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Capa: Lotes 425 e 426 Lote 452



Lote 443



CAROS AMIGOS,

É com muito gosto que lhes apresentamos o catálogo do nosso Leilão 181: um leilão especial, de duas sessões, 
abrangendo um conjunto alargado de bens de particular qualidade, raridade e antiguidade.

A capa é ilustrada por dois aquários em porcelana chinesa, decoração policromada «Doucai» com “Motivos florais”, 
reinado Qianlong (1736-1795) que integraram até 1946 a famosa Colecção de arte de Sir Francis Cook (1817-1901), 
Bart., visconde de Monserrate, tido na sua época como um dos três homens mais ricos da Grã-Bretanha.

O facto de um dos aquários estar marcado na base – o que é raro e significativo – e a circunstância de ser possível 
comprovar a qualidade da proveniência das peças sem margem para dúvidas reforçam claramente o interesse 
e o valor internacional do conjunto. De facto, a pesquisa efectuada permitiu aceder a uma fotografia que reproduz
uma das peças em causa na sala de jantar do famoso palácio que Sir Francis Cook mandou reedificar em Monserrate,
Sintra, em 1856 e que foi muito recentemente restaurado.

Diversas outras peças – contadores, escritórios, esculturas em marfim, uma mesa 
e um raro tinteiro Namban (lote 223) 

ilustram a originalidade, a estética e a riqueza cultural das peças de arte de encomenda portuguesa desde o tempo 
dos Descobrimentos, da África ao Extremo Oriente – encontro e cruzamento da arte e da cultura portuguesas com a arte
e a cultura, as crenças, as tradições, os estilos e as técnicas da Índia, do Ceilão, da China ou do Japão, para nomear 
apenas alguns dos Países com que mais estreitamente nos ligámos desde o século XVI.

E ainda: pintura; mobiliário português e estrangeiro; Arte Sacra; pratas e jóias; Colecção de relógios de mesa 
e de caixa alta; tapetes; porcelana europeia; vidros e cristais; livros e Colecção de gravuras e litografias com temática 
relacionada com a cidade do Porto.

Dois anúncios, a terminar: 

O arranque, já no próximo mês de Outubro, dos LEILÕES ONLINE NA CABRAL MONCADA LEILÕES.

Assinalando de forma inovadora os vinte anos de vida da Cabral Moncada Leilões visamos complementar os serviços
prestados até hoje através dos leilões presenciais, alargando e rejuvenescendo o público vendedor e comprador, 
diversificando e tornando mais acessíveis os bens transaccionados em leilão, actualizando as Condições Negociais, 
designadamente as comissões devidas (vd. Guia do Cliente) e modernizando as modalidades de participação 
convencionais, a começar por um novo website – mas mantendo sem alteração o rigor, a qualidade e o profissionalismo
em que assenta a confiança que em nós quiseram depositar e que queremos continuar a merecer.

A mais recente publicação da nossa participada SCRIBE, intitulada “Do Oriente ao Ocidente: a Aventura 
da Porcelana Chinesa de Exportação com Decoração Ocidental (1695-1815)”, 
da autoria de Filomena Cunha Alves e Paulo Cunha Alves – já disponível.

Esperando ter o gosto de os receber brevemente, com os melhores cumprimentos,

Pedro-Maria de Alvim Miguel Cabral de Moncada

a abrir





ASSOCIAÇÃO PORTuGuESA DAS LEILOEIRAS DE ARTE – APLARTE

CONSTITuIÇÃO E ÂMBITO
Constituída por escritura pública de 15 de Dezembro de 2015, a ASSOCIAÇÃO PORTuGuESA DAS LEILOEIRAS 
DE ARTE – APLARTE é a associação representativa das empresas leiloeiras de venda voluntária de Antiguidades 
e Obras de Arte, Arte Moderna e Contemporânea e demais Bens Culturais Móveis.

ESPECIFICIDADE E REPRESENTAÇÃO
A APLARTE resulta da especificidade própria dos leilões de arte que, a vários títulos, se distinguem de outro tipo 
de leilões com objecto muito diferente – industriais, imobiliários, judiciais, etc. – e tem como missão representar 
as leiloeiras de Arte em Portugal, onde, até este momento, não tinham qualquer representação institucional.

A necessidade de uma representação eficaz, nacional e internacional, que há muito se fazia sentir, tornou-se 
premente com a recente aprovação do Decreto-Lei nº 155/2015 que estabelece o regime jurídico da actividade 
leiloeira sem distinguir os leilões de Arte de todos os outros.

OBJECTIVO
A APLARTE tem como objectivo central que no Mercado de Arte Leiloeiro sejam observados os mais elevados
padrões técnicos e éticos, de acordo com as melhores práticas nacionais e internacionais, tendo em vista, 
em última instância, a existência de um mercado transparente e uma defesa efectiva dos interesses de todos 
os intervenientes no mercado e em especial dos vendedores e dos compradores.

Simultaneamente, a APLARTE constitui-se como interlocutor e parceiro natural dos organismos públicos 
com a tutela directa do sector – desde logo o Ministério e a Secretaria de Estado da Cultura, em particular 
a Direcção-Geral do Património Cultural – mas também a ASAE, as autoridades policiais e aduaneiras,
a IN-CM, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, e as instituições privadas ligadas ao mundo 
da Cultura e ao Mercado de Arte – mas também, pela sua crescente relevância económica, com a área da Economia
e do Turismo.

TÍTuLO DE AuTORIZAÇÃO E ADMISSÃO
Nos termos da lei, o exercício da actividade leiloeira depende hoje de um título de autorização a emitir 
pela autoridade competente para o efeito – Direcção-Geral das Actividades Económicas.

Neste contexto, a admissão de qualquer Empresa Leiloeira de Arte como Associada Ordinária na APLARTE 
depende da verificação cumulativa:

1. Da obtenção do referido título de autorização para o exercício da actividade leiloeira;

2. Da conformação da sua actividade com os padrões técnicos e éticos definidos pelos códigos de conduta 
e documentos de cariz similar adoptados pela APLARTE.

IDENTIFICAÇÃO

O logotipo adoptado pela APLARTE e que acima se reproduz pode e deve ser utilizado pelas Associadas Ordinárias, 
identificando tal qualidade.



Título DE ROMA PARA LISBOA - UM ÁLBUM PARA O REI MAGNÂNIMO 
Coordenação Teresa Leonor Vale
Versão Portuguesa; Inglesa
Formato 225 x 300 mm
Nº páginas 336
Acabamento capa brochada com badanas completa

€ 35

Portes € 6 (continente) 
Livros disponíveis em: www.scribe.pt

Título OURIVESARIA PORTUGUESA DE APARATO - SÉCULOS XV E XVI 
Autor Nuno Vassallo e Silva
Versão Bilingue (Português e Inglês)
Formato 235 x 290 mm
Nº páginas 248 
Acabamento Capa dura

€ 35

Portes € 6 (continente) 
Livros disponíveis em: www.scribe.pt

SCRIBE
PRODUÇÕES CULTURAIS, LDA. ainda disponível / still available



Título DO ORIENTE AO OCIDENTE: 
A AVENTURA DA PORCELANA CHINESA DE EXPORTAÇÃO 
COM DECORAÇÃO OCIDENTAL (1695-1815)
Autores Filomena Cunha Alves e Paulo Cunha Alves
Versões Portuguesa e Inglesa
Formato 245 x 300 mm
Nº páginas 304
Papel Couché
Acabamento Capa dura com sobrecapa

€ 49

Portes € 6 (continente) 
Livros disponíveis em: www.scribe.pt

www.scribe.pt

novidades / recently published

A colecção privada aqui apresentada, construída ao longo de mais 
de 20 anos, ilustra com rigor o tema em discussão, sendo complementada
por um excelente trabalho de fotografia, que destaca, nas quase duzentas
peças fotografadas, os principais temas europeus reproduzidos 
na porcelana chinesa. A obra gráfica é ainda complementada 
com a apresentação de um conjunto de gravuras dos séculos XVII e XVIII, 
ilustrando os portos à época envolvidos no comércio com o Oriente. 

Filomena Cunha Alves é licenciada em História pela Universidade 
de Lisboa, tendo ao longo da sua vida lecionado em diversas 
universidades no domínio da História, das Ciências Sociais e da Gestão. 
Paulo Cunha Alves é licenciado em Relações Internacionais 
pela Universidade de Lisboa e é diplomata.

A porcelana chinesa decorada com temas ocidentais representa uma área
muito específica no comércio da porcelana da Companhia das Índias, 
como ainda é conhecida em Portugal, não tendo merecido, em anos
recentes, a atenção de investigadores e académicos. Na sua base estão
gravuras, desenhos, quadros e muitas outras fontes de inspiração que,
sobretudo durante o século XVIII, foram transportadas para a China, 
onde foram depois, em maior ou menor grau de perícia, copiadas pelo
artista chinês e imaterializadas em objectos de porcelana, encomendados
por Europeus e Americanos.
Nesta perspectiva, Do Oriente ao Ocidente: a Aventura da Porcelana Chinesa 
de Exportação com Decoração Ocidental (1695-1815) não deixa de ser uma obra
pioneira no mercado português, não sendo conhecidas outras que, 
na sua totalidade, se dediquem a tão particular e fascinante temática.
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Deutsche Bank
Private & Business Clients

Lisboa - Private Banking
Rua Castilho Nº 20, 7º, 1250-069 Lisboa
Tel: 213 111 225

Porto - Private Banking
Avenida da Boavista, 3265 - Sala 2.1
Ed. Oceanos, 4100-137 Porto, Tel: 226 192 200

Contar com um aconselhamento e expertise financeiro reconhecidos internacionalmente é estar sempre 
um passo à frente. O Deutsche Bank oferece-lhe sempre as soluções de investimento mais adequadas ao seu 
perfil e expectativas. O que melhor servir o nosso Cliente, é o investimento certo.

A arte de saber investir.

       



LEILÃO 181 • 26 e 27 de Setembro de 2016 • 19h30

1ª SESSÃO - 26 de Setembro - LOTES 1 - 400

1 ApArelho óptico de medição,
marfim, haste com gravação “Escala de aproximação e de afastamento”,
aplicações em metal cromado, francês, séc. XIX/XX, 
AVA, AD - L’UNIVERSELLE - BREVETE S.G.D.G.
Dim. - 28 x 10,5 cm € 1.200 - 1.800

An opticAl meAsuring device, 
ivory, handle with engraving “Approach and removal scale”, 
chrome metal applications, French, 19th/20th C., 
AVA, AD - L’UNIVERSELLE - BREVETE S.G.D.G.

cabral moncada leilões 181 | 26 de Setembro de 2016 11
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2 sinete,
mão em osso esculpido “Figa”, 
cunho em bronze “Santo com palma”, 
português, séc. XVIII, pequenas faltas
Dim. - 11 cm € 80 - 120

A seAl, 
carved bone handle “Fingers Crossed”,
bronze seal “St. with palm”,
Portuguese, 18th C., small faults

3 cinquentA e nove bilros diversos,
marfim torneado, 
portugueses, séc. XVIII e XIX, 
sinais de uso, pequenas faltas
Dim. - 10 cm (os maiores)

€ 120 - 180

FiFty nine severAl bobbins, 
turned ivory, Portuguese, 18th and 19th C.,
signs of use, small faults

4 FrAsco oitAvAdo,
vidro pintado, decoração policromada “Fidalgo com cálice” 
e “Flores”, aro e tampa de estanho, Boémia, séc. XVIII
Dim. - 16 cm € 300 - 450

An octAgonAl FlAsk, 
painted glass, polychrome decoration “Nobleman with goblet” 
and “Flowers”, tin ring and cover, Bohemia, 18th C.

5 FrAsco,
vidro pintado, decoração policromada “Aguadeira” e “Flores”,
Boémia, séc. XVIII, pequena falta e esbeiçadelas no bordo,
falta do aro e da tampa de estanho
Dim. - 18 cm € 150 - 225

A FlAsk, 
painted glass, polychrome decoration “water carrier “ 
and “Flowers”, Bohemia, 18th C., small fault and chips 
on the rim, missing of the ring and tin cover

Nota: vd. VÁVRA, Jaroslav R. 
- “5000 Years of Glass-Making -
The History of Glass”. 
Prague: Artia, 1954, p. 126, 
nº 327; e Roteiro da Colecção 
do Museu Nacional de Soares 
dos Reis, Porto. Lisboa: Instituto
Português de Museus, 2001, 
p. 150, nº inv 341.

Nota: vd. VÁVRA, Jaroslav R. 
- “5000 Years of Glass-Making -
The History of Glass”. 
Prague:  Artia, 1954, p. 126, 
nº 327; e Roteiro da Colecção 
do Museu Nacional de Soares 
dos Reis, Porto. Lisboa: Instituto
Português de Museus, 2001, 
p. 150, nº inv 341.
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6 quAtro FrAscos diversos,
vidro soprado e moldado, 
decoração policromada «Flores», 
um em vidro leitoso, aros em estanho, 
Boémia, séc. XVIII, um com pequena falta 
no gargalo, falta das tampas
Dim. - 15 cm (o maior) € 400 - 600

Nota: vd. Roteiro da Colecção do Museu Nacional 
de Soares dos Reis, Porto. Lisboa: Instituto Português 
de Museus, 2001, p. 150, nº inv 341 e 348.

Four diFFerent FlAsks, 
blown and moulded glass, polychrome decoration
“Flowers”, one with milky glass, brown rings,
Bohemia, 18th C., one with small fault 
on the bottleneck, missing covers

8 FrAsco,
vidro coalhado pintado, decoração policromada “Flores”, 
aro em estanho, Boémia, séc. XVIII, falta da tampa
Dim. - 11,5 cm € 100 - 150

Nota: vd. VÁVRA, Jaroslav R. - “5000 Years of Glass-Making 
- The History of Glass”. Prague: Artia, 1954, p. 125, nº 325;
e Roteiro do Museu Nacional de Soares dos Reis, Porto.
Lisboa: Instituto Português de Museus, 2001, p. 151, nº inv 178.
Integrou a Colecção Ernesto de Vilhena, 
conforme etiqueta com inscrição manuscrita colada no fundo.

A FlAsk, 
curdled painted glass, polychrome decoration curdled “Flowers”,
tin ring, Bohemia, 18th C., missing cover

7 pAr de copos,
vidro coalhado pintado provavelmente 
da Fábrica de La Granja de Santo Ildefonso,
decoração policromada “Lanceiro e touro”,
espanhóis, séc. XVIII
Dim. - 9,5 cm (o maior) € 150 - 225

A pAir oF goblets, 
painted curdled glass probably from 
La Granja de Santo Ildefonso Manufactory,
polychrome decoration “Lancer and bull”, 
Spanish, 18th C.
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9 retrAto de d. pedro de sousA e holstein

- 1º duque de pAlmelA e Arreio de cAvAlo,
litografia sobre papel, arreio em couro com aplicações em metal
prateado e dourado com duas iniciais P encimadas por coroa 
de duque - duques de Palmela, inglesa e português, séc. XIX,
sinais de uso
Dim. - 30 x 23 cm (litografia) € 250 - 375

10 “d. luiz rei de portugAl e dos AlgArves

e d. mAriA de sAboyA rAinhA de portugAl e dos AlgArves”,
medalha em cobre comemorativa do casamento real - 27 de
Setembro de 1862, portuguesa, séc. XIX, assinada D. CANZANI
Dim. - 7,5 cm € 80 - 120

Nota: vd. LAMAS, Arthur - “Medalhas portuguesas e estrangeiras
referentes a Portugal”. Lisboa: Tip. de Adolpho de Mendonça, 1916, 
pp. 228-229 e Est. 44, nºs 151 e 152.

portrAit oF d. pedro de sousA holstein

- 1st duke oF pAlmelA And horse-hArness, 
lithograph on paper, leather harness with gilt and silver 
metal applications and two initials surmounted by a Duke
coronet - Dukes of Palmela, English/Portuguese, 19th C., 
signs of use

“d. luiz i And d. mAriA oF sAvoy, 
king And queen oF portugAl And oF the AlgArves”,
copper medal celebrating the Royal Wedding 
- 27 September 1862, Portuguese, 19th C., signed D. Canzani



11 bArtolomeu dA costA - 1731-1801,
estátuA equestre de d. José,
medalha em biscuit relevado reproduzindo 
a maquinaria de suspensão da Estátua
Equestre do Rei D. José I, estátua, 
reservas e verso com inscrições relativas 
ao tema, inscrição LISBOA - GRAVADA 
NO ARCENAL R. DO EXERCITO POR IOAO 
DE FIGUEIREDO, assinada e datada de 1775
Dim. - 11,5 x 7 cm € 300 - 450

Nota: vd. catálogo da exposição 
“Portugal and Porcelain”. 
Nova Iorque: The Metropolitan Museum 
of Art, New, 1984-1985, nº 88, 
encontrando-se reproduzida ampliada 
na capa e contracapa.

12 conJunto de 88 reproduções de “intAglios”,
oitenta e oito medalhões de gesso relevado, emoldurados em duas
molduras de madeira pintada e dourada, europeus, séc. XIX (1ª metade)
Dim. - 35 x 28 cm (moldura) € 500 - 750

A set oF 88 “intAglio” reproductions, 
88 plaster medallions en relief, framed in two painted and gilt wooden
frames, European, 19th C. (1st half)

equestriAn stAtue oF king d. José i 
oF portugAl, 
biscuit medal en relief reproducing 
the suspension machinery of the equestrian 
statue of King D. José I of Portugal, statue,
reserves and back with inscriptions relating 
to the theme, LISBOA - GRAVADA NO ARCENAL
R. DO EXERCITO POR IOAO DE FIGUEIREDO /
LISBON - ENGRAVED ON ARCENAL R. ARMY BY
IOAO DE FIGUEIREDO, signed and dated 1775
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14 almofariz com Pilão,
bronze, decoração relevada “Nervuras”, dois espigões com
orifício, ibérico, séc. XVI, sinais de uso
Dim. - 8 x 15 cm € 700 - 1.050

Nota: vd. SILVA, Martins da - “A Evolução do Almofariz Peninsular do
Século XIII ao Século XIX”. Lisboa: Academia Nacional de Belas Artes,
1975, p. 6, fig. 9.

a mortar with Pestle, 
bronze, “Ribbed” decoration en relief, two spikes with hole,
Iberian, 16th C., signs of use

15 almofariz com Pilão,
bronze, decoração relevada “Nervuras”, ibérico, séc. XVI, 
sinais de uso
Dim. - 9 x 15 cm € 600 - 900

Nota: vd. SILVA, Martins da - “A Evolução do Almofariz Peninsular 
do Século XIII ao Século XIX”. Lisboa: Academia Nacional de Belas
Artes, 1975, p. 7, nº 13. 

a mortar with Pestle, 
bronze, “ribbed” decoration en relief, Iberian, 16th C., 
signs of use

13 Par de galhetas com bandeja recortada,
estanho, portuguesas, séc. XVIII
Dim. - 10 cm (galheta); 18 x 14 cm (bandeja)

€ 80 - 120

Nota: vd. ZELLER, Rolando van - “Estanhos Portugueses”.
Porto: Livraria Civilização, 1969, Estampa XXXI.

a Pair of cruets with scalloPed stand, 
tin, Portuguese, 18th C.



16 Cruz proCessional,
gótica, bronze, frente com escultura “Cristo crucificado”, 
verso com medalhão relevado “Nossa Senhora com o Menino Jesus”, 
ibérica, séc. XIV/XV, defeitos e restauro
Dim. - 71 cm € 2.700 - 4.050

Nota: vd. roteiro da colecção do Museu Nacional de Soares dos Reis, Porto:
Instituto Português de Museus, 2001, p. 176, nº inv 38.

a preCessional Cross, 
gothic, bronze, front with sculpture “Crucified Christ”, 
back with medallion en relief “Our Lady with the Child Jesus”, 
Iberian, 14th/15th C., defects and restoration
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17 Castiçal,
maneirista, metal amarelo, ibérico, séc. XVII, 
sinais de uso, faltas e  defeitos
Dim. - 22 x 15,5 cm € 60 - 90

a CandlestiCk, 
mannerist, yellow metal, Iberian, 17th C., 
signs of use, faults and defects

18 Castiçal de Base triangular,
maneirista, metal amarelo, ibérico, séc. XVII, 
sinais de uso, pequenos defeitos
Dim. - 18,5 x 13 x 13 cm € 60 - 90

a CandlestiCk with triangular Base, 
mannerist, yellow metal, Iberian, 17th C., 
signs of use, small defects

19 BaCia Com pegas,
metal amarelo, portuguesa, séc. XVIII, 
sinais de uso, pequenas amolgadelas
Dim. - 14 x 42 cm € 150 - 225

a Basin with handles, 
yellow metal, Portuguese, 18th C., 
signs of use, small bruises
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20 esCrivaninha triangular Com três pés e pega Central,
D. Maria I (1777-1816), metal amarelo, 
dois recipientes para tinta e um areeiro, 
português, sinais de uso
Dim. - 21 x 16 x 16 cm € 180 - 270

a tringular tripod inkstand with Central handle,
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), yellow metal,
two inkwells and a pounce pot, Portuguese, signs of use

21 par de Castiçais,
maneiristas, bronze, fustes torneados, portugueses, séc. XVII, 
sinais de uso, pequenos defeitos
Dim. - 25 cm € 300 - 450

a pair of CandlestiCks,
mannerist, bronze, turned stems, Portuguese, 17th C., 
signs of use, small defects

22 galheteiro de seis pés,
estanho, português, séc. XVIII, amolgadelas, 
pequenos defeitos
Dim. - 24 x 20 x 15,5 cm € 200 - 300

Nota: vd. VAN ZELLER, Rolando - “Estanhos Portugueses”.
Porto: Livraria Civilização, 1969, Estampa XXIX.

a six-footed Cruet, 
tin, Portuguese, 18th C., bruises, small defects
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23 estojo de Cirurgia,
mogno, ferragens em metal amarelo, 
interior com instrumentos cirúrgicos em aço, 
metal cromado, ébano e outros materiais, 
francês, séc. XIX, falta de diversos instrumentos, 
alguns instrumentos adaptados, pequenos defeitos
Dim. - 10 x 51 x 28 cm (estojo) € 800 - 1.200

a surgery kit, 
mahogany, yellow metal mounts, 
interior with steel, chrome metal, 
ebony and other materials surgical instruments, 
French, 19th C., several instruments missing, 
some of them adapted, small defects

24 modelo de sistema solar,
bronze gravado e metal revestido a litografia, 
pé em madeira torneada e ebanizada, 
francês, séc. XIX/XX, pé com vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 60 cm € 600 - 900

a solar system model, 
engraved bronze and lithography-lined metal, 
turned and ebonised wooden foot, 
French, 19th/20th C., foot with traces of wood insects



27 visor de diapositivos,
caixa em mogno, diapositivos sobre vidro,
francês, séc. XX, sinais de insectos
xilófagos, sinais de uso, marcado
STÉRÉOSCOPE MAGNÉTIQUE PLANOX
Dim. - 45 x 28 x 25,5 cm € 280 - 420

a slide viewer, 
mahogany case, slides on glass, 
European, 19th/20th C., 
traces of wood insects, signs of use

25 Cavalo de Baloiço,
madeira, metal e papier-maché, olhos de vidro,
inglês, séc. XX (1ª metade), 
sinais de uso, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 95 x 116 x 40 cm € 250 - 375

a roCking horse, 
wood, metal and papier-maché, glass eyes, 
English, 20th C. (1st half), 
signs of use, small faults and defects

26 visor de diapositivos,
caixa em mogno, diapositivos sobre vidro, 
europeu, séc. XIX/XX, pequenos defeitos
Dim. - 33,5 x 25 x 27 cm € 220 - 330

a slide viewer, 
mahogany case, slides on glass, 
European, 19th/20th C., small defects
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29 Caçada a Cavalo,
placa redonda em faiança, 
decoração policromada ao gosto Iznik, 
turca, séc. XIX, pequenas faltas, craquelé
Dim. - 54 x 3 cm € 1.000 - 1.500

hunt on horseBaCk, 
round faiance plaque, 
polychrome decoration the Iznik manner,
Turkish, 19th C., small faults, craquelé

28 polvorinho,
latão relevado, Norte de África, séc. XIX, 
falta da tampa, sinais de uso, desgaste
Dim. - 13,5 cm € 200 - 300

a powder flask, 
brass en relief, North Africa, 19th C., 
missing cover, signs of use, wear and tear



30 florões,
painel de 100 azulejos diversos, 
decoração policromada, hispano-árabes, séc. XVI, faltas
Dim. - 132 x 134 cm € 2.500 - 3.750

fleurons, 
100 different tile panel, polychrome decoration, 
Hispano-Arabic, 16th C., faults

31 florões,
painel de 100 azulejos diversos, 
decoração policromada, hispano-árabes, séc. XVI, faltas
Dim. - 132 x 134 cm € 2.500 - 3.750

fleurons, 
100 different tile panel, polychrome decoration, 
Hispano-Arabic, 16th C., faults

30

31
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32 prato,
faiança, decoração a vinoso “Chinoiseries”, 
europeu, séc. XVIII 
Dim. - 22,5 cm € 150 - 225

a dish, 
faience, 
vinous decoration “Chinoiseries”, 
European, 18th C.

33 dois pratos,
faiança, decoração a vinoso “Chinoiseries”,
europeus, séc. XVIII, pequenas faltas 
no vidrado dos bordos, um com etiqueta
no verso indicando a proveniência 
de Château de Lucens (Suiça)
Dim. - 22,5 cm € 300 - 450

34 prato,
faiança, decoração dita de «Contas» a azul e vinoso
“Paisagem com casas”, português, séc. XVII (2ª metade),
esbeiçadelas, pequenas faltas no vidrado
Dim. - 33 cm € 700 - 1.050

Nota: Colecção Francisco Cabral Moncada.
vd. MONCADA, Miguel Cabral de - “Faiança Portuguesa, 
sécs. XVI a XVIII”. Lisboa: SCRIBE, 2008, p. 117, nºs 114 e 115.

a dish, 
faience, blue and vinous «beaded» decoration 
“Landscape with houses”, Portuguese, 17th C. (2nd half),
chips, small faults on the glaze

two dishes, 
faience, vinous decoration
“Chinoiseries”, European, 18th C., 
small faults on the rim’s glaze, 
one with label on the back
indicating the origin from
Château de Lucens (Switzerland)
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36 prato,
faiança, decoração de «Aranhões» a azul e vinoso 
“Paisagem com castelo”, português, séc. XVII (2ª metade),
cabelo, pequenas esbeiçadelas
Dim. - 34 cm € 800 - 1.200

Nota: vd. MONCADA, Miguel Cabral de - “Faiança Portuguesa 
- séc. XVI a séc. XVIII”. Lisboa: SCRIBE, 2008, pp. 71-80, nºs 51 a 65.

a dish, 
faience, blue and vinous «Aranhões» decoration 
“Landscape with castle”, Portuguese, 17th C. (2nd half), 
hairline, small chips

Nota: exemplares semelhantes
integraram a exposição 
“On the World’s Routes - Portuguese
Faience (16th-18th centuries)”,
encontrando-se representadas 
no respectivo catálogo - GOMES,
Mário Varela; CASIMIRO, Tânia Manuel
- “On the World’s Routes - Portuguese
Faience (16th-18th centuries)”. 
Lisboa: Universidade Nova 
de Lisboa/Instituto de Arqueologia 
e Paleociências, 2013, pp. 208-209.

35 jarro,
faiança, decoração a azul “Escudo com símbolos e letras, 
encimado por elmo e paquife”, aro em estanho, 
português, séc. XVII (1ª metade), falta da tampa, 
fundo com cabelo, craquelé, pequena esbeiçadela, 
pequenas faltas no vidrado
Dim. - 24 cm € 3.500 - 5.250

a jug,
faience, blue decoration “Shield charged with symbols
and letters topped by helmet and mantling”, tin ring,
Portuguese, 17 C. (1st half), missing lid, hairline at the
bottom, craquelé, small chip, 
small faults on the glaze



37 jarra,
faiança do Juncal, 
decoração a azul “Flores”, 
portuguesa, séc. XIX (1ª metade),
cabelos, esbeiçadelas, pequenas faltas
no vidrado
Dim. - 18,5 cm € 60 - 90

Nota: vd. SAMPAIO, Jorge Pereira 
de - “A Faiança da Real Fábrica do Juncal”.
Lisboa: Estar Editora, 2000, p. 143, nº 71.

a vase, 
Juncal faience, blue decoration “Flowers”,
Portuguese, 19th C. (1st half), hairlines,
chips, small faults on the glaze

38 jarra,
faiança do Juncal, 
decoração a vinoso “Flores”, 
portuguesa, séc. XVIII/XIX, pequenas
esbeiçadelas, desgastes no vidrado
Dim. - 16,5 cm € 60 - 90

Nota: vd. SAMPAIO, Jorge Pereira 
de - “A Faiança da Real Fábrica do Juncal”.
Lisboa: Estar Editora, 2000, p. 143, nº 70.

a vase, 
Juncal faience, vinous decoration
“Flowers”, Portuguese, 18th/19th C.,
small chips, wear on the glaze

39 jarra,
faiança do Juncal, 
decoração a azul “Flores”, 
portuguesa, séc. XIX (1ª metade),
esbeiçadelas, pequenas faltas no vidrado
Dim. - 15 cm € 60 - 90

Nota: vd. SAMPAIO, Jorge Pereira 
de - “A Faiança da Real Fábrica do Juncal”.
Lisboa: Estar Editora, 2000, p. 143, nº 70.

a vase, 
Juncal faience, blue decoration “Flowers”,
Portuguese, 19th C. (1st half), chips,
small faults on the glaze

40 jarra,
faiança do Juncal, 
decoração a azul “Flores”, 
reserva com inscrição a vinoso SS.A,
portuguesa, séc. XIX (1ª metade),
esbeiçadelas, pequenas faltas no vidrado
Dim. - 16 cm € 80 - 120

Nota: vd. SAMPAIO, Jorge Pereira 
de - “A Faiança da Real Fábrica do Juncal”.
Lisboa: Estar Editora, 2000, p. 143, nº 71.

a vase, 
Juncal faience, blue decoration “Flowers”,
reserve with vinous inscription SS.A,
Portuguese, 19th C. (1st half), 
chips, small faults on the glaze

37

38

39

40
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43 Bule,
faiança do Juncal, decoração a vinoso “Grinaldas e folhas”,
português, séc. XVIII/XIX, ligeiras esbeiçadelas,
pequenas faltas no vidrado, tampa possivelmente
adaptada com aba partida e colada
Dim. - 20 x 23 x 15 cm € 80 - 120

Nota: vd. SAMPAIO, Jorge Pereira de - “A Faiança da Real Fábrica
do Juncal”. Lisboa: Estar Editora, 2000, p. 181, nº 113.

a teapot, 
Juncal faience, vinous decoration “Garlands and foliage”,
Portuguese, 18th/19th C., slight chips, small faults on the
glaze, possibly adapted cover with broken and glued rim

42 galheteiro,
faiança do Juncal, decoração a vinoso “Grinaldas 
e folhagem”, portuguesa, séc. XVIII/XIX, 
esbeiçadelas, cabelos e pequenas faltas no vidrado
Dim. - 21 x 20 x 16 cm € 100 - 150

Nota: vd. SAMPAIO, Jorge Pereira de - “A Faiança da Real
Fábrica do Juncal”. Lisboa: Estar Editora, 2000, p. 150, nº 78.

a Cruet, 
Juncal faience, vinous decoration 
“Garlands and foliage”, Portuguese, 18th/19th C.,
chips, hairlines and small faults on the glaze

41 travessa reCortada,
faiança do Juncal, decoração a vinoso “Grinaldas e folhagem”,
portuguesa, séc. XVIII/XIX, ligeiras esbeiçadelas
Dim. - 30 x 36 cm € 120 - 180

Nota: vd. SAMPAIO, Jorge Pereira de - “A Faiança da Real Fábrica do
Juncal”. Lisboa: Estar Editora, 2000, p. 137, nº 60.

a sCalloped large dish, 
Juncal faience, vinous decoration “Garlands and foliage”,
Portuguese, 18th/19th C., slight chips
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44 prato,
faiança, decoração policromada “Flores”, 
português, séc. XVIII/XIX, 
pequenas faltas no vidrado do bordo
Dim. - 34,5 cm € 300 - 450

a dish, 
faience, polychrome decoration “Flowers”,
Portuguese, 18th/19th C., 
small faults on the rim’s glaze

45 prato,
faiança de Estremoz,
decoração policromada “Flores”, 
português, séc. XVIII/XIX, 
pequenas esbeiçadelas e pequenas faltas
no vidrado do bordo
Dim. - 29,5 cm € 300 - 450

a dish, 
Estremoz faience, polychrome decoration
“Flowers”, Portuguese, 18th/19th C., 
small chips and small faults on the rim’s glaze

46 Caixa “Chinês sentado”,
faiança, decoração policromada,
portuguesa, séc. XIX (1ª metade),
tampa com restauros, faltas no vidrado
Dim. - 12,5 cm € 200 - 300

a Box “seated Chinese”, 
faience, polychrome decoration, 
Portuguese, 19th C., restored lid
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48 terrina “peixe”,
barro vidrado das Caldas dito da «Maria dos Cacos», 
decoração a beige e castanho sobre escamas relevadas,
portuguesa, séc. XIX (2ª metade), pequenas esbeiçadelas
Dim. - 10,5 x 39 x 15 cm € 180 - 270

Nota: vd. “Expo-Caldas 77”. Caldas da Rainha: Museu Malhoa, 1977,
p. 51, nº 104.

a “fish” tureen,
glazed clay from Caldas da Rainha aka «Maria dos Cacos», 
beige and brown decoration on scales en relief, 
Portuguese, 19th C. (2nd half), small chips

47 prato,
faiança, decoração policromada
“Talheres e postas de peixe”,
português, séc. XIX, 
esbeiçadela e faltas no vidrado do bordo
Dim. - 35 cm € 200 - 300

a dish, 
faience, polychrome decoration 
“Cutlery and slices of fish”, 
Portuguese, 19th C., 
chip and faults on the rim’s glaze
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49 josé jÚlio de sousa pinto - 1856-1939,
“o algarvio”,
óleo sobre madeira, vestígios de insectos xilófagos,
assinado e datado de 1896, verso com inscrição
VILLA NOVA DE PORTIMÃO, 1896
Dim. - 27 x 17 cm € 1.000 - 1.500

“o algarvio” (a native from the algarve),
oil on board, traces of wood insects, 
signed and dated 1896, inscription on the back
VILLA NOVA DE PORTIMÃO, 1896

50 franCisCo josé de resende - 1825-1893,
napolitanas,
óleo sobre folha de metal, assinado e datado 
de 1885 e com inscrição RICORDO DI ROMA
Dim. - 27 x 25 cm € 800 - 1.200

neapolitan women, 
oil on metal sheet, signed and dated 1885 
with inscription RICORDO DI ROMA
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52 retrato de senhor,
óleo sobre tela, escola portuguesa, séc. XVIII (1ª metade),
reentelado, restauros
Dim. - 34 x 25,5 cm € 400 - 600

Nota: segundo tradição familiar, tratar-se-á de D. Jorge Francisco
de Meneses (1690-1736), casado com D. Luísa Clara de Portugal,
a «Flor da Murta».

portrait of a gentleman, 
oil on canvas, Portuguese school, 18th C. (1st half),
relined, restoration

51 retrato de d. josé, prínCipe do Brasil (1761-1788),
óleo sobre tela, inscrição manuscrita no verso 
S. A. R. EL SEÑOR PRINCIPE DEL BRAZIL DN. JOSE 
DE BRAGANZA, escola portuguesa, séc. XVIII (4º quartel),
pequenas faltas na pintura, pequeno furo na tela, 
pequenos restauros
Dim. - 63 x 53 cm € 2.500 - 3.750

Nota: segundo um original de Giuseppe Troni (1739-1810) 
que se encontra no Museu de Évora.

portrait of d. josé, prinCe of Brazil (1761-1788), 
oil on canvas, handwritten inscription on the back 
S. A. R. EL SEÑOR PRINCIPE DEL BRAZIL DN. JOSE 
DE BRAGANZA, Portuguese school, 18th C. (4th quarter),
small faults on the painting, small hole on the canvas, 
small restoration
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53 jean pillement - 1728-1808,
paisagem Com figuras e ponte,
grafite sobre papel, 
pequenas manchas de humidade, assinada
Dim. - 18,5 x 12,5 cm € 600 - 900

landsCape with figures and Bridge, 
pencil on paper, small moisture stains, signed

54 Carneiro,
grafite e lápis branco sobre papel, escola francesa, séc. XX,
pequenos furos, assinado C. PERRON (provavelmente CHARLES
PERRON - 1893-1958) e datado de 1911
Dim. - 15,5 x 21 cm € 80 - 120

a sheep,
white pencil and graphite on paper, French school, 20th C.,
small holes, signed C. PERRON (probably CHARLES PERRON -
1893-1958) and dated 1911

55   miguel Ângelo lupi - 1826-1883,
“mãe e menina”,
tinta da China sobre papel, não assinada
Dim. - 22 x 16 cm € 250 - 375

Nota: integrou a exposição “Miguel Ângelo Lupi - 1826-1883”. 
Lisboa: Museu do Chiado - Instituto Português de Museus, 2002, 
pp. 138-139, nº 90, onde se encontra datada de c. 1871-79.

mother and Child girl, 
ink on paper, unsigned
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57 CENA DE INTERIOR,
óleo sobre madeira, escola portuguesa, séc. XVIII/XIX, 
fissuras na madeira, restauros
Dim. - 27,5 x 39,5 cm € 500 - 750

A DOmESTIC SCENE, 
oil on board, Portuguese school, 18th/19th C., 
cracks in the wood, restoration

56 NICOLAS DELERIVE - 1755-1818,
O bARbEIRO,
óleo sobre madeira, pequenos restauros, assinado
Dim. - 16 x 13 cm € 3.000 - 4.500

Nota: exemplares da mesma série “Profissões” integram 
a Colecção do Museu de Artes Decorativas Portuguesas 
da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, 
Lisboa, encontrando-se representados em SALDANHA, 
Nuno - “Tesouro das Imagens”. Lisboa: Fundação Ricardo 
do Espírito Santo Silva, pp. 95-99, nºs 1-14, 
onde se encontram datadas de c. 1801.

ThE bARbER, 
oil on board, small restoration, signed



34 cabral moncada leilões 181 | 26 de Setembro de 2016

59 mARIA DE LOURDES DE mELLO E CASTRO - 1903-1996,
“QUINTA DA mOGADA - GUImARãES”,
óleo sobre platex, assinado e datado de 1978
Dim. - 23,5 x 20 cm € 600 - 900

“QUINTA DA mOGADA”, 
oil on chipboard, signed and dated 1978

58 AUGUSTO RIbEIRO - SÉC. XX,
“bALTAR”,
óleo sobre madeira, assinado
Dim. - 14 x 23,5 cm € 500 - 750

“bALTAR”, 
oil on board, signed

59a ANTÓNIO JOSÉ DA COSTA - 1840-1929,
ROSAS,
óleo sobre madeira, pequenas faltas na pintura, 
assinado e datado de 1919
Dim. - 24,5 x 29 cm € 350 - 525

ROSES,
oil on board,
small faults on the painting,
signed and dated 1919
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61 ALfREDO kEIL - 1850-1907,
fIGURA NO bOSQUE,
óleo sobre madeira, não assinado, datado de 1880
Dim. - 26 x 19 cm € 3.000 - 4.500

Nota: integrou a exposição “Alfredo Keil”, 
realizada no Palácio Galveias, Lisboa, em Julho de 1957,
pertencendo na altura a Guida Keil (filha do autor),
conforme etiqueta colada no verso

fIGURE IN ThE WOODS, 
oil on board, unsigned and dated 1880

60 TOmÁS DA ANUNCIAÇãO - 1818-1879,
“A VOLTA DO TRAbALhO”,
óleo sobre tela, reentelado, restauros, 
assinado e datado (data ilegível)
Dim. - 50 x 95 cm € 4.200 - 6.300

“RETURNING fROm WORk”, 
oil on canvas, relined, restoration, 
signed and dated (unreadable date)
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62 PEDRO GUEDES - 1874-1961,
bOSQUE COm CASA,
óleo sobre madeira, assinado e datado de 1913
Dim. - 41 x 33 cm € 750 - 1.125

hOUSE IN ThE WOODS, 
oil on board, signed and dated 1913

63 RAÚL bRANDãO - 1867-1930,
“POENTE NOS mONTES”,
óleo sobre tela colada em cartão, 
assinado e datado de 1927
Dim. - 22,5 x 38 cm € 800 - 1.200

Nota: vd. catálogo da exposição “Cinquentenário da morte 
de Raul Brandão, 1930-1980 - Exposição biblio-iconográfica”.
Lisboa: Biblioteca Nacional, 1980, onde foram apresentadas
diversas pinturas deste escritor.

“SUNSET ON ThE hILLS”, 
oil on canvas pasted on cardboard, 
signed and dated 1927
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64 ANTÓNIO SAÚDE - 1875-1958,
“VAL-DE-SERRãO”,
óleo sobre tela, reentelado, 
assinado e datado do Val-de-Serrão - 1918 
Dim. - 70 x 100 cm € 6.000 - 9.000

“VAL-DE-SERRãO”, 
oil on canvas, relined, signed and dated Val-de-Serrão - 1918

65 fALCãO TRIGOSO - 1879-1956,
“OS CASTANhEIROS”,
óleo sobre tela, pequeno restauro, assinado, 
numerado no verso: 59
Dim. - 47 x 61 cm € 3.500 - 5.250

“OS CASTANhEIROS”, 
oil on canvas, small restoration, signed, 
numbered on the back 59
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67 fAUSTO GONÇALVES - 1893-1947,
VENDEDORA DE fRUTA,
óleo sobre madeira, assinado
Dim. - 35 x 28 cm € 2.000 - 3.000

A WOmAN SELLING fRUIT, 
oil on board, signed

66 VELOSO SALGADO - 1864-1945,
bRETã,
óleo sobre madeira, 
assinado e datado da Bretanha - 1889
Dim. - 43 x 35 cm € 2.800 - 4.200

A bRETON WOmAN, 
oil on board, signed and dated Brittany 1889
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68 mIGUEL ÂNGELO LUPI - 1826-1883,
“A fAmíLIA”,
óleo sobre tela, reentelado, pequenos defeitos, não assinado
Dim. - 123 x 100 cm € 14.000 - 21.000

Nota: integrou a exposição “Miguel Ângelo Lupi - 1826-1883”. 
Lisboa: Museu do Chiado - Instituto Português de Museus, 2002, 
p. 125, nº 65, onde se encontra como datável de c. 1871-1873.

“ThE fAmILy”, 
oil on canvas, relined, small defects, unsigned
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69 fRANCISCO VILAÇA - SÉC. XIX,
RAINhA SANTA ISAbEL,
guache sobre papel, assinado e datado de 1893
Dim. - 47 x 33 cm € 300 - 450

QUEEN SAINT ISAbEL Of PORTUGAL, 
gouache on paper, signed and dated 1893

70 mIGUEL ÂNGELO LUPI - 1826-1883,
fIGURA fEmININA - COSTUmES REGIONAIS,
aguarela sobre papel, não assinada, marcada com carimbo 
da Exposição Lupi - 1883 na Real Academia de Belas-Artes de Lisboa
Dim. - 28 x 15 cm € 400 - 600

Nota: integrou a exposição “Miguel Ângelo Lupi - 1826-1883”. 
Lisboa: Museu do Chiado, 2002, pp. 208-209, nº 185, 
onde se encontra como datável de c. 1861-1863.

