, durante seis
anos e em parte alguma observei tipos de caracteres negr6ides acentuados, a excepeno daqueles que eram produtos
conhecidos de cruzamentos com soldados e condenados de
origem africana.
Demais ap6s os largos e proficientes estudos de Ten Kate,
Lapicque e Mendes Correia, todos eles baseados em mensurac oes e observacoes sobre 0 v i,,; j a nao bll 0 direito de
se afirm ar que exista nas populacoos de Timor mais que
simples impregnacnes de sangue papu ou melanesio, modificando, num ou noutro ponto, 0 tipo predominante - malaio
ou indon esio,
Prestaria, pois, 0 sr. Barros e Cunha um alto servi ce it
cienoia se conseguisse localizar a procedeneia dos 35 crftnios que estudou ern I 885 e que lhe permitiram afirmar

°,
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que eles prooam conciudentemente a -existencia d um fuudo
etnico de raca melan esia , " qu e hoje se nao descobr e.
Pela publicacao desta ca rta, muito grato Iica ra 0 qu e e,
com tod a a consideracao. De V. etc . - Oaldas da R ai-

nha, 26-2-935.
I

.A. Le ite de Ma ga lhae s
Tenente coronel

Carta do Sr. Armando Cor reia

« Didrio de Noticias » de 2 de lIfa1'C:o de 1985)
Sr . director - P ermita-m e V. q ue ta mbe rn respond e
carts que no Diario de No ticias, e a prop6sito duma
nota, alias meram ente incidental, do meu 4 Gentio de Ti mor» ,
publicou 0 sr. dr . B ar ros e Cunha lente da U niversid ad e de
Coimbra.
Depois do que jii escre veu, 'neste mes mo jom al, 0 se n hor
tenente-coronel Leite de Magalh aes, pouoo 6 0 que me resta
para dizer, e ess e pouco resum e-se no ssguinte :
1.0 - Aceito a rectiticacao .cronol6gica do ilu st re professor, sinceramente me con gr atulo com ela, e sera com prazer
e sem reserves, qu e terei a leal dade de a registar noutra
edicao do li vro, qu e suponho nao deve tard ar m uit o. B aseava-se a minha refe reneia num a versao q ue f ui encontra r em
Timor generaliz ada. na boca dos antigos colonos e de f uncionsrios com lon ga estadia naquela provincia do ultramar,
Fiz fe por ela, tanto mais que a vi depoi s confirm ada na
valiosa monografia do sr. Leite de Magalhaes.
. 2.° - Mantenh o as drivid as q ue anunciei re la tiva mente
a classificacno etuoge nica dos tim oren ses. A os argumentos
invocados pela profunda cultu ra do sr. L eit e de Magalha es,
soja-me lteito juntar os que se infere m dum tr ab al ho r ecente
de antropometria a que pr ocedeu em Timor 0 dr. H . J .
B ijlmer, por en cargo dos organis mos ofioiais de Inv estigacao
cientffica das Indias N eerl andezas ,
Refiro-me as ~ Outlines ' of th e A nthropology of the Timor
Archi polago ' . Sintetizand o e ence rra ndo 0 re late das u urne -