A fEmALE fIGURE - COUNTRy CUSTOmS, 
watercolour on paper, unsigned, marked with the stamp of the
exhibition Lupi - 1883 at the Royal Academy of Fine Arts in Lisbon

71 JOAQUIm LOPES - 1886-1956,
“APONTAmENTO” (fIGURA fEmININA),
aguarela sobre papel, assinada e datada de 1948
Dim. - 36 x 27 cm € 600 - 900

“A DRAfT” (fEmALE fIGURE), 
watercolour on paper, signed and dated 1948
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72 JOSÉ DOmINGUEZ ALVAREZ - 1906-1942,
NOSSA SENhORA COm O mENINO,
óleo sobre tela colada em Tabopan, 
autenticado no verso por Joaquim Lopes e Dórdio Gomes 
Dim. - 47 x 34 cm € 2.000 - 3.000

Nota: acompanhado por Relatório de Peritagem assinado 
por Armando Alves

OUR LADy WITh ThE ChILD JESUS, 
oil on canvas pasted on “Tabopan” (chipboard), 
certified on the back by Joaquim Lopes and Dórdio Gomes

73 mILy POSSOZ - 1888-1968,
SEm TíTULO (fIGURA fEmININA),
técnica mista sobre folha de alumínio, 
pequenos defeitos, assinada
Dim. - 50 x 33,5 cm € 2.000 - 3.000

UNTITLED (fEmALE fIGURE), 
mixed technique on aluminum foil, 
small defects, signed
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74 JORGE bARRADAS - 1894-1971,
“NAmORO INTERROmPIDO”,
guache sobre papel, picos de acidez no suporte, 
assinado e datado de Lisboa - 1924
Dim. - 31 x 56 cm € 1.200 - 1.800

”COURTShIP INTERRUPTED”, 
gouache on paper, acidity spikes on the paper, 
signed and dated Lisbon 1924

75 LÁZARO LOZANO - 1906-1999,
SEm TíTULO,
óleo sobre platex, assinado
Dim. - 18 x 24,5 cm € 600 - 900

bEACh WITh fIGURES, 
oil on chipboard, signed

76 JOAQUIm LOPES - 1886-1956,
RIbEIRA DO PORTO,
óleo sobre tela, assinado e datado de 1918
Dim. - 40 x 30 cm € 2.000 - 3.000

OPORTO RIVERfRONT, 
oil on canvas, signed and dated 1918
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77 SEVERO PORTELA JÚNIOR - 1898-1985,
“O ENGRAXADOR”,
óleo sobre madeira, assinado e datado de 1940
Dim. - 33,5 x 26 cm € 2.000 - 3.000

”ThE ShOEShINE mAN”, 
oil on board, signed and dated 1940

78 fRANCIS SmITh - 1881-1961,
SEm TíTULO (ALDEIA COm fIGURAS),
guache sobre papel, papel enfolado, 
pequeno rasgão no papel, assinado
Dim. - 37,5 x 45 cm € 2.000 - 3.000

UNTITLED (A VILLAGE WITh fIGURES), 
gouache on paper, creased paper, 
small tear on the paper
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80 JOãO ALVES DE SÁ - 1878-1972,
bOSQUE,
aguarela sobre papel, assinada e datada de 1903
Dim. - 27,5 x 22 cm € 250 - 375

WOODS, 
watercolour on paper, signed and dated 1903

79 mAX RÖmER - 1878-1960,
mADEIRA - CASA TíPICA DE SANTANA,
guache sobre papel, assinado e datado da Madeira - 1929
Dim. - 22,5 x 15 cm € 400 - 600

mADEIRA - A TyPICAL SANTANA hOUSE, 
gouache on paper, signed and dated Madeira - 1929

81 ALfREDO ROQUE GAmEIRO - 1864-1935,
GRUTA JUNTO AO mAR,
aguarela sobre papel, assinada
Dim. - 19 x 27,5 cm € 1.300 - 1.950

A SEA GROTTO, 
watercolour on paper, signed
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83 AbEL mANTA - 1888-1982,
NATUREZA mORTA,
óleo sobre tela, assinado e datado de 1967
Dim. - 63 x 56 cm € 1.800 - 2.700

AbEL mANTA - 1888-1982
STILL-LIfE,
oil on canvas, signed and dated 1967

82 EDUARDA LAPA - 1896-1976,
CRISÂNTEmOS,
óleo sobre tela, assinado
Dim. - 52 x 72 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: etiqueta de exposição numerando 
a obra com o nº2, colada no verso.

EDUARDA LAPA - 1896-1976, 
ChRySANThEmUmS,
oil on canvas, signed
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84 ANA EmíLIA DE AGUIAR SOUTO
CARNEIRO - SÉC. XIX/XX,
fIGURA fEmINA ORIENTAL,
pastel sobre papel, assinado
Dim. - 42 x 30 cm € 350 - 525

AN ORIENTAL fEmALE fIGURE, 
pastel on paper, Portuguese school, 
19th/20th C., unidentified signature

85 JOãO ALVES DE SÁ - 1878-1972,
PALÁCIO DA PENA - SINTRA,
aguarela sobre papel, assinada e datada de 1927
Dim. - 26 x 37 cm € 600 - 900

PENA PALACE - SINTRA, 
watercolour on paper, signed and dated 1927



86 JOSÉ JÚLIO DE SOUSA PINTO - 1856-1939,
mENINA,
óleo sobre tela, assinado, 
assinado e datado no verso de 1893
Dim. - 34 x 24 cm € 5.000 - 7.500

A GIRL,  
oil on canvas, signed,
signed on the back and dated 1893
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87 fRAGmENTO DE ESTELA fUNERÁRIA,
gótica, calcário, decoração sulcada
“Flor de Liz ladeada por machados”,
portuguesa, sécs. XIII a XV
Dim. - 55 x 40 cm € 150 - 225

Nota: vd. “Construindo a Memória - As Colecções do Museu
Arqueológico do Carmo”. Lisboa: Associação dos Arqueólogos
Portugueses, 2005, pp. 357-361.

A fRAGmENT Of A fUNEREAL STELE, 
gothic, limestone, grooved decoration “Fleure-de-lys
flanked by axes”, Portuguese, 13th/15th C.

88 ESTELA fUNERÁRIA DISCÓIDE,
gótica, calcário, decoração esculpida
“Cruz Templária ou da Ordem de Cristo”,
portuguesa, sécs. XIII a XV, faltas e defeitos
Dim. - 53 x 37 cm € 200 - 300

Nota: vd. nota do lote nº 87.

A ROUND fUNEREAL STELE, 
gothic, limestone, carved decoration
“A Templar cross or of the Order of Christ”,
Portuguese, 13th/15th C., faults and defects

89 ESTELA fUNERÁRIA RECTANGULAR,
gótica, calcário, decoração esculpida 
“Estrela de David e Cruz Templária ou da Ordem de
Cristo”, portuguesa, sécs. XIII a XV, faltas e defeitos
Dim. - 43 x 32 cm € 150 - 225

Nota: vd. nota do lote nº 87.

A RECTANGULAT fUNEREAL STELE, 
gothic, limestone, carved decoration “Star of David
and a Templar cross or of the Order of Christ”,
Portuguese, 13th/15th C., faults and defects

90 fRAGmENTO DE ESTELA fUNERÁRIA,
gótica, calcário, decoração esculpida
“Cruz Templária ou da Ordem de Cristo e Estrela”,
portuguesa, sécs. XIII a XV
Dim. - 50 x 40 cm € 200 - 300

Nota: vd. nota do lote nº 87.

A fRAGmENT Of A fUNEREAL STELE, 
gothic, limestone, carved decoration
“A Templar cross or of the Order of Christ e Star”,
Portuguese, 13th/15th C.
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92 estela funerária disCóide,
gótica, calcário, decoração esculpida 
“Cruz Templária ou da Ordem de Cristo”, 
portuguesa, sécs. XIII a XV, faltas e defeitos
Dim. - 60 x 30 cm € 200 - 300

Nota: vd. nota do lote nº 87.

a raod funereal stele, 
gothic, limestone, carved decoration 
“A Templar cross or of the Order of Christ”,
Portuguese, 13th/15th C., faults and defects

91 Pedra de armas,
mármore branco de Estremoz, escudo esquartelado: 
I (?), II Castelo Branco (?) (invertido), III Lobo
(invertido), IV Gama; timbre: leão; elmo e paquife,
portuguesa, séc. XVIII, falta num canto, 
pequenas faltas no bordo
Dim. - 68 x 54 x 41 cm € 2.500 - 3.750

a Coat of arms,
Estremoz white marble, quartered shield: 
I (?), II Castelo Branco (?) (inverted), III Lobo
(inverted), IV Gama; crest: lion; 
helmet and mantling, Portuguese, 18th C., 
faulty corner, small faults on the rim
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93 esPelho,
moldura em madeira e gesso dourados, 
europeu, séc. XIX, pequenos restauros,
faltas no dourado, pequenos defeitos
Dim. - 154 x 185 cm € 800 - 1.200

mirror, 
gilt wood and plaster frame, European, 19th C., 
faults on the gilding, small faults

94 esPelho redondo Com aPlique de dois lumes,
estilo Império, moldura em madeira e gesso dourados,
aplique em madeira entalhada e dourada,
francês, séc. XIX (2ª metade), pequenas faltas e defeitos
Dim. - 71 cm € 400 - 600

a round mirror with two-light wall sConCe, 
Empire style, gilt wood and plaster frame, 
French, 19th C. (2nd half), small faults and defects
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95 esPelho,
rocaille, moldura em madeira entalhada, 
vazada e dourada com espelho no interior, vidro gravado 
“Apolo com a sua lira” provavelmente da Fábrica de 
La Granja de Santo Ildefonso, espanhol, séc. XVIII (2ª metade),
pequenos restauros, pequenas faltas e defeitos, 
um vidro do interior da moldura partido
Dim. - 105 x 55 cm € 800 - 1.200

a mirror, 
rocaille, carved, pierced and gilt wood frame, 
engraved glass “Apollo with his lyre”, probably from La Granja de
Santo Ildefonso Manufactory, Spanish, 18th C. (2nd half), small
restoration, small faults and defects, 
a broken glass of the frame

96 esPelho,
moldura em madeira e gesso dourados, 
português, séc. XIX (2ª metade), pequenas faltas no dourado,
cimalha com colagem
Dim. - 145 x 86 cm € 800 - 1.200

a mirror,
gilt wood and plaster frame, Portuguese, 19th c. (2nd half),
small faults on the gilding, glued cornice
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97 Par de esPelhos,
molduras em madeira, frisos tremidos 
e aplicações de bronze relevado “Flores”,
holandeses, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 170 x 100 cm

€ 4.000 - 6.000

a Pair of mirrors, 
wooden frame, ripple moulded friezes and
bronze applications en relief “Flowers”,
Dutch, 19th C., small defects

98 Par de esPelhos estreitos Com aPliques de dois lumes,
D. Maria I (1777-1816), molduras em madeira entalhada e dourada, 
apliques em vidro com pingentes, portugueses, 
faltas, pequenos defeitos, vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 300 x 27 cm € 8.400 - 12.600

a Pair of narrow mirrors with two-light wall sConCes, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), carved and gilt wood frames, glass
sconces with pendants, Portuguese, faults, small defects, traces of wood insects
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99 Par de esPelhos grandes Com aPliques de três lumes,
D. Maria I (1777-1816), molduras em madeira entalhada e dourada,
apliques em vidro, portugueses, faltas, pequenos defeitos, 
vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 300 x 86 cm € 35.000 - 52.500

a Pair of large mirrors with

three-light wall sConCes, 
D. Maria I, 
Queen of Portugal (1777-1816),
carved and gilt wood frames,
glass wall sconces, Portuguese,
faults, small defects, 
traces of wood insects
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100 Conjunto de seis Cadeiras de esPaldar alto,
D. João V (1706-1750), madeira entalhada e pintada “Flores”, 
portuguesas, restauros, estofo não original desgastado, 
pequenas faltas e defeitos, vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 125 x 57 x 52 cm € 2.000 - 3.000

a set of six high-baCk Chairs, 
D. João V, King of Portugal (1706-1750), carved and painted wood “Flowers”, 
Portuguese, restoration, non-original upholstery, worn velvet, 
small faults and defects, traces of wood insects

a Chest of draws, 
D. João V, King of Portugal (1706-1750), walnut, 
gilt friezes and carvings, “Claw and ball” feet, 
bronze handles en relief, scalloped skir, Portuguese, 
one broken handle, restoration, traces of wood insects

101 Cómoda,
D. João V (1706-1750), nogueira, 
frisos e entalhamentos dourados, pés de «garra-e-bola»,
puxadores em bronze relevado, saial recortado, portuguesa, 
um puxador partido, restauros, vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 96,5 x 129 x 68 cm € 1.500 - 2.250



102 Cadeirinha Com andor,
estrutura em madeira pintada e dourada parcialmente forrada 
a pele, andor pintado, interior forrado a seda, portas e janelas 
com cortinas de seda com galões, portuguesa, séc. XVIII/XIX,
rasgão numa lateral, correias em cabedal, faltas, defeitos
Dim. - 160 x 79 x 83 cm (liteira), 355 cm (traves)

€ 4.000 - 6.000

a sedan Chair with handles, 
painted and gilt wood structure partially leather lined, 
painted handles, lined interior, doors and windows 
with silk curtains with bordure, Portuguese, 18th C./19th C., 
tear on one side, leather belts, faults and defects
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103 armário rústiCo de enCastrar Com niCho,
castanho pintado e dourado, ferragens em ferro, 
português, séc. XVII, faltas na pintura, 
vestígios de insectos xilófagos, pés posteriores
Dim. - 207 x 71 x 34 cm € 800 - 1.200

a built-in wall Cabinet with niChe, 
painted and gilt chestnut, iron mounts, 
Portuguese, 17th C., faults on the painting, 
later feet, traces of wood insects

104 Cómoda rústiCa,
D. Maria I (1777-1816), madeira integralmente marmoreada, saial
recortado, portuguesa, faltas na decoração, vestígios de insectos
xilófagos
Dim. - 85 x 107 x 63 cm € 1.000 - 1.500

a rustiC Chest of draws, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), fully marbled wood,
scalloped skir, Portuguese, faults on decoration, 
traces of wood insects
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105 Cómoda,
D. Maria I (1777-1816), pau-santo, 
frisos canelados, ferragens em bronze, 
portuguesa, falta de parte de um pé, 
restauros, vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 102 x 131 x 63 cm

€ 3.500 - 5.250

a Chest of draws, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 
Brazilian rosewood, ribbed friezes, 
bronze mounts, Portuguese, 
part of one foot missing, 
traces of wood insects

106 arCaz,
D. Maria I (1777-1816), vinhático, 
faixas em pau-santo, ferragens em bronze,
português, uma faixa solta, 
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 108 x 161 x 68 cm

€ 800 - 1.200

a Chest of draws, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816),
Brazilian mahogany, Brazilian rosewood
bands, bronze mounts, Portuguese, 
one loose band, small faults and defects
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107 Cómoda,
D. José (1750-1777)/D. Maria I (1777-1816), 
marchetaria de pau-santo, pau-rosa e espinheiro, 
ferragens em bronze, portuguesa, pequenas faltas, 
pequenos defeitos, vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 84 x 108 x 61 cm € 1.500 - 2.250

a Commode, 
D. José I, King of Portugal (1750-1777)
/D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816),
Brazilian rosewood, kingwood and thornbush marquetry,
bronze mounts, Portuguese,
small faults and defects, traces of wood insects

108 Conjunto de seis Cadeiras,
ao gosto Império, murta, costas recortadas e vazadas, 
aplicações em bronze, assentos e costas de palhinha, 
portuguesas, séc. XIX (1º quartel), 
restauros, defeitos na palhinha, pequenos defeitos
Dim. - 92 x 51 x 40 cm € 300 - 450

a set of six Chairs, 
Empire manner, myrtlewood, scalloped and pierced back splats,
bronze applications, cane seats, Portuguese, 19th C. (1st quarter),
restoration, defects on the cane, small defects
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109 Conjunto de dez Cadeiras,
D. Maria I (1777-1816), murta e outras madeiras com entalhamentos, 
assentos de palhinha, portuguesas, restauros, pequenas faltas,
pequenos defeitos, vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 90 x 45 x 39 cm € 1.200 - 1.800

Nota: vd. PINTO, Augusto Cardoso; NASCIMENTO, J. F. da Silva - “Cadeiras Portuguesas”.
Lisboa: Edição dos autores, 1998, estampa CXXIV, fig. 272.

a set of ten Chairs, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), myrtlewood and other woods
with carvings, cane seats, Portuguese, restoration,
small faults and defects, traces of wood insects

110 mesa de jogo,
ao gosto Império, murta e faixeado de murta, 
aplicações em bronze, interior do tampo forrado a tecido,
portuguesa, séc. XIX (1º/2º quartel), 
sinais de uso, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 74 x 90 x 44 cm € 300 - 450

a game table, 
Empire manner, myrtlewood and myrtlewood veneer, 
bronze applications, fabric-lined top interior, 
Portuguese, 19th C. (1st/2nd quarter), 
signs of use, small faults and defects
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111 Cama de bilros,
pau-santo com entalhamentos, espaldar com inscrição “IHS”, 
pernas e colunas torneadas, portuguesa, séc. XVII (2ª metade), 
restauros, faltas e defeitos
Dim. - 176 x 192 x 136 cm € 800 - 1.200

Nota: vd. NASCIMENTO, J. F. da Silva – “Leitos e Camilhas Portugueses”. 
Lisboa: Edição do Autor, 1950, estampa XLV, fig. 33.

a bobbin bed, 
carved Brazilian rosewood, headboard with inscription “IHS”, 
turned legs and columns, Portuguese, 17th C. (2nd half), 
restoration, faults and defects

112 mesa de Pé de galo,
D. José (1750-1777)/D. Maria I (1777-1816), 
pau-santo, tampo basculante, portuguesa, restauros
Dim. - 74 x 79 cm € 600 - 900

a triPod table, 
D. José I, King of Portugal (1750-1777)/D. Maria I,
Queen of Portugal (1777-1816), Brazilian rosewood, 
tilt top, Portuguese, restoration
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113 Contador de seis gavetas simulando nove Com tremPe,
pau-santo, frente das gavetas e laterais almofadados, 
trempe com pernas e travejamento torneados, ferragens em bronze,
português, séc. XVII (2ª metade), restauros,
falta das ferragens da trempe, vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 124 x 82 x 50 cm € 1.500 - 2.250

Nota: vd. GUIMARÃES, Alfredo; SARDOEIRA, Albano - “Mobiliário Artístico
Português (elementos para a sua história) - I Lamego”. 
Porto: Edições Ilustradas Marques Abreu, 1924, p. 73, fig. 10.

a six-drawer Cabinet simulating nine with stand, 
Brazilian rosewood, padded drawers front and flanks, 
stand with turned legs and stretchers, bronze mounts, 
Portuguese, 17th C. (2nd half), restoration,
missing stand mounts, traces of wood insects

114 arCa,
vinhático, guarnições e frisos «tremidos» em pau-santo,
ferragens em ferro, portuguesa, séc. XVIII/XIX, 
pequenos defeitos
Dim. - 69 x 100 x 51 cm € 1.500 - 2.250

a large Chest, 
Brazilian mahogany, Brazilian rosewood ripple moulded friezes
and edges, iron mounts, Portuguese, 18th/19th C.,
small defects
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a benCh,
D. José I (King of Portugal) style,
carved and gilt wood, damask fabric
upholstered seat, Portuguese, 19th C.,
small faults and defects, traces of
wood insects

115 Par de fauteuils,
estilo D. José, pau-santo com entalhamentos, 
assentos e costas estofados, 
portugueses, séc. XIX (2ª metade), restauros
Dim. - 98 x 72 x 66 cm € 800 - 1.200

a Pair of fauteuils/armChairs, 
D. José I (King of Portugal) style, carved Brazilian rosewood,
upholstered seats and backs, Portuguese, 19th C. (2nd half),
restoration

116 Par de fauteuils,
estilo D. José, pau-santo com entalhamentos, 
assentos e costas estofados, 
portugueses, séc. XIX (2ª metade), restauros
Dim. - 98 x 70 x 68 cm € 800 - 1.200

a Pair of fauteuils/armChairs, 
D. José I (King of Portugal) style, carved Brazilian rosewood,
upholstered seats and backs, Portuguese, 19th C. (2nd half),
restoration

117 CanaPé,
estilo D. José, pau-santo com entalhamentos, 
assentos e costas estofados, 
português, séc. XIX (2ª metade), 
pequenos defeitos, vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 106 x 173 x 76 cm

€ 500 - 750

a settee, 
D. José I (King of Portugal) style, 
carved Brazilian rosewood, 
upholstered seats and backs, 
Portuguese, 19th C. (2nd half),
small defects, traces of wood insects

118 banCo,
estilo D. José, madeira entalhada 
e dourada, assento estofado a tecido
adamascado, português, séc. XIX, 
pequenas faltas e defeitos, 
vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 45 x 55 x 49 cm € 450 - 675
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119 PaPeleira,
D. Maria I (1777-1816), marchetaria de pau-santo 
e pau-cetim, ferragens em bronze, interior com gavetas 
e escaninhos, portuguesa, restauros, faltas e defeitos, 
vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 112 x 115 x 63 cm € 1.500 - 2.250

a bureau, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 
Brazilian rosewood and satinwood marquetry, 
bronze mounts, interior with drawers and pigeon holes,
Portuguese, restorations, faults and defects, 
traces of wood insects

120 Par de Cadeiras de braços,
D. Maria I (1777-1816), pau-santo com entalhamentos, 
tabelas recortadas e vazadas, assentos de palhinha, portuguesas,
restauros, pequenos defeitos, vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 100 x 58 x 53 cm € 1.500 - 2.250

Nota: vd. PINTO, Augusto Cardoso; NASCIMENTO, J. F. da Silva - “Cadeiras
Portuguesas”. Lisboa: Edição dos autores, 1952, estampa CXIV, fig. 245.

a Pair of armChairs,
D. Maria I, Queen  of Portugal, (1777-1816), 
carved Brazilian rosewood, 
scalloped and pierced splats, cane seats, 
Portuguese, restorations, 
traces of wood insects, small defects



121 Conjunto de seis Cadeiras,
D. Maria I (1777-1816),
pau-santo com entalhamentos, assentos de palhinha, 
portuguesas, restauros, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 92,5 x 51 x 45 cm € 700 - 1.050

a set of six Chairs, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 
carved Brazilian rosewood, cane seats,
Portuguese, restorations, small faults and defects

122 CanaPé,
D. Maria I (1777-1816),
pau-santo com entalhamentos,
assento de palhinha, português,
restauros, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 88,5 x 176 x 64 cm         € 300 - 450

a settee, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816),
carved Brazilian rosewood, 
cane seat, Portuguese, restorations, 
small faults and defects

123 mesa de enCostar Com gaveta,
D. Maria I (1777-1816), folheado de raiz
de pau-santo com filetes de espinheiro e ébano,
portuguesa, pequenos defeitos
Dim. - 79 x 95 x 49 cm € 500 - 750

a side table with drawer, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 
burr-Brazilian rosewood veneer with thornbush 
and ebony fillets, Portuguese, small defects
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124 louCeiro,
D. Maria I (1777-1816), vinhático, 
corpo superiorcom portas de vidrinhos,
corpo inferior com gavetas e portas,
interior com prateleiras, português,
defeitos, vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 265 x 210 x 78 cm

v€ 1.800 - 2.700

125 MesA,
filipina, cedro ou zimbro, pernas e travessas recortadas, ferragens em ferro, portuguesa,
séc. XVII, restauros, pequenas faltas e defeitos, vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 77 x 142 x 90 cm € 2.000 - 3.000

A TAble, 
Filipina, cedar or juniper, scalloped legs and stretchers, iron mounts, 
Portuguese, 17th C., restorations, small faults and defects, traces of wood insects

A CupboArd, 
D. Maria I, Queen of Portugal 
(1777-1816), Brazilian mahogany,
lower body with drawers and doors,
upper body with glazed doors,
interior with shelves, Portuguese,
defects, traces of wood insects

Nota: exemplar semelhante, integrou a exposição
“Mobiliário nas colecção particulares de Arouca”,
encontrando-se representado no respectivo catálogo.
Arouca: Associação para a Defesa da Cultura
Arouquense/Museu de Aveiro, 1986, p. 24, nº 11.
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126 pAr de bAses/suporTes,
pau-santo com entalhamentos, pés de «garra e bola», 
europeias, séc. XIX, pequenas faltas e defeitos, 
vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 98 x 50 cm € 600 - 900

A pAir of sTAnds, 
carved Brazilian rosewood, «claw and ball» feet, 
European, 19th C., small faults and defects, 
traces of wood insects

A lArge dining TAble, 
George III style, mahogany and burr-mahogany veneered, 
four tops and three extension boards, four feet with turned
columns and gilt metal zoomorphic caps with casters,
Portuguese, 20th C., restorations, small defects, signs of use

127 MesA de CAsA jAnTAr de grAndes diMensões,
estilo Jorge III, mogno e folheado de raiz de mogno, 
quatro tampos e três tábuas de extensão, 
quatro conjuntos de pés com colunas torneadas e ponteiras
zoomórficas em metal dourado com rodízios, 
portuguesa, séc. XX, restauros, pequenos defeitos, sinais de uso
Dim. - 76 x 711 x 148 cm € 3.000 - 4.500
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129 pApeleirA,
D. Maria I (1777-1816), pau-santo, 
interior com gavetas e escaninhos, 
puxadores em metal amarelo, portuguesa, 
restauros, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 110 x 113 x 60 cm € 2.000 - 3.000

A bureAu, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 
Brazilian rosewood, interior with drawers 
and pigeon holes, yellow metal handles, 
Portuguese, restoration, small faults and defects

128 CóModA/bAse de orATório CoM esTirAdor,
D. José (1750-1777), 
vinhático e nogueira com entalhamentos, 
portuguesa, tampo não original de mármore, 
vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 84 x 111 x 46,5 cm € 1.500 - 2.250

A ChesT of drAws/orATory sTAnd wiTh sTreTCher, 
D. José I, King of Portugal (1750-1777), 
Brazilian mahogany and walnut with carvings,
Portuguese, non-original marble top, 
traces of wood insects
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130 MAriA de lourdes de Mello e CAsTro
- 1903-1996,
jArdiM CoM Árvores e horTênsiAs,
óleo sobre platex, assinado e datado de 1979
Dim. - 39 x 53 cm € 1.200 - 1.800

A gArden wiTh Trees And hydrAngeAs, 
oil on chipboard, signed and dated 1979

131 ACÁCio lino - 1878-1956,
pAisAgeM - hoMeM e CArro de bois,
óleo sobre contraplacado de madeira, 
assinado e datado de 1950, 
dedicatória AO MEU AMIGO Gº CASTRO
GONÇALVES e inscrição ESTUDO
Dim. - 26 x 37 cm € 1.000 - 1.500

lAndsCApe - MAn And oxCArT, 
oil on plywood, signed and dated 1950, 
dedicated to AO MEU AMIGO Gº CASTRO
GONÇALVES and inscription ESTUDO
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132 joÃo vAZ - 1859-1931,
visTA de CAsTelo,
óleo sobre madeira, assinado
Dim. - 24 x 14,5 cm € 4.500 - 6.750

CAsTle view, 
oil on board, signed
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133 MAriA de lourdes de Mello e CAsTro - 1903-1996,
visTA CoM CAsArio,
óleo sobre platex, assinado e datado de 1979
Dim. - 14 x 21,5 cm € 700 - 1.050

view wiTh houses, 
oil on chipboard, signed and dated 1979

136 MAx rÖMer - 1878-1960,
MAdeirA - veredA CoM junTA de bois,
guache sobre papel, assinado e datado da Madeira - 1929
Dim. - 22,5 x 15 cm € 500 - 750

MAdeirA - fooTpATh wiTh yoke of oxen, 
gouache on paper, signed and dated Madeira - 1929

135 MAx rÖMer - 1878-1960,
MAdeirA - visTA de TerrAço sobre o MAr,
guache sobre papel, assinado e datado da Madeira - 1929
Dim. - 15,5 x 23,5 cm € 500 - 750

MAdeirA - view froM The TerrACe fACing The seA, 
gouache on paper, signed and dated Madeira 1929

134 MAx rÖMer - 1878-1960,
MAdeirA - TerrAço sobre o MAr,
guache sobre papel, assinado e datado da Madeira - 1929
Dim. - 22,5 x 15 cm € 500 - 750

MAdeirA - TerrACe fACing The seA, 
gouache on paper, signed and dated Madeira - 1929
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137 joÃo pedroso - 1825-1890,
“prAiA eM CAxiAs”,
óleo sobre tela, 
assinado, datado de 1874 no verso
Dim. - 24,5 x 36,5 cm € 4.500 - 6.750

“CAxiAs beACh”, 
oil on canvas, signed and dated 1874 on te back

138 frAnCisCo MAyA - 1915-1993,
MArinhA,
óleo sobre laminado de madeira, assinado
Dim. - 46 x 97 cm € 1.500 - 2.250

A MArine, 
oil on chipboard, signed
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139 joÃo AugusTo ribeiro - 1860-1932,
CApelA e CAsArio,
óleo sobre madeira, pequenas faltas na pintura, assinado
Dim. - 22 x 30 cm € 600 - 900

ChApel And houses, 
oil on board, small faults on the painting, signed

140 joÃo AugusTo ribeiro - 1860-1932,
pAisAgeM - figurA eM Terreno CoM CAnCelA,
óleo sobre madeira, assinado
Dim. - 27 x 28 cm € 600 - 900

A lAndsCApe - figure on A lAnd wiTh fenCe, 
oil on board, signed

141 luCiAno freire - 1864-1934,
veredA CoM rAMAdA,
óleo sobre tela, assinado e datado de 1919
Dim. - 34 x 27,5 cm € 600 - 900

fooTpATh wiTh Trellised vines, 
oil on canvas, signed and dated 1919

142 josÉ CAvAdAs - 1881-1964,
AZenhA,
óleo sobre madeira, assinado
Dim. - 22,5 x 28,5 cm € 400 - 600

A wATerMill, 
oil on board, signed
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143 MArQues de oliveirA - 1853-1927,
TreCho de AldeiA,
óleo sobre tela, assinado e datado de 1902
Dim. - 40 x 24 cm € 5.000 - 7.500

An exCerpT of A villAge,
oil on canvas, signed and dated 1902

144 eduArdA lApA - 1896-1976,
seM TíTulo,
óleo sobre tela, verso com estudo, 
pequenos restauros, assinado
Dim. - 37,5 x 29,5 cm € 1.800 - 2.700

unTiTled, 
oil on canvas, back with study, 
small restoration, signed
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145 Alfredo MorAis - 1872-1971,
“MêdAs de CenTeio eM sAnTo esTêvÃo de regAdAs

- Minho”,
aguarela sobre papel, assinada
Dim. 27 x 38 cm € 400 - 600

“MêdAs de CenTeio eM sAnTo esTêvÃo de regAdAs

- Minho”, 
watercolour on paper, signed

146 MAriA de lourdes de Mello e CAsTro 
- 1903-1996,
pAisAgeM - Árvores e CAsArio,
óleo sobre platex, assinado e datado de 1981
Dim. - 17 x 28 cm € 500 - 750

A lAndsCApe - Trees And houses, 
oil on chipboard, signed and dated 1981

147 joÃo Alves de sÁ - 1878-1972,
lAvAdeirAs no riACho,
aguarela sobre papel, assinada e datada de 1925
Dim. - 19,5 x 25,5 cm € 500 - 750

wAsherwoMen AT The CriCk, 
watercolour on paper, signed and dated 1925
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149 josÉ joAQuiM rAMos - 1881-1972,
lArgo de igrejA,
óleo sobre madeira, assinado e datado de 1951
Dim. - 24 x 18,5 cm € 600 - 900

ChurCh, 
oil on wood, signed and dated 1951

148 henriQue TAvAres - 1905-1988,
“ChApAdA de sol - xii”,
óleo sobre madeira, assinado
Dim. - 24 x 19 cm € 500 - 750

“sun sTroke - xii”, 
oil on board, signed

150 joAQuiM lopes - 1886-1956,
figurAs perTo de ChAfAriZ,
óleo sobre cartão, assinado e dedicado
Dim. - 24,5 x 31,5 cm € 1.800 - 2.700

figures neAr founTAin,
oil on cardboard, signed and dedicated
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151 hygino MendonçA - 18??-1920,
MArinhA,
óleo sobre tela, reentelado, 
pequenos restauros, assinado 
Dim. - 53 x 72 cm € 2.800 - 4.200

A MArine, 
oil on canvas, relined, 
small restoration, signed

152 “gAleoTAs pesCAndo” (no Tejo),
óleo sobre tela, escola portuguesa, séc. XIX, 
pequenos defeitos, assinado
Dim. - 31 x 55 cm € 600 - 900

gAllioTs fishing” (on The TAgus), 
oil on canvas, Portuguese school, 19th C.,
small defects, signed
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153 josÉ jÚlio de sousA pinTo - 1856-1939,
pAisAgeM CoM pATos,
óleo sobre tela, reentelado, pequenos restauros, assinado
Dim. - 45 x 33 cm € 8.000 - 12.000

lAndsCApe wiTh duCks, 
oil on canvas, relined, small restoration, signed
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154 MAx rÖMer - 1878-1960,
CApelA de nossA senhorA dA ConCeiçÃo, 
nA ruA dA CArreirA, funChAl,
guache sobre papel, assinado e datado da Madeira - 1928
Dim. - 12 x 15 cm € 400 - 600

ChApel of our lAdy of The iMMACulATe ConCepTion, 
AT ruA dA CArreirA, funChAl, 
gouache on paper, signed and dated Madeira – 1928

155 silvA lino - 1911-1984,
visTA pArA A serrA de sinTrA,
óleo sobre tela, assinado
Dim. - 37,5 x 47,5 cm € 600 - 900

view of The sinTrA hills, 
oil on canvas, signed

156 hAnsi sTAel (von holsTein) 
- nAsC. 1913-1961,
seM TíTulo,
aguarela sobre papel, 
pequenas manchas de humidade, assinada
Dim. - 43 x 57,5 cm € 250 - 375

unTiTled, 
watercolour on paper, 
small moisture stains, signed
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157 josÉ MAlhoA - 1855-1933,
seM TíTulo,
óleo sobre madeira, assinado
Dim. - 16 x 26 cm € 4.000 - 6.000

unTiTled, 
oil on board, signed
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158 ConjunTo de seis prATos de sobreMesA reCorTAdos,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração policromada e dourada “Flores e grinaldas”, 
reserva com monograma “JNH”, reinado Jiaqing (1796-1820),
pequenas esbeiçadelas, desgaste na decoração
Dim. - 19,5 cm € 200 - 300

A seT of six sCAlloped desserT plATes, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration
“Flowers and garlands”, reserve with monogram “JNH”, 
Qianlong period (1736-1795), small chips, wear on decoration

159 ConjunTo de seis prATos de sobreMesA reCorTAdos,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração policromada e dourada “Flores e grinaldas”, 
reserva com monograma “JNH”, reinado Jiaqing (1796-1820), 
um com cabelo, pequena esbeiçadelas, desgaste no dourado
Dim. - 19,5 cm € 200 - 300

A seT of six sCAlloped desserT plATes, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration
“Flowers and garlands”, reserve with monogram “JNH”, 
Qianlong period (1736-1795), one plate with hairline, 
small chips, wear to the gilt

160 CovilheTe reCorTAdo “folhA”,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração policromada e dourada “Flores e grinaldas”, 
reserva com monograma “JNH”, reinado Jiaqing (1796-1820),
pequena esbeiçadela no bordo, algum desgaste na decoração
Dim. - 2 x 19 x 14 cm € 80 - 120

A sCAlloped sMAll dish “leAf”, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration
“Flowers and garlands”, reserve with monogram “JNH”,
Qianlong period (1736-1795), small chip on the rim, 
some wear on decoration

161 TrAvessA reCorTAdA,
porcelana chinesa de exportação, decoração policromada e dourada “Flores 
e grinaldas”, reserva com monograma “JNH”, reinado Jiaqing (1796-1820),
ligeiras esbeiçadelas no bordo, algum desgaste no dourado
Dim. - 30 x 37,5 cm € 150 - 225

A sCAlloped lArge dish, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration 
“Flowers and garlands”, reserve wih monogram “JNH”, 
Qianlong period (1736-1795), slight chips on the rim, some wear to the gilt
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162 ConjunTo de oiTo prATos reCorTAdos,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração policromada e dourada “Flores e grinaldas”, 
reserva com monograma “JNH”, reinado Jiaqing (1796-1820),
pequenas esbeiçadelas, desgastes no dourado
Dim. - 24 cm € 250 - 375

A seT of eighT sCAlloped dishes, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration
“Flowers and garlands”, reserve with monogram “JNH”,
Qianlong period (1736-1795), small chips, wear to the gilt

164 prATo CoberTo reCorTAdo,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração policromada e dourada “Flores e grinaldas”,
reserva com monograma “JNH”, 
reinado Jiaqing (1796-1820), 
grande esbeiçadela no bordo, 
algum desgaste na decoração
Dim. - 13 x 28 x 22 cm € 200 - 300

163 ConjunTo de oiTo prATos reCorTAdos,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração policromada e dourada “Flores e grinaldas”, 
reserva com monograma “JNH”, reinado Jiaqing (1796-1820), 
um prato com cabelo, pequenas esbeiçadelas, desgaste no dourado
Dim. - 24 cm € 250 - 375

A seT of eighT sCAlloped dishes, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration
“Flowers and garlands”, reserve with monogram “JNH”, 
Qianlong period (1736-1795), one dish with hairline, 
small chips, wear to the gilt

A sCAlloped vegeTAble dish wiTh Cover, 
Chinese export porcelain, 
polychrome and gilt decoration “Flowers and garlands”,
reserve with monogram “JNH”, Qianlong period (1736-1795),
chip on the rim, some wear on decoration
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165 pArTe bojudA de gArrAfA,
porcelana chinesa de exportação, decoração policromada 
e dourada com armas de Sampaio e Melo, tradicionalmente
atribuídas a Francisco José de Sampaio Melo e Castro 
(c. 1675-1723), 40º Vice-Rei da Índia, reinado Kangxi (1662-1722),
gargalo cortado com aplicação moderna de metal dourado,
algum desgaste no dourado de decoração
Dim. - 11,5 cm € 2.000 - 3.000

A bulky pArT of A boTTle, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration with
the coat of arms of Sampaio e Melo, traditionally attributed 
to Francisco José de Sampaio Melo e Castro (circa 1675-1723),
40th Viceroy of India, Kangxi period (1662-1722), 
cut neck with modern application of gilt metal, 
some wear to the gilt decoration

Nota: vd. exemplar completo em CASTRO, 
Nuno de - “A Porcelana Chinesa ao Tempo 
do Império, Portugal/Brasil”, 
Lisboa: ACD Editores, 2007, pp. 120-125. 
Vd. também SANTOS, A. Varela - “Portugal 
na Porcelana da China: 500 Anos de Comércio”,
volume III, Lisboa: Artemágica, 2009, nº 6.06,
pp. 820-837; e DIAS, Pedro - “Heráldica 
Portguesa na Porcelana da China Qing”. 
Lisboa: Fundação Macau, 2014, pp. 86-93.
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166 TerrinA/MolheirA CoM TrAvessA,
porcelana chinesa de exportação, decoração policromada 
e dourada com armas de Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
- 3º serviço (silvados), reinado Qianlong (1736-1795), 
ligeiro desgaste no dourado
Dim. - 12 x 15,5 x 11 cm (molheira); 
2,5 x 22,5 x 18 cm (travessa) € 12.000 - 18.000

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana Chinesa ao Tempo 
do Império - Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007, 
p. 170; SANTOS, A. Varela - “Portugal na Porcelana da China 
- 500 Anos de Comércio”, volume IV. Lisboa: Artemágica, 2010, 
pp. 1091-1093; e DIAS, Pedro - “Heráldica Portuguesa na Porcelana
da China Qing”. Lisboa: Fundação Macau, 2014, p. 199.

A sAuCe Tureen wiTh sTAnd, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration
with the coat of arms of Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
– 3rd service (bushes), Qianlong period (1736-1795), 
some wear to the gilt



84 cabral moncada leilões 181 | 26 de Setembro de 2016

168 pAr de prATos,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração «Mandarim» policromada e dourada 
com reservas “Flores e pássaros” e armas de família
irlandesa Walsh com a divisa NOLI IRRITARE
LEONEM, reinado Guangxu (1875-1908), 
desgaste no dourado
Dim. - 24,5 cm € 150 - 225

A pAir of dishes, 
Chinese export porcelain, Canton polychrome 
and gilt decoration with reserves “Flowers and
birds” and the coat of arms of a Walsh Irish family
with motto NOLI IRRITARE LEONEM, Chinese, 
Guangxu period (1875-1908), wear to the gilt

167 pAr de prATos,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração «Mandarim» policromada e dourada 
com reservas “Flores e pássaros” e armas de família
irlandesa Walsh, com a divisa NOLI IRRITARE
LEONEM, reinado Guangxu (1875-1908), 
um com esbeiçadela, algum desgaste no dourado
Dim. - 24,5 cm € 180 - 270

A pAir of dishes, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt
Canton decoration with reserves “Flowers and
birds” and the coat of arms of the Walsh Irish
family with motto NOLI IRRITARE LEONEM,
Chinese, Guangxu period (1875-1908), 
one with chip, some wear to the gilt

169 pAr de prATos,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração «Mandarim» policromada e dourada 
com reservas “Flores e pássaros” e armas de família
irlandesa Walsh com a divisa NOLI IRRITARE
LEONEM, reinado Guangxu (1875-1908), 
um com esbeiçadela, desgaste no dourado
Dim. - 24,5 cm € 150 - 225

A pAir of dishes, 
Chinese export porcelain, Canton polychrome 
and gilt decoration with reserves “Flowers and
birds” and the coat of arms of Walsh Irish family
with the motto NOLI IRRITARE LEONEM, Chinese,
Guangxu period (1875-1908), 
one with chip, wear to the gilt



cabral moncada leilões 181 | 26 de Setembro de 2016 85

170 TrAvessA oiTAvAdA,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração policromada e dourada com armas
tradicionalmente atribuídas a Francisco
António da Veiga Cabral da Câmara Pimentel
(1734-1810), 1º Visconde de Mirandela 
- 2º serviço, aba encanastrada, 
reinado Qianlong (1736-1795)
Dim. - 24,5 x 16,5 cm € 2.500 - 3.750

Nota: vd. CASTRO, Nuno - “A Porcelana Chinesa 
ao Tempo do Império - Portugal / Brasil”. Lisboa: ACD
Editores, 2007, p. 201; SANTOS, A. Varela - “Portugal
na Porcelana da China - 500 Anos de Comércio”.
Lisboa: Artemágica, 2008, volume II, pp. 630-635,
que prefere a atribuição do serviço a D. António Luís
da Veiga Cabral e Câmara (1793-1819), Bispo 
de Bragança; e DIAS, Pedro - “Heráldica Portuguesa
na Porcelana da China Qing”. 
Lisboa: Fundação Macau, 2014, pp. 210-211.

An oCTAgonAl lArge dish, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt
decoration with the coat of arms traditionally
atributed to Francisco António da Veiga Cabral
da Câmara Pimentel (1734-1810), 1st Viscount
of Mirandela - 2nd service, intertwined rim,
Qianlong period (1736-1795)

171 prATo de sobreMesA fundo,
porcelana chinesa de exportação, decoração relevada e policromada
com armas de Joaquim Inácio da Cruz Sobral - 3º serviço (silvados),
reinado Qianlong (1736-1795), pequena esbeiçadela
Dim. - 3 x 18,5 cm € 300 - 450

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império 
- Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007, p. 170; SANTOS, A. Varela 
- “Portugal na Porcelana da China - 500 Anos de Comércio”, volume IV.
Lisboa: Artemágica, 2010, pp. 1091-1093; e DIAS, Pedro - “Heráldica
Portuguesa na Porcelana da China Qing”. Coimbra: Fundação Macau 
/ Centro Científico e Cultural de Macau, 2014, pp. 192-205.

A deep desserT plATe, 
Chinese export porcelain, polychrome decoration en relief with 
the coat of arms of Joaquim Inácio da Cruz Sobral - 3rd service
(silvados), Qianlong period (1736-1795), small chip
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172 MolheirA reCorTAdA,
porcelana chinesa de exportação, decoração policromada 
e dourada “Figuras europeias”, reinado Qianlong (1736-1795),
cabelo na junção da pega ao corpo
Dim. - 6 x 19 x 11 cm € 300 - 450

Nota: vd. HERVOUET, François et Nicole; BRUNEAU, Yves -”La Porcelaine
des Compagnies des Indes a Décor Occidental”. Paris: Flammarion, 1986,
p. 72, nº 3.18, onde é referido que o tema é baseado numa gravura 
de Jean- Michele Moreau le Jeaune (1741-1814)

A sCAlloped sAuCeboAT, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration
“European figures”, Qianlong period (1736-1795), 
hairline on the union of the handle

173 CovilheTe polilobAdo,
porcelana chinesa de exportação, decoração policromada 
e dourada “Escudo com monograma e timbre heráldico”,
reinado Jiaqing (1796-1820), desgaste no dourado no bordo
Dim. - 2 x 15 x 14,5 cm € 100 - 150

A polylobATe sMAll dish, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration
“Shield with monogram and heraldic crest”, 
Jiaqing period (1796-1820), wear to the gilt

174 pAr de prATos,
porcelana chinesa de exportação,
decoração policromada e dourada
“Flores”, reserva com “Paisagem 
com figuras europeias”, 
reinado Jiaqing (1796-1820), 
um com dois cabelos, 
pequeno desgaste no dourado
Dim. - 24,5 cm € 300 - 450

A pAir of dishes, 
Chinese export porcelain, polychrome
decoration en relief “Flowers”, 
reserve “Landscape with European
figures”, Jiaqing period (1796-1820),
one with two hairlines, 
small wear to the gilt
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175 pAr de prATos de AbA vAZAdA,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração policromada e dourada com armas 
de Lord Longford, reinado Qianlong (1736-1795), 
pequenos defeitos
Dim. - 19 cm € 420 - 630

Nota: vd. HOWARD, David Sanctuary - “Chinese Armorial
Porcelain”. London: Faber, 1974, p. 148, T4.

A pAir of dishes wiTh pierCed riM, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt
decoration wit the coat of arms of Lord Longford,
Qianlong period (1736-1795), small defects

176 bule,
porcelana chinesa de exportação, decoração a rosa e dourado
“Flores”, pomo da tampa relevado e policromado “Fruto”, 
reinado Qianlong (1736-1795), pequeno desgaste no dourado
Dim. - 20 x 22 x 16 cm € 200 - 300

A TeApoT, 
Chinese export porcelain, pink and gilt decoration “Flowers”,
polychrome cover’s pommel en relief, 
Qianlong period (1736-1795), small wear to the gilt

177 CovilheTe QuAdrAngulAr,
porcelana chinesa de exportação, decoração policromada 
e dourada “Flores”, reinado Qianlong (1736-1795), 
ligeiras esbeiçadelas, desgaste no dourado do bordo
Dim. - 3,5 x 23 x 23 cm € 450 - 675

A sMAll sQuAre dish, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration
“Flowers”, Qianlong period (1736-1795), 
slight chips, wear to the gilt of the rim
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178 pAr de TrAvessAs reCorTAdAs,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração policromada e dourada “Flores”, 
reinado Qianlong (1736-1795), 
pequeno desgaste no dourado
Dim. - 26 x 18,5 cm € 600 - 900

179 pAr de TAçAs reCorTAdAs CoM pires,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração policromada “Flores”, 
reinado Qianlong (1736-1795), 
ligeiras esbeiçadelas
Dim. - 4 x 7,5 (taça); 12 cm (pires)

€ 100 - 150

A pAir of sCAlloped Cups wiTh sAuCers, 
Chinese export porcelain, 
polychrome decoration “Flowers”,
Qianlong period (1736-1795), slight chips

180 TrAvessA ovAl,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração policromada e dourada “Flores”, 
reinado Qianlong (1736-1795), 
algum desgaste na decoração e no vidrado
Dim. - 36 x 30 cm € 250 - 375

An ovAl lArge dish, 
Chinese export porcelain, 
polychrome and gilt decoration “Flowers”, 
Qianlong period (1736-1795), 
some wear on both decoration and glaze

A pAir of sCAlloped lArge dishes, 
Chinese export porcelain, 
polychrome and gilt decoration “Flowers”,
Qianlong period (1736-1795), 
small wear to the gilt
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181 TrAvessA reCorTAdA,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração relevada a «bianco-sopra-bianco», 
com redecoração policromada “Flores”, 
reinado Qianlong (1736-1795), 
desgaste na redecoração
Dim. - 34 x 27,5 cm € 250 - 375

A sCAlloped lArge dish, 
Chinese export porcelain, 
“bianco-sopra-bianco”  decoration en relief
with polychrome redecoration “Flowers”,
Qianlong period (1736-1795), 
wear on redecoration

182 TerrinA ovAl,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração a azul, policromada e dourada “Flores”,
reinado Qianlong (1736-1795), pequenas esbeiçadelas
Dim. - 24 x 32 x 24 cm € 800 - 1.200

An ovAl Tureen, 
Chinese export porcelain, blue, 
polychromatic and gilt decoration “Flowers”,
Qianlong reign (1736-1795), small chips



183 CovilheTe ovAl reCorTAdo,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração policromada e dourada “Flores”, 
reinado Qianlong (1736-1795), 
pequenas esbeiçadelas restauradas
Dim. - 1,5 x 12,5 x 9 cm € 90 - 135

A sCAlloped ovAl sMAll dish, 
Chinese export porcelain, 
gilt and polychrome decoration “Flowers”, 
Qianlong period (1736-1795), restored small chips

184 CovilheTe ovAl reCorTAdo,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração policromada “Flores”, 
reinado Qianlong (1736-1795)
Dim. - 2 x 12,5 x 8 cm € 90 - 135

A sCAlloped ovAl sMAll dish, 
Chinese export porcelain,
polychrome decoration “Flowers”, 
Qianlong period (1736-1795)

185 CovilheTe polilobAdo,
porcelana chinesa de exportação, decoração
policromada e dourada “Figuras europeias”,
reinado Qianlong (1736-1795), pequeno restauro,
pequeno desgaste na decoração
Dim. - 4 x 19 x 15,5 cm € 600 - 900

Nota: vd. HERVOUET, François et Nicole; 
BRUNEAU, Yves - “La Porcelaine des Compagnies 
des Indes a Décor Occidental”. Paris: Flammarion, 
1986, p. 161, nº 7.57, onde é referido que o tema 
é tirado de uma gravura de Cl. Duflos.

polylobATe sMAll dish, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt
decoration, Qianlong period (1736-1795), 
small restoration, small wear on decoration
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187 leiTeirA CoM TAMpA,
porcelana chinesa de exportação, decoração policromada 
e dourada “Escudo coroado com monograma ladeado por dois
tenentes”, datada de 1764, reinado Qianlong (1736-1795),
desgaste na decoração, monograma sumido
Dim. - 14,5 x 9 x 7,5 cm € 250 - 375

A Covered Milk jug, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration
“Shield crowned with tonogram flanked by two tennents”,
dated 1764, Qianlong period (1736-1795), wear on decoration,
faded monogram

188 TrAvessA grAnde reCorTAdA,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração a sépia e dourado “Flores”, 
reinado Qianlong (1736-1795), 
desgaste no vidrado e faltas no dourado
Dim. - 49,5 x 41,5 cm € 500 - 750

A sCAlloped lArge dish, 
Chinese export porcelain, 
sepia and gilt decoration “Flowers”, 
Qianlong period (1736-1795), 
wear on the glaze and faults on the gilding

186 esCudelA CoM TAMpA,
porcelana chinesa de exportação, decoração relevada,
policromada e dourada “Flores”, pegas relevadas “Cabeça 
de animal”, reinado Qianlong (1736-1795), desgaste no dourado
Dim. - 12 x 17 x 13 cm € 150 - 225

A Covered porringer, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration 
en relief “Flowers”, handles en relief “Animal Head”, 
Qianlong period (1736-1795), wear to the gilt
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189 TAçA reCorTAdA CoM pires,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração policromada “Flores”, 
reinado Yongzheng (1722-1735), 
ligeiras esbeiçadelas
Dim. - 4 x 7,5 cm (taça); 12 cm (pires)

€ 150 - 225

A sCAlloped Cup wiTh sAuCer, 
Chinese export porcelain, 
polychrome decoration “Flowers”, 
Yongzheng period (1722-1735), slight chips

190 pAr de prATos,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração policromada “Aves e flores”, 
reinado Qianlong (1736-1795), 
um com esbeiçadelas
Dim. - 23 cm € 180 - 270

A pAir of dishes,
Chinese export porcelain, 
polychrome decoration 
“Birds and flowers”, 
Qianlong period (1736-1795), 
one dish with chips

190apAr de TrAvessAs oiTAvAdAs,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração policromada “Jardim com flores”, 
reinado Qianlong (1736-1795), uma com pequenas esbeiçadelas
Dim. - 33,5 x 24 cm € 1.000 - 1.500

A pAir of oCTAgonAl lArge dishes, 
Chinese export porcelain, 
polychrome decoration “Garden with flowers”, 
Qianlong period (1736-1795), one with small chips
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192 prATo grAnde,
porcelana chinesa de exportação, 
decoração a azul “Jardim com flores”, 
reinado Qianlong (1736-1795)
Dim. - 38 cm € 400 - 600

A lArge dish, 
Chinese export porcelain, 
blue decoration “Garden with flowers”, 
Qianlong period (1736-1795)

191 ConjunTo de CovilheTes pArA AperiTivos,
cobre esmaltado de Cantão, decoração policromada 
“Figuras Orientais”, base em madeira, reinado Jiaqing (1796-1820),
pequenos restauros, marcados nas bases
Dim. - 42 cm € 1.200 - 1.800

A seT of sMAll dishes for AppeTiZers, 
Nankin enamelled copper, polychrome decoration 
“Oriental figures”, wooden base, Jiaqing period (1796-1820), 
small restoration, marked at the base
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193 sAnTA MóniCA,
Lusíada, escultura em marfim com dourados 
e pintura, bastão de prata de 750/1000, 
vertente indo-portuguesa, séc. XVIII (2ª metade)
Dim. - 10 cm € 1.200 - 1.800

sT MoniCA, 
gilt and painted ivory sculpture, 
750/1000 silver stick, Indo-Portuguese, 18th C.
(2nd half)

194 pieTà,
Lusíada, escultura em marfim, 
vertente indo-portuguesa, séc. XVII
Dim. - 11 cm € 2.400 - 3.600

Nota: vd. “A Expansão Portuguesa e a Arte do Marfim”.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 156, nº 433.

A pieTà, 
ivory sculpture, Indo-Portuguese, 17th C.

195 AlMAs sobre fogo,
Lusíada, esculturas em marfim, base em madeira pintada,
vertente indo-portuguesa, séc. XVIII, desgastadas
Dim. - 10,5 cm (total) € 500 - 750

souls on fire, 
ivory sculpture, painted wooden stand, 
Indo-Portuguese, 18th C., some wear
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197 sAgrAdA fAMíliA,
Lusíada, três esculturas em marfim, 
duas coroas em prata, base em madeira com pés 
e aplicações de marfim, vertente indo-portuguesa, séc.
XVIII, faltas nos dedos
Dim. - 13 cm (Nossa Senhora)       € 4.000 - 6.000

Nota: vd. “A Expansão Portuguesa 
e a Arte do Marfim”. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1991, p. 69, nº 139.

The holy fAMily, 
three ivory sculptures,
two silver crowns, wooden stand
wth ivory feet and applications, 
Indo-Portuguese, 18th C.,
faults on the fingers

Calouste Gulbenkian, 1991, p. 69, nº 139.

196 nossA senhorA dA rosA CoM Menino jesus segurAndo o rosÁrio,
Lusíada, escultura em marfim com dourados e pintura, 
peanha em madeira entalhada e dourada, 
vertente indo-portuguesa, séc. XVIII, fenda no marfim
Dim. - 20 cm € 3.000 - 4.500

Nota: vd. “A Expansão Portuguesa e a Arte do Marfim”. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 89, nº 208.

our lAdy of The rose wiTh Child jesus holding The rosAry, 
gilt and painted ivory sculpture, carved and gilt 
wooden stand, Indo-Portuguese, 18th C., crack on the ivory
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198 nossA senhorA dA ConCeiçÃo,
Lusíada, escultura em marfim parcialmente dourado
e policromado, vertente indo-portuguesa, séc. XVII/XVIII
Dim. - 18 cm € 1.500 - 2.250

Nota: vd. “A Expansão Portuguesa e a Arte do Marfim”. Lisboa,
1991. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 54, nº 66.

our lAdy of The iMMACulATe ConCepTion, 
partly polychrome and gilt ivory sculpture, 
Indo-Portuguese, 17th/18th C.

199 sÃo luís gonZAgA,
Lusíada, escultura em marfim com dourados 
e pintura, pequena base de madeira, 
vertente indo-portuguesa, séc. XVIII/XIX
Dim. - 11 cm (marfim) € 1.200 - 1.800

sT Aloysius gonZAgA, 
gilt and painted ivory sculpture, 
small wooden stand, Indo-Portuguese, 18th/19th C.

200 Menino jesus deiTAdo,
Lusíada, escultura em marfim com dourados, 
vertente indo-portuguesa, séc. XVIII, 
pequenas faltas nos dedos dos pés
Dim. - 10,5 cm € 750 - 1.125

Child jesus lying, 
gilt ivory sculptures, Indo-Portuguese, 18th C., 
small faults on the toes

201 nossA senhorA de presÉpio,
Lusíada, escultura em marfim com restos de dourado, 
vertente indo-portuguesa, séc. XVII, pequenas faltas
Dim. - 13 cm € 400 - 600

Nota: vd. “A Expansão Portuguesa e a Arte do Marfim”. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 66, nº 116.

our lAdy of nATiviTy, 
ivory sculpture with traces of gilding, 
Indo-Portuguese, 17th C., small faults
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204 sÃo lourenço,
Lusíada, escultura em marfim com dourados e pintura, 
vertente indo-portuguesa, séc. XVIII (2ª metade)
Dim. - 12 cm € 1.200 - 1.800

sT lAwrenCe (lAwrenCe of roMe), 
gilt and painted ivory sculpture, 
Indo-Portuguese, 18th C. (2nd half)

202 sÃo CAeTAno,
Lusíada, escultura em marfim com dourados e pintura,
resplendor de prata, vertente indo-portuguesa, 
séc. XVIII (2ª metade), fenda na base
Dim. - 10 cm € 1.000 - 1.500

sT CAjeTAn, 
gilt and painted ivory sculpture, silver hallo, Indo-
Portuguese, 18th C. (2nd half), cracked stand

203 nossA senhorA dA ConCeiçÃo CoM o Menino,
Lusíada, escultura em marfim com restos de pintura,
vertente indo-portuguesa, séc. XVIII, desgaste
Dim. - 13,5 cm € 2.000 - 3.000

Nota: vd. TÁVORA, Bernardo Ferrão de Tavares 
e - “Imaginária Luso-Oriental”. Lisboa: Imprensa Nacional 
- Casa da Moeda, 1983, p. 53, nº 67.

our lAdy of The iMMACulATe ConCepTion

wiTh The Child jesus, 
ivory sculpture with traces of painting, 
Indo-Portuguese, 18th C., some wear
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205 nossA senhorA dA ConCeiçÃo,
Lusíada, escultura em marfim com restos de pintura
e de dourado, vertente indo-portuguesa, séc. XVII,
pequenas faltas na base
Dim. - 20 cm € 1.000 - 1.500

Nota: vd. “A Expansão Portuguesa e a Arte do Marfim”. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, pp. 52 e 55, 
nºs 56,57 e 75.

our lAdy of The iMMACulATe ConCepTion, 
ivory sculpture with traces of painting and gilding, Indo-
Portuguese, 17th C., small faults at the base

206 sAnTo AnTónio CoM o Menino jesus,
Lusíada, escultura em marfim, vertente indo-portuguesa, 
séc. XVII/XVIII, pequena falta na base
Dim. - 16 cm € 1.500 - 2.250

Nota: vd. “A Expansão Portuguesa e a Arte do Marfim”. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 167, nºs 484 e 486.

sT AnThony And Child jesus, 
ivory sculpture, Indo-Portuguese, 17th/18th C., 
small fault at the base

207 CrisTo ATAdo, nossA senhorA dA ConCeiçÃo, nossA senhorA

de presÉpio, nossA senhorA de CAlvÁrio, sÃo josÉ de presÉpio

e sÃo josÉ dAs «boTAs»,
Lusíada, seis esculturas diversas em marfim, uma policromada, 
vertente indo-portuguesa, séc. XVII e XVIII, desgastadas, 
uma com falta das mãos e desgaste na policromia 
Dim. - 6 (a maior) € 150 - 225

bound ChrisT, our lAdy of The iMMACulATe ConCepTion, 
our lAdy of nATiviTy, our lAdy of The CAlvAry, 
sT. joseph of nATiviTy And sT. joseph in booTs, 
six different ivory sculptures, one polychromed, Indo-Portuguese,
17th./18th C., worn, one with missing hands and wear on polychrome
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209 sÃo doMingos,
Lusíada, escultura em teca, decoração policromada 
e dourada, cabeça, mãos, livro e cão em marfim, 
vertente indo-portuguesa, séc. XVIII (2ª metade), 
falta de uma mão, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 35 cm (total) € 500 - 750

Nota: vd. “A Expansão Portuguesa e a Arte do Marfim”. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 175, nº 517.

sT. doMiniC, 
teak sculpture, polychrome and gilt decoration, 
ivory head, hands, book and dog, 
Indo-Portuguese, 18th C. (2nd half), 
one hand missing, small faults and defects

208 sAnTo AnTónio,
Lusíada, escultura em teca, decoração policromada 
e dourada, cabeça, mãos e pés em marfim, 
vertente indo-portuguesa, séc. XVIII (2ª metade),
falta de uma mão e do Menino Jesus, pé posterior
Dim. - 25 cm (total) € 400 - 600

Nota: vd. “A Expansão Portuguesa e a Arte do Marfim”.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 167, 
nº 483.

sT. AnThony, 
teak sculpture, polychrome and gilt decoration, 
ivory head, hands and feet, 
Indo-Portuguese, 18th C. (2nd half), 
missing of one hand and of the Child Jesus, later foot
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212 vAniTAs - «MeMenTo Moris»,
Lusíada, duas esculturas bifrontes em osso, 
vertente indo-portuguesa, séc. XVII/XVIII, desgastadas
Dim. - 2,5 cm (a maior) € 70 - 105

Nota: vd. “A Expansão Portuguesa e a Arte do Marfim. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1991, p. 160, nºs 456 e 457.

vAniTAs - «MeMenTo Moris», 
two-faced bone sculptures, 
Indo-Portuguese, 17th./18th C., worn

211 CrisTo CruCifiCAdo,
Lusíada, escultura em marfim, vertente indo-portuguesa, 
séc. XVII, faltas nas mãos, emoldurado
Dim. - 25 cm € 300 - 450

Nota: vd. “A Expansão Portuguesa e a Arte do Marfim”. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, pp. 151-152, nºs 415-421.

CruCified ChrisT, 
ivory sculpture, Indo-Portuguese, 17th C., 
faults on the hands, framed

210 CrisTo CruCifiCAdo,
Lusíada, cinco esculturas em marfim, emolduradas em conjunto,
vertente indo-portuguesa, séc. XVIII/XIX, 
falta de braços e de dedos
Dim. - 11,5 cm (o maior) € 150 - 225

CruCified ChrisT, 
five ivory sculptures, framed together, 
Indo-Portuguese, 18th/19th C., missing arms and fingers



214 CrisTo CruCifiCAdo,
Lusíada, escultura em marfim com pinturas e dourados, 
cruz e base em pau-santo com entalhamentos dourados, 
vertente indo-portuguesa, séc. XVIII (2ª metade), 
falta num canto do entalhamento dourado
Dim. - 15,5 cm (Cristo); 63 cm (total) € 200 - 300

CruCified ChrisT, 
ivory sculpture with painting and gilding, 
Brazilian rosewood cross and stand with gilt carvings, 
Indo-Portuguese, 18th C. (2nd half), 
fault on a corner of the gilt carving

213 CrisTo CruCifiCAdo,
Lusíada, escultura em marfim, cruz em pau-santo 
com aplicações em prata, vertente indo-portuguesa, 
séc. XVIII, pequenas faltas nos relevos do cendal
Dim. - 24 cm (Cristo); 93 cm (total)    € 800 - 1.200

Nota: vd. “A Expansão Portuguesa e a Arte do Marfim”. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 153, nº 424.

CruCified ChrisT, 
ivory sculpture, Brazilian rosewood cross 
with silver applications, Indo-Portuguese, 18th C., 
small faults on the loincloth reliefs

215 CrisTo CruCifiCAdo,
Lusíada, escultura em marfim, cruz em madeira entalhada 
e pintada de feição naturalista, vertente indo-portuguesa, 
séc. XVII (2ª metade), faltas nos dedos, 
nó do sendal não original em madeira entalhada
Dim. - 30 cm (escultura); 67 cm (total) € 700 - 1.050

CruCified ChrisT, 
ivory sculpture, carved wooden cross, painted 
the naturalistic manner, Indo-Portuguese, 17th C. (2nd half),
faults on the fingers, carved wooden non original loincloth’s
knot
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216 ConTAdor CoM deZ gAveTAs siMulAndo doZe CoM TreMpe,
Lusíada, teca, revestimento parcial a ébano, embutidos em ébano 
e marfim “Círculos secantes”, trempe com duas gavetas e um gavetão
simulando duas gavetas, pernas esculpidas “Nagas”, ferragens 
e aplicações em cobre rendilhado e dourado, tachas em cobre dourado,
vertente indo-portuguesa, séc. XVII (2ª metade), restauros, 
“cubos” dos pés posteriores, desgaste no dourado das aplicações
Dim. - 130 x 91 x 47 cm € 35.000 - 52.500

Nota: exemplar semelhante integra a Colecção do Museu Abade de Baçal,
Bragança, tendo figurado na exposição “Via Orientalis”, englobada 
na “Europália 91 - Portugal”, Galeries de la CGER, Bruxelas, 1991, 
encontrando-se representado no respectivo catálogo. 
Bruxelas: Fondation Europalia Internacional, 1991, p. 115, nº 86.

A CAbineT wiTh Ten drAwers siMulATing Twelve wiTh sTAnd,
teak, partly ebony lined, ebony and ivory inlays “Secant circles”, 
stand with two drawers and a trundle drawer simulating two, 
carved legs “Nagas”, gilt and pierced copper mounts and applications,
gilt copper tacks, Indo-portuguese, 17th C. (2nd half), restoration, 
later feet “Cubes”, ear to the gilt of applications
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217 esCriTório CÚbiCo,
Lusíada - Arte Namban, madeira integralmente revestida a laca negra, 
incrustações de madrepérola e pinturas a ouro “Flores”, ferragens em cobre, 
período Momoyama (1573-1615), falta da tampa de abater, 
muitas faltas e defeitos na decoração
Dim. - 25 x 25,5 x 24 cm € 2.500 - 3.750

Nota: vd. IMPEY, Oliver; JÖRG, Christiaan - “Japonese Export Lacquer - 1580-1850”. 
Amsterdam: Hotei Publishing, 2005, p. 128, nº 245.

A CubiCAl bureAu, 
Namban Art, fully black lacquer lined wood, mother-of-pearl inlays 
and gold “Flowers” paintings, copper mounts, Momoyama period (1573-1615), 
missing tilt-top, many faults and defects on decoration
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218 ConTAdor de nove gAveTAs siMulAndo doZe,
Lusíada, teca integralmente revestida a marchetaria de sissó, 
teca, marfim e marfim tingido de verde “Árvore da Vida, 
flores e motivos vegetalistas” terminando em círculos com
“Estrelas de cinco pontas”, ferragens vazadas e pinos em cobre
dourado, vertente de influência Mogol, séc. XVII (1ª metade), 
pequenos restauros, falta das pegas laterais, 
pés não originais, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 27,5 x 41,5 x 28,5 cm (sem os pés)

€ 10.000 - 15.000

A CAbineT,
teak, sissoo, sandalwood, ivory and stained ivory inlaid
“Portuguese hunter shooting at a lion, felines, fishes, birds,
butterflies and vegetable elements”, copper nails,
Mughal influence branch, 17th C., restorations, 
small flaws and defects
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219 MesA,
Lusíada, teca, revestimento parcial de ébano, 
embutidos em ébano e marfim “Círculos secantes”, 
pernas com duplo travejamento e pés recortadas em forma 
de Jatayus, ferragens em cobre rendilhado e dourado, 
vertente indo-portuguesa, séc. XVII (2ª metade), 
pequenos restauros, pequenas faltas nos frisos dos pés 
Dim. - 77 x 115 x 88 cm € 25.000 - 37.500

Nota: vd. DIAS, Pedro - “Mobiliário Indo-Português”. 
Moreira de Cónegos: Imaginalis, 2013, pp. 190-191.
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A TAble,
teak, partial ebony lining with ebony and ivory inlays
“Secant circles”, legs with double stretchers and scalloped
feet “Jatayus”, gilt and intertwined copper mounts, 
Indo-portuguese, 17th C. (2nd half), 
small restorations, small faults on the feet
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220aArCA peQuenA CoM duAs gAveTAs,
Lusíada, teca escurecida, interior com divisórias,ferragens em bronze,
vertente indo-portuguesa, séc. XVII, falta a fechadura original, 
sinais de uso, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 24 x 55 x 36 cm € 650 - 975

A sMAll ChesT wiTh Two drAwers, 
darkened teak, partitioned interior, bronze mounts, 
Indo-Portuguese, 17th C., missing of original lock, 
signs of use, small faults and defects

220 ConTAdor de esTrAdo,
Lusíada, teca, revestimento parcial a ébano,
filetes de marfim, ferragens de ferro, 
vertente indo-portuguesa, 
séc. XVII (2ª metade), pequenas faltas 
e defeitos, pés não originais
Dim. - 18 x 38,5 x 28,5 cm (sem os pés)

€ 2.000 - 3.000

Nota: contador com parecenças e ferragens semelhantes e escritório com
decoração idêntica encontram-se representados em DIAS, Pedro - “Mobiliário
Indo-Português”. Moreira de Cónegos: Imaginalis, 2013, pp. 47 e 88.

A sMAll CAbineT, 
teak, partly ebony lined, ivory fillets, iron mounts, 
Indo-Portuguese, 17th C. (2nd half), small faults and defects,
non-original feet
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221 ConTAdor grAnde CoM TAMpA de AbATer,
Lusíada, teca, revestimento parcial a ébano, interior com treze
gavetas simulando dezassete, gaveta central com pórtico 
maneirista relevado e segredo no interior, ferragens em prata,
decoração damasquinada, fechadura e engonços da tampa em ferro,
vertente indo-portuguesa, séc. XVII, 
pequenos restauros, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 54 x 89 x 50 cm € 10.000 - 15.000

Nota: vd. CASTILHO, Manuel - “Oriente e Ocidente 2”. 
Lisboa: Manuel Castilho Antiguidades, 2006, pp. 108-111, nº 26; 
e DIAS, Pedro - “Mobiliário Indo-Português”. Moreira de Cónegos:
Imaginalis, 2013, p. 295.

A lArge Til-Top CAbineT,  
teak, partly ebony veneer, interior with thirteen drawers
simulating seventeen, central drawer with mannerist
porch en relief and secret, silver mounts, damask
decoration, top with iron lock and hinges, 
Indo-Portuguese, 17th C., small restoration, 
small faults and defects
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222 bioMbo de 6 folhAs,
estilo Lusíada - Arte Namban, madeira pintada e dourada,
decoração policromada “Desembarque de portugueses 
num porto japonês”, europeu, séc. XX, pequenos defeitos
Dim. - 198 x 46 cm (cada folha) € 8.000 - 12.000

A six-leAf folding sCreen, 
Namban Art style, painted and gilt wood, policromatic
decoration “Landing of the Portuguese on a Japanese harbour”, 
European, 20th C., small defects



223 TinTeiro,
Lusíada - Arte Namban, cobre e cobre dourado, 
decoração gravada “Nau portuguesa sobre ondas”, 
tampa de prata relevada “Casa japonesa”, 
período Momoyama (1573-1615)/Edo (1615-1868), 
faltas no dourado
Dim. - 19,5 cm € 7.000 - 10.500

An inkwell, 
Namban Art, copper and gilt copper, 
engraved decoration “Portuguese Trade Ship upon waves”,
silver cover en relief “Japanese House”, 
Japan, Momoyama (1573-1615)/Edo (1615-1868) periods, 
faults on the gilding
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224 esTAnTe de MissAl,
mogno, embutidos de marfim, ébano, pau-cetim, outras madeiras 
e metal dourado “Estrela, colunas com cruzes e cruz”, colonial espanhola,
séc. XVII/XVIII, falta de parte da placa de apoio traseiro, pequenos
restauros, pequenas faltas e defeitos, desgaste no dourado do metal
Dim. - 37 x 40,5 x 32 cm € 2.800 - 4.200

A MissAl sTAnd, 
mahogany, ivory, ebony, satinwood, other wood inlays and gilt metal
“Star, columns with crosses and cross”, Spanish Colonial, 17th./18th C.,
missing of part of the rear support plaque, small restorations, 
small faults and defects, wear to the gilt of the metal

225 CAdeirA ArTiCulAdA,
sissó com entalhamentos “Pássaro segurando serpentes” 
e “Flores e frutos”, assento e costas estofados, pés zoomórficos,
indiana, séc. XIX, restauros, pequenos defeitos
Dim. - 122 x 65 x 90 cm € 600 - 900

An ArTiCulATed ChAir, 
carved sissoo “Bird holding snakes” and “Flowers and fruits”,
upholstered seat and back, zoomorphic feet, India, 19th C.,
restoration, small defects

226 ArCA de peQuenAs diMensões,
madeira, revestimento integral a marfim, madrepérola, micromosaico
e massa “Arcaria com figuras islâmicas”, islâmica, séc. XVIII/XIX,
restauros, faltas e defeitos, falta da fechadura, base não original
Dim. - 40,5 x 83 x 47 cm € 1.800 - 2.700

A sMAll ChesT, 
wood, ivory, mother-of-pearl, micro mosaic and mass marquetry
“Arches with Islamic figures” , Islamic, 18th/19th C., 
restoration, faults and defects, missing lock, non-original base
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227 caixa,
madeira integralmente revestida a placas de marfim, decoração
gravada com fundos preenchidos a negro “Palácios e flores”,
interior com duas gavetas, Índia - Vizagapatam, séc. XVIII/XIX, 
pequenos restauros, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 12 x 36 x 25,5 cm € 1.500 - 2.250

Nota: vd. JAFFER, Amin - “Furniture from British India and Ceylon 
- A Catalogue of the Collections in the Victoria and Albert Museum and
The Peabody Essex Museum”. Essex: Peabody Essex Museum, 2001, p. 204.

a Box, 
fully ivory plaques lined wood, engraved decoration 
with black-filled backgrounds “Palaces and flowers”, 
interior with drawers, India - Vizagapatam, 18th/19th C, 
small restoration, small faults and defects

230 caveira com rã (de salamanca),
escultura em marfim, espanhola, séc. XIX
Dim. - 5 cm € 150 - 225

a skull with frog (salamanca), 
ivory sculpture, Spanish, 19th C.

228 JaPa mala,
vinte e oito contas de rezar em marfim
“Caveiras” (uma de maiores dimensões), 
Ásia (?), séc. XIX
Dim. - 23 cm € 150 - 225

JaPa mala, 
twenty-eight carved ivory prayer beads “Skulls” 
(one of them larger), Asia (?), 19th C.

229 Porta mensagens,
marfim torneado, indiano, séc. XVIII/XIX
Dim. - 18,5 cm € 80 - 120

a message stick, 
turned ivory, Indian, 18th/19th C.
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231 missal romano,
MISSALE Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum;
S. Pii V. Pont. Max. jussu editum, Clementis VIII. primum, nunc denuo
Urbani Papæ VIII. auctoritate recognitum...- Olisipone: In Typographia
Regia, 1801.- [60], 624, CCLXXXI, 55 p.: il., notação musical; 29 cm.- E.

Edição integral do Missal Romano (Temporal, Ordinário, Santoral e outros
textos litúrgicos), impressa a duas colunas, a preto e vermelho, ilustrada
com cinco gravuras a talhe-doce. Exemplar um pouco manuseado e com
algumas imperfeições: restauros, pequenos rasgões, manchas, alguns
cantos e margens com faltas de suporte, etc. Encadernação da época,
inteira de chagrin, levemente cansada, com elaborada decoração 
a ouro nos planos (idênticos) e nos seis entre-nervos da lombada; 
roulette na espessura das pasta e corte das folhas dourado e cinzelado.
Conserva intactos os dois fechos em metal amarelo.

€ 500 - 750

missale romanum, 
Olisipone Ex Typographia Regia, Anno M.DCCCI (1801), 
interior with 20th C. engravings, calf binding with gold irons, 
bronze mounts with traces of gilt, Portuguese
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232 costumes Portugueses,
Litografias de João Palhares.- Lisboa: João Palhares Leite Junior, 
[ca. 1850].- 40 litografias coloridas; 30 cm.- E.

Uma das três colecções de grande sucesso que foram publicadas em meados do
século XIX em Lisboa (as outras duas saíram das oficinas de Joubert e Macphail).
Conjunto constituído por 40 litografias coloridas à mão, numeradas de 1 a 40,
da autoria e da oficina de João Palhares, com subscrições Lith. Palhares ou
Palhares Lith. - Lith. R. N. dos Martyres, nº 14. As 40 estampas foram descritas
por Henrique de Campos Ferreira Lima que as denominou 1ª Collecção Palhares
(Costumes portuguêses: ensaio bibliographico. Lisboa: Empreza da Historia de
portugal, 1917, p. 25 e 26). Segundo o mesmo bibliógrafo, a colecção é composta
por mais quatro litografias estampadas na Lith. Arco de Bandeira (nº 41 e 42) 
e na Lith. da V. Canongia (nº 43 e 44).  As litografias foram publicadas avulso 
ao longo de vários anos, pelo que dificilmente se encontram duas colecções
iguais. Alguma acidez e manuseamento, especialmente na primeira estampa. 
Meia-encadernação de marroquim, da época, um pouco cansada e quase solta.

€ 1.000 - 1.500

Portuguese usages

One of the three highly successful collections that 
were published in the mid-19th century in Lisbon. 
Assembly consisting of 40 lithographs hand coloured,
numbered from 1 to 40, by and of the workshop 
of João Palhares. Some acidity and handling, 
especially in the first engraving. Half Morocco binding
of the time, a little fatigued and almost loose.
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234 “o leilão que se faz cada dia Pola menhã na rua direita

na cidade de goa ...”,
gravura sobre papel, holandesa, papel oxidado e vincos de dobragem, ligeiras
manchas, assinada Joannes à Doetechun segundo original de Jan Huyghen van
Linschoten para a sua obra “Itinerario: Voyage ofte schipvaert van Jan Huyghen
van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien...” Amsterdão, 1595-96. ou para
uma das edições posteriores da mesma obra.
Dim. - 26 x 65 cm € 400 - 600

233 “Povrtraict des femmes et filles Portugaises Portees Par les rues”,
gravura sobre papel, holandesa, margens cortadas
Dim. - 18 x 18 cm € 150 - 225

Nota: impressão do original de Jan Huyghen van Linschoten para uma das edições
francesas da obra “Itinerario:  Voyage ofte schipvaert van Jan Huyghen van Linschoten
naer Oost ofte Portugaels Indien...”, editada originalmente em Amsterdão, 1595-96.

“Portraict des femmes et filles Portugaises Portees Par les rues”, 
engraving on paper, Dutch, trimmed margins

235 Paisagem com figura Junto a Palácio,
gravura sobre papel, segundo original de Anibal Carache
(1560-1609), italiana, séc. XVI/XVII, assinada J. B. CORNEILLE
Dim. - 29 x 41 cm € 250 - 375

landscaPe with figure near a Palace, 
engraving on paper, according to an original 
by Anibal Carache (1560-1609), Italian, 16th/17th C., 
signed J. B. CORNEILLE

”the market that takes Place every

morning on main street in the city

of goa...”, 
engraving on paper, Dutch, rusty paper
and folding creases, slight stains, signed
Joannes the Doetechun according to an
original by Jan Huyghen van Linschoten 
for his work “Voyage ofte schipvaert van
Itinerary: Jan Huyghen van Linschoten
naer Oost ofte Portugaels Indien...”
Amsterdam, 1595-96. Or for one of 
the later editions of the same work.
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236 vistas de cidades francesas - Bayonne, 
antiBes e la rochelle,
três gravuras sobre papel, segundo originais de 
CLAUDE VERNET (1714-1789), francesas, séc. XVIII, 
picos de acidez, pequenos defeitos
Dim. - 54 x 75 cm € 800 - 1.200

views of french cities - Bayonne, 
antiBes and la rochelle, 
three engravings on paper, according to originals by  
CLAUDE VERNET (1714-1789), French, 18th C., 
acidity spikes, small defects

237 corteJo e emBarque da infanta dona catarina

de Bragança Para inglaterra em 1662,
gravura sobre papel, alemã, séc. XVII, 
pequenos defeitos
Dim. - 31,5 x 39 cm € 300 - 450

Nota: obra publicada na revista histórica “Theatrum
Europaeum - Vol. IX”, de Martin Meyer, 1672.

celeBration and Boarding of the infanta

catherine of Braganza to england in 1662,
engraving on paper, German, 17th C., small defects
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240 d. João iv - retrato e quatro rePresentações

da sua suBida ao trono,
gravura sobre papel, alemã, séc. XVII
Dim. - 26 x 34 cm € 120 - 180

Nota: obra publicada na revista histórica “Theatrum Europaeum 
- Vol. IV”, de Heinrich Oraeus, 1643.

d. João iv, king of Portugal - Portrait and four

illustrations of his accession to the throne, 
engraving on paper, German, 17th C.

239 henry l’evÊque - 1769-1832,
“vista do convento de sto. Jerónimo de Belém

e da Barra de lisBoa”,
gravura a água-tinta não colorida sobre papel,
emoldurada, papel com acidez, assinada
Dim. - 52 x 75 cm € 250 - 375

”view of the convent of st. Jerome

of Belém and the lisBon river mouth”, 
uncoloured aquatint engraving on paper, 
framed, acidity on paper, signed

238 henry l’evÊque - 1769-1832,
“vista da cidada de lisBoa tomada da Junqueira”,
gravura sobre papel, emoldurada, 
papel com acidez, assinada
Dim. - 52 x 75 cm € 250 - 375

”cityscaPe of lisBon shot from

Junqueira Borough”, 
engraving on paper, framed, 
acidity on paper
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241 menina com ovelhas,
escultura em bronze patinado,
base em mármore, europeia, séc. XIX/XX,
pequenos defeitos no mármore, 
assinado F. P. MICHETTI (provavelmente
Francesco Paolo Michetti - 1851-1929)
Dim. - 79 cm (total) € 500 - 750

a girl with sheeP, 
patinated bronze sculpture, marble stand,
European, 19th/20th C., small defects 
on the marble, signed F. P. MICHETTI
(probably Francesco Paolo Michetti 
- 1851-1929)

243 Busto de senhora,
escultura em bronze, base em
mármore, europeia, séc. XIX/XX
Dim. - 27,5 cm € 300 - 450

a female Bust, 
bronze sculpture, marble stand,
European, 19th/20th C.

242 menino com caBrito e caBra e menina com Perus,
duas esculturas em bronze patinado, bases em mármores, 
europeus, séc. XIX/XX, um com pequenos defeitos no mármore
Dim. - 78 cm (menino com cabra) € 2.800 - 4.200

Boy with cuB and goat and girl with turkeys, 
two patinated bronze sculptures, marble stands, 
European, 19th/20th C., one with small defects on the marble
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244 contador de seis gavetas simulando nove, com tremPe,
pau-santo e faixeado de pau-santo, pernas e travejamentos torneados,
ferragens em metal amarelo vazado e recortado, português, séc. XVIII,
trempe posterior, restauros, vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 126 x 72 x 42 cm € 600 - 900

a caBinet with six drawers simulating nine with stand,  
Brazilian rosewood and Brazilian rosewood veneer, turned legs 
and stretchers, pierced and scalloped yellow metal mounts, 
Portuguese, 18th C., later stand with compositions of various woods,
restoration, traces of wood insects

245 oratório,
D. José (1750-1777)/D. Maria I (1777-1816), pau-santo com entalhamentos,
interior pintado e dourado, português, pequenos restauros, pequenas faltas
Dim. - 115 x 75 x 38 cm € 500 - 750

an oratory, 
D. José I, King of Portugal (1750-1777)/D. Maria I, Queen of Portugal
(1777-1816), carved Brazilian rosewood, painted and gilt interior,
Portuguese, small restoration, small faults

246 cama de Bilros com dossel,
pau-santo, colunas espiraladas, espaldar com entalhamentos e medalhão
central com cruz da Ordem de Cristo, aros de bronze, portuguesa, 
séc. XVII, pequenas faltas e defeitos, vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 216 x 195 x 136 cm (espaldar) € 700 - 1.050

a BoBBin Bed with canoPy, 
Brazilian rosewood, coiled columns, carved headboard and central
medallion with cross of the Order of Christ, bronze rings, 
Portuguese, 17th C., small faults and defects, traces of wood insects

224 225

226
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247 conJunto de doze cadeiras,
D. João V (1706-1750)/D. José (1750-1777), 
castanho com entalhamentos, costas recortadas e vazadas,
assentos estofados, portuguesas, restauros, 
estofos posteriores, vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 113 x 53 x 46 cm € 2.500 - 3.750

a set of twelve chairs, 
D. João V, King of Portugal (1706-1750)/D. José I, King of Portugal
(1750-1777), carved chestnut, pierced and scalloped backs,
upholstered seats, Portuguese, restoration, late upholstery, 
traces of wood insects

248 mesa de Pé de galo,
D. José (1750-1777), pau-santo, tampo redondo
recortado basculante com entalhamentos,
coluna central canelada e entalhada com pés
entalhados, portuguesa, rachas no tampo,
pequenos defeitos
Dim. - 76 x 81 cm € 1.200 - 1.800

a triPod taBle, 
D. José I, King of Portugal (1750-1777), 
Brazilian rosewood, scalloped round tilt-top
with carvings, carved and ribbed central column
and carved feet, Portuguese, 
cracks on the top, small defects
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249 louceiro,
estilo D. Maria, mogno, corpo superior com portas de vidrinhos, 
corpo inferior com estirador, gavetas e portas, puxadores de madeira 
com aplicação de marfim esculpido, português, séc. XIX (2º quartel), 
falta de um puxador de um dos estiradores, pequenas faltas, 
vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 255 x 242 x 68,5 cm € 1.500 - 2.250

a cuPBoard, 
D. Maria I (Queen of Portugal) style, mahogany, upper body with glazed
doors, lower body with drawing board, drawers and doors, wooden
handle with carved ivory application, Portuguese, 19th C. (2nd quarter),
missing of a handle of one of the drawing boards, small faults, 
traces of wood insects

250 móvel exPositor com gaveta,
pau-santo e folheado de raiz de pau-santo com entalhamentos, 
portas com vidros, tampo de mármore,
português, séc. XIX (2ª metade), pequenos defeitos
Dim. - 86 x 109 x 52 cm € 700 - 1.050

a disPlay caBinet with drawer, 
Brazilian rosewood and burr-Brazilian rosewood veneer with carvings,
glazed doors, marble top, Portuguese, 19th C. (2nd half), small defecs
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251 cómoda convexa com estiradores

e alçado/oratório côncavo,
D. José (1750-1777), vinhático com entalhamentos, 
frisos e relevos em pau-santo, ferragens em bronze,
interior em madeira entalhada, marmoreada e dourada
com fundo estofado a damasco, portuguesa, restauros,
pequenas faltas e defeitos, damasco com defeitos,
vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 244 x 124 x 62 cm € 3.500 - 5.250

a convex commode with drawing Boards

and concave uPPer Body/oratory, 
D. José I, King of Portugal (1750-1777), 
carved Brazilian mahogany, Brazilian rosewood friezes
and reliefs, bronze mounts, carved, marbled and gilt
wooden interior with damask-lined background,
Portuguese, restoration, small faults and defects, 
wear on the damask, traces of wood insects

252 cómoda,
D. José (1750-1777), nogueira com entalhamentos,
tampo com embutidos em espinheiro e pau-santo
“Estrela”, pés de «garra e bola», portuguesa, restauros,
ferragens posteriores, vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 89 x 128 x 62 cm € 1.000 - 1.500

a commode, 
D. José I, King of Portugal (1750-1777), carved walnut,
top with thornbush and Brazilian rosewood inlays
“Star”, “claw and ball” feet, Portuguese, restoration,
later mounts, traces of wood insects
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254 console,
estilo Luís XV, madeira entalhada e dourada, tampo de mármore,
francesa, séc. XIX, restauros, pequenos defeitos, 
vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 91 x 99 x 47 cm € 800 - 1.200

a console, 
Louis XV style, carved and gilt wood, marble top, 
French, 19th C., restoration, small defects, traces of wood insects

253 credÊncia,
D. Maria I (1777-1816), madeira entalhada e dourada, portuguesa,
pequenas faltas no dourado, tampo de mármore posterior
Dim. - 88 x 113 x 57,5 cm € 600 - 900

a console, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), carved and gilt wood,
Portuguese, small faults on te gilt, later marble top

255 canaPé,
murta e mogno com entalhamentos parcialmente pintados,
assento de palhinha, português, séc. XIX, 
pequenas faltas, palhinha posterior, vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 90 x 220 x 65 cm € 400 - 600

a settee,
partly painted myrtlewood and mahogany with carvings, cane
seat, Portuguese, 19th C., small faults, 
late cane, traces of wood insects
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256 cómoda,
D. Maria I (1777-1816), folheado de mogno 
e pau-cetim, ferragens em metal amarelo,
tampo de mármore, portuguesa, 
tampo restaurado, pequenos defeitos, 
vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 85 x 124 x 60 cm € 1.500 - 2.250

a chest of drawers, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816),
mahogany and satinwood veneer, marble top,
yellow metal mounts, Portuguese, restored top,
small defects, traces of wood insects

257 cadeira de Braços,
D. Maria I (1777-1816),
madeira exótica com entalhamentos dourados,
costas recortadas e vazadas, pernas caneladas, 
assento forrado a linho, portuguesa, 
desgastes no dourado, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 92,5 x 58 x 47 cm € 200 - 300

an armchair, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 
gilt and carved exotic wood, scalloped and pierced
backs, ribbed legs, linen-lined seat, Portuguese, 
wear to the gilt, small faults and defects

258 cómoda,
D. Maria I (1777-1816), pau-cetim, embutidos 
de sicupira e pau-rosa, ferragens em metal
dourado, portuguesa, uma gaveta em mau
estado, faltas, pequenos defeitos, 
tampo de mármore posterior
Dim. - 91 x 120 x 61 cm € 1.800 - 2.700

a chest of drawers, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816),
satinwood, Brazilian chestnut and kingwood
inlays, gilt metal mounts, Portuguese, 
one drawer in poor condition, faults, 
small defects, later marble top



259 cama,
D. João V (1706-1750), pau-santo com entalhamentos,
espaldar recortado com filete de espinheiro embutido,
portuguesa, restauros, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 187 x 215 x 163 cm € 500 - 750

a Bed,
D. João V, King of Portugal (1706-1750), 
carved Brazilian rosewood with thornbush fillet, 
Portuguese, restoration, small faults and defects

260 conJunto de dez cadeiras,
Jorge III (1760-1820), nogueira com entalhamentos,
costas vazadas, inglesas, faltas e defeitos, duas
com braços posteriores, alguns dos travejamentos
não originais, assentos com estofo moderno
Dim. - 96 x 56 x 55 cm € 3.000 - 4.500

a set of ten chairs, 
George III (1760-1820), carved walnut, 
pierced back splats, English, faults and defects, 
two with later arms, some modern stretchers,
modern upholstered seats

126
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262 Bergère,
D. José (1750-1777) ao gosto francês,
madeira exótica com entalhamentos, assento e costas de palhinha,
portuguesa, restauros, defeitos na palhinha das costas,
esferas dos pés posteriores
Dim. - 98 x 67 x 69 cm € 500 - 750

a Bergére, 
D. José I, King of Portugal (1750-1777), in the French manner, 
carved exotic wood, cane back and seat, Portuguese, 
restoration, back’s cane with defects, late feet spheres

261 PaPeleira,
D. Maria I (1777-1816), pau-santo, pés e e ilhargas com entalhamentos,
interior com gavetas e escaninhos, ferragens em metal amarelo,
portuguesa, pequenas faltas e defeitos, vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 111 x 70 x 140 cm € 3.500 - 5.250

a Bureau, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), Brazilian rosewood, carved feet
and sides, interior with drawers and pigeon holes, yellow metal mounts,
Portuguese, small faults and defects, traces of wood insects



colecção eng. monteiro de andrade, Porto

As gravuras dos lotes 263 a 303 constituem a Colecção Monteiro de Andrade, 
tendo diversas figurado na exposição 

“O Porto Oitocentista nas Gravuras da Colecção Monteiro de Andrade”,
integrada nas comemorações do Bicentenário das Invasões Francesas no Porto,
organizada pela Comissão para a Evocação dos 200 anos das Invasões Francesas

e realizada no Arquivo Histórico Municipal do Porto - Casa do Infante 
- entre 16 de Outubro e 31 de Dezembro de 2009.