a
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Oontudo SALLER considera duvidosa a existoneia no. Nova Guine,
Borneo, Oelebes etc., de 4' neqritos »erdadeiros » pois com estos se
teem confundido algumas formas vedoides e protomalaias, sendo
posslvel que se trate de « [ormas neotenic as diferentes e mais
recentes » ,
Verificar se de facto ainda existe em Timor a populaeao pigmoide
de que FOIlBEs ouviu falar, ou se dela se encontram alguns vestfgios,
e em tal caso determiner as suas caracterlsticas, e pois um dos problemas mais interessantes que a I lha de Timor apresenta .
E que desde os primeiros anos deste seculo se tern debatido
acerca das populacces pigmeas em geral, tanto oceftnieas como africanas, dais pontos de vista iuconciliaveis : um que as considera como
sobreviventes de urua raca nn ica primitiva e antiquissima, outra que
julga que serao variacaes (talvez mutacoes) locais das racas de estatura normal, e portanto independentes entre si (i). Ainda hoje ambas
as opinioes encoutram defensores numerosos e autorizados.
Outro verdadeiro enigma nos legou FORBES pels sua observacao
de indigenas de cabelos ruivos e olhos azuis (2), que vivem em Aitria
no reino de Fatumatubia. Se apenas de cabelo rui vo se tratasse nile
seria dificil a explicacao : essa COl' nao e desconhecida ent~e papuas
no. Nova Guine, e SALLER encontrou, entre os exemplares de cabelo
colhidos pal' BlJLMER, um de Manguerai (llha das Flores) e um de
Atoni-Timor nttidamente ruivos, este ultimo compreendido entre os
gra us 4 e 2 do. -escala de Fischer .
Este rutilismo e atribuido par SA LLER (3) a um factor hereditario recessivo, e BJJLMER ( 4) considera 0 oabelo preto do arqu ipelago
como sendo realmente « wn castanho rubro muito escuro, tom em
que se acliam reunidos os pigmentos melanocromo e crisocromo D .
Mas FORBES fala expressamente nao s6 de cabelo ru ivo mas
tarnham de olhos azuis (blue eyes), e esses pareee impossivel expli-

oa-los par outra causa que nao seja aquela a que e atribuida pelo
pr6prio FORBES: intervencao de U111 elemento europeu n6rdico, ida
para ali nao se sabe como nem quando.

(i) PONTRIN, por ex .; diz dos pigme us africanos
caracter algum em comum com 0 tipo Ba-tua -,
( 2) H. O. FORBES, Gp. eii., pag. (H.
(3) ApeDdice 1 a BIJLMER, pag, 212.
(1) tu«, nota a pag. 214.
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A este respeito sugeriu 0 Sr. Coronel Le ite de Magalhaes (t .) que
expliea cao do misterio poderia encontr ar-se na traqedia passada
a bordo do n avio in glez B ounty em 1791, que levou a Tim or 0 ienente
Bligh, .~ e u comandanie, com 17 marinheiroe, seguindo a tripulaqao
r esianie para Pitcairn onde, com mulheres tahitianas, criaram a
p op ulacn o loira daq uela ilh a »;
A hip6tese a na verdade engenhosa ; mas infelizment e os factos,
ate onde a possl vel conh ece-Ios, nao a confir mam. 0 uni co documento
autentico a 0 relator io do pr oprio tenente Blig h, e segu ndo este os
oficiais e marinh eiros fieis avistara m os montes de Timor em 12 de
Junbo de 178 9 e dois dias depois desembarcaram em Cupang . Be rn
tr atado s ai pelas autor idades holandesas, obtiverarn em Maryo seg uinte
passagem , a bordo de urn navio holan des, para Batavia, donde fora m
rep atri ados. Se algurn dales tivesse ficado em Timor, certamente isso
constaria do relat6r io - e em todo 0 caso seria em Cupang nao em
ter rit orio portugues, 'I'amb em nao pode dizer-se com rigor qu e a
raca hibrida de Pitcairn seja loira , pois segundo a monografia recente
de SHAPIRO (2) a gra nde ma ioria apresenta cabelos pretos ou castanh os esc uros, havendo apenas no sexo rnascul ino 1,82 % de loiros e
no feminine 4.26 0/0 Grande interesse ha vsria pois na redescoberta
dos ind fgenas ruivos e de olhos azu is vistos por Fonnns e na determinaeao dos seus caracteres fisicos, e na in vestigacfto de quaisq uer
tr adi coes aeerca da sua origem provavel.
ca

e

Es tavam jli no prelo as consideracoes que antecedem qu ando
me chegou as maos um belo trabalbo do Dr. BROUWER sobre as
popul acoes das ilhas de Alor e Pantar ( 3 ) ,
Estas ilh as pr olongam mais para leste a area estudada por
B rJ LMEH, de Fl ores oriental, Adona r e ~olor, de modo que a ex tremidade S.:K de Alor fica quas i em fr ente, e a distancia relativarnente
pequena, da parte portuguesa da ilha de Timor , E porisso evide nte
o interesse que htt no confronto das respectivas populacoes. (Veja-se
a Carta de Ti mor na pag . 374 ).