Avelino Joaquim Monteiro de Andrade nasceu no Porto, em 1895.
Formou-se em engenharia em 1918 e iniciou a sua vida profissional 

nesse ano na Câmara Municipal do Porto,
onde trabalharia até ao seu falecimento em 1964.

263 “Porto”,
litografia colorida sobre papel,
francesa, séc. XIX (2ª metade), papel com mancha
Dim. - 40 x 51 cm € 180 - 270

oPorto, 
colour lithograph on paper, French, 19th C. (2nd half), 
paper with stains

264 “vue de Porto”,
litografia colorida sobre papel, francesa, séc. XIX, 
assinada DEROY (provavelmente Laurent Deroy - 1797-1886),
desenhou e litografou
Dim. - 40 x 53 cm € 180 - 270

view of oPorto, 
coloured lithograph on paper, French, 19th C., 
signed DEROY (probably Laurent Deroy - 1797-1886), 
desenhou e litografou (who drew and lithographed it)
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265 vistas dO pOrtO,
duas litografias coloridas sobre papel segundo originais 
de G. VIVIAN, inglesas, séc. XIX, pequenas manchas no papel
Dim. - 28 x 40 cm € 300 - 450

views Of OpOrtO, 
two colour lithographs on paper according to originals 
by G. VIVIAN, English, 19th C., small stains on paper

266 BarcOs nO riO dOurO,
litografia colorida sobre papel, francesa, séc. XIX, 
assinada LEBRETON
(provavelmente Louis Le Breton 1818-1866)
Dim. - 30,5 x 47 cm € 200 - 300

BOats On the river dOurO, 
colour lithograph on paper, French, 19th C., 
signed LEBRETON (probably Louis Le Breton 1818-1866)

267 “Bataille d’OpOrtO”,
gravura colorida sobre papel segundo original de BEAUME,
francesa, séc. XIX (1º quartel), manchas no papel, 
gravada por AUBERT FILS
Dim. - 28 x 42 cm € 200 - 300

the Battle Of OpOrtO, 
coloured engraving on paper according to an original 
by BEAUME, French, 19th C. (1st quarter), 
stains on paper, engraved by AUBERT FILS
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268 “OpOrtO” - vista e planta,
gravura aguarelada sobre papel segundo original de H. B.
CLARKE, inglesa, séc. XIX (2º quartel), manchas no papel,
publicada em Janeiro de 1833, gravada por J. HENSHALL
Dim. - 32 x 39 cm € 150 - 225

OpOrtO - view and chart, watercoloured engraving
on paper according to an original by H. B. CLARKE, 
English, 19th C. (2nd quarter), stains on the paper, 
published January 1833, engraved by J. HENSHALL BASKET

269 “planta tOpOgraphica da cidade dO pOrtO”,
gravura sobre papel, portuguesa, manchas no papel 
e margens cortadas, gravada por  J. C. LIMA e datada de 1839
Dim. - 74 x 82 cm € 300 - 450

tOpOgraphic chart Of the city Of OpOrtO, 
engraving on paper, Portuguese, stains on the paper 
and trimmed margins, signed  by J. C. LIMA and dated 1839

270 “cidade dO pOrtO”,
litografia sobre papel, dedicatórias manuscritas datadas de 1925,
inglesa, séc. XIX (1º quartel), manchas de humidade, 
pequenos defeitos, publicada 12 de Agosto de 1813
Dim. - 59 x 45 cm € 150 - 225

the city Of OpOrtO, 
lithograph on paper, handwritten dedications dated 1925, 
English, 19th C. (1st quarter), moisture stains, 
small defects, published August 12, 1813

271“planta geOgráfica da Barra da cidade dO pOrtO”,
gravura sobre papel segundo original de T. S. MALDONADO 
(Teodoro Sousa Maldonado), portuguesa, séc. XVIII, 
pequenos picos de acidez, gravada por GODINHO 
(Manuel da Silva Godinho - 1751-1809)
Dim. - 27 x 39 cm € 250 - 375

geOgraphical chart Of the city Of OpOrtO,
engraving on paper according to an original by T. S.
MALDONADO (Teodoro Sousa Maldonado), Portuguese, 18th C., 
small acidity spikes, engraved by GODINHO
(Manuel da Silva Godinho - 1751-1809)
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272 “vista da cidade dO pOrtO

desde a tOrre da Barca”,
gravura sobre papel, 
portuguesa, séc. XVIII (finais),
pequenos defeitos no papel, gravada
por AGUILAR (Manuel Marques 
de Aguilar - 1767-1816), que a delineou
e executou no ano de 1791
Dim. - 63 x 104 cm

€ 800 - 1.200

273 “cidade dO pOrtO”,
gravura sobre papel segundo original de T. S. MALDONADO
(Teodoro Sousa Maldonado), portuguesa, séc. XVIII, 
gravada por GODINHO (Manuel da Silva Godinho - 1751-1809)
Dim. - 30 x 44 cm € 400 - 600

the city Of OpOrtO, 
engraving on paper according to an original 
by T. S. MALDONADO (Teodoro Sousa Maldonado), 
Portuguese, 18th C., 
sengraved by GODINHO (Manuel da Silva Godinho - 1751-1809)

274 “passage Of the dOurO”,
gravura sobre papel segundo original de HENRI L’ÉVEQUE 
(1769-1832), inglesa, séc. XIX (1º quartel), 
pequenas manchas de humidade, gravada por C. HEATH
(provavelmente Charles Heath - 1745-1848), 
publicada em 2 de Abril de 1812.
Dim. - 35,5 x 48,5 cm € 400 - 600

passage Of the dOurO, 
engraving on paper according to an original 
by HENRI L’ÉVEQUE (1769-1832), English, 19th C. (1st quarter), 
small moisture stains, engraved by C. HEATH
(probably Charles Heath - 1745-1848), published April 2, 1812.

view Of the city Of OpOrtO frOM

the tOwer Of Barca, 
engraving on paper, 
Portuguese, 18th C. (late), 
small defects on the paper, 
engraved by AGUILAR (Manuel
Marques de Aguilar - 1767-1816), 
outlined and executed in the year 1791
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275 “OpOrtO” - vistas diversas,
cinco gravuras sobre papel segundo originais 
de BATTY (provavelmente Robert BATTY - 1789-1848), 
verso com desenhos identificando os locais representados,
inglesas, séc. XIX (1ª metade), pequenas manchas de humidade
e picos de acidez, gravadas por R. BRANDARD (1805-1862), 
WILLIAM MILLER (1796-1882), R. WALLIS (provavelmente Robert
Wallis - 1794-1878), W. R. SMITH (act. 1826-1852), T. JEAVONS
(provavelmente Thomas Jeavons - ?-1867), 
duas datadas de Londres - 1829
Dim. - 18 x 23,5 cm € 600 - 900

OpOrtO - several views,
five engravings on paper acording to an original by BATTY
(probably Robert BATTY - 1789-1848), on the back drawings
identifying the represented sites, English, 19th C. (1st half),
small moisture stains and acidity spikes, engraved 
by R. BRANDARD (1805-1862), WILLIAM MILLER (1796-1882), 
R. WALLIS (probably Robert Wallis - 1794-1878), 
W. R. SMITH (act. 1826-1852), T. JEAVONS 
(probably Thomas Jeavons - ?-1867), 
two of them dated London - 1829
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276 henriQue casanOva 
- 1850-1913,
vista sOBre O pOrtO,
litografia colorida sobre papel,
pequenos picos de acidez,
assinatura litografada e datada
de 1883
Dim. - 38 x 116 cm

€ 600 - 900

a view Of OpOrtO, 
coloured lithograph on paper,
small acidity spikes, 
litographed signature, dated 1883

277 “perspectiva das Margens dO riO dOurO

suBindO-se para a cidade dO pOrtO”,
gravura aguarelada sobre papel segundo original 
de G. Kopke, papel com manchas, 
assinada C. G. HAMMER, datada do Porto - 1827
Dim. - 55 x 84 cm € 800 - 1.200

“the Banks Of the dOurO river

rising tO the city Of OpOrtO”, 
watercoloured engraving on paper according 
to an original by G. Kopke, stains on the paper, 
signed C. G. HAMMER, dated Oporto - 1827

278 “OpOrtO, with the Bridge Of BOats”,
litografia colorida sobre papel 
segundo original de HENRY SMITH, 
inglesa, séc. XIX (1º quartel), picos de acidez, 
pequeno restauro, gravada por M. DUBOURG
Dim. - 48 x 63 cm € 500 - 750

OpOrtO, with the Bridge Of BOats, 
coloured lithograph on paper according to an original 
by HENRY SMITH, English, 19th C. (1st quarter), 
acidity spikes, small restoration, engraved by M. DUBOURG

279 “OpOrtO”,
gravura aguarelada sobre papel segundo original de H. DUNCALF,
portuguesa, séc. XVIII, pequenos vincos no papel, gravada H.
TOMS (provavelmente William Henry Toms - c. 1700-1756)
Dim. - 40 x 62 cm € 500 - 750

OpOrtO,
watercoloured engraving on paper according 
to an original by H. DUNCALF, Portuguese, 18th C., 
small creases on the paper, engraved by H. TOMS 
(probably William Henry Toms - c. 1700-1756)
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280 alegOrias aO pOrtO - guerras napOleónicas,
par de gravuras sobre papel, portuguesas, séc. XIX (1ª metade),
pequenas manchas de humidade
Dim. - 27 x 30 cm € 400 - 600

281 “a view Of the city Of OpOrtO”,
gravura aguarelada sobre papel, 
inglesa, séc. XVIII (finais), 
pequenas manchas, papel enfolado,
publicada no dia 12 de maio de 1794
Dim. - 25,5 x 43 cm € 250 - 375

a view Of the city Of OpOrtO, 
watercoloured engraving on paper, 
English, 18th C. (late), small stains,
creased paper, published May 12, 1794

282 “a view Of the city Of OpOrtO”,
gravura aguarelada sobre papel, 
inglesa, séc. XVIII (finais), 
pequenas manchas de humidade
Dim. - 28 x 42,5 cm € 250 - 375

a view Of the city Of OpOrtO, 
watercoloured engraving on paper, 
English, 18th C. (late), 
small moisture stains

OpOrtO allegOries - napOleOnic wars, 
a pair of engravings on paper, Portuguese, 19th C. (1st half),
small moisture stains
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283 “catastrOphe na pOnte dO riO dOurO eM 1809”,
litografia sobre papel, 
portuguesa, séc. XIX (1º quartel)
Dim. - 34 x 51 cm € 150 - 225

“catastrOphe na pOnte dO riO dOurO

eM 1809” / ”catastrOphe in the dOurO

river Bridge in 1809”, 
lithograph on paper, Portuguese, 19th C. (1st quarter)

284 “vista da serra dO pillar, e pOnte pensil

sOBre O riO dOurO na cidade dO pOrtO”,
gravura sobre papel, portuguesa, séc. XIX, 
manchas de humidade, 
gravada por JOAQUIM MANUEL DAS NEVES

Dim. - 33 x 42 cm € 200 - 300

view frOM serra dO pilar and suspensiOn

Bridge Over the river dOurO in OpOrtO, 
engraving on paper, Portuguese, 19th C., 
moisture stains, 
signed JOAQUIM MANUEL DAS NEVES

285 “a key tO the print Of OpOrtO”,
gravura sobre papel segundo original de BEAUME, 
inglesa, séc. XIX (1º quartel), pequenas manchas
de humidade
Dim. - 32,5 x 41 cm € 120 - 180

a key tO the print Of OpOrtO, 
engraving on paper according to an original by BEAUME,
English, 19th C. (1st quarter), small moisture stains
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286 casas dO pOrtO,
uma gravura e cinco litografias diversas sobre papel, 
uma inglesa, uma francesa e quatro portuguesas, séc. XIX,
manchas de humidade e picos de acidez
Dim. - 24 x 37 cm (a maior) € 400 - 600

OpOrtO hOuses, 
one engraving and five different lithographs on paper, 
one English, one French and four Portuguese, 19th C.,
moisture stains, acidity spikes
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288 “passage Of the dOurO”,
gravura sobre papel segundo original de HENRI L’ÉVÈQUE
(1769-1832), inglesa, séc. XIX (1º quartel), pequenas manchas 
no papel, publicada a 2 de Abril de 1812, assinada J. FITLER
(provavelmente James Fittler  - 1758-1835) 
Dim. - 37,5 x 49 cm € 400 - 600

passage Of the dOurO, 
engraving on paper according to an original by HENRI L’ÉVÈQUE
(1769-1832), English, 19th C. (1st quarter), small moisture stains,
published on 2 April 1812, engraved by J. FITLER (probably James
Fittler-1758-1835)

287 “view Of the city Of OpOrtO”,
gravura sobre papel segundo original de CHARLES VAN ZELLER,
inglesa, séc. XIX (1ª metade), manchas de humidade, 
assinada por R. HAWELL
Dim. - 47 x 67 cm € 200 - 300

view Of the city Of OpOrtO, 
engraving on paper according to an original by CHARLES VAN ZELLER,
English, 19th C. (1st half), moisture stains, signed R. HAWELL

290 “vista da parte Oriental dO pOrtO”,
litografia sobre papel segundo original de ANTÓNIO JOAQUIM 
DE SOUZA VASCONCELLOS, portuguesa, séc. XIX (2º quartel), 
datada de 1844
Dim. - 30 x 40 cm € 200 - 300

a view Of the eastern part Of OpOrtO, 
lithograph on paper according to an original 
by ANTÓNIO JOAQUIM dE SOUZA VASCONCELLOS, 
Portuguese, 19th C. (2nd quarter), dated 1844

289 “vista dO pOrtO tirada de caMpO BellO”,
litografia sobre papel, portuguesa, séc. XIX, picos de acidez,
assinada RAPHAELLA AMATUCCI (Nasc. - 1812)
Dim. - 41 x 60 cm € 200 - 300

OpOrtO view taken frOM caMpO BellO, 
lithograph on paper, Portuguese, 19th C., acidity spikes, 
signed RAPHAELLA AMATUCCI (born in 1812)
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292 “vista dO pOrtO tirada

dOs QuartOs superiOres da relaçãO”,
litografia sobre papel segundo original 
de MARÃO de 1847, 
portuguesa, séc. XIX (meados), 
assinada MAURIN
Dim. - 31,5 x 42 cm € 180 - 270

view Of OpOrtO taken frOM the tOp rOOMs

Of the relaçãO Building, 
lithograph on paper according to an original 
by MARÃO, 1847, Portuguese, 19th C. (mid),
signed MAURIN

291 “vista da cidade dO pOrtO tOMada

dO Mirante da casa dO illMO snr. JOsé

pedrO de BarrOs liMa na raMada alta”,
litografia sobre papel, assinada C. A. PINTO 
desenhou e litografou em 1850
Dim. - 27 x 54 cm € 200 - 300

view Of the city Of OpOrtO taken

frOM the lOOkOut Of Mr. JOsé pedrO

de BarrOs liMa On raMada alta, 
lithograph on paper, signed C. A. PINTO
desenhou e litografou em 1850 
(who drew and lithographed it in 1850)

293 “pOrtO”,
litografia sobre papel, francesa, séc. XIX, 
pequenas manchas de humidade
Dim. - 34 x 48 cm € 150 - 225

OpOrtO, 
lithograph on paper, French, 19th C., 
small moisture stains
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294 “prise d’OpOrtO”,
gravura aguarelada sobre papel segundo original de Th. YUNG,
francesa, séc. XIX (1º quartel), gravada por Ch. LALAISS, 
picos de acidez
Dim. - 21 x 32 cm € 150 - 225

view Of OpOrtO, 
watercolour engraving on paper according to an original 
by Th. YUNG, French, 19th C. (1st quarter), acidity spikes,
engraved by Ch. LALAISSE

295 “Bataille d’OpOrtO”,
gravura sobre papel segundo original de BEAUME, 
francesa, séc. XIX (1º quartel), manchas de humidade, 
assinada AUBERT FILS
Dim. - 28 x 35 cm € 150 - 225

the Battle Of OpOrtO, 
engraving on paper according to an original by BEAUME,
French, 19th C. (1st quarter), moisture stains, 
signed AUBERT FILS

296 “OpOrtO” - guerras napOleónicas,
gravura aguarelada sobre papel segundo original de R. WESTALL,
(provavelmente Richard Westall 1765-1836), inglesa, séc. XIX (1º
quartel), pequenas manchas de humidade, gravada por 
T. FIELDING (provavelmente Thomas Fielding - act. 1776–1787)
Dim. - 23 x 26 cm € 100 - 150

OpOrtO - the napOleOnic wars, 
watercoloured engraving on paper according to an original 
by R. WESTALL (probably Richard Westall 1765-1836), 
English, 19th C. (1st quarter), small moisture stains, 
signed T. FIELDING (probably Thomas Fielding - act. 1776–1787)

297 deseMBarQue nO pOrtO,
gravura colorida sobre papel segundo original de J. VOLTZ,
alemã, séc. XIX (2º quartel), pequenos picos de acidez, garavada
por WUMDER
Dim. - 19 x 27 cm € 150 - 225

the landing at OpOrtO, 
coloured engraving on paper according to an original 
by J. VOLTZ, German, 19th C. (2nd quarter), 
small acidity spikes, engraved by WUMDER
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298 vistas dO pOrtO,
seis gravuras diversas aguareladas sobre papel, 
inglesas, séc. XIX (1ª metade), uma não aguarelada, 
manchas de humidade, uma com muitas manchas no papel
Dim. - 15 x 21,5 cm (a maior) € 150 - 225

views Of OpOrtO, 
six different engravings, watercolours on paper, 
English, 19th C. (1st half), one unwatercoloured, 
moisture stains, another with many spots on paper



cabral moncada leilões 181 | 26 de Setembro de 2016 141

299 “fin de la Bataille de OpOrtO”,
gravura sobre papel segundo original de SIMÉON FORT,
francesa, séc. XIX (1º quartel),
pequenas manchas de humidade, gravada por SKELTON
Dim. - 25 x 33 cm € 150 - 225

the end Of the OpOrtO Battle,  
engraving on paper according to an original by SIMÉON FORT,
French, 19th C. (1st quarter), small moisture stains, 
signed SKELTON

300 “cidade dO pOrtO”,
litografia sobre papel, 
portuguesa, séc. XIX,
pequenas manchas nde humidade, picos de acidez
Dim. - 26 x 43 cm € 180 - 270

the city Of OpOrtO, 
lithograph on paper, Portuguese, 19th C., 
small moisture stains, acidity spikes

301 “Bataille d’OpOrtO”,
gravura colorida sobre papel segundo original de BEAUME,
francesa, séc. XIX (1º quartel), gravada por AUBERT PÈRE
Dim. - 34,5 x 25,5 cm € 200 - 300

the Battle Of OpOrtO, 
colour engraving on paper according to an original by BEAUME,
French, 19th C. (1st quarter), signed AUBERT PÈRE

302 “OpOrtO in the eighteen century”,
gravura sobre papel segundo original de A. E. BAKER, 
inglesa, séc. XIX, manchas de humidade, picos de acidez,
assinada Rn. BAKER
Dim. - 17 x 23,5 cm € 100 - 150

OpOrtO in the eighteen century, 
engraving on paper according to an original by A. E. BAKER,
English, 19th C., moisture stains, acidity spikes, 
signed Rn. BAKER



142 cabral moncada leilões 181 | 26 de Setembro de 2016



cabral moncada leilões 181 | 26 de Setembro de 2016 143

303 aspectOs dO pOrtO,
nove litografias sobre papel segundo originais de 
J. J. FORRESTER, inglesas, séc. XIX, uma com margem colada, 
gravada por G. CHILDS
Dim. - 16 x 21 cm (a maior) € 600 - 900

aspects Of OpOrtO, 
nine lithographs on paper according to originals 
by J. J. FORRESTER, English, 19th C., moisture stains, 
one with glued margin, engraved by G. CHILDS



305 D. MarIa I - 1777-1816,
Peça,
ouro, 1792, A. G. 33.07, Rio de Janeiro, MBC +
Dim. - 3,1 cm; Peso - 14,1 g. € 600 - 900

a Peça, 
916/1000 gold, 1792, A. G. 33.07, Rio de Janeiro, NEF

307 nOta - 100 MIL réIs OurO - LIsbOa, 10 De MarçO De 1909,
verso com carimbos a negro REPUBLICA e a vermelho PORTO, 
pequeno rasgão, sinais de uso
Dim. - 20,4 x 12,5 cm € 750 - 1.125

a bank nOte - 100,000 réIs GOLD

- LIsbOn, 10 March 1909,
stamps on the back, black for REPUBLIC 
and red for PORTO, small tear and signs of use

306 D. MIGueL - 1828-1834,
Peça,
ouro, 1828, A.G. Mi 15.01, BELA
Dim. - 3,1 cm; Peso - 14,2 g. € 1.800 - 2.700

a Peça, 
gold, 1828, A.G. Mi 15.01, ANC

304 D. JOÃO V - 1706-1750,
DObra De 8 escuDOs,
ouro, 1731,  A. G. 140.09, Minas Gerais, QUASE BELA
Dim. - 3,7 cm; Peso - 28,3 g. € 2.500 - 3.750

an 8 escuDOs DObra, 
916/1000 gold, 1731, A. G. 140.09, Minas Gerais, EF
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Nota: esta nota circulou nos primeiros tempos 
da República, tendo por isso um carimbo REPUBLICA
no reverso; apresenta igualmente um segundo carimbo,
quase ilegível, que refere PORTO.



308 ReLógio de peito,
caixa em ouro de 585/1000 nº 1680 decorada com esmalte
policromado “Putti”, movimento mecânico de chave, 
com alfinete “Mão” em ouro de 750/1000, suíço, séc. XIX,
relógio sem marcas, mecanismo a necessitar de revisão, 
defeito no mostrador, alfinete remarcado com “Cabeça 
de Velho”, contraste posterior de Lisboa (pós-1985)
Dim. - 6 cm; Peso - bruto - 34 g. € 400 - 600

309 ReLógio de boLso coRtebeRt,
caixa oitavada em metal plaqueado nº 1045601, 
decoração guilhochada, mostrador em metal, suíço, séc. XX,
pequenos defeitos, mecanismo a necessitar de revisão
Dim. - 4,5 cm € 150 - 225

A coRtebeRt pocket WAtch, 
silver plated octagonal case no. 1045601, 
decoration en guilloché, metal dial, Switzerland, 20th C., 
small defects, mechanism requiring maintenance

A LApeL WAtch, 
585/1000 gold case nº 1680, enamel and polychrome
decoration “Putti”, key mechanical movement, 750/1000 gold
“Hand” pin, Switzerland, 19th C., unmarked watch, 
mechanism requiring maintenance, defect on the dial, 
pin remarked “Cabeça de Velho”, later Lisbon mark (post 1985)
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310 ReLógio de puLso cARtieR, modeLo tAnk,
caixa e bracelete em ouro de 750/1000, 
movimento a quartzo, francês, com estojo, marcado
Dim. - 2,5 cm; Peso - bruto - 106,7 g.

€ 4.000 - 6.000

A cARtieR WRist WAtch, 
TANK model, 750/1000 gold case and bracelet,
quartz movement, French, with case, marked

311 ReLógio de puLso de homem iWc,
caixa em ouro de 585/1000 nº2187583 2400, 
bracelete em pele, mecanismo mecânico nº 2131633, 
calibre 403, suíço, séc. XX (anos 50/60), com caixa original,
sinais de uso, pequenos defeitos no vidro, marcado
Dim. - 3,5 cm € 800 - 1.200

A gentLemAn iWc WRist WAtch,  
585/1000 gold case nº2187583 2400, leather bracelet,
mechanical mechanism nº 2131633, caliber 403, Switzerland,
20th C. (the 50s/60s), original case, 
signs of use, small defects on the glass, marked
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312 cAixA de toiLette,
prata e prata dourada de 935/1000, decoração guilhochada e esmaltada 
“A inocência”, interior da tampa com espelho, alemã, séc. XX, 
marcada e remarcada com marca importação francesa
Dim. - 7 x 2 cm; Peso - bruto - 114 g. € 250 - 375

Nota: realizada a partir de uma gravura reproduzindo a pintura original,
“L’Innocence”, de Nicolas Lancret (1690 - 1743), datada de c.1743, 
que se encontra exposta no Museu do Louvre, França.

A VAnity box, 
935/1000 silver and gilt silver, enamelled decoration en guilhoche 
“The innocence”, interior of the lid with mirror, German, 20th C., 
marked and remarked with French import mark

314 AneL,
ouro de 800/1000, cravejado com 4 diamantes em talhe princesa com o peso
aproximado de 0,32 ct. e 34 em talhe de brilhante com o peso aproximado 
de 0,35 ct., português, contraste de Lisboa (pós-1998), 
marca de ourives de Eugénio Hermínio Ramos Ldª (reg. 1972)
Med. - 15 (17,5 mm); Peso - 6,5 g. € 400 - 600

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de
Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4092 e 4206.

A Ring, 
800/1000 gold, set with 4 princess cut diamonds with the approximate
weight of 0.32 ct. and 34 brilliant cut ones with the approximate weight 
of  0.35 ct., Portuguese, Lisbon mark (post 1998), 
Eugénio Hermínio Ramos Ldª maker’s mark (reg. 1972)

313 coLAR semi-Rígido,
ouro bicolor de 800/1000, decoração fosca,
cravejado com 21 diamantes em talhe 
de brilhante com o peso aproximado de 2,10 ct.,
português, contraste do Porto (pós-1985)
Dim. - 46 cm; Peso - 93 g.

€ 4.000 - 6.000

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA,
Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes 
e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. 
Lisboa: IN-CM, nº 4093.

A semi-Rigid neckLAce, 
800/1000 bicolour gold, matte decoration, 
set with 21 brilliant cut diamonds with the
approximate weight of 2,10 ct., 
Portuguese, Oporto mark (post 1985)
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315 ALfinete,
ouro de 800/1000, cravejado com 1/2 pérolas naturais e 36 diamantes em talhe
de brilhante com o peso aproximado de 1,20 ct., português, falta uma 1/2
pérola, com estojo original, contraste de Lisboa (1938-1984), 
marca de ourives de Eugénio Hermínio Ramos Ldª (reg. 1972)
Dim. - 3 x 4,8 cm; Peso - 12,8 g. € 800 - 1.200

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas 
de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 109 e 4206.

A bRooch, 
800/1000 gold, set with 1/2 natural pearls and 36 brilliant cut diamonds with 
the approximte weight of1.20 ct., Portuguese, 1/2 pearl is missing, original case,
Lisbon mark (1938-1984), Eugénio Hermínio Ramos Ldª maker’s mark (reg. 1972)

316 AneL,
ouro de 800/1000, cravejado com 36 diamantes em talhe 
de brilhante com o peso aproximado de 0,50 ct., 
português, contraste de Lisboa (pós-1998), 
marca de ourives de Eugénio Hermínio Ramos Ldª (reg. 1972)
Med. - 15 (17,5 mm); Peso - 3,6 g. € 400 - 600

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de 
- “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.
Lisboa: IN-CM, nº 4092 e 4206.

A Ring, 
800/1000 gold, set with 36 brilliant cut diamonds with the
approximate weight of 0.50 ct., Portuguese, Lisbon mark 
(post 1998), Eugénio Hermínio Ramos Ldª maker’s mark (reg. 1972)

317 AneL,
ouro de 800/1000, cravejado com 41 diamantes em talhe 
de brilhante com o peso aproximado de 0,50 ct., 
português, contraste de Lisboa (pós-1998), 
marca de ourives de Eugénio Hermínio Ramos Ldª (reg. 1972)
Med. - 15 (17,5 mm); Peso - 3,7 g. € 400 - 600

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de 
- “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.
Lisboa: IN-CM, nº 4092 e 4206.

A Ring, 
800/1000 gold, set with 41 brilliant cut diamonds with the
approximate weight of 0.50 ct., Portuguese, Lisbon mark 
(post 1998), Eugénio Hermínio Ramos Ldª maker’s mark (reg. 1972)
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318 AneL,
ouro de 800/1000, cravejado com 62 diamantes em talhe 
de brilhante com o peso aproximado de 0,65 ct., 
português, contraste de Lisboa (pós-1998), 
marca de ourives de Eugénio Hermínio Ramos Ldª (reg. 1972)
Med. - 15 (17,5 mm); Peso - 5,6 g. € 500 - 750

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de 
- “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.
Lisboa: IN-CM, nº 4092 e 4206.

A Ring, 
800/1000 gold, set with 62 brilliant cut diamonds with 
the approximate weight of 0.65 ct., Portuguese, Lisbon mark 
(post 1998), Eugénio Hermínio Ramos Ldª maker’s mark (reg. 1972)

319 ALfinete “AbeLhA”,
ouro bicolor de 800/1000 e platina de 500/1000, cravejado com 44 diamantes em talhe
8/8 com o peso aproximado de 0,70 ct., português, contraste de Lisboa (1938-1984)
Dim. - 3 x 3,5 cm; Peso - 11 g. € 600 - 900

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes 
e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 109.

A “bee” bRooch, 
800/1000 bicolour gold and 500/1000 platinum, set with 44 8/8 cut diamonds 
with the approximate weight of 0,70 ct., Portuguese, Lisbon mark (1938-1984)

320 coLAR,
ouro de 750/1000, cravejado com 76
diamantes com o peso aproximado 
de 1,14 ct., espanhol, séc. XX, 
marca do ourives de Barcelona nº368
Dim. - 43 cm; Peso - 108 g.

€ 3.500 - 5.250

A neckLAce, 
750/1000 gold, set with 76 diamonds 
with the approximate weight of 1.14 ct.,
Spanish, 20th C., 
maker’s mark Barcelona nº368
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321 AneL,
ouro de 800/1000, cravejado com 7 diamantes em talhe 
de brilhante com o peso aproximado de 1 ct., português,
contraste de Lisboa (pós-1998), marca de ourives de Eugénio
Hermínio Ramos Ldª (reg. 1972)
Med. - 22 (19,7 mm); Peso - 4 g. € 700 - 1.050

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de 
- “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.
Lisboa: IN-CM, nº 4092 e 4206.

A Ring, 
750/1000 gold, set with 12 brilliant cut rubies and 27 diamonds
with the approximate weight of 0,50 ct., Spanish, 20th C.,
remarked with Lisbon mark (post 1985)

324 AneL,
ouro de 585/1000 e platina de 950/1000, cravejado com safira 
com o peso aproximado de 1 ct. e 2 diamantes em talhe antigo 
de brilhante com o peso de 1,20 ct. , europeu, séc. XX (meados), 
marcado posteriormente com contraste de Lisboa (pós-1985)
Dim. - 11 (16,2 mm) cm; Peso - 3,1 g. € 600 - 900

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de 
- “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. 
Lisboa: IN-CM, nº 4090, 4096 e 4126.

A Ring, 
750/1000 gold and 800/1000 platinum, set with sapphire 
with the approximate weight of 1 ct and 2 ancient brilliant cut
diamonds with the weight of 1.20 ct., European, 20th C. (mid), 
umarked but manufactured over 50 years

323 AneL,
ouro de 750/1000, cravejado com 12 rubis e 27 diamantes 
em talhe de brilhante com o peso aproximado de 0,50 ct.,
espanhol, séc. XX, remarcado com contraste de Lisboa (pós-1985)
Med. - 12 (16,5 mm); Peso - 3 g. € 600 - 900

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de 
- “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.
Lisboa: IN-CM, nº 4094.

A Ring, 
750/1000 gold, set with 12 brilliant cut rubies and 27 diamonds
with the approximate weight of 0,50 ct., Spanish, 20th C.,
remarked with Lisbon mark (post 1985)

322 AneL,
ouro de 585/1000, cravejado com 26 diamantes em talhe 
8/8 e em talhe de brilhante com o peso aproximado de 0,65 ct.,
Europa, séc. XX, sem marcas

€ 400 - 600

A Ring, 
585/1000 gold, set with 26 8/8 and brilliant cut diamonds 
with the approximate weight of 0.65 ct., European, 20th C.,
unmarked
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326 AdeReço,
romântico, composto por pulseira rígida em ouro de 750/1000, 
alfinete e par de brincos em ouro de 585/1000, 
decorados com esmaltes negros, aplicação de 16 pérolas naturais (3 mm) 
e 10 diamantes em talhe antigo de brilhante com o peso aproximado
de 0,80 ct., europeu, séc. XIX, pequenas faltas no esmalte, 
contraste posterior de Lisboa (pós-1985)
Dim. - 6 cm (pulseira); 8 x 6 cm (alfinete); 7 cm (par de brincos); 
Peso - 90,5 g. € 1.800 - 2.700

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho 
de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.
Lisboa: IN-CM, nº 4094 e 4096.

A pARuRe, 
romantic, composed of a 750/1000 gold rigid bracelet 
and 585/1000 gold brooch and pair of earrings, black enamels
decorated, application of 16 natural pearls (3 mm) and 10 ancient
brilliant cut diamonds with the approximate weight of 0.80 ct.,
European, 19th C., small faults on the enamel, 
later Lisbon mark (post 1985)

325 ALfinete,
Art Déco, ouro de 750/1000 e platina de 800/1000, 
cravejado com 2 pérolas naturais (7,5 mm) e 89 diamantes 
em talhe antigo de brilhante com o peso total aproximado 
de 4,75 ct., europeu, séc. XX (1º quartel), com estojo original da
casa Ed. Le Joly, Liège, com monograma a ouro P. C. e datada 
de 26 de Maio de 1910
Dim. - 8,5 x 2 cm; Peso - 14,9 g. € 3.000 - 4.500

A bRooch,  
750/1000 and gold 800/1000 platinum, set with 2 natural
pearls (7,5 mm) and 89 ancient brilliant cut diamonds with 
the approximate weight of 4.75 ct., European, 20th C. 
(1st quarter), original case of the house Ed. Le Joly, 
Liége with gold monogram “P. C.” and dated May 26, 1910
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327 ALfinete “LAço”,
ouro 800/1000 e prata 925/1000, cravejado com safiras (a central é
sintética), diamantes em talhe rosa e 6 em talhe antigo de brilhante
com o peso aproximado de 0,25 c.t, português, séc. XX, contraste
posterior de Lisboa (pós-1985)
Dim. - 10 x 9 cm; Peso - 54,2 g. € 800 - 1.200

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas
de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº
4092 e 4106.

A bRooch “boW”, 
800/1000 gold and 925/1000 silver, set with sapphires(synthetic
central one), rose cut diamonds and 6 ancient brilliant cut ones 
with the approximate weight of 0.25 ct., Portuguese, 20th C., 
later Lisbon mark (post 1985)

328 pAR de bRincos,
ouro de 585/1000, cravejados com 2 pérolas dos Mares-do-Sul 
(15 mm) e 62 diamantes em talhe de brilhante com o peso
aproximado de 6 ct., portugueses, contraste de Lisboa (pós-1985)
Dim. - 4,5 cm; Peso - 28 g. € 4.000 - 6.000

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de 
- “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.
Lisboa: IN-CM, nº 4094 e 4126.

A pAiR of eARRings, 
585/1000 gold, set with 2 South Sea pearls (15m) 
and 62 brilliant cut diamonds with the approximate 
weight of 6 ct., Portuguese, Lisbon mark (post 1985)

329 AneL,
platina de 950/1000, cravejado com safira em talhe oval, 2 em talhe
triângulo, 12 diamantes em talhe 8/8 com o peso aproximado 0,12
ct. e 12 em talhe antigo de brilhante com o peso aproximado de
1,92 ct., europeu, séc. XX (meados), um diamante com defeito,
marcado posteriormente com contraste de Lisboa (pós-1985)
Dim. - 17 (18 mm) cm; Peso - 5,6 g. € 800 - 1200

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho 
de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.
Lisboa: IN-CM, nº 4090 e 4126.

A Ring, 
800/1000 platinum, set with 1 oval cut sapphire, 2 triangle cut
ones, 12 8/8 cut diamonds with the approximate weight of 0.12 ct.
and 12 ancient brilliant cut ones with the approximate weight 
of 1.92 ct., European, 20th C. (mid), one faulty diamond, 
unmarked but manufatured over 50 years
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330 coLAR,
prata de 750/1000, cravejado com “Minas-Novas” 
(quartzos e águas-marinhas), português, séc. XVIII, 
restauros antigos, fecho posterior
Dim. - 40 cm; Peso - 89,2 g. € 8.000 - 12.000

Nota: colares idênticos mas cravejados com outro tipo de gemas 
encontram-se referenciadas e reproduzidas em SOUSA, Gonçalo 
de Vasconcelos e - “A Joalharia em Portugal: 1750-1825”, Civilização Editora,
Porto: 1999, pp. 81 a 85; d’OREY, Leonor - “Esplendor e Fantasia 
- Cinco Séculos de Joalharia”. Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga: 1995,
p. 72 e 73, fig. 96; pp.84, fig. 114; “Inventário do Museu de Évora 
- Colecção de Ourivesaria”, Instituto Português de Museus, p. 320/321, fig. 221.

A neckLAce, 
750/1000 silver, set with “Minas-Novas” 
(quartzes and aquamarines), Portuguese, 18th C., 
old restoration, late clasp

331 pAR de bRincos,
prata de 750/1000, cravejados com “Minas-Novas” (berilos), compostos 
por elemento superior elíptico, laço central e pingente periforme, peças formadas 
por segmentos destacáveis, portugueses, séc. XVIII/XIX, fechos alterados
Dim. - 8 cm; Peso - 34,3 g. € 800 - 1.200

Nota: exemplares semelhantes encontram-se representados em d’OREY, Leonor - “Esplendor e
Fantasia - Cinco Séculos de Joalharia”. Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga, 1995, p. 94, fig. 131.

A pAiR of eARRings, 
750/1000 silver, set with “Minas-Novas” (beryls), composed of top elliptical element,
central loop and pear-shaped pendant, parts formed by detachable segments,
Portuguese, 18th/19th C., changed clasps
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332 pAR de bRincos,
ouro de 800/1000, cravejados com 36 diamantes em talhe quadrado com 
o peso aproximado de 1,80 ct., portugueses, contraste do Porto (pós-1985)
Dim. - 1,8 cm; Peso - 11 g. € 1.200 - 1.800

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas 
de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4093.

A pAiR of eARRings, 
800/1000 gold, set with 36 square cut diamonds with the approximate
weight of 1,80 ct., Portuguese, Oporto mark (post 1985)

334 AneL,
ouro de 750/1000, cravejado com 2 pérolas dos Mares-do-Sul
(10,4~10,5 mm), 6 diamantes em talhe navette e 4 em talhe 
de brilhante com o peso total aproximado de 0,80 ct., 
português, contraste do Porto (pós-1985)
Med. - 17 (18 mm); Peso - 7 g. € 700 - 1.050

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de 
- “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.
Lisboa: IN-CM, nº 4095.

A Ring, 
750/1000 gold, set with 2 South Seas pearls (10,4~10,5 mm), 
6 navette cut diamonds and 4 brilliant cut ones with the
approximate weight of 0,80 ct., Portuguese, 
Oporto mark (post 1985)

333 AneL,
ouro bicolor de 800/1000, cravejado com diamante em talhe
antigo de brilhante com o peso aproximado de 0,55 ct.,
português, contraste do Porto (pós-1985)
Med. - 13 (16,7 mm); Peso - 10 g. € 400 - 600

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de 
- “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.
Lisboa: IN-CM, nº 4101.

A Ring, 
800/1000 bicolour gold, set with ancient brilliant 
cut diamonds with the approximate weight of 0.55 ct.,
Portuguese, Oporto mark (post 1985)

154 cabral moncada leilões 181 | 26 de Setembro de 2016



335 AdeReço,
composto por colar, par de brincos e pulseira em ouro de 750/1000, 
cravejados com pérolas de cultura negras (10,4~9,2 mm), 43 diamantes em talhe
baguette com o peso aproximado de 1,20 ct. e 316 em talhe de brilhante 
com o peso aproximado de 5,70 ct., português, restauros e pequeno defeito
Dim. - 40 cm (colar); Peso - 98 g. € 5.000 - 7.500

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas 
de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4094.

A pARuRe, 
composed of 750/1000 gold necklace, pair of earrings and bracelet, 
set with black culture pearls (10,4~9,2 mm), 43 baguette cut diamonds with 
the approximate weight of 1.20 ct and 316 brilliant cut diamonds with 
the approximate weight of 5.70 ct., Portuguese, restoration and small defect

336 AneL e pAR de bRincos,
ouro de 800/100, cravejados com 90 diamantes azuis em talhe 
de brilhante com o peso aproximado de 0,90 ct. e 149 incolores com o
peso aproximado de 1,50 ct., portugueses, contraste do Porto (pós-1985)
Dim. - 1,8 cm (brincos); Med. - 14 (17 mm) (anel); Peso - 25 g.

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de 
- “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. 
Lisboa: IN-CM, nº 4093.

A Ring And A pAiR of eARRings, 
800/100 gold, set with 90 brilliant cut blue diamonds with the
approximate weight of 0,90 ct. and 149 colourless ones with the
approximate weight of 1,50 ct., Portuguese, Oporto mark (post-1985)
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337 AneL chopARd, modeLo hAppy diAmond,
ouro de 750/1000, cravejado com 10 diamantes em talhe baguete com o peso de 
1,52 ct. e 1 em talhe de brilhante com o peso de 0,4 ct., grau de cor G e qualidade
VVS, suíço, séc. XX/XXI, marcado posteriormente com contraste de Lisboa (pós-1985),
assinado e numerado nº 2767201 S82/2211, com certificado
Med. - 11 (16,2 mm); Peso - 12,8 g. € 2.500 - 3.750

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes 
e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4094 e 4126.

A chopARd Ring, 
HAPPY DIAMOND model, 750/1000 gold, set with 10 baguette cut diamonds with 
the weight of 1.52 ct and 1 brilliant cut with the weight of 0.4 ct, G colour degree 
and VVS quality, Swiss, 20th/21st C., later marked with Lisbon mark 
(post-1985), signed and numbered 2767201 S82/2211, with certificate

338 pAR de bRincos “tReVo”,
ouro branco de 585/1000, cravejados com 2 pérolas negras
dos Mares-do-Sul (12 mm) e duas em gota (19 mm) 
e 80 diamantes em talhe de brilhante com o peso aproximado 
de 1,70 ct., europeus, séc. XX/XXI, contraste Lisboa (pós-1985)
Dim. - 1,7 cm; Peso - 21,8 g. (bruto) € 1.400 - 2.100

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando
Moitinho de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses
(1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4096 e 4126.

A pAiR of eARRings “cLoVeR”, 
585/1000 white gold, set with 2 black pearls of the
South Seas (12 mm) and 2 drop-shaped ones (19 mm)
plus 80 brilliant cut diamonds with the approximate
weight of 1,70 ct., European, 20th/21st C.
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339 coLAR,
ouro de 585/1000, cravejado com 112 safiras 
em talhe oval com o peso aproximado de 60 ct. 
e 691 diamantes em talhe baguette e trapézio
com o peso total aproximado de 24 ct., 
Oriente, séc. XX, marcada posteriomente 
com contraste de Lisboa (pós-1985)
Dim. - 46 cm; Peso - 193,7 g. (total)

€ 8.000 - 12.000

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, 
Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes 
e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. 
Lisboa: IN-CM, nº 4096 e 4126.

A neckLAce, 
gold, set with 112 oval cut sapphires with 
the approximate weight of 60 ct. and 691
baguette and trapeze cut diamonds with 
the approximate weigh of 24 ct., Orient, 20th C.

340 puLseiRA,
ouro de 585/1000, cravejada com 8 ametistas em talhe
rectangular, europeia, séc. XX, marcada posteriormente 
com contraste do Porto (pós-1985)
Dim. - 18,5 cm; Peso - 22,5 g. € 300 - 450

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de 
- “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.
Lisboa: IN-CM, nº 4096 e 4126.

A bRAceLet, 
585/1000 gold, set with amethysts, European, 20th C.,
remarked with Oporto’s assay mark (post-1985)
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341 pAR de bRincos,
ouro de 800/1000 e prata de 925/1000, cravejados com 4 safiras em talhe
oval, diamantes em talhe rosa e 12 em talhe de brilhante com o peso
aproximado de 0,25 ct., portugueses, contraste de Lisboa (pós-1998), 
marca de ourives de Eugénio Hermínio Ramos Ldª (reg. 1972)
Dim. - 4 cm; Peso - 12,2 g. € 700 - 1.050

Nota: VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes
e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4092, 4106 e 4206.

A pAiR of eARRings, 
800/1000 gold and 925/1000 silver, set with 4 oval cut sapphires, 
rose cut diamonds and 12 brilliant cut ones with the approximate weight 
of 0.25 ct., Portuguese, later Lisbon mark (post 998), 
Eugénio Hermínio Ramos Ldª maker’s mark (reg. 1972)

342 pAR de bRincos,
ouro de 800/1000 e prata de 925/1000, cravejados com 4 esmeraldas em
talhes redondos e ovais, diamantes em talhe rosa e 2 em talhe antigo de
brilhante com o peso aproximado de 0,40 ct., portugueses, contraste de Lisboa 
(pós-1998), marca de ourives de Eugénio Hermínio Ramos Ldª (reg. 1972)
Dim. - 5 cm; Peso - 11,6 g. € 700 - 1.050

Nota: VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes
e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4092, 4106 e 4206.

A pAiR of eARRings, 
800/1000 gold and 925/1000 silver, set with 4 round and oval cut
emeralds, rose cut diamonds and 2 ancient brilliant cut ones with the
approximate weight of 0.40 ct., Portuguese, Lisbon mark (post 1998),
Eugénio Hermínio Ramos Ldª maker’s mark (reg. 1972)

343 teRço (RosáRio),
ouro de 800/1000, contas em esfera e em filigrana,
português, terço incompleto, 
contraste do Porto (1938-1984)
Dim. - 36 cm; Peso - 31 g. € 1.000 - 1.500

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando
Moitinho de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses
(1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 26.

A RosARy, 
800/1000 gold, sphere and filigree beads,
Portuguese, incomplete rosary, 
Oporto mark (1938-1984)

341

342
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344 coLAR,
estilo Art Déco, ouro de 800/1000 e platina de 900/1000, 
cravejado com 14 rubis em talhe quadrado e 1 em talhe oval com o
peso total de 46 ct. e 73 diamantes em talhe de brilhante com o peso
aproximado de 1,20 ct., português, contraste de Lisboa (pós-1998),
marca de ourives de Eugénio Hermínio Ramos Ldª (reg. 1972)
Dim. - 41,5 cm (total); 7,5 x 2,5 cm (centro); Peso - 11,5 g.

€ 1.200 - 1.800

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho 
de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.
Lisboa: IN-CM, nº 4206.

A neckLAce, 
Art Deco style, 800/1000 gold and 900/1000 platinum, 
set with 14 square cut rubies and 1 oval cut ruby with the total
weight of 46 ct. and 73 brilliant cut diamonds with the approximate
weight of 1.20 ct., Portuguese, Lisbon mark (post 1998), 
Eugénio Hermínio Ramos Ldª maker’s mark (reg. 1972)

345 fio com pendente,
fio em ouro de 800/1000 e pendente em ouro de 750/1000, cravejado com
42 diamantes castanhos e 60 incolores com o peso total aproximado de 3 ct.,
portugueses, sem fecho, assinado YESSAIAN, contraste de Lisboa (pós-1985)
Dim. - 5,5 cm (pendente); Peso - 14 g. € 1.500 - 2.250

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho 
de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. 
Lisboa: IN-CM, nº 4092 e 4094.

A chAin With pendAnt, 
800/1000 gold chain and 750/1000 gold pendant, set with 42 brown
diamonds and 60 colourless ones with the approximate total weight of 3 ct.,
Portuguese, no clasp, signed YESSAIAN, Lisbon mark (post 1985)
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346 cigARReiRA,
ouro de 800/1000, decoração quadriculada, fecho em ónix,
portuguesa, contraste do Porto (1938-1984), 
marca de ourives de José Bernardo Moutinho Russo (1887-1921)
Dim. - 7 x 8,5 cm; Peso - 122,5 g. € 3.750 - 5.625

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho 
de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.
Lisboa: IN-CM, nº 26 e 2017.

A cigARette cAse, 
800/1000 gold, checkered decoration, onyx clasp, Portuguese,
Oporto mark (1938-1984), José Bernardo Moutinho Russo maker’s
mark (1887-1921)

347 cigARReiRA,
estilo Art Déco, prata de 925/1000, 
decoração guilhochada e esmaltada a azul, inglesa, 
marca da cidade de Birmingham (1941-1942), marca de ourives AC
Dim. - 8 x 8,3 cm; Peso - 103 g. € 150 - 225

A cigARette cAse, 
Art Deco, 925/1000 silver, blue enamelled decoration 
en guilhoche, English, Birmingham Hallmark (1941-1942), 
AC maker’s mark

348 fosfoReiRA,
ouro de 585/1000, fecho cravejado com safira, 
americana, séc. XX, marca de garantia, marca de ourives ELW
Dim. - 6 x 5,2 cm; Peso - 36,7 g. € 770 - 1.155

A VestA cAse, 
585/1000 gold, clasp set with sapphire, American, 20th C.,
warranty mark, ELW maker’s mark
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349 Colar de pérolas,
fiada de pérolas de cultura (8,5 mm), fecho em ouro de 800/1000, 
cravejado com 30 diamantes em talhe 8/8 e 1 em talhe de brilhante com 
o peso aproximado de 0,86 ct., português, séc. XX, faltam 4 diamantes 
e fecho solto, marcado posteriormente com contraste do Porto (pós-1985)
Dim. - 110 cm € 1.300 - 1.950

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho 
de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. 
Lisboa: IN-CM, nº 4092 e 4126.

a pearl NeCklaCe, 
culture pearl string (8.5 mm), gold clasp set with 30 8/8 cut diamonds 
and a brilliant cut one with the approximate weight of 0.86 ct., loose clasp,
Portuguese, 20thC., later marked with Oporto assay mark (post-1985)

350 Colar,
fiada de pérolas dos Mares-do-Sul (10,4~13 mm), 
intercalada por esferas e fecho em ouro branco de 800/1000
cravejado com 472 diamantes em talhe de brilhante com 
o peso aproximado de 8,20 ct., português, 
contraste de Lisboa (pós-1985)
Dim. - 49,5 cm € 3.000 - 4.500

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho 
de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”,
vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4100.

a NeCklaCe, 
string of South Seas pearls (10,4~13 mm), 
intertwined with 800/1000 white gold spheres and clasp,
set with 472 brilliant cut diamonds with the approximate
weight of 8,20 ct., Portuguese, Lisbon mark (post 1985)
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351 salva oNdulada pequeNa,
D. João V (1706-1750), prata de 375/1000, 
decoração repuxada e gravada “Flores”, portuguesa,
marcada com “Cabeça de Velho com Lourel”
Dim. - 19,5 cm; Peso - 161 g. € 250 - 375

a small sCalloped salver, 
D. João V, King of Portugal (1706-1750), silver, 
repoussé and engraved decoration “Flowers”, Portuguese, 
faded marks, marked with  “Cabeça de Velho com Lourel”
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352 serviço de Chá e de Café,
romântico, prata de 750/1000, composto por bule, cafeteira, 
açucareiro e leiteira, decoração relevada e gravada, pegas em madeira,
português, sinais de uso, pequenos defeitos, pomo da tampa 
da cafeteira amolgado, marca de ensaiador de Lisboa (1879-1881), 
marca de ourives atribuível a António Francisco Xavier da Costa 
(1870-1879), remarcados com “Cabeça de Velho”
Dim. - 26 x 30 x 16 cm (cafeteira); Peso - 3.790 g.

€ 1.800 - 2.700

a Tea aNd Coffee seT, 
romantic, 750/1000 silver, composed of a teapot, a coffee pot,
a sugar bowl and a milk jug, engraved decoration en relief, 
wooden handles, Portuguese, signs of use, small defects, 
bruised pomel of the coffee pot’s cover, Lisbon assay mark 
(1879-1881), António Francisco Xavier da Costa maker’s mark 
(1870-1879), remarked with “Cabeça de Velho”

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho 
de - “Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras
(Século XV a 1887)”. Lisboa: IN-CM, 1995, 
L48 e L81; vd. VIDAL, Manuel Gonçalves;
ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas 
de Contrastes e Ourives Portugueses 
(1887 a 1993)”, vol. II. 
Lisboa: IN-CM, nº 4134.



353 Cofre,
barroco, prata de 750/1000, decoração relevada 
de motivos vegetalistas, pés em forma de “Querubim” 
e pomo da tampa em forma de “Flor”, 
português, séc. XVII/XVIII, 
interior forrado com tecido não original, sem marcas
Dim. - 18 x 19 x 15 cm; Peso - 1.237 g. € 4.500 - 6.750

a CaskeT, 
Baroque, 750/1000 silver, decoration en relief 
“Vegetal motifs”, “Angel head” shaped feet, “Flower” shaped
cover’s pommel, Portuguese, 17th C./18th. C., 
non-original fabric lined interior, unmarked

Nota: existem alguns exemplares em acervos de museus nacionais, 
com variantes na forma e na decoração. O exemplar da Sé de Coimbra,
datado do séc. XVII, de forma rectangular com decoração de elementos
ovais, encontra-se elevado por pés em forma de querubim, tal como 
o presente cofre. Elementos esses que em conjunto com a decoração 
relevada de exuberantes elementos vegetalistas permite datar a peça 
de cerca de 1700, ou seja, transição do séc. XVII/XVIII.
Foi vendido um exemplar idêntico, apenas com dimensões e peso diversos, 
em 27 de Novembro de 2001 na leiloeira Leiria & Nascimento, pertencente 
à colecção Comandante Ernesto Vilhena, encontrando-se representado 
em Anuário de Antiguidades, 2001, Edições INAPA, p. 83, fig. 6; 
e encontra-se um cofre idêntico no Museu Nacional de Arte Antiga,
proveniente do Convento de Portalegre, com o nº 113 OUR, com decoração 
e medidas idênticas 16 x 12,5 x 18,8 cm
http://www.matrizpix.dgpc.pt/MatrizPix/Fotografias/FotografiasConsultar.a
spx?TIPOPESQ=4&NUMPAG=1&REGPAG=50&CRITERIO=&TERMOS=&NUMI
NV=22279&IDFOTO=38682
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354 BaNdeja Com Tesoura de morrões,
D. Maria I (1777-1816), prata de 750/1000, decoração canelada,
portuguesas, pequenas amolgadelas, marca de ensaiador do Porto
(1810-1818), marca de ourives de António Pereira Soares (1783-
1836), duplamente remarcadas com “Cabeça de Velho”
Dim. - 25,5 x 9,5 cm (bandeja); 16,5 cm (tesoura); Peso - 290 g.

€ 550 - 825

a Tray wiTh CaNdle sNuffer, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 750/1000 silver,
ribbed decoration, Portuguese, small bruises, Oporto assay mark
(1810-1818), António Pereira Soares maker’s mark (1783-1836),
twice remarked with “Cabeça de Velho”

355 BaNdeja de gradiNha Com Tesoura de morrões,
D. Maria I (1777-1816), prata de 750/1000, portuguesas, restauros
na gradinha, marca de ensaiador de Lisboa (1804-1810), marca 
de ourives IBD (1810-1843), remarcada com “Cabeça de Velho”
Dim. - 16 cm (tesoura); 5,8 x 21,5 x 8,5 cm (bandeja); Peso - 239 g.

€ 400 - 600

a Tray wiTh gallery aNd CaNdle sNuffer,  
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 750/1000 silver,
Portuguese, restored gallery, Lisbon assay mark (1804-1810), 
IBD maker’s mark (1810-1843), remarked with “Cabeça de Velho”

356 BaNdeja Com Tesoura de morrões,
D. Maria I (1777-1816), prata de 750/1000, decoração gomada 
e gravada com monograma FBT, portugueses, séc. XVIII/XIX,
marca de ensaiador de Guimarães, marca de ourives de 
José da Costa Lima, remarcadas com “Cabeça de Velho”
Dim. - 2 x 22 x 9 cm; Peso - 209 g. € 600 - 900

a Tray wiTh CaNdle sNuffer, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 750/1000 silver,
gadrooned and engraved decoration with monogram FBT,
Portuguese, 18th/19th C., Guimarães Assay mark, 
José da Costa Lima maker’s mark, remarked with “Cabeça de Velho”

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho De – “Marcas de Pratas Portuguesas
e Brasileiras (Século XV a 1887)”. Lisboa: IN-CM, 1995, P23, P178; 
SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e - “Dicionário de ourives e lavrantes 
da prata do Porto, 1750-1825”, Civilização Editora, 2005, pp. 509 a 510.

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas
Portuguesas e Brasileiras (Século XV a 1887)”. IN-CM, 1995, L35 e L277.

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas
Portuguesas e Brasileiras (Século XV a 1887)”. Lisboa: IN-CM, 1995, 
G9 e G44; vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho 
de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.
Lisboa: IN-CM, nº 4136.
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357 esCrivaNiNha,
D. João V (1706-1750), prata, cinzelada constituída por uma bandeja oval polilobada 
com bordo emoldurado, elevada por quatro pés “Cartelas”, tinteiro, uma caixa de obreias,
areeiro e dois suportes com decoração “Conchas e folhagens”, tampas rematadas 
por “Botão de flor”, portuguesa, marcada com “Cabeça de Velho com Lourel”
Dim. - 18,5 x 34 x 24,5 cm; Peso - 2.845 g. € 10.000 - 15.000

aN iNksTaNd, 
D. João V, King of Portugal (1706-1750), silver, chiselled comprising a polylobate oval
stand with gallery raised by four cartouche feet, comprises an Inkwell, a box of wafers, 
a pounce pot and two supports with decoration “Seashells and foliage”, covers topped 
by “flower button”, Portuguese, marked with “Cabeça de Velho com Lourel”



358 par de CasTiçais de quaTro pés,
românticos, prata de 750/1000, decoração relevada e vazada
“Flores”, pés zoomórficos, portugueses, pequenas amolgadelas,
marca de ensaiador do Porto (1870-1877), marca de ourives MIM
(1853-1877), remarcados com “Cabeça de Velho”
Dim. - 23,5 cm; Peso - 889 g. € 1.000 - 1.500

a pair of four-fooTed CaNdlesTiCks, 
romantic, 750/1000 silver, pierced decoration en relief
“Flowers”, zoomorphic feet, Portuguese, small bruises, 
Oporto assay mark (1870-1877), MIM maker’s mark (1853-1877),
remarked with “Cabeça de Velho”

359 esCrivaNiNha,
romântica, prata de 750/1000, decoração relevada “Concheados 
e folhagens”, composto por tinteiro, areeiro, campainha e 
porta-penas, portuguesa, marca de ensaiador do Porto (1877-1881), 
marca de ourives de Joaquim Gomes Teixeira Azevedo (1870-1881)
Dim. - 15 x 23 x 21 cm; Peso - 440 g. € 350 - 525

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas Portuguesas
e Brasileiras (Século XV a 1887)”. Lisboa: IN-CM, 1995, P80 e P393.

aN iNksTaNd,
romantic, silver, relief decoration “Shell motifs and foliages”,
comprising inkwell and pounce pot containers, bell and pen-holder,
Oporto assay mark (1877-1881), Joaquim Gomes Teixeira Azevedo
maker’s mark (1870-1881), Portuguese

360 paliTeiro “vímara peres”,
prata de 750/1000, decoração naturalista, caneluras e folhagens,
português, restauro, pequenas amolgadelas e defeitos, 
marca de ensaiador do Porto (1877-1881), 
marca de ourives atribuível a Abel Augusto de Lemos (1853-1881) 
Dim. - 27,5 cm; Peso - 604 g. € 1.800 - 2.700

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas Portuguesas 
e Brasileiras (Século XV a 1887)”. Lisboa: IN-CM, 1995, P81 e P97. O presente
paliteiro copia a escultura existente junto à Câmara Municipal do Porto.

a TooThpiCk holder “vímara peres”, 
750/1000 silver, naturalistic decoration, ribbing and foliage,
Portuguese, restoration, small bruises and defects, Oporto assay mark
(1877-1881), Abel Augusto de Lemos maker’s mark (1853-1881)

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando
Moitinho de - “Marcas de Pratas
Portuguesas e Brasileiras 
(Século XV a 1887)”. 
Lisboa: IN-CM, 1995, P58 e P471A;
vd. VIDAL, Manuel Gonçalves;
ALMEIDA, Fernando Moitinho 
de - “Marcas de Contrastes e Ourives
Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. 
Lisboa: IN-CM, nº 4136.
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361 esCrivaNiNha,
romântica, prata de 750/1000, composto por dois tinteiros em
vidro moldado e campainha, decoração relevada e gravada com
monograma “HO” e 15-11-32, portuguesa, vidros com defeitos,
amolgadelas e campainha posterior, marca de ensaiador do Porto
(1877-1881), marca de ourives de Joaquim Gonçalves Teixeira
Azevedo (1853-1877)
Dim. - 12 x 30 x 18 cm; Peso - 530 g. (armação)

€ 450 - 675

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas Portuguesas
e Brasileiras (Século XV a 1887)”. Lisboa: IN-CM, 1995, P81 e P392.

aN iNksTaNd,
romantic, 750/1000 silver, composed of two moulded glass
inkwells and bell, engraved decoration en relief with monogram
“HO” and 15-11-32, Portuguese, glasses with defects, 
bruises and later bell, Oporto assay mark (1877-1881), 
Joaquim Gonçalves Teixeira Azevedo marker’s mark (1853-1877)

362 par de CasTiçais,
estilo D. José, prata de 750/1000, decoração relevada e gravada,
portugueses, marca de teor de Onze Dinheiros 
(1804-1870), marca de ourives de Torcato José Clavina Bernardes
(1813-1843), remarcados com “Cabeça de Velho”
Dim. - 22,5 cm; Peso - 956 g. € 1.800 - 2.700

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas Portuguesas e
Brasileiras (Século XV a 1887)”. IN-CM, 1995, L58 e L499; vd. VIDAL, Manuel
Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes e
Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4134.

a pair of CaNdlesTiCks, 
D. José I, King of Portugal style, 750/1000 silver, 
engraved decoration en relief, Portuguese, standard mark 
of “onze dinheiros” (1804-1870), Torcato José Clavina Bernardes 
maker’s mark (1813-1843), remarked with “Cabeça de Velho”

363 palmaTória Com Tesoura de morrões,
romântica, prata de 750/1000, decoração gomada 
e friso recortado, portuguesa, marca de ensaiador do Porto (1843), 
marca de ourives APC (1836-1853)
Dim. - 11 x 17 cm; Peso - 338 g. € 350 - 525

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando
Moitinho de - “Marcas de Pratas
Portuguesas e Brasileiras (Século XV
a 1887)”, IN-CM, 1995, P39 e P171

a ChamBer CaNdlesTiCk

wiTh CaNdle sNuffer,
romantic, 750/1000 silver, 
gadrooned decoration and scalloped frieze,
Portuguese, Oporto assay mark
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366 galheTeiro roTaTivo,
armação e tampas em prata de 750/1000, composto por cinco galhetas em vidro trabalhado,
português, adaptação de peças, uma das galhetas partida e colada no gargalo, marca de
ensaiador do Porto (1870-1877), marca de ourives de João Pereira Magalhães (1810-1877)
Dim. - 28 cm; Peso - 497 g. € 350 - 525

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras 
(Século XV a 1887)”. Lisboa: IN-CM, 1995, P60 e P341.

a revolviNg CrueT,
silver frame and lids, comprising five cut glass cruets,Oporto assay mark (1870-1877),
João Pereira Magalhães maker’s mark (1810-1877), Portuguese, 
one cruet with a broken and glued bottleneck

365 par de saleiros,
D. Maria I (1777-1816), armação em prata de 750/1000,
portuguesas, almas de vidro azul, um com marca de ensaiador 
de Lisboa (1810-1822) e marca de ourives de António Firmo 
da Costa (1793-1843), remarcados com “Cabeça de Velho”
Dim. - 6 x 9,2 x 5,5 cm; Peso - 107 g. € 250 - 375

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas Portuguesas
e Brasileiras (Século XV a 1887)”, IN-CM, 1995, L36 e L78; vd. VIDAL,
Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes
e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4130.

a pair of salT Cellars,  
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 750/1000 silver frame,
Portuguese, blue glass liners, Lisbon Assay mark (1810-1822),
António Firmo da Costa maker’s mark (1793-1843), 
remarked “Cabeça de Velho”

364 esCrivaNiNha de gradiNha Com quaTro pés,
D. Maria I (1777-1816), prata de 750/1000, composta por tinteiro,
areeiro, campainha e porta-penas, recipientes em vidro azul, portuguesa,
tampa e recipientes em vidro posteriores, marca de ensaiador do Porto
(1810-1818), marca de ourives de Manuel José da Nóbrega (1791-c.1836)
Dim. - 16 x 18 x 10 cm; Peso bruto - 558 g. € 400 - 600

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas Portuguesas 
e Brasileiras (Século XV a 1887)”. Lisboa: IN-CM, 1995, P26 e P475; SOUSA,
Gonçalo de Vasconcelos e - “Dicionário de ourives e lavrantes da prata 
do Porto, 1750-1825”, Civilização Editora, 2005, pp. 299 a 301; vd. VIDAL,
Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes 
e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4131.

aN iNksTaNd, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 750/1000 silver, composed
by inkwell, pounce pot, bell and pen-holder, blue glass containers,
Portuguese, later glass containers and cover, Oporto assay mark
(1810-1818), Manuel José da Nóbrega maker’s mark (1791-c.1836)
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367 leiTeira,
romântica, prata de 750/1000, decoração relevada “Flores”,
portuguesa, marca de ensaiador do Porto (1861-1867), 
marca de ourives APC (1877-1881)
Dim. - 18 cm; Peso - 500 g. € 400 - 600

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas
Portuguesas e Brasileiras (Século XV a 1887)”. 
Lisboa: IN-CM, 1995, P51 e P169.

a milk jug, 
romantic, 750/1000 silver, decoration en relief “Flowers”,
Portuguese, Oporto assay mark (1861-1867), 
APC maker’s mark (1877-1881)

368 gomil,
estilo D. José, prata de 750/1000, decoração espiralada 
e relevada “Flores”, português, marca de ensaiador de Lisboa
(1870-1879), remarcado com “Cabeça de Velho”
Dim. - 29 cm; Peso - 1063 g. € 1.000 - 1.500

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas
Portuguesas e Brasileiras (Século XV a 1887)”, IN-CM, 1995, L43; 
vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de 
- “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.
Lisboa: IN-CM, nº 4132.

a ewer, 
D. José I (King of Portugal) style, 750/1000 silver, 
spiral decoration en relief “Flowers”, Portuguese, 
Lisbon assay mark (1870-1879), 
remarked with “Cabeça de velho”
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369 BaNdeja de gradiNha Com Tesoura de morrões,
D. Maria I (1777-1816), prata de 750/1000, 
gravação com monograma “FA”, portuguesas, elemento 
da gradinha dessoldado, sinais de uso, pequenos defeitos,
marca de ensaiador de Lisboa (1804-1810), 
marca de ourives de Clemente José Ferreira (1807-1843),
remarcadas com “Cabeça de velho”
Dim. - 4 x 15,5 x 7 cm (bandeja); 15 cm (tesoura); 
Peso - 251 g. € 300 - 450

a Tray wiTh CaNdle sNuffer, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 
750/1000 silver, a four-footed tray with gallery 
and monogram “FA”, Portuguese, unwelded gallery
element, signs of use, small defects, Lisbon assay 
mark (1804-1810), Clemente José Ferreira maker’s 
mark (1807-1843), remarked “Cabeça de velho”

370 BaNdeja Com Tesoura de morrões,
românticas, prata de 750/1000, decoração relevada 
e vazada “Flores”, portuguesas, pequenas amolgadelas,
marca de ensaiador do Porto (1861), marca de ourives
atribuível a Manuel António dos Santos Silva (1861-1867)
Dim. - 3,5 x 24,5 x 13 cm (bandeja); 16 cm (tesoura);
Peso - 281 g. € 400 - 600

a Tray wiTh CaNdle sNuffer, 
romantic, 750/1000 silver, pierced decoration 
en relief “Flowers”, Portuguese, small bruises, 
Oporto assay mark (1861), Manuel António 
dos Santos Silva maker’s mark (1861-1867)

371 BaNdeja Com Tesoura de morrões,
românticas, prata de 750/1000, decoração relevada
“Flores”, portuguesas, marca de ensaiador do Porto
(1836-1843), marca de ourives atribuível a Luís António
Rodrigues de Araújo (1836-1853), 
remarcadas com “Cabeça de Velho”
Dim. - 3,5 x 26,5 x 11,5 cm (bandeja); 
16,5 cm (tesoura); Peso - 362 g. € 420 - 630

a Tray aNd CaNdle sNuffer, 
romantic, 750/1000 silver, decoration “en relief”
“Flowers”, Portuguese, Oporto assay mark (1836-1843),
maker’s mark credited to Luis António Rodrigues 
de Araújo (1836-1853), remarked with “Cabeça de Velho”

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de – “Marcas de pratas
portuguesas e brasileiras (Século XV a 1887)”. 
Lisboa: IN-CM, 1995, L35 e L170; vd. VIDAL, Manuel Gonçalves;
ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes e Ourives
Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4136.

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas
Portuguesas e Brasileiras (Século XV a 1887)”. 
Lisboa: IN-CM, 1995, P52 e P445.

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas
Portuguesas e Brasileiras (Século XV a 1887)”. 
Lisboa: IN-CM, 1995, P33 e P429; vd. VIDAL, Manuel Gonçalves;
ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes e Ourives
Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4132.
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373 açuCareiro e leiTeira,
românticos, prata de 750/1000, decoração gravada
“Flores”, portugueses, marca de ensaiador do Porto 
(1877-1881), marca de ourives de Augusto César Trindade
Machado (1870-1886), remarcados com “Cabeça de Velho”
Dim. - 20 cm (açucareiro); Peso - 1.001 g.

€ 700 - 1.050

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas
Portuguesas e Brasileiras (Século XV a 1887)”. Lisboa: IN-CM,
1995, P63 e P516; vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA,
Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes e Ourives
Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4134.

a sugar Bowl aNd a milk jug, 
romantic, 750/1000 silver, engraved decoration “Flowers”,
Portuguese, Oporto assay mark (1877-1881), 
Augusto César Trindade Machado maker’s mark 
(1870-1886), remarked with “Cabeça de Velho”

372 jarro e BaCia,
românticos, prata de 750/1000, decoração
gravada “Flores”, pega relevada “Cabeça de ave”,
portugueses, marca de ensaiador do Porto
(1877-1881), marca de ourives atribuível 
a José Marques Guedes (1861-1886), 
remarcados com “Cabeça de Velho”
Dim. - 32 cm (jarro); 12 x 38 cm (bacia); 
Peso - 2.396 g.

€ 2.200 - 3.300

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas
de Pratas Portuguesas e Brasileiras (Século XV 
a 1887)”. Lisboa: IN-CM, 1995, P62 e P403; 
vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando
Moitinho de - “Marcas de Contrastes e Ourives
Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. 
Lisboa: IN-CM, nº 4134.

aN ewer aNd BasiN, 
romantic, 750/1000 silver, 
engraved decoration “Flowers”, 
handle en relief “Bird head”, 
Portuguese, Oporto assay mark (1877-1881), 
José Marques Guedes maker’s mark (1861-1886),
remarked with “Cabeça de Velho”
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374 Caixa de rapé,
prata de 833/1000, decoração guilhochada com reserva gravada
“Paisagem com casario”, portuguesa, marca de ensaiador de
Guimarães, marca de ourives de José Luís Dias Guimarães (1850-1886)
Dim. - 2,5 x 9 x 5 cm; Peso - 126 g. € 250 - 375

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas Portuguesas 
e Brasileiras (Século XV a 1887)”, IN-CM, 1995, G21 e G56.

a sNuff Box, 
833/1000 silver, decoration en guilhoche with engraved reserve
“Landscape with houses”, Portuguese, Guimarães assay mark, 
José Luís Dias Guimarães maker’s mark (1850-1886)

375 Caixa de rapé oval,
prata de 750/1000, decoração guilhochada com reserva gravada “JJC”,
portuguesa, restauros e pequenos defeitos, marca de ensaiador 
do Porto (1877-1881), marca de ourives J.e C. (1877-1881)
Dim. - 2 x 9 x 4,5 cm; Peso - 69 g. € 120 - 180

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas Portuguesas 
e Brasileiras (Século XV a 1887)”, IN-CM, 1995, P79 e P384.

aN oval sNuff Box, 
750/1000 silver, decoration en guilhoche with engraved 
reserve “JJC”, Portuguese, restoration and small defects, 
Oporto assay mark (1877-1881), J. and C. maker’s mark (1877-1881)

376 Caixa de rapé,
prata de 875/1000, decoração a niello, interior em prata dourada,
russa, séc. XIX, marca de teor de 84 zlotnicks, marca de ensaiador 
de Moscovo de Nicholai Bubrovin (1837), marca de ourives Ф.Λ.
Dim. - 3,5 x 9 x 4 cm; Peso - 146 g. € 200 - 300

a sNuff Box, 
875/1000 silver, niello decoration, gilt silver interior, 
Russian, 19th C., 84 zlotnicks standard mark, 
Moscow’s Nicholai Bubrovin assay mark (1837), Ф.Λ. maker’s mark
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377 salva de Três pés,
D. Maria I (1777-1816), prata de 750/1000, 
decoração perlada e gravada “grinaldas”, portuguesa, 
sinais de uso e pequenos restauros, sem marcas
Dim. - 24 cm; Peso - 363 g. € 180 - 270

a Tripod salver, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 
750/1000 silver, beaded and engraved decoration “Garlands”, 
Portuguese, signs of use and small restoration, unmarked

378 par de CasTiçais,
românticos, prata de 750/1000, decoração relevada e gravada “Flores”,
pés de «garra e bola», portugueses, pequenos defeitos, marca 
de ensaiador de Lisboa (1822-1843), marca de ourives de Joaquim
Prudêncio Vital Diniz (1812-1843), remarcados com “Cabeça de Velho”
Dim. - 23,5 cm; Peso - 842 g. € 700 - 1.050

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas Portuguesas 
e Brasileiras (Século XV a 1887)”. Lisboa: IN-CM, 1995, L40 e L376; vd. VIDAL,
Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes 
e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4134.

a pair of CaNdlesTiCks, 
romantic, 750/1000 silver, engraved decoration en relief “Flowers”,
“claw and ball” feet, Portuguese, small defects, Lisbon Assay mark
(1822-1843), Joaquim Prudêncio Vital Diniz maker’s mark (1812-1843),
remarked with “Cabeça de Velho”

379 par de CasTiçais,
D. Maria I (1777-1816), prata de 750/1000, 
decoração gravada com monograma “P. da V.” coroado, 
portugueses, marca de posse, sem marcas
Dim. - 21,5 cm; Peso - 550 g. € 600 - 900

a pair of CaNdlesTiCks, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 750/1000 silver, 
engraved decoration with crowned monogram “P. da V.”, 
Portuguese, possession mark, unmarked
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380 CaNeCa pequeNa,
romântica, prata de 750/1000, decoração relevada e gravada “Flores”,
portuguesa, marca de ensaiador de Lisboa (1879-1881), 
marca de ourives S&V (1870-1879)
Dim. - 9 cm; Peso - 98 g. € 150 - 225

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras
(Século XV a 1887)”. Lisboa: IN-CM, 1995, L47 e L487.

a small mug, 
romantic, 750/1000 silver, engraved decoration en relief “Flowers”, 
Portuguese, Lisbon Assay mark (1879-1881), S&V maker’s mark (1870-1879)

381 Colher de arroz,
D. Maria I (1777-1816), prata de 750/1000, portuguesa,
marca de ensaiador de Lisboa (1810-1822), marca de
ourives de António Firmo da Costa 
(1793-1824), remarcada com “Cabeça de Velho”
Dim. - 28,5 cm; Peso - 101,6 g. € 120 - 180

a riCe spooN, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 750/1000
silver, Portuguese, Lisbon assay mark (1810-1822),
António Firmo da Costa maker’s mark (1793-1824),
remarked “Cabeça de Velho”

382 espáTula de peixe,
romântica, prata de 750/1000, decoração vazada,
portuguesa, pequenos defeitos, marca de ensaiador de
Lisboa (1843-1870), marca de ourives de Victor Acto
Dinis (1822-1879), remarcada com “Cabeça de Velho”
Dim. - 30 cm; Peso - 248 g. € 150 - 225

a fish spaTula, 
romantic, silver, pierced decoration, Portuguese, 
small defects, Lisbon assay mark (1843-1870), 
Victor Acto Dinis makers mark (1822-1879)

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas 
de Pratas Portuguesas e Brasileiras (Século XV a 1887)”, 
IN-CM, 1995, L41 e L507; vd. VIDAL, Manuel Gonçalves;
ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes 
e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. 
Lisboa: IN-CM, nº 4132.
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384 Bule,
prata de 750/1000, decoração relevada “Flores”, pés zoomórficos,
pega e pomo da tampa em madeira exótica, português, 
pega partida e colada, marca de ensaiador do Porto (1810-1818),
marca de ourives atribuível de Henrique José dos Santos (1810-1853)
Dim. - 19,5 cm; Peso - 985 g. € 800 - 1.200

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas Portuguesas
e Brasileiras (Século XV a 1887)”. Lisboa: IN-CM, 1995, P23 e P302.

a TeapoT, 
750/1000 silver, decoration en relief “Flowers”, zoomorphic feet,
exotic wooden handle and cover’s pommel, Portuguese, 
broken and glued handle, Oporto assay mark (1810-1818), 
Henrique José dos Santos maker’s mark (1810-1853)

383 par de CaNdelaBros de CiNCo lumes,
estilo D. João V, prata de 916/1000, 
decoração relevada e gravada, portugueses,
electrificados, contraste Porto (1938-1984), 
marca de ourives de Manuel Alexandre de Almeida
Júnior (1918-1953) e marca da casa ALMEIDA JÚNIOR
Dim. - 52 cm, Peso bruto - 10.506 g.

€ 3.000 - 4.500

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando
Moitinho de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses
(1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: INC;M. nº 46 e 2772.

a pair of five-lighT CaNdelaBra, 
D. João V, King of Portugal (1706-1750) style,
916/1000 silver, engraved decoration en relief,
Portuguese, electrified, Oporto Águia mark
(1938-1984), Manuel Alexandre de Almeida Júnior 
(1918-1953) makers’ mark, ALMEIDA JÚNIOR mark
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385 BaNdeja Com duas pegas,
prata de 833/1000, aba e pegas relevadas, 
portuguesa, contraste Javali do Porto (1887-1937), 
marca de ourives de João Joaquim Monteiro (1887-1949)
Dim. - 75 x 47 cm; Peso - 4.531 g. € 2.000 - 3.000

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de 
- “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.
Lisboa: IN-CM, nº 73 e 1941.

a Two-haNdle Tray, 
833/1000 silver, handles and rim en relief, 
Portuguese, Oporto Javali mark (1887-1937), 
João Joaquim Monteiro maker’s mark (1887-1949)

386 BaNdeja oval de gradiNha,
prata de 833/1000, gradinha vazada, 
portuguesa, contraste Javali do Porto (1887-1937), 
marca de ourives de Júlio Ernesto da Silva (1896-1932)
Dim. - 53 x 38 cm; Peso - 2.260 g. € 1.000 - 1.500

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de 
- “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.
Lisboa: IN-CM, nº 73 e 2169.

aN oval Tray wiTh gallery, 
833/1000 silver, pierced gallery, 
Portuguese, Oporto Javali mark (1887-1937), 
Júlio Ernesto da Silva maker’s mark (1896-1932)
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387 TerriNa redoNda Com “preseNToir”,
ao gosto Regency, prata de 833/1000, decoração canelada,
perlada, relevada e gravada, portuguesa, sinais de uso, 
pequenos defeitos, contraste Javali do Porto (1887-1937), 
marca de ourives de João Joaquim Monteiro (1887-1949)
Dim. - 42 x 50 x 40 (total) cm; Peso - 7.530 g.

€ 3.000 - 4.500

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de 
- “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.
Lisboa: IN-CM, nº 73 e 1941.

a rouNd TureeN wiTh “preseNToir”, 
Regency manner, 833/1000 silver, ribbed, 
beaded and engraved decoration en relief, Portuguese, 
signs of use, small defects, Oporto Javali mark (1887-1937), 
João Joaquim Monteiro maker’s mark (1887-1949)



388 piNça de açúCar,
prata de 875/1000, russa, séc. XIX/XX, 
marca de teor de 84 zlotnicks, marca de ensaiador de Tallin (Revel)
H (1855), marca de ourives de Leopold Michelsen (1847-1888)
Dim. - 14 cm; Peso - 51,4 g. € 80 - 120

a sugar lump ToNg, 
875/1000 silver, Russian, 19th/20th C., 
84 zlotnicks standard mark, Tallin assay mark (Revel) H (1855), 
Leopold Michelsen maker’s mark (1847-1888)

389 espáTula,
prata de 840/1000, decoração relevada 
e gravada, francesa, pequenos defeitos, 
marca de garantia de teor para exportação, 
marca de ourives de Henri-Louis Chenailler (c. 1840)
Dim. - 30 cm; Peso - 116 g. € 80 - 120

Nota: ourives com oficina no nº 277 da rue Saint-Martin, em Paris.

a fish sliCe, 
neoclassical, 840/1000 silver, engraved decoration 
en relief,  French, small defects, export standard mark,
Henri-Louis Chenailler maker’s mark (c. 1840)

390 garfo e Colher de servir salada,
românticos, prata de 800/1000 parcialmente dourada,
decoração vazada e gravada, alemães, séc. XIX/XX, 
marca de garantia de teor e remarcados 
com marca de importação francesa
Dim. - 24 cm; Peso - 175 g. € 150 - 225

a salad serviNg spooN aNd fork, 
romantic, partly gilt 800/1000 silver, 
engraved and pierced decoration, German, 19th/20th C.,
standard mark and remarked with French import mark
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391 faqueiro para dezoiTo pessoas,
prata de 925/1000, composto por 13 talheres de servir, 17 colheres de sopa, 
42 facas e garfos de resto; 36 facas, 18 garfos e 24 colheres de sobremesa, 
inglês, falta 1 colher de sopa, marca da cidade de Londres (1843-1844), 
marca de ourives de George W. Adams (reg. 1840)
Dim. - 34 cm (concha de sopa); Peso - bruto - 17.707 g.

€ 10.000 - 15.000

a flaTware for 18,
925/1000 silver, comprising 13 serving cutlery, 
17 soup spoons, 42 meat cutlery, 36 knives, 18 forks 
and 24 dessert spoons, English, 1 soup spoon missing, 
London Hallmark (1843-1844), 
George W. Adams maker’s mark (reg. 1840)



392 espáTula,
prata de 840/1000, decoração relevada e gravada, francesa, séc. XIX/XX, 
defeito, marca de garantia de teor para exportação, marca de ourives ilegível, 
marcado da casa suíça RAMU (Jean-Pierre Louis Ramu-Dufour)
Dim. - 28 cm; Peso - 104 g. € 80 - 120

a fish sliCe, 
840/1000 silver, engraved decoration en relief, French, 19th/20th C., 
defect, export standard warranty mark, unreadable maker’s mark, 
Swiss RAMU House mark (Jean-Pierre Louis Ramu-Dufour)

393 espáTula para espargos,
cabo em prata de 925/1000, pinça em metal prateado, decoração
gravada e vazada, francesa, séc. XIX/XX, marca de garantia de teor
Dim. - 24 cm; Peso - bruto - 240 g. € 100 - 150

aN asparagus sliCe, 
925/1000 silver handle, silver metal tong, engraved and pierced
decoration, French, 19th/20th C., warranty standard mark

394 garfo e faCa de servir peixe,
cabos em prata de 950/1000, terminações em metal
prateado, decoração gravada e vazada, 
franceses, séc. XIX/XX, marca de garantia de teor
Dim. - 31 (faca) cm; Peso - bruto - 337 g. € 100 - 150

a fish serviNg fork aNd kNife, 
950/1000 silver handles, silver metal ends, 
engraved and pierced decoration, 
French, 19th/20th C., warranty standard mark
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395 serviço de Chá de viagem,
prata de 950/1000 e marfim, estojo de viagem em pele castanha, interior com bule de pega
amovível e escalfador, 2 caixas, frasco, 2 chávenas com pires e colheres, 
marca de Paris para o teor de 950/1000, marca de ourives de Jules Marie (1889-1912),
algumas peças marcadas TONNEL - PARIS, francês, defeitos no estojo
Dim. - 10 cm (bule); Peso - bruto - 1.227 g. € 600 - 900

a TraveliNg Tea seT, 
950/1000 silver and ivory, brown leather travel case, interior with detachable handle teapot and
chafing-dish, 2 boxes, bottle, 2 cups with saucers and spoons, Paris 950/1000 mark, Jules Marie
maker’s mark (1889-1912), some pieces marked TONNEL-PARIS, French, defects on the case

397 palmaTória Com apagador,
victoriana, prata de 925/1000, decoração perlada, timbres
gravados, inglesa, marca da cidade de Londres (1871-1872), 
marca de ourives de Robert Garrard (1822-1888 )
Dim. - 6 x 18 cm; Peso - 375 g. € 250 - 375

a ChamBer CaNdlesTiCk wiTh CaNdle sNuffer, 
Victorian, silver, beaded decoration, engraved crests, 
London marks (1871-1872), Robert Garrard maker’s mark

396 BaNdeja,
victoriana, base em mogno e pau-cetim, 
aro em prata de 925/1000, 
interior decorado com gravados, inglesa, 
contraste de Londres (1881-1882), 
marca de ourives EJW e numerado 17245
Dim. - 57 x 38,5 cm € 300 - 450

a Tray, 
Victorian, mahogany and satinwood base,
925/1000 silver ring, engraved interior
decoration, English, London mark (1881-1882),
EJW maker’s mark and numbered 17245

Nota: oficina no nº 5, rue Froissart, Paris.
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398 david ferreira - séC. xx,
Taça “CoNCha”,
prata de 833/1000, decoração naturalista relevada,
portuguesa, contraste do Porto (1938-1984), 
marca de ourives de Delmar Gomes Pinheiro 
(1945-1981), marca de DAVID FERREIRA
Dim. - 10,5 x 37,5 x 33 cm; Peso - 1.101 g.

€ 1.200 - 1.800

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA,
Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes 
e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.
Lisboa: IN-CM, nº 49 e 1675

a “shell” Bowl, 
833/1000 silver, Portuguese, Oporto mark
(1938-1984), Delmar Gomes Pinheiro maker’s
mark (1945-1981), DAVID FERREIRA mark

399 david ferreira - séC. xx,
Taça “CoNCha”,
prata de 833/1000, decoração naturalista relevada,
portuguesa, contraste do Porto (1938-1984), 
marca de ourives de Delmar Gomes Pinheiro 
(1945-1981), marca de DAVID FERREIRA
Dim. - 10,5 x 37,5 x 33 cm; Peso - 1.101 g.

€ 1.200 - 1.800

399aluís ferreira - 1909-1994,
Copo,
prata de 835/1000, decoração revenida
e relevada “Figura clássica”, português,
contraste do Porto (pós-1985), 
marca de ourives de Venâncio Pereira
Lda. (1976), marca de LUÍS FERREIRA  
Dim. - 10 cm; Peso - 113 g.

€ 300 - 450

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, 
Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes 
e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. 
Lisboa: IN-CM, nº 4105 e 2310.

a goBleT, 
835/1000 silver, tempered decoration 
en relief “Classical figure”, Portuguese, 
Oporto mark (pós-1985), Venâncio Pereira Lda.
maker’s mark (1976), LUÍS FERREIRA mark

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; 
ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas 
de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 
a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 49 e 1675

a “shell” Bowl, 
833/1000 silver, naturalistic decoration en relief, Portuguese, 
Oporto mark (1938-1984), Delmar Gomes Pinheiro maker’s mark
(1945-1981), DAVID FERREIRA mark

398

399
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400 CaBeça de seNhora Com TouCado,
composição com escultura em marfim hispano-filipina do séc. XVIII 
“Cabeça de Nossa Senhora”, base e aplicações em prata de 800/1000, 
aplicação de vidros roxos e ametistas em talhe cabochon, Europa, séc. XIX/XX,
adaptação de peças de diversas épocas, marca de garantia (1867-1922), 
marca da cidade de Viena (1866), marca de ourives WL
Dim. - 35 x 24 x 20 cm (total); 21,5 x 10 x 11 cm (marfim); Peso - 3.420 g.