(i) Lac. cii., 'I'r ab. da Soc. Port. de Antrop . e Etn ol. Vol. I, pag. 64.
(2) H. L. SH APIRO : Descendants of the mutin eers of the Bount y; Hono.
lulu, 1929.
(3) Bijdrage tot de Anthropoloqie der Aloreilaflden, door Dr. D. BROUWER,
Amsterdam , Uitgevers maatschappij. 1936.
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Divide 0 autor a populaeao estudada em sete gr upos, quatro em
Alor e tres em Pantar:
« Quan to a estatura form am est es gru pos tr es divisoes :
a primeira, dos 3 gru pos que ocupam as duas margens do
estreito entre as ilh as, apr esenta uma estatura medi a de cerc a
de 161 em., igual ados gr upos mais altos dos estu dados por
B ULM ER ; a segunda, constituida pelos 2 gru pos de Alar cen tral e oriental com estatura niti dam ente infe rio r, ceres de
157 cm., a terceira, formada pelo oeste e centro de Pantar,
com estatura elevada, quasi 164 cm.
A pri meira destas div isoes ab range as gr upos mais dolioocefalos, com ind ices med ias de 74 ,5 a 75, 7; as r est antes,
com in dices med ics proximos de 76, podem ohamar-se sub-dolicocefalos, sendo os de estatura mais baixa aq ueles q ue
m ais se aproximam da mesocefalia . Em todos os grupos a
for ma do rost o par ece ser euriprosopa. N a forma do nari z
pr edomina a mesorrin ia com tend encia para camerrinia. A
cor da pele e em geral castanha escura ; 0 cabelo El predominantemente frizado excepto no gru po de Alo r onde se
en con tro u em re gra cabelo ondeado. A cor do ca belo El, n o
geral, negra baca, mas observnram-se com certa freqtiencia
casos de albinismo e de r utilismo. 0 cabelo ru ivo pare cia
ocorrer no grupo Lema como caraoter hereditar io re cessive.
Em todos os grupos encontraram-se muito leves sinais de urn
elsmento mong61ico (1).
Sobre a composicao etnica da populacao estudada diz

B ROUWE R :

« Ora nada se opoe, em Alar e Pantar, iI. bip6 tese de
est arm os em presence de u ma popul a~ao melanesia seme- .
Ihante aos papuas, com uma forte influoncia negri tica ( principalmente em Alar central e ori ental, onde se en con tra lllll
povo de pequ ena estatura, cabelo crespo e cor escura de pele ),
e com outra mais caucasica, que encontramos principa lme nte
em Pantar nos grupos de estatura elevada, enquanto qu e 0
elemento Veda-dravido-australiano, que entre os pap uas foi