€ 5.000 - 7.500

Nota: vd. MARCOS, Margarita Mercedes Estella - “Marfiles de las Províncias Ultramarinas 
e Orientales de España y Portugal”. México: Espejo de Obsidiana, 2010, 2ª Edição, 
pp. 146, 148, nºs 67 e 69.

lady’s head wiTh a headdress, 
composition with an 18th C. Hispano-filipino ivory sculpture, 800/1000 silver
stand and applications, application of purple glasses and cabochon cut amethysts,
European, 19th/20th C., adaptation of parts of different periods, 
warranty mark (1867-1922), Vienna Hallmark (1866), WL maker’s mark
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LEILÃO 181 • 26 e 27 de Setembro de 2016 • 19h30

2ª SESSÃO - 27 de Setembro - LOTES 401 - 781

401 Caderno de Baile Com Caneta,
marfim, decoração esculpida “Figuras orientais”,

aplicações em metal, chinês, séc. XIX (último quartel),

pequenos defeitos

Dim. - 1 x 9 x 5,5 cm € 150 - 225

a Carnet de Bal with pen, 
ivory, carved decoration “Oriental figures”, 

metal applications, Chinese, 19th C. (last quarter),

small defects

402 Caixa Com tampa deslizante,
marfim, decoração esculpida “Figuras orientais”,

chinesa, séc. XIX (meados), pequenas faltas, 

pequenos defeitos

Dim. - 2 x 7,5 x 8 cm € 100 - 150

a Box with sliding Cover, 
ivory, carved decoration “Oriental figures”, 

Chinese, 19th C. (mid), small faults and defects
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403 Bilheteira,
marfim, decoração relevada e gravada 
“Figuras orientais”, chinesa, séc. XIX (1º quartel), 
faltas nos bordos
Dim. - 11,5 x 7,5 cm € 400 - 600

a Card Case, 
ivory, engraved decoration en relief 
“Oriental figures”, Chinese, 19th C. (1st quarter), 
faults on the rims

404 Bilheteira reCortada,
marfim, decoração esculpida e gravada 
“Duas figuras femininas orientais”,
chinesa, séc. XIX (último quartel), 
sinais de uso
Dim. - 8,5 x 5 cm € 200 - 300

a sCalloped Card Case, 
ivory, carved and engraved decoration
“Two oriental female figures”, 
Chinese, 19th C. (last quarter), signs of use

405 Cartoneira reCortada,
marfim, decoração esculpida
“Figuras orientais”, 
chinesa, séc. XIX (2ª metade)
Dim. - 10 x 6 cm € 350 - 525

Nota: vd. TARDY - “Les Ivoires - Deuxième Partie”.
Paris: Tardy, p. 282, nº 1.

a sCalloped Card Case, 
ivory, carved decoration “Oriental figures”, 
Chinese, 19th C. (2nd half)



406 Figura Feminina,
okimono/escultura em marfim, 
japonesa - período Meiji (1868-1912), 
falta de objecto na mão, assinada
Dim. - 24 cm € 400 - 600

a Female Figure, 
okimono/ivory sculpture, 
Japanese - Meiji period (1868-1912), 
missing object in the hand, signed

407 Figura Feminina,
escultura em marfim, 
chinesa, séc. XX (meados)
Dim. - 25 cm € 300 - 450

a Female Figure, 
ivory sculpture, Chinese, 20th C. (mid)

408 Camponês e Cão,
okimono/escultura em marfim, 
decoração gravada com fundos preenchidos a negro,
japonesa - período Meiji (1868-1912), 
assinatura em laca
Dim. - 25 cm € 700 - 1.050

a peasant and dog, 
okimono/ivory sculpture, 
engraved decoration with black-filled backgrounds, 
Japanese - Meiji period (1868-1912), 
lacquered signature
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409 Figura masCulina e Criança,
okimono/escultura em marfim,
japonesa - período Meiji (1868-1912),
uma mão colada, haste da sombrinha
não original, assinatura em laca
Dim. - 18 cm € 150 - 225

a male Figure and Child, 
okimono/ivory sculpture, 
Japanese - Meiji period (1868-1912), 
one glued hand, non-original umbrella
rod, lacquered signature

410 pesCador,
okimono/escultura em marfim, 
japonesa - período Meiji (1868-1912), 
faltas, assinatura em laca
Dim. - 23 cm € 600 - 900

a Fisherman, 
okimono/ivory sculpture, 
Japanese - Meiji period (1868-1912), 
faults, lacquered signature

411 Figura masCulina soBre sapo, 
tartaruga e rato e Cria,
três netsukis/esculturas em marfim, 
japonesas - período Meiji (1868-1912), assinadas
Dim. - 6 cm (o maior) € 150 - 225

a male Figure on Frog, a turtle, 
a mouse and oFFspring, 
three netsukis/ivory sculptures, 
Japanese - Meiji period (1868-1912), signed
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412 par de jarras,
marfim, decoração esculpida e vazada
“Dragões sobre nuvens”,
chinesas - período Minguo (1912-1949)
Dim. - 25 cm € 500 - 750

a pair oF vases, 
ivory, carved and pierced decoration
“Dragons on clouds”,
Chinese, Minguo period (1912-1949)

413 tigre,
escultura em marfim parcialmente pintado,
japonesa - período Meiji (1868-1912)
Dim. - 5 x 14,5 x 3,5 cm € 150 - 225

a tiger, 
partly painted ivory sculpture, 
Japanese - Meiji period (1868-1912)
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414 homem e mulher,
par de okimonos/esculturas em marfim,

japonesas - período Meiji (1868-1912), pequenos defeitos

Dim. - 8 cm (a maior) € 100 - 150

man and woman, 
a pair of okimonos/ivory sculptures, 

Japanese - Meiji period (1868-1912), small defects

415 Figura Com másCara e Figura Feminina sentada,
dois okimonos/esculturas em marfim,

japonesas - período Meiji (1868-1912), 

uma com pequena falta

Dim. - 6 cm (a maior) € 100 - 150

a masked Figure and a Female Figure sitting, 
two okimonos/ivory sculptures,

Japanese - Meiji period (1868-1912),

one with small fault

416 Camponês,
okimono/escultura em marfim,

japonesa - período Meiji (1868-1912),

pequenas faltas e defeitos

Dim. - 21 cm € 250 - 375

peasant, 
okimono/ivory sculpture, 

Japanese - Meiji period (1868-1912), 

small faults and defects
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417 Figura Feminina,
escultura em marfim, base em madeira, 

chinesa, séc. XX (meados), 

pequenas faltas na cabeça, bastão adaptado

Dim. - 25 cm € 250 - 375

a Female Figure, 
ivory sculpture, wooden stand, 

Chinese, 20th C. (mid), 

small faults on the head, adapted staff

418 somBrinha - interior Com Cena erótiCa,
okimono/escultura em marfim, 

decoração gravada com fundos escurecidos a negro, 

japonesa - período Meiji (1868-1912), 

pequenas faltas no bordo da sombrinha

Dim. - 25 cm (total) € 750 - 1.125

an umBrella - interior with erotiC sCene, 
okimono/ivory sculpture, engraved decoration 

with black darkened backgrounds, 

Japanese - Meiji period (1868-1912), 

small faults in the rim of the umbrella
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421 molheira reCortada,
porcelana chinesa de exportação, 

decoração a azul “Árvore e pássaros”, 

reinado Qianlong (1736-1795), pequenas faltas no vidrado

Dim. - 10 x 24,5 x 10 cm € 180 - 270

a sCalloped sauCe Boat, 
Chinese export porcelain, 

blue decoration “Tree and birds”, 

Qianlong period (1736-1795), small faults on the glaze

420 par de pratos redondos grandes,
porcelana chinesa de exportação, 

decoração a azul “Jardim com flores”, 

reinado Qianlong (1736-1795), esbeiçadelas

Dim. - 27 cm € 220 - 330

a  pair oF large round dishes, 
Chinese export porcelain, 

blue decoration “Garden with flowers”,

Qianlong period (1736-1795), chips

419 par de pratos redondos grandes,
porcelana chinesa de exportação, 

decoração a azul “Jardim com flores”, 

reinado Qianlong (1736-1795), esbeiçadelas

Dim. - 27,5 cm € 220 - 330

a pair oF large round dishes, 
Chinese export porcelain, 

blue decoration “Garden with flowers”,

Qianlong period (1736-1795), chips
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424 Jardineira sextavada,
porcelana chinesa de exportação, 

decoração a azul “Paisagem oriental”, 

reinado Jiaqing (1796-1820), pequenas faltas no vidrado

Dim. - 16, 6 x 27 x 27 cm € 400 - 600

a hexagonaL Jardinière, 
Chinese export porcelain, blue decoration “Oriental Landscape”,

Jiaqing period (1796-1820), small faults on the glaze

422 Par de Pratos grandes,
porcelana chinesa de exportação,

decoração a azul “Paisagem oriental”,

aba com armas de família europeia,

reinado Qianlong (1736-1795), 

pequenas esbeiçadelas

Dim. - 32 cm € 1.400 - 2.100

a Pair of Large dishes, 
Chinese export porcelain, 

blue decoration “Oriental landscape”,

rim with the coat of arms 

of an European family, 

Qianlong period (1736-1795), 

small chips

423 Prato grande,
porcelana chinesa de exportação,

decoração a azul “Flores e pássaros”,

reinado Kangxi (1662-1722), 

duas esbeiçadelas restauradas no bordo

Dim. - 40 cm € 300 - 450

a Large dish, 
Chinese export porcelain, 

blue decoration “Flowers and birds”,

Kangxi period (1662-1722), 

two restored chips on the rim



Aspecto geral da Sala de Jantar do Palácio de Monserrate, onde é bem visível um
dos dois aquários (créditos fotográficos: FCG-BA – Colecção Estúdio Mário Novais)

Overall view of the dining room of the Monserrate Palace where one of the two
fishbowls is quite visible (Photo credits: FCG-BA – Collection Mário Novais) 
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Sir Francis Cook (1817-1901), primeiro baronete Cook e Visconde de Monserrate, 

foi um rico comerciante e coleccionador de arte britânico. Em 1869 assumiu a direcção 

da empresa de seu pai, a Cook, Son & Co., que comerciava produtos de lã, algodão, 

linho e seda, tornando-se um dos três homens mais ricos da Grã-Bretanha, 

o que lhe permitiu constituir uma imensa colecção de arte, tendo como seu conselheiro

Sir John Charles Robinson (1824-1913), ex-curador do Museu Victoria and Albert, 

em Londres. Em 1856 comprou a Quinta de Monserrate em Sintra, Portugal, 

onde mandou reconstruir o Palácio de Monserrate, um edifício que combina influências

góticas, indianas e mouriscas com projecto de James Knowles (1831-1908). 

Em 7 de Junho de 1870 foi agraciado pelo rei D. Luís I com o título de Visconde 

de Monserrate. Em Novembro de 1946 a Colecção do Palácio de Monserrate 

foi vendida em leilão, realizado pela Leiria & Nascimento.

Sir Francis Cook (1817-1901), first Baronet and Viscount of Monserrate, 

was a British wealthy merchant and art collector. In 1869 he assumed the direction 

of the company from his father, Cook, Son & Co. which marketed products of wool,

cotton, linen and silk, becoming one of the three wealthiest men in Britain, 

which allowed him to gather a vast art collection, having as his Adviser Sir John Charles

Robinson (1824-1913) former curator at the Victoria and Albert Museum in London.

In 1856 he bought the Quinta de Monserrate in Sintra, Portugal, where he ordered 

the rebuilding of the Monserrate Palace, a building that combines Gothic, 

Indian and Moorish influences, according to a project by James Knowles (1831-1908). 

In 7 June 1870, he was made Viscount of Monserrate, a title created on his behalf 

by King D. Louis I of Portugal. In November 1946 the Monserrate Palace Collection 

was sold at an auction held by Leiria & Nascimento.

“Milionário e refinado coleccionador de arte, Francis Cook não deixou 

de enriquecer os interiores da casa de Monserrate com peças de grande

qualidade e valor, de diferentes origens e épocas. Mobiliário indiano 

e europeu, porcelanas orientais, pratas de diferentes origens, tapetes persas,

grandes lustres de cristal de Veneza, azulejos mudéjares, pinturas das escolas

italiana, espanhola e portuguesa dos séculos XVI, XVII e XVIII, esculturas

flamengas e italianas do Renascimento, reproduções de estátuas e bustos

célebres, etc., decoravam as salas da singular da residência singular que hoje

se encontram despidas dos ricos adornos de outrora.”

“Millionaire and refined art collector, Francis Cook enriched the interiors

of the Monserrate house with high quality and valuable pieces with different

origins and from different periods. Indian and European furniture,

oriental porcelain, silverware from different locations, Persin carpets,

large crystal chandeliers from Venice, Mudejar tiles, paintings from Italian,

Spanish and Portuguese Schools of sixteenth, seventeenth and eighteenth

centuries, Flemish and Italian sculptures, reproductions of statues

and famous bust, etc., decorated the rooms of the singular residence 

which have nowadays been stripped of its hitherto rich ornaments.”

in NETO, Maria João – “Monserrate: A Casa Romântica de uma Família Inglesa”.

Lisboa: Caleidoscópio, 2015, p. 89.

© Parques de Sintra - Monte da Lua, S.A.

© Parques de Sintra - Monte da Lua, S.A.
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425 aquário,
porcelana chinesa, 

decoração policromada «Doucai» “Motivos florais”, 

reinado Qianlong (1736-1795), marcado, 

interior com dois riscos ligeiros no esmalte com 10 x 8 cm,

base posterior em madeira exótica com entalhamentos 

(com faltas e defeitos)

Dim. - 23,1 x 33,5 cm € 120.000 - 180.000

Proveniência: Colecção Sir Francis Cook (1817-1901), 

Palácio de Monserrate, Sintra. 

Adquirido pelo avô do actual proprietário no leilão do recheio 

do Palácio de Monserrate, realizado em Novembro de 1946.

Bibliografia: um aquário ou floreira de formato e decoração idênticos,

igualmente do período Qianlong, integra a Colecção do Museu de Xangai,

encontrando-se ilustrada em “Selected Ceramics from the Collection 

of Mr. and Mrs. J. M. Hu”. Xangai: Shanghai bo wu guan, 1989, p. 68. 

Outro exemplar idêntico e encontra-se representado 

em “Sekai toji zenshu”. Tóquio: Shogakukan, 1983, pp. 94-95.

Será fornecido um Condition Report com fotografias de pormenor a pedido,

podendo o perito responsável ser directamente contactado para o efeito: 

Pierre Ansas Expert - 12 Rue Vivienne, 75002 Paris

Tel. 0033 625845634; E-mail: ansaspasia@hotmail.com

A participação na licitação deste lote implica o prévio registo 

da inscrição e o depósito de uma caução no valor de € 20.000 

que terá de ser recebida até 23 de Setembro de 2016, inclusive: 

IBAN: PT 50 0043 0001 04001066743 73 / SWIFT Code: DEUTPTPL

“Corpo profundo, suavemente arredondado, elevando-se 

de uma base com ressalto para um bocal de bordo boleado, 

decoração finamente pintada na característica paleta verde brilhante,

escuro e claro, rosa, amarelo, beringela, vermelho-ferro e contornos 

a azul claro, com cinco grandes medalhões “Flor de lótus” divididos

entre si por motivos florais entrelaçados, tudo entre um friso

policromado “Pétalas”, na parte inferior, e um friso policromado

“Cabeças de «Ruyi» pendentes”, na parte superior, encimado por 

uma faixa junto ao bordo com reservas policromadas “Flores e folhas”

sobre fundo azul. Base com um largo anel não vidrado em torno 

de um círculo branco vidrado ostentando a marca Qianlong (Zuanshu)

a azul. Interior inteiramente liso, com dois riscos ligeiros no esmalte

com 10 x 8 cm”. 

Pierre Ansas, Agosto de 2016



an extremeLy fine «doucai» PorceLain fishbowL, 
Qing Dynasty - Qianlong Period (1736-1795), marked, 

interior with two enamel slight scratches with 10 x 8 cm,

latter carved exotic wood stand (with faults and defects)

Size: 23,1 x 33,5 cm € 120.000 - 180.000

“The deep gently rounded sides rising from a recessed base to an incurved

lipped mouth, finely painted in characteristic palette of brilliant darker 

and lighter green, pink, yellow, aubergine, iron-red and clear underglaze-blue

outlines, with five large lotus flower medallions divided by floral strapwork,

all between a border of multicoloured lappets around the base and pendent

ruyi-heads above, a further band of shaped panels enclosing florets between

leaves reserved on a blue ground below the rim.

The base with a wide unglazed ring around a white glazed circle bearing 

the Qianlong mark (Zuanshu) in underglaze-blue.

The interior entirely plain. Two enamel slight scratches 10 x 8 cm”.

Pierre Ansas, August 2016

References: a Qianlong «Doucai» fishbowl or jardiniere of this design 

in the Shanghai museum is illustrated in “Selected Ceramics from 

the Collection of Mr. and Mrs. J. M. Hu”. Shanghai: Shanghai bo wu guan,

1989, pl. 68; another is included in “Sekai toji zenshu”. Tokyo: Shogakukan,

1983, pls. 94-95.

Condition Report will be provided on request:

Pierre Ansas Expert - 12 Rue Vivienne, 75002 Paris

Tel. 0033 625845634; E-mail: ansaspasia@hotmail.com

Bidding registration and a deposit of € 20.000 must be received 

by the auctioneer before September 23rd 2016, account number: 

IBAN: PT 50 0043 0001 04001066743 73 / SWIFT Code: DEUTPTPL

Provenance: Collection Sir Francis Cook (1817-1901), 

Monserrate Palace, Sintra. 

Acquired by the grandfather of the current owner in the Auction 

of the contents of Monserrate Palace, held in November 1946.

清乾隆款斗彩缠枝莲纹鱼缸

直径：23,1 cm

高：33,5 cm  

两处伤釉

估价：€ 120.000 - 180.000

出处：（Provenance）葡萄牙私人藏家自1946年12月12日

Palacio de Monserrate艺术收藏拍卖购得。

如需竞投此两件拍品 需缴纳两万欧元保证金

197



426 aquário,
porcelana chinesa, decoração policromada «Doucai» 

“Motivos florais”, reinado Qianlong (1736-1795), não marcado,

base posterior em madeira exótica com entalhamentos 

(com faltas e defeitos)

Dim. - 23,2 x 33 cm € 60.000 - 90.000

Proveniência: Colecção Sir Francis Cook (1817-1901),

Palácio de Monserrate, Sintra. 

Adquirido pelo avô do actual proprietário no leilão do recheio

do Palácio de Monserrate, realizado em Novembro de 1946.

“Corpo profundo, suavemente arredondado, elevando-se 

de uma base com ressalto para um bocal de bordo boleado, 

decoração finamente pintada na característica paleta verde brilhante,

escuro e claro, rosa, amarelo, beringela, vermelho-ferro e contornos 

a azul claro, com cinco grandes medalhões “Flor de lótus” divididos

entre si por motivos florais entrelaçados, tudo entre um friso

policromado “Pétalas”, na parte inferior, e um friso policromado

“Cabeças de «Ruyi» pendentes”, na parte superior, encimado por 

uma faixa junto ao bordo com reservas policromadas “Flores e folhas”

sobre fundo azul. Base com um largo anel, não vidrado e sem marca.

Interior inteiramente liso”.

Pierre Ansas, Agosto de 2016

Bibliografia: um aquário ou floreira de formato e decoração idênticos,

igualmente do período Qianlong, integra a Colecção do Museu de Xangai,

encontrando-se ilustrada em “Selected Ceramics from the Collection 

of Mr. and Mrs. J. M. Hu”. Xangai: Shanghai bo wu guan, 1989, p. 68. 

Outro exemplar idêntico e encontra-se representado 

em “Sekai toji zenshu”. Tóquio: Shogakukan, 1983, pp. 94-95.

Será fornecido um Condition Report com fotografias de pormenor a pedido,

podendo o perito responsável ser directamente contactado para o efeito: 

Pierre Ansas Expert - 12 Rue Vivienne, 75002 Paris

Tel. 0033 625845634; E-mail: ansaspasia@hotmail.com

A participação na licitação deste lote implica o prévio registo 

da inscrição e o depósito de uma caução no valor de € 20.000 

que terá de ser recebida até 23 de Setembro de 2016, inclusive: 

IBAN: PT 50 0043 0001 04001066743 73 / SWIFT Code: DEUTPTPL
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an extremeLy fine «doucai» PorceLain fishbowL,
Qing Dynasty - Qianlong Period (1736-1795), unmarked,

latter carved exotic wood stand (with faults and defects)

Size: 23,2 x 33 cm € 60.000 - 90.000

Provenance: Collection Sir Francis Cook (1817-1901), 

Monserrate Palace, Sintra. 

Acquired by the grandfather of the current owner in the Auction 

of the contents of Monserrate Palace, held in November 1946.

“The deep gently rounded sides rising from a recessed base to an incurved

lipped mouth, finely painted in characteristic palette of brilliant darker 

and lighter green, pink, yellow, aubergine, iron-red and clear underglaze-blue

outlines, with five large lotus flower medallions divided by floral strapwork,

all between a border of multicoloured lappets around the base and pendent

ruyi-heads above, a further band of shaped panels enclosing florets between

leaves reserved on a blue ground below the rim.

The base with a wide unglazed ring and without mark. 

The interior entirely plain.”

Pierre Ansas, August 2016

References: a Qianlong «Doucai» jardiniere or fishbowl of this design 

in the Shanghai museum is illustrated in “Selected Ceramics from 

the Collection of Mr. and Mrs. J. M. Hu”. Shanghai: Shanghai bo wu guan,

1989, pl. 68; another is included in “Sekai toji zenshu”. Tokyo: Shogakukan,

1983, pls. 94-95.

Condition Report will be provided on request:

Pierre Ansas Expert - 12 Rue Vivienne, 75002 Paris

Tel. 0033 625845634; E-mail: ansaspasia@hotmail.com

Bidding registration and a deposit of € 20.000 must be received 

by the auctioneer before September 23rd 2016, account number: 

IBAN: PT 50 0043 0001 04001066743 73 / SWIFT Code: DEUTPTPL

清乾隆 斗彩缠枝莲纹鱼缸

高：23,2 cm  

直径：33 cm 

估价：€ 60.000 / 90.000

出处：（Provenance）葡萄牙私人藏家自1946年12月12日

Palacio de Monserrate艺术收藏拍卖购得。

如需竞投此两件拍品 需缴纳两万欧元保证金
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427 coviLhete recortado,
porcelana chinesa de exportação, decoração policromada 

e dourada “Figuras orientais”, reinado Qianlong (1736-1795),

pequenas esbeiçadelas, pequeno desgaste na decoração

Dim. - 2 x 13,5 x 12,5 cm € 200 - 300

a scaLLoPed smaLL dish, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration

“Oriental figures”, Qianlong period (1736-1795), 

428 coviLhete recortado,
porcelana chinesa de exportação, decoração policromada 

e dourada “Figuras Orientais”, reinado Qianlong (1736-1795)

Dim. - 2 x 13 x 8,5 cm € 100 - 150

a scaLLoPed dish,
Chinese export porcelain, polychromatic and gilt

decoration “Oriental figures”, Qianlong reign (1736-1795)

429 coviLhete recortado,
porcelana chinesa de exportação, decoração policromada 

e dourada “Figuras”, reinado Qianlong (1736-1795), 

pequenas esbeiçadelas

Dim. - 2 x 13 x 12,5 cm € 100 - 150

a scaLLoPed dish, 
Chinese export porcelain, polychromatic and gilt decoration

“Figures”, Qianlong reign (1736-1795), small chips

430 buLe com tamPa,
porcelana chinesa de exportação, decoração policromada 

e dourada “Figuras orientais”, reinado Jiaqing (1796-1820),

pequena esbeiçadela, pequeno desgaste no dourado

Dim. - 13 x 17 x 12 cm € 250 - 375

a covered teaPot, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration

“Oriental figures”, Jiaqing period (1796-1820), 

small chip, small wear to the gilt
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431 Pote de esPeciarias,
grés vidrado, decoração relevada e gravada 

“Dragões, mascarões e nuvens”, cinco argolas, 

Extremo Oriente, séc. XVII, pequenas faltas no vidrado

Dim. - 40 cm € 1.000 - 1.500

a Pot for sPices,
glazed stoneware, engraved decoration en relief 

“Dragons, grotesque masks and clouds”, five rings, 

Far East, 17th C., small faults on the glaze
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434 buLe,
porcelana chinesa de exportação, decoração a azul, 

policromada e dourada “Figuras orientais”, reinado Qianlong (1736-1795),

cabelo na tampa, esbeiçadelas, desgaste no dourado

Dim. - 13 cm € 150 - 225

Nota: vd. exemplar semelhante integrou a exposição “O Chá da China 

- Uma Colecção Particular”. Lisboa: Museu do Centro Científico e Cultural 

de Macau, 2005, pp. 194 e 195, nº 128.

a teaPot, 
Chinese export porcelain, blue, polychrome and gilt decoration 

“Oriental figures”, Qianlong period (1736-1795), 

hairline to the cover, chips, wear to the gilt

432 Prato grande,
porcelana chinesa de exportação, decoração policromada

“Flores”, reinado Qianlong (1736-1795), pequenas esbeiçadelas

Dim. - 35 cm € 700 - 1.050

a Large dish, 
Chinese export porcelain, polychrome decoration “Flowers”,

Qianlong period (1736-1795), small chips

433 caixa ovaL “seLha” e travessa,
porcelana chinesa de exportação, decoração a azul, 

rouge-de-fer e dourado “Pássaros e flores”, tampa relevada “Vaca”,

reinado Qianlong (1736-1795), pequenas esbeiçadelas, travessa adaptada

Dim. - 8,5 x 11,5 x 9,5 cm (caixa); 18 x 14,5 cm (travessa)

€ 500 - 750

an ovaL box “tub” and stand, 
Chinese export porcelain, blue, gilt and rouge-de-fer decoration 

“Birds and flowers”, cover en relief “Cow”, 

Qianlong period (1736-1795), small chips, adapted stand
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435 caixa redonda com tamPa,
cobre esmaltado de Cantão, decoração policromada 

“Dragão e fénix”,  reinado Jiaqing (1796-1820), restauros

Dim. - 22 x 43 x 43 cm € 4.000 - 6.000

a round box with cover, 
Nankin enamelled copper, polychrome decoration 

“Dragon and Phoenix”, Jiaqing period (1796-1820), restoration
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437 Prato grande,
porcelana chinesa, decoração policromada “Batalha”,

reinado Guangxu (1875-1908)

Dim. - 48 cm € 600 - 900

a Large dish,  
Chinese export porcelain, polychrome decoration “Battle”, 

Chinese, Guangxu period (1875-1908)

436 Prato,
porcelana chinesa, 

decoração policromada “Mar com barco e figuras orientais”,

verso da aba decorado “Borboletas e flores”,

reinado Guangxu (1875-1908), marcado

Dim. - 32 cm € 800 - 1.200

a dish,  
Chinese porcelain, polychrome decoration “Sea with boat

and Oriental figures”, decorated rim’s back “Butterflies and

flowers”, Chinese, Guangxu period (1875-1908), marked

438 Laughing boys,
par de esculturas em porcelana chinesa, 

decoração policromada, reinado Jiaqing (1796-1820)

Dim. - 17 cm € 600 - 900

Laughing boys, 
a pair of Chinese porcelain sculptures, 

polychrome decoration, Jiaqing period (1796-1820)

439 Laughing boy,
escultura em porcelana chinesa, 

decoração policromada «Família Verde»,

reinado Kangxi (1662-1722), 

desgaste no esmalte, retoque na pintura

Dim. - 28 cm € 500 - 750

a Laughing boy, 
Chinese porcelain sculpture, 

polychrome decoration “Famille verte”,

Kangxi period (1662-1722), 

wear on the enamel, retouched painting
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442 Laughing boy,
escultura em porcelana chinesa, decoração policromada e dourada «Família

Verde», séc. XIX (meados), falta da base, esbeiçadelas e faltas no vidrado

Dim. - 23 cm € 700 - 1.050

Nota: vd. JORG, Christiaan J. A. - “Famille Verte - Chinese Porcelain 

in Green Enamels”. Schoten, Bai, 2011, p. 181, nº 178.

a Laughing boy, 
Chinese porcelain sculpture, polychrome and gilt decoration “Famille verte”,

19th C. (mid), missing stand, chips and faults on the glaze

440 Laughing boy,
escultura em porcelana chinesa, decoração

policromada «Família Verde», séc. XIX (2ª metade),

desgaste no esmalte, pequeno cabelo 

e pequeno defeito de fabrico na base

Dim. - 28 cm € 500 - 750

a Laughing boy, 
Chinese porcelain sculpture, polychrome decoration

“Famille verte”, 19th C. (2nd half), wear on the

enamel, small hairline and small manufacture defect

on the base

441 shao Lao,
escultura em porcelana chinesa, decoração policromada, 

topo do cajado relevado “Pêssego”, séc. XIX, 

cabelo e esbeiçadela, falta de duas folhas do pêssego 

Dim. - 42 cm € 1.000 - 1.500

shao Lao, 
Chinese porcelain sculpture, polychrome decoration, 

top of the rod in relief “Peach”, 19th C., hairline and chip,

missing of two leaves of the peach
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443 terrina com travessa recortadas,
porcelana chinesa de exportação, 

decoração «Família Verde» policromada e dourada “Flores”,

pega da tampa relevada “Serpente”, 

reinados Kangxi (1662-1722)/Yongzheng (1722-1735), 

algum desgaste no vidrado da travessa

Dim. - 18 x 36 x 27 cm (terrina); 4 x 33 x 44 cm (travessa)

€ 40.000 - 60.000

a scaLLoPed tureen with stand, 
Chinese export porcelain, 

polychrome and gilt “famille verte” decoration “Flowers”, 

cover’s handle en relief “Serpent”, 

Kangxi (1662-1722)/Yongzheng (1722-1735) periods, 

some wear on the stand’s glaze



Nota: exemplar idêntico integra a Colecção do Victoria and Albert, Londres,

encontrando-se representado em KERR, Rose; MENGOLI, Luisa - “Chinese

Export Ceramics”. London: V&A Publishing, 2011, pp. 33-34, pl. 35 

- Vd. http://collections.vam.ac.uk/item/O491608/tureen-with-lid-unknown/

(consultado em 08-09-2016), onde apenas se referem duas terrinas

semelhantes, a existente no Victoria and Albert e outra em colecção

particular americana, ambas datadas de c. 1730.

O formato desta terrina copia modelos em prata e faiança francesas,

encontrando-se um exemplar em faiança no Museu de Rouen - vd. Fourest,

Henry Pierre - “L’oeuvre des faienciers français”. Paris: Hachette, 1966, p. 153.
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445 darum,
escultura em porcelana japonesa dita de «Kutani», decoração policromada

e dourada, período Meiji (1868-1912), pequeno desgaste na decoração

Dim. - 46 cm € 400 - 600

a dharma doLL, 
«Kutani» porcelain sculpture, polychrome and gilt decoration, 

Japanese - Meiji period (1868-1912), small wear on decoration

444 Par de Jarras,
porcelana japonesa, decoração a vermelho e dourado, 

reservas policromadas “Paisagens com flores e figuras

orientais”, período Meiji (1868-1912), uma marcada

Dim. - 36,5 cm € 600 - 900

a Pair of vases, 
Japanese porcelain, red and gilt decoration, polychrome

reserves “Landscapes with flowers and Oriental figures”,

Japanese - Meiji period (1868-1912), one marked

446 Par de coviLhetes recortados,
porcelana japonesa, decoração policromada 

e dourada “Paisagem oriental com jardim e casario”,

período Meiji (1868-1912), desgaste no dourado

Dim. - 4 x 25,5 x 17,5 cm € 400 - 600

a Pair of scaLLoPed smaLL dishes, 
Japanese porcelain, polychrome and gilt

decoration “Oriental landscape with garden 

and houses”, Japanese - Meiji period (1868-1912),

wear to the gilt
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447 Par de Potes grandes,
porcelana japonesa, decoração policromada e dourada «Imari»

“Flores”, bases em madeira dourada, período Meiji (1868-1912),

um com cabelo no corpo

Dim. - 124 cm € 3.500 - 5.250

a Pair of Large Pots, 
Japanese porcelain, polychrome and gilt “Imari” decoration “Flowers”,

gilt wooden stands, Japanese - Meiji period (1868-1912), 

one with hairline on the body
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450 Jogo de xadrez,
peças em marfim esculpido e marfim esculpido

e tingido, caixa em madeira lacada, chinesa,

séc. XX (anos 40), pequenas faltas e defeitos

Dim. - 16 cm (peça maior); 

10,5 x 51 x 25,5 cm (caixa)

€ 1.600 - 2.400

a Chess Board, 
carved ivory pieces and dyed carved ivory,

lacquered wooden box, Chinese, 

20th C. (the 40s), small faults and defects

448 PaineL,
madeira lacada de negro com

prateados, aplicações em osso 

e madrepérola esculpidas e gravadas

“Águia perseguindo pássaro”, 

moldura em madeira entalhada 

e ebanizada, japonês - período Meiji

(1868-1912), faltas nas aplicações,

desgaste no prateado

Dim. - 78 x 54 cm € 150 - 225

449 figuras orientais,
aguarela sobre seda, inscrições com caracteres chineses,

escola chinesa, séc. XIX (2ª metade), pequenos defeitos na borda,

pequenas manchas de humidade, assinatura não identificada

Dim. - 36,5 x 29 cm € 80 - 120

orientaL figures, 
watercolour on silk, chinese inscriptions, 

Chinese school, 19th C. (2nd half), small defects on the rim, 

small moisture stains, unidentified signature

a PaneL, 
black lacquered wood with silvering, carved and engraved bone 

and mother-of-pearl applications “Eagle chasing a bird”, carved 

and ebonised wooden frame, Japanese - Meiji period (1868-1912),

faults on the applications, wear to the gilt



452 Cadeirão de Braços,
madeira exótica com entalhamentos

“Figura oriental e dragões”, 

chinês, reinado Guangxu (1875-1908),

falta do estofo,

pequenas faltas e defeitos

Dim. - 133 x 80 x 88 cm

€ 1.000 - 1.500

451 móveL exPositor,
madeira entalhada, painéis de laca com aplicações

em osso e marfim “Pássaros e flores”, 

japonês - período Meiji (1868-1912), 

pequenas faltas e defeitos na decoração, 

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 223 x 135 x 35 cm € 1.200 - 1.800

a disPLay CaBinet, 
carved wood, lacquer panels with bone and ivory

applications “Birds and flowers”, Japanese - Meiji period

(1868-1912), small faults and defects on decoration, 

traces of wood insects

an armChair, 
carved exotic wood “Oriental figure with dragons”,

Chinese, Guangxu period (1875-1908),

upholstery missing, small faults and defects



212                                                                                                     cabral moncada leilões 181  |  27 de Setembro

453 saia e roBe,
seda amarela bordada “Flores” e seda azul com dourados “Dragões, 

morcegos, flores e nuvens”, chineses - reinado Guangxu (1875-1908), 

saia com rasgões, algumas linhas descosidas e desgaste no dourado do robe

Dim. - 98 x 110 cm (saia); 130 x 200 cm (robe) € 1.500 - 2.250

a skirt and a dressing gown, 
embroidered yellow silk “Flowers” and blue silk with gilding “Dragons, bats,

flowers and clouds”, Chinese, Guangxu period (1875-1908), skirt with tears, 

a few lines pulled apart and wear to the dressing gown’s gilt



454 mesa de Pé de gaLo,
madeira lacada a negro com dourados “Chinoiserie”, 

tampo redondo basculante, pés zoomórficos em madeira entalhada 

e dourada, chinesa, séc. XIX (meados), pequenas faltas e defeitos

Dim. - 80 x 84,5 cm € 500 - 750

a triPod taBLe, 
black lacquered wood with gilding “Chinoiserie”, round til-top, 

carved and gilt wooden zoomorphic feet, Chinese, 19th C. (mid), 

small faults and defects

455 Cadeira de Braços artiCuLáveL,
madeira exótica, tabela das costas vazada e entalhada, aplicações 

em metal, assento de corda, chinesa, séc. XX, pequenos defeitos

Dim. - 108 x 72 x 60 cm € 2.000 - 3.000

an artiCuLated armChair, 
exotic wood, carved and pierced back splat, metal applications, 

rope seat, Chinese, 20th C., small defects
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456 Cantoneira,
madeira pintada e dourada “Paisagem oriental 

com figuras e flores”, inglesa, séc. XVIII, restauros,

faltas e defeitos, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 194 x 90 x 49 cm € 800 - 1.200

a Corner CaBinet, 
painted and gilt wood “Oriental landscape with

figures and flowers”, English, 18th C., restoration,

faults and defects, traces of wood insects

457 Cadeira de Braços,
Jorge II (1727-1760 ), mogno com entalhamentos, 

costas recortadas e vazadas, pés de «garra e bola», 

assento forrado a couro, inglesa, sinais de uso, 

pequenos restauros

Dim. - 100 x 65 x 50 cm € 200 - 300

an armChair, 
George II (1727-1760), carved mahogany, scalloped

and pierced back, “claw and ball” feet, leather-lined

seat, English, signs of use, small restoration



458 BiomBo de quatro foLhas,
couro relevado, pintado e dourado “Figuras orientais”,

europeu, séc. XX, restauros, defeitos

Dim. - 178 x 46,5 cm (cada folha) € 1.000 - 1.500

a four-Leaf foLding sCreen, 
painted and gilt leather en relief “Oriental figures”,

European, 20th C., restoration, defects

459 mesa de Jogo reCortada,
estilo Jorge I, madeira lacada e dourada “Chinoiseries”, 

inglesa, séc. XIX, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 77 x 81 x 36 cm € 700 - 1.050

a sCaLLoPed game taBLe, 
George I style, lacquered and gilt wood “Chinoiseries”, 

English, 19th C., small faults and defects
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460 Cómoda Com estirador,
Jorge I (1714-1727), carvalho e folheado de raiz de nogueira,

ferragens em metal amarelo, inglesa, pequenos restauros, 

faltas e defeitos, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 85 x 88 x 50 cm € 600 - 900

a Chest of drawers with stretCher, 
George I (1714-1727), oak and burr-walnut veneer, 

yellow metal mounts, English, small restoration, 

faults and defects, traces of wood insects

461 seCretária,
Guilherme IV (1830-1837), mogno, tampo com couro, 

pernas caneladas, pés com rodízios, inglesa, pequenos defeitos

Dim. - 76 x 107 x 65,5 cm € 500 - 750

a Bureau, 
William IV (1830-1837), mahogany, leather top, ibbed legs, 

feet with casters, English, small defects

462 Par de mesas oitavadas

de Jogo e de Chá,
Jorge III (1760-1820), 

mogno e folheado de raiz de mogno,

pernas caneladas, inglesas, 

pequenos defeitos, 

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 72,5 x 91 x 44 cm

€ 800 - 1.200

a Pair of oCtagonaL

game and tea taBLes, 
George III (1760-1820), 

mahogany and burr-mahogany veneer,

ribbed legs, English, small defects,

traces of wood insects
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464 PaPeLeira de dois CorPos,
Jorge III (1760-1820), folheada a nogueira e raiz 

de nogueira, interior com gavetas, secretária com tampo

parcialmente forrado a veludo, inglesa, restauros, 

pequenos defeitos, vestígios de insectos xlófagos

Dim. - 98 x 105 x 60 cm € 1.400 - 2.100

a two-Body Bureau, 
George III (1760-1820), walnut and burr-walnut veneer, 

interior with drawers, partly velvet-lined top, English, 

restoration, small defects, tracesof wood insects

463 PaPeLeira Com aLçado Livreiro,
Jorge III (1760-1820), carvalho revestido a folheado de raiz 

de nogueira, interior com gavetas e escaninhos, inglesa,

pequenos restauros, pequenas faltas e defeitos, 

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 250 x 104 x 58 cm € 2.500 - 3.750

a BookCase Bureau, 
George III (1760-1820), burr-walnut veneered oak, 

interior with drawers and pigeon holes, English, 

small restoration, small faults and defects, 

traces of wood insects
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465 ConJunto de seis Cadeiras,
ao gosto Biedermeier, mogno, 

tabelas recortadas e vazadas com entalhamentos

dourados, assentos em palhinha, 

Europa Central, séc. XIX (meados), 

restauros, pequenas faltas, palhinha posterior

Dim. - 95 x 43 x 53 cm € 1.200 - 1.800

a set of six Chairs, 
Biedermeier style, mahogany, 

pierced and scalloped back splats with gilt

carvings, cane seats, Central Europe, 19th C. (mid),

restoration, small faults, late cane

466 Cómoda Pequena,
nogueira e raiz de nogueira, puxadores e aplicações dos pés 

em bronze, italiana, séc. XVIII, restauros, 

defeitos, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 80 x 69 x 43 cm € 600 - 900

a smaLL Chest of drawers, 
walnut and burr-walnut, bronze mounts and feet applications,

Italian, 18th C., restoration, defects, traces of wood insects

467 mesa de Jogo,
Jorge III (1760-1820), mogno, filetes em pau-cetim, 

pernas torneadas, inglesa, restauros, pequenas faltas e defeitos,

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 74 x 90 x 46 cm € 300 - 450

a game taBLe, 
George III (1760-1820), mahogany, satinwood fillets, 

turned legs, English, restorations, small faults and defects,

traces of wood insects



468 Contador,
nogueira, marchetaria de pau-cetim, buxo e madeira ebanizada, 

frente das gavetas, da porta central e do seu interior com embutidos

“Cenas de caça” e “Paisagens com casario”, Alemanha do Sul, séc. XVIII, 

restauros, pequenas faltas e defeitos, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 49 x 79 x 39 cm € 4.000 - 6.000

a CaBinet, 
walnut, satinwood, boxwood and ebonised wood

marquetry, drawers’ front, central door and interior

with inlays “Hunting scenes” and “Landscape with

houses”, Southern Germany, 18th C., restoration, 

small faults and defects, traces of wood insects

469 Contador,
marchetaria de nogueira, raiz de nogueira, pau-santo, espinheiro,

buxo, osso e osso tingido de verde, frisos ebanizados, 

centro com gavetas e espelho de composição arquitectónica, 

holandês, séc. XVII, falta da tampa grande de abater e da trempe,

restauros, faltas e defeitos

Dim. - 104 x 132 x 51 cm € 2.500 - 3.750

a CaBinet, 
walnut, burr-walnut, Brazilian rosewood, thornbush, boxwood, 

bone and green-dyed bone marquetry, ebonised friezes, centre with

drawers and mirror with architectural composition, Dutch, 17th C.,

missing tilt-top and stand, restoration, fault and defects
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471 Pianoforte,
Jorge III (1760-1820), mogno e pau-cetim,

pés com ponteiras e rodízios em metal,

inglês, sinais de uso, restauros,

pequenos defeitos, marcado JOHN

BROADWOOD & SON, LONDON e datado 

de 1798, mecanismo marcado com o nº 4216

Dim. - 86 x 163 x 58 cm € 800 - 1.200

a Pianoforte, 
George III (1760-1820), mahogany 

and satinwood, feet with metal caps and

casters, English, signs of use, restoration,

small defects, marked JONH BROADWOOD &

SON, LONDON and date 1798, mechanism

marked No. 4216

470 mesa de Jogo «triC-traC» Com duas gavetas,
estilo Luís XVI, marchetaria de pau-rosa, pau-santo e pau-cetim, tampo amovível, 

um dos lados com tabuleiro de xadrez, o outro com pano de jogo, 

interior com tabuleiro de gamão, peças em marfim e ébano, 

ponteiras em metal, francesa, séc. XIX/XX, pequenas faltas

Dim. - 73 x 100 x 60 cm € 1.300 - 1.950

a triC-traC taBLe with two drawers, 
Louis XVI style, kingwood, Brazilian rosewood and satinwood marquetry,

removable top, one side with chessboard, the other with game cloth,

interior with backgammon board, ivory and ebony pieces, metal caps,

French, 19th/20th C., small faults



472 mesa de BiLhar,
Carlos X (1824-1830), pau-santo e marchetaria de pau-santo, 

pau-cetim e madeira tingida de verde “Flores e animais”, 

acompanhada de tacos, suporte para tacos, marcador de pontos

e bolas, francesa, faltas e defeitos

Dim. - 83,5 x 245 x 135 cm € 4.800 - 7.200

a PooL taBLe, 
Charles X (1824-1830), Brazilian rosewood and Brazilian

rosewood, satinwood and green dyed wood marquetry 

“Flowers and animals”, clubs, support for clubs, 

scorekeeper and balls, French, faults and defects



473 Par de fauteuiLs,
Luís XVI (1774-1791), faia com entalhamentos, 

assentos e costas forrados a seda bordada, franceses, 

estofo posterior, pequenos defeitos, vestígios de insectos

xilófagos

Dim. - 90 x 58 x 58 cm € 400 - 600

a Pair of armChairs/fauteuiLs, 
Louis XVI (1774-1791), carved beech, embroidered silk lined

backs and seats, French, late upholstery, small defects, 

traces of wood insects, 

474 Par de fauteuiLs,
Luís XV (1723-1774), faia com entalhamentos, assentos e costas

forrados a seda bordada, franceses, pequenas faltas e defeitos,

estofo posterior, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 91 x 60 x 60 cm € 400 - 600

a Pair of armChairs/fauteuiLs, 
Louis XV (1723-1774), carved beech, embroidered silk lined backs

and seats,  French, small faults and defects, late upholstery,

traces of wood insects

475 seCretária - Bureau PLat,
estilo Luís XV, marchetaria de raiz de mogno, 

pau-cetim e buxo “Flores”, aplicações em bronze dourado, 

tampo forrado a pele, francesa, séc. XIX (2ª metade), 

defeitos na pele do tampo, pequenas faltas

Dim. - 78 x 140 x 74 cm € 1.200 - 1.800

a Bureau PLat, 
Louis XV style, burr-mahogany, satinwood and boxwood

marquetry “Flowers”, gilt bronze applications, 

leather lined top, French, 19th C. (2nd half), 

defects on the top’s leather, small faults
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477 CanaPé,
Restauração, folheado a mogno e raiz de mogno com entalhamentos, 

decoração a dourado “Cisnes”,  estofado a seda, francês, séc. XIX (1º quartel),

restauros, pequenos defeitos, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 98 x 223 x 73 cm € 2.000 - 3.000

a settee, 
French restoration, mahogany and burr-mahogany veneer with carvings, 

gilt decoration “Swans”, silk upholstered, French, 19th C. (1st quarter),

restoration, small defects, traces of wood insects

476 Bureau-PLat,
Napoleão III, ao gosto Boulle, marchetaria 

de madeira ebanizada, tartaruga e metal dourado, 

aplicações em bronze relevado e dourado 

“Cariátides”, francesa, séc. XIX (2ª metade), 

pequenos restauros, pequenos defeitos

Dim. - 76 x 126 x 87 cm € 5.500 - 8.250

a Bureau-PLat, 
Napoleon III, Boulle manner, ebonised, 

tortoiseshell and gilt metal wooden marquetry, 

gilt bronze applications en relief “Caryatids”, 

French, 19th C. (2nd half), 

small defects and restoration



478 émiLe gaLLé - 1846-1904,
Jarra Pequena,
Arte Nova, pasta de vidro, decoração

relevada “Flores”, bocal em metal 

para adaptar pulverizador, assinada

Dim. - 13 cm € 250 - 375

a smaLL vase, 
Art Noveau, glass paste, decoration 

en relief “Flowers”, metal nozzle 

to adjust spray, signed

479 émiLe gaLLé - 1846-1904,
Jarra Pequena,
Arte Nova, pasta de vidro, decoração

relevada “Flores”, assinada

Dim. - 10 cm € 200 - 300

a smaLL vase, 
Art Noveau, glass paste, decoration 

en relief “Flowers”, signed

480 PauL niCoLas - 1875-1952,
soLitário,
Arte Nova, pasta de vidro, decoração

relevada “Flores”, assinada D’ARGENTAL

Dim. - 27,5 cm € 150 - 225

a vase, 
Art Noveau, glass paste, decoration 

en relief “Flowers”, signed D’ARGENTAL

481 émiLe gaLLé - 1846-1904,
Jarra Pequena,
Arte Nova, pasta de vidro, 

decoração relevada “Flores”, assinada

Dim. - 6 x 8 cm € 150 - 225

a smaLL vase, 
Art Noveau, glass paste, decoration 

en relief “Flowers”, signed

478 479 480 481
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482 ÉMILE GALLÉ - 1846-1904,
JArrA,
Arte Nova, pasta de vidro, 

decoração relevada e gravada “Flores”, assinada

Dim. - 23,5 cm € 450 - 675

A VASE, 
Art Noveau, glass paste, 

engraved decoration en relief “Flowers”, signed

483 ÉMILE GALLÉ - 1846-1904,
JArrA,
Arte Nova, pasta de vidro, decoração gravada 

a ácido “Brincos de princesa”, assinada

Dim. - 37,5 cm € 1.500 - 2.250

A VASE, 
Art Noveau, glass paste, acid engraved decoration 

“Princess earrings”, signed, traces of label glued at the base

484 ÉMILE GALLÉ - 1846-1904,
SoLItárIo pEquEno,
Arte Nova, pasta de vidro, 

decoração gravada e relevada “Folhas”, assinado

Dim. - 10 cm € 140 - 210

A SMALL VASE, 
Art Noveau, glass paste, 

engraved decoration en relief “Leaves”, signed



485 pAr dE JArrAS fLorEIrAS,
porcelana, decoração policromada 

e dourada, reservas “Vistas de rios

e de cidades europeias”, 

francesas, séc. XIX (2ª metade), 

ligeiro desgaste no dourado

Dim. - 41 cm € 600 - 900

A pAIr of fLowEr VASES, 
porcelain, polychrome and gilt decoration  “Views of rivers

and of European cities”, French, 19th C. (2nd half), 

slight wear to the gilt

486 SErVIço dE chá E dE cAfÉ,
porcelana, composto por bule, leiteira, açucareiro, 

quatro chávenas com cinco pires de chá e sete chávenas 

com pires de café, decoração policromada e dourada 

“Aves e flores”, francês, séc. XIX, desgaste no dourado, 

leiteira com cabelo, uma chávena de café com pega colada

Dim. - 14,5 x 23 x 11,5 cm (bule) € 250 - 375

A tEA And coffEE SEt, 
porcelain, comprising a teapot, a milk jug, a sugar bowl, four tea cups 

with five saucers and seven coffee cups with saucers, polychrome and gilt

decoration “Birds and flowers”, French, 19th C., wear to the gilt and small

chips, chip inside the teapot, milk jug with hairline, one restored tea cup

and two with hairline, one tea saucer with hairline, one coffee cup with 

a glued handle and one coffee saucer with hairline at the bottom

487 pAStorES - cEnA GALAntE,
grupo escultórico em porcelana 

de Viena, decoração relevada 

e policromada, austríaco, séc. XIX/XX,

falta de dois dedos, pequenas faltas nos

relevos, marcado

Dim. - 27 x 21,5 x 19 cm € 150 - 225

ShEphErdS - GALLAnt ScEnE, 
Vienna porcelain sculptural set,

polychrome decoration en relief,

Austrian, 19th/20th C., missing of two

fingers, small faults on the reliefs
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488 SErVIço dE MESA,
porcelana de Paris, decoração a negro e dourado com monograma MV, composto por três

terrinas de tamanhos decrescentes, saladeira, molheira, quatro azeitoneiras, quatro travessas

redondas, duas travessas ovais, cinco fruteiros de pé, 48 pratos rasos, 12 pratos de sopa, 

36 pratos de sobremesa, 37 chávenas de chá com 44 pires e 18 chávenas de café com 22 pires,

francês, séc. XIX/XX, nove pratos rasos, dois pratos de sopa, um prato de sobremesa, 

três chávenas de chá e um pires com esbeiçadelas, marcado A. HACHE & CIE. - FRANCE

Dim. - 17,5 x 32 x 20 cm € 800 - 1.200

489 SErVIço dE chá E dE cAfÉ,
ao gosto Império, porcelana, composto por bule, cafeteira, leiteira,

açucareiro e dezoito chávenas com pires, decoração policromada 

e dourada “Paisagem com figuras e gado”, francês, séc. XIX (1ª metade),

cafeteira com esbeiçadela, uma pega partida e colada, 

algum desgaste no dourado

Dim. - 24,5 cm (cafeteira) € 500 - 750

A tEA And coffEE SEt, 
Empire manner, porcelain, composed of a teapot, 

a coffee pot, a milk jug, a sugar bowl and 18 cups with saucer, 

polychrome and gilt decoration “Landscape with figures 

and cattle”, French, 19th C. (1st half), coffee pot with chip,

some wear to the gilt

A tAbLEwArE, 
Paris porcelain, black and gilt

decoration with monogram MV,

comprising three tureens of decreasing

sizes, a salad bowl, a sauceboat, 

four olive dishes, four round large

dishes, two oval large dishes, 

five stemmed fruit bowls, 48 shallow

plates, 12 soup plates, 36 dessert

plates, 37 tea cups with 44 saucers 

and 18 coffee cups with 22 saucers, 

French, 19th/20th C., nine shallow

plates, two soup plates, one dessert

plate, three tea cups and one saucer

with chips, marked A. HACHE & CIE. 

- FRANCE
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491 cháVEnA coM tAMpA E pIrES,
porcelana da Viena, decoração policromada e dourada

“Cupido desarmado por Eufrosina”, reservas a sépia sobre salmão

“Figuras clássicas”, reservas a rosa “Paisagens com construções

neoclássicas”, austríaca, séc. XIX (1ª metade), 

colagem na pega da tampa, marcada

Dim. - 8 cm (chávena); 13 cm (pires) € 80 - 120

Nota: tema central segundo original de Angelica Kauffman (1741-1807).

492 tErrInA coM trAVESSA,
Império, porcelana de Paris, decoração a verde e dourado, 

centros policromados “Flores”, pegas relevadas e douradas 

“Cabeças de felino” , francesa, séc. XIX (1º quartel), pequenos

desgaste no dourado, travessa marcada POCHET DEROCHE - PARIS

Dim. - 25,5 x 39 x 21 cm (terrina); 44 x 30,5 cm (travessa)

€ 200 - 300

A cup wIth coVEr And SAucEr, 
Vienna porcelain, polychrome and gilt decoration “Cupid disarmed

by Euphrosine”, sepia reserves on salmon “Classical figures”, 

pink reserves “Landscapes with neoclassical buildings”, 

Austrian, 19th C. (1st half), glued cover’s handle, marked

A turEEn wIth StAnd, 
Empire, Paris porcelain, green and gilt decoration, polychrome centres “Flowers”,

gilt handles en relief “Cat heads”, French, 19th C. (1st quarter), 

small wear to the gilt, stand marked POCHET DEROCHE - PARIS

490 ALEGorIA Ao outono,
grupo escultórico em porcelana possivelmente de Derby, decoração relevada 

e policromada, inglês, séc. XIX/XX, pequenas faltas nos relevos, marcado

Dim. - 15 x 18,5 x 13 cm € 100 - 150

AutuMn ALLEGory, 
porcelain sculptural set possibly Derby, polychrome decoration en relief, 

English, 19th/20th C., small faults on the reliefs, marked



494 SErVIço dE chá E dE cAfÉ,
porcelana, composto por bule, cafeteira, leiteira, açucareiro, 

taça de pingos e doze chávenas com pires, 

decoração a rosa e dourado, francês, séc. XIX (2ª metade), 

cafeteira com pequena colagem na pega, desgaste no dourado

Dim. - 25 cm € 300 - 450

A tEA And coffEE SEt,  
porcelain, composed of a teapot, a coffee pot, a milk jug, 

a sugar bowl, a waste bowl and twelve cups with saucers, 

pink and gilt decoration,  French,  19th C. (2nd half), 

coffee pot with small gluing on the handle, wear to the gilt

493 SErVIço dE chá E dE cAfÉ,
porcelana, composto por bule, cafeteira,

leiteira, seis chávenas e doze pires, decoração

policromada sobre fundo dourado “Flores”,

francês, séc. XIX, uma chávena partida e colada, 

tampa da cafeteira adaptada mas com 

a mesma decoração, desgaste no dourado

Dim. - 26,5 cm € 1.000 - 1.500

A tEA And coffEE SEt, 
porcelain, composed of a teapot, a coffee pot, a milk jug, 

6 cups and 12 saucers, polychrome decoration on gilt background

“Flowers”, French, 19th C., one bronken and glued cup, adapted

coffee pot’s cover but with the same decoration, wear to the gilt
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495 pAr dE cAStIçAIS,
Império, bronze dourado, 
decoração relevada e cinzelada «patas de leão»,
franceses, séc. XIX (princípios), 
uma arandela com defeito, 
pequeno desgaste no dourado
Dim. - 29 cm € 400 - 600

A pAIr of cAndLEStIckS, 
Empire, gilt bronze, chiselled decoration en relief
«lion paws», French, 19th C. (early), 
one candle-guard with defect, small wear to the gilt

496 pAr dE cAStIçAIS,
Luís XVI (1774-1791), bronze dourado,
franceses, sinais de uso, desgaste no dourado
Dim. - 27 cm € 200 - 300

A pAIr of cAndLEStIckS, 
Louis XVI (1774-1791), gilt bronze, French, 
signs of use, wear to the gilt

497 pAr dE cAStIçAIS/cASSoLEttES rEVErSíVEIS,
Napoleão III, bronze dourado, decoração perlada,
relevada e cinzelada “Cabeças de carneiro”, 
franceses, séc. XIX (2ª metade), 
sinais de uso, pequenas amolgadelas
Dim. - 22,5 cm € 400 - 600

A pAIr of rEVErSIbLE cASSoLEttES cAndLEStIckS, 
Napoleon III, gilt bronze, beaded and chiselled
decoration en relief “Ram heads”, 
French, 19th C. (2nd half), 
signs of use, small bruises



A pAIr of two-LIGht cAndELAbrA, 
Napoleon III, gilt decoration en relief “Caryatids”, 
French, 19th C. (3rd quarter), faults on the gilding

499 tAçA,
Napoleão III, bronze dourado, decoração relevada
e cinzelada “Figuras clássicas”, base de mármore, 
francesa, séc. XIX (2ª metade), sinais de uso
Dim. - 27 x 45 x 26 cm € 200 - 300

A cup, 
Napoleon III, gilt bronze, chiselled decoration en relief 
“Classical figures”, marble stand, French, 19th C. (2nd half),
signs of use

498 pAr dE cAndELAbroS dE doIS LuMES,
Napoleão III, bronze relevado e dourado “Cariátides”,
franceses, séc. XIX (3º quartel), faltas no dourado
Dim. - 33,5 cm € 400 - 600

cabral moncada leilões 181  |  27 de Setembro 231



501 fIGurA SAtírIcA SobrE AnJoS MúSIcoS,
grupo escultórico em marfim, 
europeu, séc. XVIII/XIX, pequenas faltas, 
colocado sobre placa forrada a veludo bordeaux
Dim. - 7 x 6 x 2 cm € 800 - 1.200

A SAtIrIcAL fIGurE upon AnGELS MuSIcIAnS, 
ivory sculptural set, European, 18th/19th C., 
small faults, placed on velvet bordeaux-lined plaque

500 cAIxA rEdondA,
marfim esculpido possivelmente de Dieppe, 
tampa com decoração relevada “Escudo de armas com suportes
«Putti»”, francesa, séc. XIX, pequenas fissuras no marfim
Dim. - 6 x 10 cm € 600 - 900

Nota: vd. TARDY - “Les Ivoires - Deuxième Partie”. Paris: Tardy, 1977, p. 156.

A round box, 
carved ivory possibly from Dieppe, cover with decoration 
en relief “Coat of arms with supporters «Putti»”, French, 19th C., 
small cracks on ivory

502 buStoS dE SAntoS,
três esculturas em madeira prateada, 
italianas, séc. XVIII/XIX, pequenas faltas no prateado
Dim. - 28 cm € 800 - 1.200

buStS of SAIntS, 
three silver wood sculptures, Italian, 18th/19th C., 
small faults on the silver
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503 VEnEzIAnoS (bLAckAMoorS),
par de esculturas em madeira policromada 
e dourada, europeias, séc. XX, 
pequenos restauros, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 182,5 cm € 7.000 - 10.500

VEnEtIAn (bLAckAMoorS), 
a pair of polychrome and gilt wooden
sculptures, European, 20th C., 
small restorations, small faults and defects
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504 crISto crucIfIcAdo,
escultura em marfim possivelmente de Dieppe, 
francesa, séc. XIX, falta de dois dedos
e da parte posterior da coroa de espinhos
Dim. - 20 cm € 600 - 900

crucIfIEd chrISt, 
ivory sculpture possibly from Dieppe, French, 19th C., 
missing of two fingers and back of the crown of thorns

505 crISto crucIfIcAdo,
escultura em marfim possivelmente de Dieppe,
francesa, séc. XIX, pequenas faltas
Dim. - 22 cm € 500 - 750

Nota: vd. TARDY - “Les Ivoires - Deuxième Partie”. 
Paris: Tardy, 1977, p. 84.

crucIfIEd chrISt, 
ivory sculpture possibly from Dieppe, 
French, 19th C., small faults

506 crISto crucIfIcAdo,
escultura em marfim provavelmente de Dieppe, 
francesa, séc. XIX, restauros, falta de dois dedos
Dim. - 33 cm € 600 - 900

crucIfIEd chrISt,  
ivory sculpture possibly from Dieppe, 
French, 19th C., restoration, missing of two fingers



507 crISto crucIfIcAdo,
escultura em marfim, europeia, séc. XVIII
Dim. - 61 cm € 7.000 - 10.500

Nota: vd. TARDY - “Les Ivoires - Deuxième Partie”.
Paris: Tardy, 1977, p. 76 e 77.

crucIfIEd chrISt, 
ivory sculpture, European, 18th C.
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510 noSSA SEnhorA dA oLIVEIrA,
escultura em madeira policromada e dourada, 

portuguesa, séc. XVII/XVIII, pequenas faltas na policromia

Dim. - 13,5 cm € 1.000 - 1.500

our LAdy of thE oLIVE trEE, 
polychrome and gilt wooden sculpture, 

Portuguese, 17th./18th C., small faults on polychrome

508 SAntAnA EnSInAndo noSSA SEnhorA A LEr,
escultura em madeira dourada e policromada, 

portuguesa, séc. XVIII, falta de parte do braço da Nossa Senhora 

e de dedos da Santana, faltas no dourado e na policromia, 

outras pequenas faltas

Dim. - 22,5 cm € 700 - 1.050

St. AnnE tEAchInG our LAdy to rEAd, 
polychome and gilt wooden sculpture, Portuguese, 18th C.,

missing of part of Our Lady’s arm and fingers of St. Anne, 

faults on the gilding and polychrome, other small faults

509 SAntAS MãES,
escultura em terracota policromada e dourada, 

portuguesa, séc. XVIII

Dim. - 10,5 cm € 400 - 600

hoLy MothErS, 
polychrome and gilt terracotta sculpture, 

Portuguese, 18th C.



512 crISto crucIfIcAdo E noSSA SEnhorA dAS dorES,
esculturas em madeira policromada e dourada, 

cruz e peanha em pau-santo com entalhamentos,

aplicações em prata, portuguesas, séc. XVIII/XIX

Dim. - 33 cm (Cristo); 30 cm (Nossa Senhora); 

110 cm (total) € 1.200 - 1.800

crucIfIEd chrISt And our LAdy of SorrowS, 
polycrome and gilt wooden sculptures, 

carved Brazilian rosewood cross and stand, 

silver applications, Portuguese, 18th/19th C.

511 São SEbAStIão,
escultura em carvalho, restos de policromia, 

portuguesa, séc. XVI/XVII, faltas, defeitos,

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 105 cm € 1.300 - 1.950

St. SEbAStIAn, 
oak sculpture, traces of polychrome,

Portuguese, 16th/17th C., faults, 

defects, traces of wood insects
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513 noSSA SEnhorA dA concEIção,
escultura em madeira policromada e dourada,

portuguesa, séc. XVII, falta do crescente, 

colagem nas mãos, faltas na decoração

Dim. - 21 cm € 300 - 450

our LAdy of thE IMMAcuLAtE concEptIon, 
polychrome and gilt wooden sculpture, 

Portuguese, 17th C., missing of the moon crescents,

glued hands, faults o decoration

514 noSSA SEnhorA dA concEIção SobrE quErubIM

E orbE EnVoLtA por SErpEntE,
escultura em madeira policromada e dourada,

portuguesa, séc. XVIII/XIX, 

pequenas faltas na policromia

Dim. - 16,5 cm € 500 - 750

our LAdy of thE IMMAcuLAtE concEptIon upon

chErub And orb SurroundEd by A SErpEnt, 
polychrome and gilt wooden sculpture, 

Portuguese, 18th/19th C., small faults on polychrome

515 MEnIno JESuS dEItAdo,
escultura em madeira policromada, 

olhos de vidro, cama em madeira forrada a papel, 

portuguesa, séc. XIX (1ª metade), 

colagem num braço e numa perna, faltas na pintura, 

faltas no revestimento de papel, outras faltas e defeitos

Dim. - 38 cm € 700 - 1.050

thE chILd JESuS LyInG, 
polychrome wooden sculpture, glass eyes, 

paper-lined wooden bed, Portuguese, 19th C. (1st half),

some glueing on one arm and one leg, faults on both

painting and paper lining, other faults and defects
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516 dEpoSIção no túMuLo,
conjunto de dez esculturas em terracota, 

portuguesas, séc. XVIII, 

pequenas colagens, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 30 cm (maior) € 6.000 - 9.000

dEpoSItIon In thE toMb, 
a set of ten terracotta sculptures, 

Portuguese, 18th C., 

small glueing, 

small faults and defects



517 SAntA,
escultura «de roca» em madeira e tela pintadas,

italiana, séc. XVIII, 

pequenas faltas na pintura e na tela

Dim. - 39 cm € 700 - 1.050

A SAInt, 
painted wooden and canvas «roca» sculpture, 

Italian, 18th C., 

small faults on both painting and canvas

518 SAntA,
escultura «de roca» em madeira

policromada, estrutura de madeira

pintada, portuguesa, séc. XVIII/XIX, 

restauros, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 75 cm € 300 - 450

519 SAnto AntónIo,
escultura «de roca» em casquinha 

pintada, portuguesa, séc. XVIII, 

faltas na policromia

Dim. - 74 cm € 1.000 - 1.500

SAInt, 
polychrome wooden «roca» sculpture, 

painted wooden structure, 

Portuguese, 18th/19th C., 

restoration, small faults and defects

St. Anthony, 
painted Scots pine «roca» sculpture,

Portuguese, 18th C., 

faults on polychrome
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520 nossA senhorA,
escultura «de roca» em madeira

policromada, portuguesa, séc. XVIII, 

pequenas faltas e desgaste na pintura,

parte inferior com sinais 

de insectos xilófagos

Dim. - 79 cm € 1.000 - 1.500

our lAdy, 
plolychrome wooden «roca» sculpture,

Portuguese, 18th C., 

small faults and wear to the painting,

lower part with traces of wood insects

521 Anjo,
escultura «de roca» em madeira pintada, 

italiana, séc. XVIII, 

base posterior em madeira marmoreada

Dim. - 57 cm (escultura) € 1.200 - 1.800

An Angel, 
painted wooden «roca» sculpture, 

Italian, 18th C., later marbled wooden stand
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522 são josé Com o menino jesus,
escultura em madeira policromada 

e dourada, vara e resplendor em prata,

portuguesa, séc. XVIII, falta de dois dedos,

pequenas faltas na pintura, pequenos defeitos

Dim. - 56 cm (escultura)

€ 2.000 - 3.000

sAint joseph with the Child jesus, 
polychrome and gilt wooden sculpture,

silver rod and hallo, Portuguese, 18th C., 

two fingers missing, 

small faults on painting, small defects
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523 Anjos,
par de esculturas «de roca», madeira policromada e dourada, 

portugueses, séc. XVIII/XIX, pequenas faltas na policromia

Dim. - 120 cm € 3.500 - 5.250

Angels, 
a pair of «roca» sculptures, polychrome and gilt wood,

Portuguese, 18th/19th C., small faults on polychrome

524 nossA senhorA,
escultura «de roca» em casquinha, mãos

policromadas, portuguesa, séc. XVIII/XIX,

restauros, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 175 cm € 1.000 - 1.500

our lAdy, 
Scots pine «roca» sculpture, 

polychrome hands, Portuguese, 18th/19th C.,

restoration, traces of wood insects



525 serAfins,
par de esculturas em castanho, 

portuguesas, séc. XIX, 

faltas, pequenos defeitos, 

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 75 cm € 1.800 - 2.700

A pAir of serAphs, 
chestnut sculptures, 

Portuguese, 19th C., faults, 

small defects, 

traces of wood insects

526 Anjos,
estilo Barroco, par de esculturas em madeira,

portuguesas, séc. XX, faltas e defeitos,

vestígios de dourado e de insectos xilófagos

Dim. - 75 x 30 cm € 1.000 - 1.500
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Angels, 
Barroque style, a pair of wooden sculptures,

Portuguese, 20th C., faults and defects, 

traces of both gilding and wood insects



the Child jesus lying in bed, 
gilt and polychrome terracotta sculptural set, decoration en relief

“Angels, cherubs, eagles, fruit and flowers and heraldic shields”, 

European, 18th C.

527 menino jesus deitAdo em CAmilhA,
grupo escultórico em terracota dourada e policromada, 

decoração relevada “Anjos, querubins, águias, 

frutos e flores e escudos heráldicos”, europeu, séc. XVIII

Dim. - 28,5 x 26 x 15 cm € 2.500 - 3.750
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528 pAr de toCheiros,
D. José (1750-1777), madeira entalhada e prateada, 

arandelas em folha de metal, portugueses, 

faltas no prateado, bugios diferentes, pequenos defeitos

Dim. - 82 cm € 700 - 1.050

A pAir of torChères, 
D. José I, King of Portugal (1750-1777), carved and silver wood,

metal sheet candle-guards, Portuguese, faults on the silver,

different candlesticks, small defects

529 pAr de toCheiros de umA só fACe,
D. José (1750-1777)/D. Maria I (1777-1816), 

madeira entalhada e dourada, portugueses, restauros, 

desgaste no dourado, assentes sobre bases posteriores

Dim. - 83,5 cm € 300 - 450

A pAir of one-sided torChères, 
D. José I, King of Portugal (1750-1777)/D. Maria I, Queen 

of Portugal (1777-1816), carved and gilt wood, Portuguese,

restoration, wear to the gilt, set on later stands

530 Cristo CruCifiCAdo,
fragmento de escultura em madeira policromada, 

portuguesa, séc. XVII/XVIII, faltas na policromia

Dim. - 48 cm € 250 - 375

CruCified Christ, 
fragment of a polychrome wooden sculpture,

Portuguese, 17th/18th C., faults on polychrome
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533 bAptismo de Cristo,
placa em cobre esmaltado

possivelmente de Limoges,

francesa, séc. XIX, pequenas faltas

Dim. - 15,5 x 11,5 cm € 200 - 300

the bAptism of Christ, 
enamelled copper plaque possibly from

Limoges, French, 19th C., small faults
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531 Cristo CruCifiCAdo rodeAdo de Anjos,
placa em alabastro esculpido de Nottingham, inglesa, séc. XV,

fragmento de uma Santíssima Trindade

Dim. - 38 x 26 x 4,5 cm € 3.500 - 5.250

Nota: escultura semelhante integra a Colecção do Museu de Arte

Antiga, Lisboa, tendo figurado na Exposição “No tempo das Feitorias

- A Arte Portuguesa na Época dos Descobrimentos”. Lisboa: Secretaria

de Estado da Cultura/Instituto Português de Museus, 1992, 

pp. 238-239. Outras esculturas semelhantes, de temáticas diversas,

integram a Colecção do Museu Arqueológico do Carmo, Lisboa,

encontrando-se representadas em ARNAUD, José Morais e

FERNANDES, Carla Varela - “Construindo a Memória - As Colecções do

Museu Arqueológico do Carmo”. Lisboa: Associação dos Arqueólogos

Portugueses/Museu Arqueológico do Carmo, 2005, 

pp. 350-353, nº 1272, nºs Inv. 30, 31, 32 e 33.

CruCified Christ surrounded by Angels, 
Nottingham carved alabaster plaque, English, 15th C., 

fragment of Holy Trinity

532 pAstores e rebAnho - figurAs de presépio,
grupo escultórico em terracota policromada, 

português, séc. XVIII/XIX, pequenas faltas na

policromia, pequenas faltas na base

Dim. - 22 x 30 x 19 cm € 600 - 900

shepherds And floCk - nAtivity figures, 
polychrome terracotta sculpture set, 

Portuguese, 18th/19th C., 

small faults on polychrome, small faults at the base
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534 são frAnCisCo de Assis reCebendo os estigmAs

e sAntA ClArA reCebendo A CustódiA e o báCulo,
óleo sobre tela, escola portuguesa, séc. XVIII, 

reentelado, pequenos restauros, pequenas faltas na pintura

Dim. - 70 x 55,5 cm € 800 - 1.200

st. frAnCis of Assisi And st. ClAre

with Angels And Cherubs, 
oil on canvas, Portuguese school, 18th C., 

relined, small restoration, small faults on the painting

535 senhor dos pAssos rodeAdo por grinAldA de flores,
óleo sobre cobre, escola flamenga, séc. XVIII, 

pequenos restauros

Dim. - 43 x 35 cm € 1.200 - 1.800

our lord of the pAssion surrounded by gArlAnds, 
oil on copper, Flemish school, 18th C., small restoration

536 sAntA mártir,
óleo sobre tela, escola portuguesa, séc. XVIII/XIX, 

reentelado, pequenos restauros

Dim. - 52 x 46 cm € 800 - 1.200

A holy mArtyr, 
oil on canvas, Portuguese school, 18th/19th C., 

relined, small restoration
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537 nossA senhorA Com o menino jesus,
óleo sobre madeira, escola espanhola, séc. XVII/XVIII, 

pequenos restauros

Dim. - 62 x 49 cm € 2.800 - 4.200

Nota: a presente pintura foi realizada a partir de uma gravura

reproduzindo a pintura original de Peter Paul Rubens (1577-1640), 

que se encontra exposta no Museu do Hermitage, em São Petesburgo.

our lAdy holding the Child jesus, 
oil on board, 17th/18th C., small restorations

538 nossA senhorA dAs dores

Com punhAl em formA de CruCifixo,
óleo sobre cobre, 

escola colonial espanhola, séc. XVIII (2ª metade), 

pequenos restauros, assinado RAFAEL JOAQUÍN GUTIÉRREZ

(provavelmente Joaquín Gutiérrez - c. 1730-c. 1800)

Dim. - 78 x 60 cm € 3.000 - 4.500

Nota: realizado a partir de uma gravura reproduzindo a pintura original

de Bartolomeo Mancini (c.1670-1715), que se encontra exposta na Sala

Mariana da Pinacoteca de la Professa, México.

our lAdy of sorrows with dAgger-shAped CruCifix, 
oil on copper, Spanish colonial school, 18th C. (2nd half), 

small restoration, signed RAFAEL JOAQUÍN GUTIÉRREZ 

(probably Joaquín Gutiérrez - circa 1730-circa 1800)
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539 são joão evAngelistA, são mAteus, 
são jerónimo e sAnto Ambrósio,
quatro mezzotintos parcialmente aguarelados sobre papel, 

escola europeia, séc. XVIII, pequenas manchas de humidade,

pequenos defeitos

Dim. - 37 x 25 cm € 500 - 750

st. john the evAngelist, st. mAtthew, 
st. jerome And st. Ambrose, 
four partly watercoloured mezzotints on paper, 

European school, 18th C.,small moisture stains, small defects

540 são gregório mAgno - pApA gregório i,
óleo sobre tela, escola espanhola, séc. XVII,

reentelado, restauros

Dim. - 139 x 95 cm € 1.200 - 1.800

st. gregory the greAt - pope gregory i, 
oil on canvas, Spanish School, 17th C.,

relined, restorations
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541 são josé Com o menino jesus e fugA pArA o egipto

(em segundo plAno),
óleo sobre tela, escola espanhola, séc. XVII/XVIII, reentelado, restauros

Dim. - 107 x 80 cm € 1.500 - 2.250

st. joseph with the Child jesus And flight into egypt

(in bACkground), 
oil on canvas, Spanish School, 17th/18th C., relined, restoration

542 retrAto de heráClito,
óleo sobre tela oval, europeu, séc. XVIII (finais)

Dim. - 98 x 77,5 cm € 1.200 - 1.800

Nota: Heráclito de Éfeso (c. 535 a.C - 475 a.C.) foi um filósofo pré-Socrático,

considerado o pai da dialéctica. No Renascimento era conhecido como o “filófsofo

que chora”, e assim está representado na presente pintura e na célebre obra 

de Donato Bramante (1444-1514) “O Choroso Heráclito e o Risonho Demócrito”, 

que se conserva na Pinacoteca de Brera, em Milão.

A portrAit of herAClitus,
oil on an oval canvas, Europe, 18th C. (end)

543 retrAto de demóCrito,
óleo sobre tela oval, europeu, séc. XVIII (finais)

Dim. - 98 x 77,5 cm € 1.200 - 1.800

Nota: Demócrito de Abdera (c. 460 a.C. - 370 a.C.) foi um filósofo contemporâneo 

de Sócrates, considerado o expoente maior da teoria atómica ou atomismo. 

No Renascimento era conhecido como o “filófsofo que ri”, e assim está representado 

na presente pintura e na célebre obra de Donato Bramante (1444-1514) “O Choroso

Heráclito e o Risonho Demócrito”, que se conserva na Pinacoteca de Brera, em Milão.

A portrAit of demoCritus,
oil on an oval canvas, Europe, 18th C. (end)
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544 AbrAão e os três Anjos,
óleo sobre cobre, 

escola flamenga, séc. XVII, 

pequenos restauros e pequenas faltas na pintura

Dim. - 59 x 78 cm € 1.300 - 1.950

Nota: realizada a partir de uma gravura reproduzindo 

a pintura original de Frans Francken II (1581-1642), 

que se encontra exposta no Museu de Santa Cruz, Toledo.

AbrAhAm And the three Angels, 
oil on copper, Flemish school, 17th C., 

small restoration and small faults on the painting

545 menino jesus sAlvAdor do mundo,
óleo sobre tela, escola ibérica, séc. XVIII (2ª metade), 

restauros e defeitos na tela

Dim. - 89 x 65 cm € 800 - 1.200

the Christ Child As sAlvAtor mundi, 
oil on canvas, Iberian, 18th C. (2nd half), 

restoration, defects on the canvas

546 o sono do menino jesus,
óleo sobre tela, escola europeia, séc. XVII, reentelado, 

pequenos restauros, pequenas faltas na pintura

Dim. - 58 x 75 cm € 1.500 - 2.250

the Child jesus Asleep, 
oil on canvas, European school, 17th C., 

relined, small restorations, small faults on the painting
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547 pAr de retábulos “são pedro” e “são pAulo”,
maneiristas, madeira entalhada, 

pintada e dourada, pinturas a óleo, 

ibéricos, séc. XVI/XVII, faltas e defeitos, 

laterais das molduras adaptados

Dim. - 64,5 x 31,5 cm € 1.500 - 2.250

A pAir of AltArpieCes “st. peter” And “st. pAul”, 
mannerist, carved, painted and gilt wood, 

oil paintings, Iberian, 16th/17th C., 

faults ad defects, adapted frames’ sides

548 menino jesus dA pAixão,
óleo sobre tela, escola ibérica, séc. XVII/XVIII,

restauro, reentelado

Dim. - 44,5 x 53,3 cm € 800 - 1.200

Nota: a partir de uma gravura original de Anton Wierix 

(c. 1552 - c. 1604).

the Christ Child on the Cross in A meAdow, 
oil on canvas, European school, 18th C., 

relined, unsigned
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549 AdorAção dos mAgos,
óleo sobre tela, 

escola portuguesa, séc. XVIII, reentelado

atribuível à oficina de Pedro Alexandrino (1729-1810)

Dim. - 35 x 28,5 cm € 800 - 1.200

the AdorAtion of the mAgi, 
oil on canvas, 

Portuguese school, 18th C., relined,

attributable to the workshop of Pedro Alexandrino

(1729-1810)

550 AdorAção dos mAgos,
óleo sobre madeira,

escola portuguesa, séc. XVI/XVII, 

desgaste na pintura, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 56 x 38,5 cm € 2.000 - 3.000

the AdorAtion of the mAgi, 
oil on board, Portuguese school, 16th/17th C., 

small faults and wear on the painting
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552 AdorAção dos pAstores,
óleo sobre madeira, escola portuguesa, séc. XVI/XVII, 

faltas na pintura

Dim. - 59 x 41 cm € 4.000 - 6.000

the AdorAtion of the shepherds, 
oil on board, Portuguese school, 16th/17th C., 

faults on the painting

551 AnunCiAção,
óleo sobre madeira, escola portuguesa, séc. XVI/XVII,

faltas na pintura

Dim. - 58,5 x 41,5 cm € 2.500 - 3.750

AnnunCiAtion, 
oil on board, Portuguese school, 16th/17th C., 

faults on the painting
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554 AdorAção dos pAstores,
óleo sobre tela, escola flamenga, séc. XVII/XVIII, 

reentelado, pequenos restauros, 

tabela atribuindo a Hendrick van Balen (1575-1632)

Dim. - 63 x 78 cm € 1.800 - 2.700

Nota: realizada a partir de uma gravura reproduzindo a pintura

original de Peter Paul Rubens (1577-1640), datada de c. 1617, 

que se encontra actualmente numa colecção particular.

the AdorAtion of the shepherds, 
oil on canvas, Flemish school, 17th./18th C., 

relined, small restoration, 

553 frAnCisCo vieirA lusitAno - 1699-1783,
nossA senhorA do CArmo entregAndo o esCApulário

A são simão stoCk,
óleo sobre cobre, não assinado

Dim. - 39 x 29,5 cm € 2.800 - 4.200

our lAdy of mount CArmel giving the sCApulAr

to st. simon stoCk, 
oil on copper, unsigned
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555 AlegoriA Aos Vícios e às Virtudes tendo em fundo

cenAs AlusiVAs Ao cAstigo e Ao Perdão,
óleo sobre madeira, escola flamenga, séc. XVII, 

falhas no suporte, separação nas tábuas, faltas e defeitos, 

tabela atribuíndo a Jean B. Vanmour (1671-1737)

Dim. - 74 x 104 cm € 12.000 - 18.000

Allegory to the Vices And Virtues hAVing As bAckground

scenes Alluding to Punishment And forgiVeness,
oil on board, Flemish school, 17th C., faults on the frame,

separation of the boards, faults and defects, 

label crediting it to Jean B. Vanmour (1671-1737)
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556 mAdAlenA Penitente,
óleo sobre madeira, escola europeia, séc. XVII, 

restauros, defeitos no suporte com empeno, faltas na pintura

Dim. - 66 x 50,5 cm € 1.600 - 2.400

Nota: a partir de uma gravura reproduzindo a pintura 

original de Domenico Tintoretto (1560-1635), datada de c. 1598, 

que se encontra exposta nos Museus Capitolinos, Roma.

st. mAgdAlenA Penitent, 
oil on board, European school, 17th C., restoration, 

defects on the support with warping, faults on the painting

557 A Visão de são Peregrino lAziosi,
óleo sobre tela, escola portuguesa, séc. XVIII, 

pequenos restauros, pequenos defeitos

Dim. - 117 x 83 cm € 1.000 - 1.500

the Vision of sAint Peregrine lAziosi, 
oil on canvas, Portuguese school, 18th C., 

small restoration, small defects
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558 nossA senhorA com o menino jesus e são joão bAPtistA,
óleo sobre madeira, escola portuguesa, séc. XVIII, 

defeito no suporte

Dim. - 27 x 23,5 cm € 400 - 600

Nota: realizada a partir de uma gravura reproduzindo a pintura original

de Giovanni Battista Salvi de Sassoferrato (1609-1685) que se encontra

no Ringling Museum of Art, Florida.

our lAdy with the child jesus And st. john the bAPtist, 
oil on board, Portuguese school, 18th C., defects on the support

559 PAssos dA PAixão de cristo: VerónicA e soldAdos

jogAndo A túnicA Aos dAdos,
duas placas em terracota, decoração policromada e

relevada, portuguesas, séc. XIX, uma com falhas e defeitos

Dim. - 43,5  x 35 cm € 2.000 - 3.000

stAges of the PAssion of christ: VeronicA And soldiers

PlAying the tunic to the dices, 
two terracotta plaques, polychrome decoration en relief,

Portuguese, 19th C., one with faults and defects
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560 são josé com menino jesus,
óleo sobre cobre, escola portuguesa, 

séc. XVIII (2ª metade), pequenas faltas na tinta

Dim. - 33 x 25 cm € 300 - 450

st. josePh with the child jesus, 
oil on copper, Portuguese school, 18th C. (2nd half), 

561 sAntA mAdAlenA,
óleo sobre tela, escola italiana, séc. XIX, 

restauro, pequenas faltas na pintura

Dim. - 80 x 66 cm € 1.200 - 1.800

st mAry mAgdAlene, 
oil on canvas, Italian school, 19th C., 

restoration, small faults on the painting

560anossA senhorA com o menino jesus e Anjos músicos,
óleo sobre cobre, escola flamenga, 

séc. XVI (2ª metade), pequenas faltas na pintura

Dim. - 43 x 35,5 cm € 1.000 - 1.500

our lAdy with the child jesus And musiciAn Angels, 
oil on copper, Flemish school, 16th C. (2nd half), 

small faults on the painting



562 AlegoriA à ordem religiosA e militAr ArAgonesA de sAntA mAriA

de montese e são jorge de AlfAmA,
óleo sobre tela, escola espanhola, séc. XIX, restauros, 

assinatura não identificada e datada no verso de 1884, no verso

Dim. - 32,5 x 24 cm € 200 - 300

Nota: Nossa Senhora é representada no Céu, entre São Bento e São Bernardo sobre uma reserva

circular com as cruzes das referidas Ordens e o Castelo de Montese, encimada por coroa fechada

e circundada pelo colar da Ordem do Tosão de Ouro, no plano inferior, ladeando uma reserva com

São Jorge, as figuras do Papa João XXII e do Rei Jaime II de Aragão, fundador da Ordem em 1317.

Em baixo, ao centro, o brasão de armas de um cavaleiro de Ordem, sobre águia bicéfala 

e a cruz da Ordem de São Jorge de Alfama, escudo esquartelado com elmo e paquife.