(1) Op. cit., Sumario (em Ingles ) pogo l ID.
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observado sob re tudo nas reg ioes costeiras, ap ar ece nas nossas ilhas pri ncipalm ente nos gr upos qu e ficam sabre 0 estreito
en tre Alor e P an tar. Somente ao ele mento protomalaio se
podem atrib uir os caracteres mongo loides, em pequ eno gra u,
cu ja presen ca se observou com maier ou men or frequsncia
em todos os gr upos, car act eri zan do estes como melan esios s (I) .
Em outro lugar expl ica 0 autor que 0 ele mento Veda -dr auido-au siraliano por ele postulad o em Pantar, e 0 mesm o que B IJ Lr.IE R
considerou com o ent rando por 1/4 a 1/ 5 na com posicao da populac;uo da Nova Guino, estando port an to ja fundid o no tip o papua de
estat ura mais elevada,
A concl usiio fin al do autor e que « as monianheses desias du os
ilhas devem ser eonsiderados como melon eeios, consietindo numa
mis tu rada de elementos protomo lai os com uma [orte adi~ao do elemento papua » (2).
leitor notara de certo qu e 0 term o « melanesios s parece ser
aqui empregado em sentido muito late, abrange ndo ate as popul ac;oes resultantes da mesti cageru entre papu as e pr otom alaios .
E m todo 0 caso este est ud o, 0 mais re cente dos que tr atam do
arq ui polago Timore nse, re vela n o conjunto uma inteira conformidade
com aq uilo que at ras fica apo ntado e rn relaeno a pr opria ilha de
Timor, constitu indo portanto u ma nova conf irmaeao das conclusoes
der i vadas do velho estudo da coleccao de cranios da U ni versidade
de Coimbra .

o

I~ temp o de terminar est as oitacoes e oornent arios em que certament e j u se abuso u da pucien cia do leitor. Do que fic a ex posto
parece que .se podem tirar as seg uintes couclusoes :
I - A coleocao de cr snios da Universidade de Coimbra e certa ment e de « A utem icoe iimorezes »• A conformidad e entre as conelusees do se u estudo e as re sultantes das in vestigacce s realizadas na
parte holand esa da ilha e suficien te confirm acao dessa autenticidade.

( J ) Op. eit., pag. 110.
( z)

i bid., pag. 120.
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II - 0 substrato etnioo da populaeao de Tim or 6 constitufdo,
nao por : uma raca rinica, mas por urna mistura de element os difere ntes. Parece que nisto concorda m todos qua ntos teem est udado 0
assunto.
II I - Os caracteres destes elementos herdam-se men delian amente, ed isto res ulta a freqiiencia com q ue no mesmo indi viduo
se enc ontram combinacces variaveis de car acteres etnicos diferentes
-

(BARROS E OUNHA, LAPICQU E, T E N KATE, B IJLMER) .

IV - Na- mistura predominam os caracter es melauesios ocidentais, (on papuas no sentido em qne mais geralme nte se emprega
este termo ). Desta raca apareoem em Timor os dois tipos, dolicocefalo e sub -braquicefalo, que SALLER denomina «tipo da costa » e
«tipo
interior». Nesta opiniao concordam WALLACE, BARROS E
OUNHA, TEN K ATE e BULMER e ainda BROUWER : MENDES OOR REIA
e LAPICQ UE reconhecem a existencia dos elementos papuas sem
afirmar 0 seu predomtnio.

do

V _ . 0 segundo elemento de importftncia no substrato 6 0 protomalaio ( que alguns autores cham am indonesia ], Desta raca e provavel que a componente rep rese ntada em Timor seja ante s dos
Alturas (LEITE M AGALHAES ) do que dos Battak (MEN DES O ORR EI A ) ou mesmo dos Daiak.
VI -

A sobreviven oia act ual de Negritos em Tim or, suspeitada
por FORBES, carece de confir macuo. A ex istencia, na popul acao
actual, de um a componenie neqritica, afir mada por M UE LL ER, nno
par eoe inverp stmil, mas diftoilmente se poder a reconhecer (MENDE S
OORREIA ) e a sua int erp retacao depends do pr oblema gera l, muito
discntido, das raeas pigmeas.
0 elemento polin eeio indicado por FORBE S e por E . E.
parece ser in terpretacao er rada do «tipo papu a da costa ».
E muito duvidoso que os polinesios verdadeiros tivessem um papel
prim aci al na popu lacao de Timor.
VII -

LONG (I)

(1)

~rt. T IMOR

in. E1U:ycloped£a Britannica,
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