Allegory to the militAry And religious ArAgonese order

of sAntA mAriA of montesA And st. george of AlfAmA, 
oil on canvas, Spanish School, 19th C., restoration, 

unidentified signature dated 1884 on the back

563 cAlVário - tríPtico,
óleos sobre madeira, escola portuguesa,

séc. XVI/XVII, restauros, 

estrutura posterior em carvalho 

e folheado de carvalho com

entalhamentos e ferragens em ferro,

faltas no folheado da estrutura

Dim. - 64 x 63 cm (fechado)

€ 2.000 - 3.000

the cAlVAry - A triPtych, 
oils on board, Portuguese school,

16th/17th C., restoration, 

later oak and oak veneer structure 

with carvings and iron mounts, 

faults on the structure veneer
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564 sAntA cAtArinA,
óleo sobre madeira, escola europeia, séc. XVII, 

pequenos defeitos, pequenas faltas na pinturas

Dim. - 71 x 50 cm € 1.500 - 2.250

st. cAtherine, 
oil on board, European school, 16th C., 

small defects, small faults on the paintings

565 ArcAnjo são miguel,
óleo sobre tela, escola cusquenha, séc. XVIII,

reentelado, restauros, 

pequenas faltas na pintura

Dim. - 164 x 67 cm € 2.500 - 3.750

st michAel, the ArchAngel,
oil on canvas, Cuzco school, 18th C., relined,

restoration, small faults on the painting





566 tAPete,
fio de lã, decoração policromada

“Flores”, Médio Oriente, séc. XX, 

sinais de uso

Dim. - 296 x 388 cm

€ 1.000 - 1.500

A cArPet, 
wool yarn, polychrome

decoration “Flowers”, 

Meadle East, 20th C., 

signs of use

567 tAPete,
fio de lã, decoração policromada “Flores”, 

Médio Oriente, séc. XX, sinais de uso

Dim. - 387 x 290 cm € 1.000 - 1.500

A cArPet, 
wool yarn, polychrome decoration “Flowers”, 

Meadle East, 20th C., signs of use

568 tAPete,
fio de lã, decoração policromada “Flores”, 

Médio Oriente, séc. XX, sinais de uso

Dim. - 368 x 245 cm € 1.000 - 1.500

A cArPet, 
wool yarn, polychrome decoration “Flowers”, 

Middle East, 20th C., signs of use



569 tAPete,
Arraiolos, fio de lã, decoração policromada 

“Flores e animais”, português, séc. XX/XXI, sinais de uso

Dim. - 292 x 292 cm € 1.500 - 2.250

A cArPet, 
Arraiolos, wool yarn, polychrome decoration 

“Flowers and animals”, Portuguese, 20th/21st C., signs of use

570 tAPete,
Arraiolos, fio de lã, decoração policromada 

“Flores e animais”, português, séc. XX/XXI, sinais de uso

Dim. - 292 x 292 cm € 1.500 - 2.250

A cArPet, 
Arraiolos, wool yarn, polychrome decoration 

“Flowers and animals”, Portuguese, 20th/21st C., signs of use

571 colchA,
dita de Castelo Branco, linho bordado 

a matiz de seda policromada “Flores”,

portuguesa, séc. XIX (1ª metade),

pequenos defeitos

Dim. - 240 x 190 cm € 600 - 900

A coVerlet, 
known as Castelo Branco, 

hue embroidered silk, 

polychrome decoration “Flowers”,

Portuguese, 19th C. (1st half), 

small defects
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573 relógio de cAixA AltA,
Jorge III (1760-1820), caixa em carvalho,

mostrador em latão polido, granitado,

prateado e gravado com aplicações em latão

fundido e dourado, autonomia de oito dias,

toca horas, despertador, silenciador de

badaladas, calendário mensal, inglês,

mecanismo a necessitar de revisão, marcado

THOMAS HUGHES - LONDON

Dim. - 222 cm € 700 - 1.050

A long cAse clock, 
George III (1760-1820), oak case, polished,

matted, engraved silvered brass Dial 

with cast and gilt brass mounts, 

eight-day autonomy, hour striking, alarm,

strike/silent, month calendar, English,

mechanism requiring maintenance, 

marked THOMAS HUGHES-LONDON

572 cAsAl, senhorA e cAçAdores,
tapeçaria de fio de lã, decoração policromada, francesa, séc. XVII,

restauros, pequenas faltas e defeitos, falta da bordadura

Dim. - 203 x 122 cm € 1.260 - 1.890

A couPle, A lAdy And hunters,
wool yarn tapestry, polychrome decoration, French, 17th C.,

restoration, small faults and defects, 

missing bordure
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575 relógio de cAixA AltA “morez”,
caixa em castanho, mostrador de vidro pintado, oito dias

de autonomia, toca horas, repetição e meias horas, escape

«pin wheel» sem recuo, sistema de manutenção de energia,

ponteiro de segundos coaxial, francês, séc. XIX (2ª metade),

mecanismo a necessitar de revisão

Dim. - 234 x 50 x 34 cm € 1.000 - 1.500

Proveniência: Colecção Sá Vieira

A “morez” longcAse clock, 
chestnut case, painted glass dial, eight-day autonomy, 

hour and half-hour striking, Deadbeat pin wheel escapement,

maintaining power, center seconds hand,

French, 19th C. (2nd half), mechanism requiring maintenance

574 relógio de cAixA AltA,
victoriano, caixa de carvalho folheada a mogno e raiz 

de mogno, mostrador em latão gravado, polido e dourado,

aplicações em latão prateado, gravado e cinzelado, 

autonomia de oito dias, toca horas e quartos em bordão,

silenciador dos quartos, inglês, séc. XIX (meados), 

mecanismo a necessitar de revisão, caixa com pequenos defeitos

Dim. - 233 x 57 x 35 cm € 1.400 - 2.100

A long cAse clock, 
Victorian, mahogany and mahogany veneered oak case,

engraved, polished and gilt brass dial, engraved, chiselled 

and silver brass mounts, eight-day autonomy, hour striking and

quarter chiming, strike/silent, English, 19th C. (mid),

mechanism requiring maintenance, case with small defects
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576 relógio de mesA,
Jorge III (1760-1820), caixa em ébano e madeira ebanizada,

aplicações de bronze, mostrador em latão pintado, 

mecanismo em metal amarelo, oito campainhas, 

toca horas e quartos, repetição a pedido, inglês, 

defeitos no mostrador, mecanismo a necessitar de revisão,

marcado RUSSEL BARBICAN - LONDON

Dim. - 67 x 37 x 23 cm € 1.300 - 1.950

A tAble clock, 
George III (1760-1820), ebony and ebonised wooden case, 

bronze mounts, painted brass dial, hour striking 

and quarter chiming on eight bells, repetition on demand,

English, defects on the dial, mechanism requiring

maintenance, marked RUSSEL BARBICAN - LONDON

577 relógio de mesA,
victoriano, caixa em mogno com embutidos, 

decoração pintada “Flores”, mostrador em latão granitado,

prateado e dourado, autonomia de oito dias, toca horas 

em bordão e quartos em carrilhão de oito campainhas, 

duas opções musicais, silenciador dos quartos, regulação

da marcha no mostrador, inglês, séc. XIX (2ª metade),

completo e em bom estado

Dim. - 57 x 40 x 28 cm € 1.400 - 2.100

A tAble clock, 
Victorian, mahogany case with inlays, painted decoration

“Flowers”, engraved, silvered and gilt brass dial, eight-day

movement, gong hour striking and quarter chiming 

on 8 bells, two musical options, strike/silent, pendulum

regulation on the dial, English, 19th C. (2nd half), 

complete and in good condition
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578 relógio de mísulA,
Regência, caixa de madeira escurecida revestida a marchetaria 

de tartaruga e latão, aplicações em bronze vazado, cinzelado, 

relevado e dourado “Tempo” e “Apolo”, “Cariátides”, mostrador em bronze

cinzelado e dourado com numeração romana em reservas de esmalte,

autonomia de oito dias, toca horas e meias horas, escape de palheta, 

francês, séc. XVIII (1ª metade), pequenos restauros, pequenas faltas 

e defeitos, mecanismo a necessitar de revisão

Dim. - 88 x 54 x 19 cm (relógio); 128 x 53 x 22 cm (total)

€ 3.500 - 5.250

A corbel clock, 
French Regency, darkened wooden case with tortoiseshell and brass

marquetry, pierced, chiselled and gilt bronze mounts en relief “Time” 

and “Apollo”, “Caryatids”, chiselled and gilt bronze dial with roman 

numerals on enamel reserves, eight-day autonomy, hour and half-hour

striking, verge escapement, French, 18th C. (1st half), small restoration, 

small faults and defects, mechanism requiring maintenance
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579 cArriAge clock,
bronze e vidro, autonomia de oito dias, toca horas e meias

horas em campainha, despertador, francês, séc. XIX, 

mecanismo a necessitar de revisão

Dim. - 13 x 8 x 7 cm € 250 - 375

Proveniência: Colecção Sá Vieira

A cArriAge clock, 
bronze and glass, eight-day autonomy, hour and half-hour

striking on bell, alarm, French, 19th C., 

mechanism requiring maintenance

580 relógio de mesA,
alabastro com frisos de metal dourado, mostrador com aro em esmalte branco 

e centro vazado permitindo observar o mecanismo, autonomia de um dia,

pêndulo em bronze dourado “Amor em baloiço”, base em madeira, 

redoma de vidro, francês, séc. XIX (2ª metade), 

mecanismo a necessitar de revisão, redoma partida e colada

Dim. - 30 x 20 x 10 cm € 1.200 - 1.800

Proveniência: Colecção Sá Vieira

A tAble clock, 
alabaster, white enamel dial, one-day autonomy, “Cupid on the swing”

pendulum, wooden stand, glass dome, French, 19th C. (2nd half), 

mechanism requiring maintenance, broken and glued dome

581 relógio de secretáriA doxA,
Art Déco, moldura pentagonal em bronze dourado e esmalte,

passe-partout em celulóide parcialmente pintado, mostrador

pintado “Paisagem com lago”, suíço, séc. XX (1ª metade),

marcado e numerado 1554343

Dim. - 12 x 12,5 cm € 300 - 450

A bureAu doxA clock, 
Art Deco, gilt bronze and enamel pentagonal frame, partly

painted celluloid passe-partout, painted dial 

“Landscape with Lake”, Swiss, 20th C. (1st half), 

marked and numbered 1554343
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582 relógio,
caixa triangular em casquinha folheada a mogno com aplicações em bronze,

mostrador em esmalte com aro em latão dourado, autonomia de oito dias,

toca horas e meias horas em campainha, regulação da marcha no mostrador, 

escape de palheta, francês, séc. XVIII (finais), mostrador com falta e cabelos,

desgaste nos dourados, marcado LE ROY A PARIS

Dim. - 74 x 48 x 15 cm € 600 - 900

A tAble clock, 
mahogany veneered Scott pine triangular case with bronze mounts, 

enamel dial with gilt brass rim, eight-day autonomy, hour and half-hour

striking on one bell, pendulum regulation on the dial, verge escapement, 

French, 18th C. (late), dial with faults and hairlines, 

wear to the gilt, marked LE ROY A PARIS

271

583 relógio “bAnjo”,
caixa em mogno e outras madeiras, latão e

vidro pintado “Câmara Municipal de Boston”, 

relógio com autonomia de um dia,

sistema «Willard’s Patent», um peso,

americano, séc. XIX (2º quartel), 

mecanismo a necessitar de revisão

Dim. - 100 x 23 x 11 cm € 1.500 - 2.250

Proveniência: Colecção Sá Vieira

A bAnjo clock, 
mahogany and other woods case, painted glass 

and brass, clock with one day-autonomy, 

‘Willard’s Patent’ system, one weight, painted glass

“Boston City Hall”, American, 19th C. (2nd quarter),

mechanism requiring maintenance
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586 relógio «lAnternA»,
latão e aço, autonomia de um dia, toca horas, escape de verga, europeu, séc. XX (1ª metade),

mecanismo a necessitar de revisão, marcado THOMAS DYDE - LONDINI

Dim. - 44 x 26 x 17 cm € 400 - 600

Proveniência: Colecção Sá Vieira

“lAntern” clock, 
brass and steel, one-day autonomy, hour striking, verge escapement, European, 20th C. (1st half),

mechanism requiring maintenance, marked THOMAS DYDE - LONDINI

585 relógio de colunA,
caixa em carvalho, um dia de autonomia, escape de balanço,

um peso, mostrador/«régua» japonês em madeira lacada

com graduação a dourado nas duas faces, inglês, séc. XIX,

acompanhado por caixa contendo mais seis mostradores/«réguas» 

em madeira lacada com graduação a dourado nas duas faces 

(um mostrador apenas com graduação numa das faces), 

mecanismo a necessitar de revisão

Dim. - 41 x 6 x 6 cm € 250 - 375

Proveniência: Colecção Sá Vieira

A column clock, 
oak case, one-day autonomy, ballance escapement, 

one weight, Japanese dial (set of 7 rulers), 

Japan, 19th C., mechanism requiring maintenance
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584 relógio de mesA,
caixa em carvalho e mogno, mostrador gravado,

cinzelado e dourado “Figuras orientais 

e motivos vegetalistas”, autonomia de oito dias, 

toca horas e quartos em duas campainhas, 

escape de verga, ponteiro de segundos coaxial, 

chinês, séc. XIX (1º quartel), 

mecanismo a necessitar de revisão

Dim. - 53 x 30 x 26 cm € 400 - 600

Proveniência: Colecção Sá Vieira

A tAble clock, 
mahogany and oak case, engraved, 

chiselled and gilt dial “Oriental figures 

and vegetal motifs”, eight-day autonomy,

English style movement, 

hour and quarter striking on two bells,

verge escapement, center seconds hand, 

Chinese, 19th C. (1st quarter), 

mechanism requiring maintenance
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589 relógio de PArede «Vienense»,
caixa em nogueira, autonomia de oito dias, 

toca horas e quartos em bordão, três pesos com roldanas, 

austríaco, séc. XIX (2ª metade), mecanismo a necessitar de revisão

Dim. - 118 x 41 x 17 cm € 1.500 - 2.250

Proveniência: Colecção Sá Vieira

A Viennese wAll clock, 
walnut case, eight-day autonomy, hour and half-hour gong striking,

three weights with pulleys, Austrian, 19th C. (2nd half),

mechanism requiring maintenance

587 relógio «stAArtklok»,
caixa em carvalho, mostrador em ferro

pintado “Cena galante”, “Quatro estações” 

e “Barcos”, autonomia de um dia, 

toca horas e meias horas, despertador,

indicação de fase da lua, calendário mensal,

um peso grande e um peso pequeno,

holandês, séc. XVIII (4º quartel), 

mecanismo a necessitar de revisão, 

madeira com pequenas falhas e defeitos

Dim. - 104 x 36 x 23 cm € 800 - 1.200

Proveniência: Colecção Sá Vieira

A «stAArtklok» clock, 
oak case, painted iron dial “Gallant Scene, the four seasons, boats”,

one-day autonomy, hour and half-hour striking, alarm, moon phase

indicator, month calendar, a large weight and a small weight,

Dutch, 18th C. (4th quarter), mechanism requiring maintenance,

wood with small faults and defects

588 relógio de PArede «Vienense»,
caixa em nogueira, autonomia de oito dias, 

toca horas e meias horas em bordão, dois pesos com roldanas,

austríaco, séc. XIX (2ª metade), mecanismo a necessitar de revisão

Dim. - 88 x 32 x 15 cm € 800 - 1.200

Proveniência: Colecção Sá Vieira

A Viennese wAll cock, 
walnut case, eight-day autonomy, hour and half-hour gong-striking

two weights with pulleys, Austrian, 19th C. (2nd half), 

mechanism requiring maintenance



590 lustre de oito lumes,
cristal bicolor moldado possivelmente de Baccarat, pingentes em

cristal lapidado, francês, séc. XIX (2ª metade), pequenas faltas

Dim. - 110 cm € 1.000 - 1.500

An eight-light chAndelier, 
moulded bicolour crystal possibly Baccarat, 

cut crystal pendants, French, 19th C. (2nd half), small faults

591 PAr de girândolAs de três lumes,
cristal bicolor moldado possivelmente 

de Baccarat, pingentes em cristal lapidado, 

francesas, séc. XIX (2ª metade), 

pequenos defeitos

Dim. - 50 cm € 800 - 1.200

A PAir of three-light girAndoles, 
bi-colour moulded crystal possibly Baccarat,

cut crystal pendants, 

French, 19th C. (2nd half), 

small defects



592 conjunto de quAtro APliques de sAco com três lumes cAdA,
vidrinhos com pingentes, europeus, séc. XIX, 

pequenos defeitos, pequenas faltas, espelhos não originais

Dim. - 100 cm € 4.900 - 7.350

A set of four bAg wAll sconces with three-light eAch, 
glass with pendants, European, 19th C., 

small defects, small faults, non-original mirrors

593 PAr de APliques de sAco com três lumes cAdA,
vidrinhos com pingentes, europeus, séc. XIX, 

faltas, um espelho partido e colado

Dim. - 100 cm € 2.800 - 4.200

A PAir of bAg wAll sconces with three-light eAch, 
glass with pendants, European, 19th C., 

faults, one broken and glued mirror
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594 PAr de cAndelAbros de cinco lumes,
cristal moldado possivelmente de Baccarat, 

franceses, séc. XIX/XX, falta de alguns pingentes

Dim. - 48 cm € 400 - 600

A PAir of fiVe-light cAndelAbrA, 
moulded crystal possibly Baccarat, 

French, 19th/20th C., some pendants missing

595 PAr de APliques de dois lumes,
estilo Luís XVI, bronze, decoração relevada “Cabeça de bode,

grinaldas e ânfora com chama”, franceses, séc. XX (2ª metade),

marcados CHARLES & FILS

Dim. - 48 cm € 800 - 1.200

A PAir of two-light wAll sconces, 
Louis XVI style, bronze, decoration en relief “Goat head,

garlands and amphora with flame”, French, 20th C. (2nd half),

marked CHARLES & FILS

596 conjunto de quAtro APliques de cinco lumes,
Napoleão III, bronze, decoração relevada e cinzelada, 

pingentes em cristal lapidado, franceses, séc. XIX (2ª metade),

defeitos, electrificados

Dim. - 48 cm € 1.100 - 1.650

A set of four-light wAll sconces,
Napoleon III, bronze, relief and cliselled decoration, 

cut crystal pendants, French, 19th C. (2nd half), electrified
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598 PAno de ArmAs,
veludo, decoração aplicada e bordada com galões 

“Armas de Família espanhola”, espanhol, séc. XX, 

sinais de uso, pequenos defeitos

Dim. - 195 x 125 cm € 300 - 450

A tAPestry with coAt of Arms, 
velvet, applied and embroidered decoration 

with bordure “Coat of Arms of a Spanish Family”,

Spanish, 20th C., signs of use, small defects

597 quAtro lAnternAs de Procissão,
D. Maria I (1777-1816), 

folha de metal pintado, 

portuguesas, pequenas faltas na pintura, 

hastes posteriores em madeira

Dim. - 72 cm (lanternas) € 800 - 1.200

four Procession lAnterns, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816),

painted metal sheet, Portuguese, 

small faults on the painting, 

later wooden rods

277
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600 PAstor e gAdo junto A ruínAs clássicAs,
óleo sobre madeira, escola italiana, séc. XVIII

Dim. - 32 x 43,5 cm € 500 - 750

shePherd And cAttle neAr clAssicAl ruins, 
oil on board, Italian school, 18th C.

599 PAisAgem com PescAdores e ruínAs junto Ao mAr,
óleo sobre tela, escola francesa, séc. XVIII/XIX, 

reentelado, pequenos restauros

Dim. - 63 x 84 cm € 800 - 1.200

lAndscAPe with fishermen And ruins by the seA, 
oil on canvas, French school, 18th/19th C., 

relined, small restoration
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601 PAisAgens com ruínAs e figurAs,
par de óleos sobre tela, escola italiana, séc. XVIII, 

reentelados, restauros

Dim. - 87 x 126 cm € 3.000 - 4.500

lAndscAPes with ruins And figures, 
a pair of oils on canvas, Italian school, 18th C., 

relined, restoration

602 águiA AtAcAndo VeAdo,
óleo sobre tela, reentelagem e restauros

antigos, verso com inscrição a branco G.A.S

748, assinado P. REINAGLE (provavelmente

Philip Reinagle - 1749-1833), datado de 1799

Dim. - 88 x 115,5 cm € 4.000 - 6.000

An eAgle AttAcking A deer,
oil on canvas, relining and old restorations, 

white inscription on the back G.A.S 748,

signed P. REINAGLE (probably Philip

Reinagle - 1749-1833), dated 1799
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603 cenA de bAtAlhA,
óleo sobre tela, escola holandesa, séc. XVIII

Dim. - 104 x 134 cm € 3.500 - 5.250

bAttle scene,
oil on canvas, Dutch school, 18th C.
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604 bAtAlhA de cAVAlAriA,
óleo sobre tela, escola francesa, séc. XVIII,

reentelado, pequenos restauros

Dim. - 94 x 140 cm € 5.000 - 7.500

A cAVAlry bAttle, 
oil on canvas, French school, 18th C., 

relined, small restoration
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605 AlegoriAs Ao fogo, Ar e terrA,
três óleos sobre tela, escola francesa, séc. XVIII, 

reentelados, pequenos restauros

Dim. - 43 x 35 cm € 1.200 - 1.800

Allegories to fire, Air And eArth, 
three oils on canvas, French school, 18th C., 

relined, small restoration

606 AlegoriAs Aos quAtro continentes,
quatro guaches sobre papel, escola europeia, séc. XIX, 

pequenas manchas de humidade

Dim. - 34 x 23 cm € 800 - 1.200

Allegories to the four continents, 
four gouaches on paper, European school, 19th C., 

small moisture stains



cabral moncada leilões 181  |  27 de Setembro 283

607 AlegoriAs à ciênciA e à indústriA,
par de óleos sobre tela, escola francesa, séc. XVIII, 

restauros antigos, faltas na pintura

Dim. - 112 x 150 cm € 4.500 - 6.750

Allegories to science And industry, 
a pair of oils on canvas, French school, 18th C., 

old restoration, faults on the painting
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608 PAisAgem com PAstores e rebAnho,
óleo sobre tela, ao gosto de Jean Pillement, 

escola francesa, séc. XVIII/XIX, reentelado, pequenos restauros

Dim. - 40 x 55 cm € 2.000 - 3.000

lAndscAPe with shePherds And sheeP, 
oil on canvas, Jean Pillement manner, 

French school, 18th/19th C., relined, small restoration

609 Psiquê AbAndonAdA Por cuPido,
óleo sobre tela, escola europeia, 

séc. XVIII (2ª metade), reentelado,

pequenos restauros

Dim. - 80 x 58 cm

€ 800 - 1.200

Psyche AbAndoned by cuPid

oil on canvas, European school,

18th C. (2nd half), relined, 

small restorations
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610 o cuPido desArmAdo,
óleo sobre tela colada em madeira 

de carvalho, escola italiana, séc. XVIII,

restauros

Dim. - 88,5 x 89 cm

€ 2.000 - 3.000

the disArmed cuPid, 
oil on canvas pasted on oak board, 

Italian school, 18th C., restoration

Nota: realizada a partir de uma gravura

reproduzindo a pintura original 

de Franceso Albani (1578-1660), 

datada de c.1621-1633, que se encontra

exposta no Museu do Louvre, Paris.

611 júPiter disfArçAdo de diAnA com cAlisto,
óleo sobre tela, escola alemã, séc. XVII, 

pequeno rasgão, reentelado, tabela atribuindo 

a Cornellius van Poelenburgh (1594-1667)

Dim. - 52 x 66 cm € 5.000 - 7.500

juPiter, disguised As diAnA with cAllisto, 
oil on canvas, German school, 17th C., 

small tear, relined, label crediting it to 

Cornellius van Poelenburgh (1594-1667)
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612 “AlegoriA Ao PAlAdAr” 
e “o bAnquete do homem rico” ,
par de óleos sobre tela, 

escola francesa, séc. XVIII, 

um reentelado e com restauro

Dim. - 37 x 53 cm

€ 7.000 - 10.500

Nota: realizadas a partir de duas gravuras

originais de Abraham Bosse (c. 1602-1604 

- 1676): “Alegoria ao Paladar”, 

pertence à série “Les Cinq sens”, 

datada de 1635-1638, e “O banquete 

do homem rico”, pertence à série 

“La Parabole du mauvais Riche et de Lazare”.

bAnquets, 
a pair of oils on canvas, 

French school, 18th C., 

one relined, small restoration
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613 “Verão” e “outono”,
par de óleos sobre tela, 

escola francesa, séc. XVIII, 

um com pequeno rasgão, restauros, 

pequenas faltas na pintura, 

outro com pequena falta na pintura

Dim. - 37 x 55 cm

€ 7.000 - 10.500

Nota: realizadas a partir de duas gravuras

reproduzindo as pinturas originais 

de Francesco Bassano (1549-1592):

“Verão”, datada de 1577-1578, 

que se encontra exposta no Museu do

Hermitage, em São Petesburgo, e “Outono”, 

datada de cerca de 1576, que se encontra 

no Museu de História da Arte, em Viena.

summer And Autumn,
a pair of oils on canvas, 

French school, 18th C., 

a small tear, small restoration, 

small faults on the painting
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614 mãe com dois filhos e cão,
óleo sobre tela, escola inglesa, séc. XIX, 

reentelado, pequenos restauros, pequeno furo na tela

Dim. - 108 x 75,5 cm € 400 - 600

mother with two children And A dog, 
oil on canvas, English school, 19th C., 

relined, small restoration, small hole on the canvas

615 APArição do Anjo A AgAr e ismAel,
óleo sobre tela, escola italiana, séc. XVIII,

reentelado, pequenos restauros

Dim. - 24,5 x 33,5 cm € 500 - 750

Angel APPeAring to hAgAr And ishmAel

oil on canvas, Italian school, 18th C., 

relined, restoration
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616 cenA de cozinhA com Peixes e mArisco

e “ceiA em emAús” em segundo PlAno,
óleo sobre tela, escola holandesa, séc. XVII, 

reentelado, restauros

Dim. - 92 x 120 cm € 2.000 - 3.000

Nota: realizada a partir de uma gravura 

de Jacob Matham (1571-1631), reproduzindo 

617 cenA de cAçA,
óleo sobre tela, escola flamenga, séc. XVIII,

reentelado, restauros, pequena falta na pintura

Dim. - 111 x 159 cm € 1.200 - 1.800

hunting scene, 
oil on canvas, Flemish school, 18th C., 

relined, restoration, small fault on the painting

kitchen scene with fish And seAfood, 
A View of the “suPPer At emmAus” in the bAckground, 
oil on canvas, Dutch school, 17th C., 

relined, restoration
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618 senhorA segurAndo máscArA,
pastel sobre papel, escola francesa, séc. XVIII, 

pequenas manchas de humidade

Dim. - 66 x 53 cm € 800 - 1.200

A lAdy holding A mAsk, 
pastel on paper, French school, 18th C., 

small moisture stains

620 rAPAz com cão,
pastel sobre papel, escola francesa, séc. XIX, 

papel enfolado, vinco no papel, pequenos defeitos

Dim. - 42 x 53 cm € 700 - 1.050

A boy with A dog, 
pastel on paper, French school, 19th C., 

creased paper, small defects

619 senhorA com leque,
pastel sobre papel colado em cartão, 

escola francesa, séc. XIX, pequenas manchas no papel, 

moldura em madeira entalhada e dourada

Dim. - 73 x 58 cm € 500 - 750

lAdy with fAn, 
pastel on paper pasted on cardboard, French school, 19th C.,

small stains on the paper, carved and gilt wooden frame
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623 retrAto de senhorA,
óleo sobre tela, escola inglesa, séc. XVIII, reentelado, 

pequenos restauros, pequenos defeitos

Dim. - 77 x 63 cm € 2.000 - 3.000

Nota: atribuível ao círculo de George Romney.

PortrAit of A lAdy, 
oil on canvas, English school, 18th C., relined, 

small restoration, small defects

622 retrAto de senhorA,
óleo sobre tela, escola europeia, séc. XVIII/XIX, 

reentelado, pequenos restauros

Dim. - 88,5 x 78 cm € 850 - 1.275

A PortrAit of A lAdy, 
oil on canvas, European school, 18th/19th C., 

relined, small restorations

621 retrAto de senhorA,
óleo sobre tela, escola inglesa, séc. XVII/XVIII, pequenos restauros

Dim. - 77 x 63 cm € 600 - 900

Nota: provavelmente trata-se de um retrato de Lady Henrietta

Churchill, 2ª Duquesa de Marlborough (1681-1733), a filha mais velha

de John Churchill, 1º Duque de Marlborough, a quem sucedeu após 

a sua morte em 1722. Existe um retrato muito semelhante de 

Lady Henrietta Churchill com o seu filho, William, da autoria 

de Godfrey Kneller (1646-1723), o qual foi vendido pela Sotheby’s 

em Abril de 2015. Vd.

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2015/mansion-

overlooking-royal-park-l15318/lot.135.html

PortrAit of A lAdy, 
oil on canvas, English school, 17th./18th C., small restoration
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624 retrAto de soldAdo,
óleo sobre tela, escola flamenga, reentelado, 

pequenos restauros, assinatura não identificada, datado de 1901

Dim. - 52 x 51 cm € 1.200 - 1.800

PortrAit of A soldier, 
oil on canvas, Flemish school, relined, small restoration,

unidentified signature, dated 1901

625 interior de cozinhA - descAscAndo mAçãs,
óleo sobre laminado de madeira oval,

escola inglesa, séc. XIX/XX, 

defeitos no suporte, assinado D. W. HADDON (provavelmente David

W. Haddon - act. 1884-1911) 

Dim. - 76 x 60 cm € 800 - 1.200

kitchen interior - Peeling APPles, 
oil on oval plywood, English school, 19th/20th C., 

defects on the frame, signed 

626 donA AméliA de leuchtenberg (1812-1873) - imPerAtriz do brAsil,
óleo sobre madeira, escola europeia, séc. XIX (2º quartel), moldura ao gosto Império 

em madeira e gesso dourados com passe-partout oval, verso com inscrição manuscrita JE VOUS

DOIS AMOUR ET FIDÉLITÉ - PEDRO, com assinatura não identificada e datado de 1829. 

Moldura com inscrição manuscrita no verso REÇU LE 7 OCTOBRE 1829, presumivelmente 

pela mesma mão da inscrição do verso que aparenta ser a do próprio Imperador.

Dim. - 10 x 7,5 cm € 400 - 600

Nota: «Amor e Fidelidade» foi o lema escolhido pelo Imperador D. Pedro I para a nova Ordem da Rosa,

por si criada aquando do seu segundo casamento, precisamente com Dona Amélia de Leuchtenberg.

A PortrAit of donA AmeliA of leuchtenberg (1812-1873) - emPress of brAzil, 
oil on board, European school, 19th C. (2nd quarter), gilt wooden and plaster Empire taste

frame with oval passe-partout (framing), handwritten inscription on the back JE VOUS

DOIS AMOUR ET FIDÉLITÉ - PEDRO, unidentified signature and dated 1829. Frame with

handwritten inscription on the back REÇU LE 7 OCTOBER 1829, presumably by the same

hand of the inscription on the back that appears to be that of the Emperor himself
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627 retrAto de lAurence hyde, 
1º conde de rochester (1642-1711),
óleo sobre tela, escola inglesa, séc. XVII/XVIII,

assinatura não identificada, reentelado, restauros

Dim. - 107 x 87 cm € 2.000 - 3.000

PortrAit of lAurence hyde, 
1st eArl of rochester (1642-1711), 
oil on canvas, English school, 17th./18th C., 

relined, restoration, unidentified signature

628 retrAto de fidAlgo com fAixA e insígniA

dA ordem do esPírito sAnto,
óleo sobre tela, escola francesa, séc. XVIII (1ª metade), 

reentelado, pequenos restauros

Dim. - 133 x 101 cm € 4.500 - 6.750

Nota: a Ordem do Espírito Santo, instituída em 1578 por Henri III, 

foi a ordem de cavalaria mais prestigiada da monarquia francesa. 

De acordo com os seus estatutos só eram admitidos: membros da família

real, membros da hierarquia da Igreja e da Nobreza (com, pelo menos, 

três gerações de varonia nobre) e a certos monarcas estrangeiros aliados 

da coroa francesa. A insígnia da Ordem é a cruz de Malta, exibindo uma

pomba ao centro e uma flor-de-lis entre cada par de adjacentes dos

braços da cruz. Os cavaleiros desta Ordem usavam uma faixa 

azul-celeste, que deu origem à designação como ficaram conhecidos: 

“Les Cordon Bleus”. Existe um retrato muito semelhante de Philippe, 

duc d’Anjou (futuro Filipe V de Espanha), em jovem, da autoria 

de François de Troy (1645-1730) datado de 1696.

PortrAit of A noblemAn with bAnner

And bAdge of the order of the holy sPirit, 
oil on canvas, French school, 18th C. (1st half), 

relined, small restoration
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629 interior de oficinA de ferreiro,
óleo sobre tela, escola europeia, séc. XIX/XX, 

pequenas faltas na tinta, assinatura não identificada

Dim. - 54,5 x 73 cm € 600 - 900

the interior of A blAcksmith’s workshoP, 
oil on canvas, European school, 19th/20th C., 

small faults on the paint, unidentified signature

631 meninos e cães,
par de óleos sobre tela, 

escola inglesa, séc. XIX (2ª metade), 

um com pequeno restauro, 

assinatura não identificada

Dim. - 30,5 x 23 cm € 500 - 750

children And dogs, 
a pair of oils on canvas, 

English school, 19th C. (2nd half), 

one with small restoration,

unidentified signature

630 senhorA com cesto,
técnica mista sobre papel, escola europeia, séc. XIX,

pequenas manchas de humidade

Dim. - 43 x 34,5 cm € 100 - 150

A lAdy with bAsket, 
mixed technique on paper, European school, 19th C.,

small moisture stains
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632 tocAdor de flAutA e PiAnistA,
óleo sobre tela, moldura em madeira e gesso dourados, 

escola francesa, séc. XIX (2ª metade), pequeno enfolamento 

na tela e ligeira falta na pintura, assinado H. DUPREZ

Dim. - 45 x 36 cm € 600 - 900

A flute PlAyer And A PiAnist, 
oil on canvas, gilt wooden and plaster frame, French school, 

19th C. (2nd half), small creasing on the canvas 

and slight fault on the painting, signed H. DUPREZ

633 PAisAgem com ruínAs e AVes,
óleo sobre tela, escola europeia, 

séc. XIX/XX, reentelado, restauros, 

assinado com iniciais J. L. A.

Dim. - 87 x 42 cm € 420 - 630

lAndscAPe with ruins And birds, 
oil on canvas, European school, 19h/20h

C., relined, restorations, 

signed with J. L. A. initials

634 interior de cozinhA com senhorA e criAnçA,
óleo sobre tela, escola inglesa, séc. XIX, 

faltas na tinta, assinatura não identificada 

com iniciais 

Dim. - 63 x 76 cm € 1.000 - 1.500

kitchen interior with womAn And child, 
oil on canvas, English school, 19th C., faults on

the paint, unidentified signature with initials
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635 interior de igrejA góticA com figurAs,
óleo sobre madeira, moldura com aplicações de placas de

tartaruga, assinado TETAR V ELVEN (provavelmente Jan Baptist

Tetar Van Elven - 1805-1879)

Dim. - 51 x 39,5 cm € 2.000 - 3.000

interior of gothic church with figures, 
oil on board, frame with tortoiseshell plaques applications,

Dutch school, 19th C., signed  TETAR V ELVEN (probably Jan

Baptist Tetar Van Elven - 1805-1879)

636 interior de igrejA com cenA bíblicA,
óleo sobre cobre, escola flamenga, riscos e pequenos defeitos 

na pintura, assinado PEETER NEEFFS (provavelmente Peeter I

Neeffs - c.1578-1656/61), verso com inscrição manuscrita N. 1

Dim. - 21 x 15,5 cm € 2.500 - 3.750

interior of A church with biblicAl scene, 
oil on copper, Flemish school, scratches and small defects 

on the paint, signed PEETER NEEFFS (probably Peeter I Neeffs 

- circa 1578-1656/61) with handwritten inscription N. 1

637 noite de luAr,
óleo sobre tela colado em cartão, moldura com vestígios 

de insectos xilófagos, assinado GUILLERME GOMEZ GIL, 

no verso (provavelmente Guillermo Gomez Gil - 1862-1942)

Dim. - 24,5 x 38,5 cm € 400 - 600

moonlight, 
oil on canvas pasted on cardboard, frame with traces of wood

insects, signed on the back GUILHERME GOMEZ GIL 

(probably Guillermo Gomez Gil - 1862-1942)
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638 PAisAgem - cAçAdores e outrAs figurAs

juntAs A lAgo,
óleo sobre tela, escola inglesa, séc. XIX,

assinado COTELLE e datado de 1837

Dim. - 93 x 73 cm € 1.200 - 1.800

lAndscAPe - hunters And other figures

by A lAke, 
oil on canvas, English school, 19th C.,

signed COTELLE and dated 1837

639 cenA de bAtAlhA,
óleo sobre tela, escola francesa, séc. XVII/XVIII, reentelado, 

restauros, etiqueta no verso atribuindo a Jacques Courtois (1621-1676)

Dim. - 83 x 120 cm € 4.000 - 6.000

bAttle scene, 
oil on canvas, French school, 17th/18th C., 

relined, restoration, label on the back crediting 

it to Jacques Courtois (1621-1676)
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642 cAçAdA A cAVAlo,
óleo sobre tela, 

escola francesa, séc. XIX, reentelado

Dim. - 25,5 x 33,5 cm € 800 - 1.200

Nota: etiqueta colada no verso atribuindo 

a Édouard Bernard Swebach (1800-1870)

hunt on horsebAck, 
oil on canvas, French school, 19th C., relined

641 PAisAgem com figurAs Perto de cAstelo e rio,
óleo sobre madeira, escola inglesa, séc. XIX,

pequeno restauro

Dim. - 19 x 24,5 cm € 500 - 750

lAndscAPe with figures neAr cAstle

And riVer, 
oil on board, English school, 19th C., 

small restoration

640 PAisAgem com cAmPoneses,
óleo sobre tela, 

escola francesa, séc. XVIII (2ª metade), 

assinatura não identificada

Dim. - 40 x 58 cm € 800 - 1.200

lAndscAPe with PeAsAnts, 
oil on canvas, French school, 18th C. (2nd half),

unidentified signature
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644 bAco joVem,
óleo sobre tela, escola francesa, séc. XIX, 

reentelado, pequenos restauros

Dim. - 64 x 48 cm € 700 - 1.050

young bAcchus,
oil on canvas, French school, 19th C., 

relined, small restorations

643 guerreiro de ArmAdurA diAnte de cAstelo,
óleo sobre tela, escola italiana, séc. XVII/XVIII, 

reentelado, restauros

Dim. - 100 x 150 cm € 4.000 - 6.000

An Armor wArrior in front of cAstle, 
oil on canvas, Italian school, 17th/18th C., 

relined, restoration



300 cabral moncada leilões 181  |  27 de Setembro

646 nAturezA mortA - cesto com flores,
óleo sobre tela, escola europeia, séc. XVIII/XIX, 

reentelado, restauros, pequenas faltas na pintura

Dim. - 51 x 70 cm € 400 - 600

still life - bAsket with flowers,  
oil on canvas, European school, 18th/19th C., 

relined, restorations, small faults in the painting

645 nAturezAs mortAs,
par de óleos sobre tela, escola espanhola, séc. XVIII, 

reenteladas, pequenos restauros

Dim. - 125 x 94 cm € 2.200 - 3.300

still-liVes,
pair of oils on canvas, Spanish school, 18th C., 

relined, small restorations
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647 nAturezAs mortAs - jArrAs com flores,
par de óleos sobre tela, escola flamenga, séc. XVII, 

reentelados, pequenos restauros, pequenas faltas na pintura

Dim. - 78,5 x 64 cm € 5.000 - 7.500

648 nAturezA mortA - VAso com flores,
relógio de bolso e cAchimbo,
óleo sobre madeira, 

escola holandesa, séc. XVIII/XIX, 

pequenos defeitos no suporte

Dim. - 70 x 89,5 cm € 3.000 - 4.500

still life - VAse with flowers, 
Pocket wAtch And PiPe, 
oil on board, 

Dutch school, 18th/19th C., 

small defects on the support

still life - VAses with flowers, 
a pair of oils on canvas, Flemish school, 17th C.,

relined, small restoration, small faults on the painting
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649 Auto-retrAto de elisAbeth-louise

Vigée-le brun (mAdAme Vigée-le brun),
com A suA filhA jeAnne-lucie,
pastel sobre papel, 

escola europeia, séc. XVIII/XIX

Dim. - 103 x 84 cm € 1.800 - 2.700

Nota: reproduz a pintura original 

de Elisabeth-Louise Vigée-Le Brun (1755-1842),

datada de 1786, que se encontra exposta 

no Museu do Louvre, França.

self-PortrAit of elisAbeth-louise

Vigée-le brun (mAdAme Vigée-le brun),
with her dAughter jeAnne-lucie,
pastel on paper, European school, 18th/19th C.

650 nAturezA mortA - urnA com flores e frutAs,
óleo sobre tela, escola flamenga, séc. XVIII, 

assinatura não identificada

Dim. - 72 x 58,5 cm € 1.500 - 2.250

still life - urn with flowers And fruits,
oil on canvas, Flemish school, 18th/19th C., 

unidentified signature
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651 A PArtidA do doge de VenezA no bucentAuro

durAnte A cerimóniA do diA dA Ascensão,
óleo sobre tela, escola italiana, séc. XIX, reentelado, restauros

Dim. - 57 x 89 cm € 3.000 - 4.500

Nota: reproduz a pintura original de Francesco Guardi (1712-1793), 

datada de c.1775-80, que se encontra exposta no Museu do Louvre, França.

the dePArture of the doge of Venice on the bucentAur during

the ceremony of the Ascension dAy,
oil on canvas, Italian school, 19th C., 

relined, restoration
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653 PAisAgem com rebAnho,
óleo sobre tela, moldura e madeira em gesso dourados, 

escola francesa, séc. XIX, assinado J. PEYROL BONHEUR

(provavelmente Juliette Peyrol-Bonheur – 1830-1891), 

datado de 1865

Dim. - 38 x 46 cm € 800 - 1.200

lAndscAPe with flock, 
oil on canvas, French school, 19th C., signed J. PEYROL

BONHEUR (probably Juliette Peyrol-Bonheur – 1830-1891), 

dated 1865

652 PAisAgens com cães,
dois óleos sobre laminado de madeira, assinados RENÉ

CHOQUET (provavelmente René Maxime Choquet - c. 1875-1939), 

um datado de 1909

Dim. - 27 x 35 cm e 27 x 31 cm € 1.000 - 1.500

lAndscAPe with dogs, 
two oils on plywood, signed  RENÉ CHOQUET 

(probably René Maxime Choquet - circa 1875-1939), 

one dated 1909
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656 paIsagem Com fIguras,
óleo sobre madeira, assinado I. POKHITONOV

(provavelmente Ivan Pokhitonov - 1850-1923)

Dim. - 14,5 x 36 cm € 300 - 450

LanDsCape wIth fIgures, 
oil on board, signed I. POKHITONOV 

(probably Ivan Pokhitonov - 1850-1923)

655 InterIor De Cabana Com eremIta e Camponês,
óleo sobre madeira, escola francesa, séc. XIX, 

assinado ERNEST HILLEMACHER (provavelmente

Eugène Ernest Hillemacher - 1818-1887),

datado de 1858

Dim. - 38 x 46 cm € 400 - 600

InterIor of a hut wIth hermIt anD peasant, 
oil on board, French school, 19th C., 

signed ERNEST HILLEMACHER (probably Eugène

Ernest Hillemacher - 1818-1887) and dated 1858

654 Cão,
óleo sobre tela, escola europeia, séc. XIX (finais),

reentelado, pequenos restauros, 

assinado com iniciais C W e datado de 1898

Dim. - 53 x 64 cm € 350 - 525

Dog, 
oil on canvas, European school, 19th C. (later),

relined, small restoration, 

signed with  C W initials and dated 1898
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657 pastores e rebanho e papagaIo no poLeIro,
sanguínea sobre papel, moldura em madeira entalhada 

e dourada, escola austríaca, séc. XVIII (2ª metade), 

pequenas manchas no papel, assinada (?), etiqueta colada no

verso atribuindo a  Johannes Wilhem Essaias Nilson (séc. XVIII)

Dim. - 17,5 x 25,5 cm € 250 - 375

shepherDs anD fLoCk anD parrot on a perCh, 
sanguine on paper, carved and gilt wooden frame, 

Austrian, 18th C. (2nd half), small stains on the paper, 

signed (?), label on the back crediting it to Johannes 

Wilhelm Essaias Nilson (18th century)

660 embarque para CItera,
miniatura sobre marfim, escola francesa, séc. XIX

Dim. - 8,5 x 13 cm € 200 - 300

Nota: realizada a partir de uma gravura reproduzindo

a pintura original de Antoine Watteau (1684-1721),

datada de 1717, que se encontra exposta no Museu

do Louvre, Paris.

the embarkatIon for Cythera,
miniature on ivory, French school, 19th C.

659 retrato De senhor,
miniatura oval sobre marfim, 

moldura em cobre dourado, 

parte posterior com cabelo, 

escola inglesa, séc. XVIII/XIX, 

falta do vidro

Dim. - 7,5 x 6 cm

€ 200 - 300

658 retrato De fIDaLgo,
miniatura sobre cobre, 

portuguesa, séc. XVIII, 

pequenos defeitos, moldura posterior

Dim. - 6,5 x 5 cm € 150 - 225

portraIt of a nobLe, 
miniature on copper, 

Portuguese, 18th C., 

small defects, late frame

portraIt of a gentLeman, 
oval miniature on ivory, 

gilt copper frame, 

with hairline on the back, 

English school, 18th/19th C., 

missing glass
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662 “Capo DI sorrento”,
aguarela sobre papel, escola inglesa, séc. XIX/XX, 

assinada C. WINKLER e datado de 1902

Dim. - 37,5 x 55,5 cm € 600 - 900

“Capo DI sorrento”, 
watercolour on paper, English school, 19th/20th C., 

signed C. WINKLER and dated 1902

661 paIsagem - Lago entre montanhas,
óleo sobre tela, moldura em madeira e gesso dourados, 

Europa do Norte, séc. XIX/XX, assinado A. SÖRGENSEN

Dim. - 67 x 105 cm € 800 - 1.200

a LanDsCape - Lake between mountaIns, 
oil on canvas, gilt wooden and plaster frame, 

Northern Europe, 19th/20th C., signed A. SÖRGENSEN



308                                                                                                    cabral moncada leilões 181  |  27 de Setembro

665 Cena hIstórICa,
aguarela sobre papel, europeia, séc. XIX

Dim. - 70 x 90 cm € 500 - 750

a hIstorIC sCene, 
watercolour on paper, European, 19th C.

664 fIDaLgo junto a paLáCIo,
aguarela sobre papel, escola italiana, séc. XIX (2ª metade),

faltas na aguarela, assinada F. BARTOLINI - ROMA

(provavelmente Federico Bartolini - act. 1861-1908)

Dim. - 48 x 33 cm € 400 - 600

a nobLe near a paLaCe, 
watercolour on paper, Italian school, 19th C. (2nd half), 

faults on the watercolour, signed F. BARTOLINI - ROMA

(probably Federico Bartolini - act. 1861-1908)

663 fIguras,
aguarela sobre papel, escola italiana, séc. XIX (1º quartel),

pequenas faltas de tinta, assinatura não identificada, 

datada de 1804

Dim. - 26,5 x 37,5 cm € 400 - 600

fIgures, 
watercolour on paper, Italian school, 19th C. (1st quarter), 

small paint faults, unidentified signature, dated 1804
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667 paIsagem - pastores e gaDo junto De CasarIo,
óleo sobre tela, moldura em madeira e gesso dourados, 

escola inglesa, séc. XIX

Dim. - 69,5 x 127 cm € 1.200 - 1.800

666 paIsagem Com fIguras,
aguarela sobre papel, escola francesa, séc. XVIII (finais), 

papel enfolado, vinco no papel

Dim. - 81 x 65 cm € 1.000 - 1.500

LanDsCape wIth fIgures, 
watercolour on paper, French school, 18th C. (late), 

creased paper

Nota: verso com inscrição manuscrita.

a LanDsCape - shepherDs anD CattLe near houses, 
oil on canvas, gilt wooden and plaster frame, English school, 19th C.



668 Copo De aparato Com tampa,
vidro da Fábrica de Coina ou da

Marinha Grande, decoração gravada

“Flores”, pomo da tampa espiralado,

português, séc. XVIII (meados),

esbeiçadelas no interior da tampa

Dim. - 27 cm € 200 - 300

Nota: copo com decoração idêntica

encontra-se no Museu Nacional de Arte

Antiga - vd. CUSTÓDIO, Jorge - “A Real

Fábrica de Vidros de Coina (1719-1747) 

e o vidro em Portugal nos séculos XVIII 

e XVIII”. Lisboa: Ministério da

Cultura/IPPAR, 2002, p. 186, nº 126. 

a CeremonIaL gLass wIth Cover, 
glass from Coina Manufactory or from

Marinha Grande, engraved decoration

“Flowers”, coiled pommel’s cover,

Portuguese, 18th C. (mid), 

chips inside the cover

669 CáLICe,
vidro soprado e moldado, decoração

lapidada «ponta-de-diamante» 

e gravada “Flores”, europeu, séc. XVIII

Dim. - 17 cm € 120 - 180

a gobLet, 
blown and moulded glass, “Diamond

tip” cut and engraved decoration

“Flowers”, European, 18th C.

670 frasCo “Cabaça” Com tampa,
vidro, decoração gravada com inscrições

BARÃO DE ALMEIDA e O MEU AMOR

LHE OFERECE ESTE SIGNAL 

DE AMIZADE, português, séc. XIX

Dim. - 17 cm € 100 - 150

a fLask “gourD” wIth Cover, 
glass, decoration engraved with

inscriptions BARÃO DE ALMEIDA and O

MEU AMOR LHE OFERECE ESTE SINAL

DE AMIZADE, Portuguese, 19th C.

668 669 670
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673 garrafa,
neoclássica, vidro coalhado pintado, decoração policromada e dourada

“Flores e grinaldas”, Boémia, séc. XVIII, algum desgaste no dourado do bordo

Dim. - 30 cm € 150 - 225

Nota: vd. BARROS, Eduardo Corrêa de - “Vidro Coalhado - Uma colecção particular”. 

Lisboa: Edição do Autor, 1993, p. 63.

a bottLe, 
neoclassical, curdled and painted glass, polychrome and gilt decoration

“Flowers and garlands”, Bohemia, 18th C., some wear to the gilt of the rim

672 jarra Com tampa e base,
porcelana de Meissen, decoração relevada “Putti e flores”,

alemã, séc. XIX, pequenas faltas nos relevos, marcada

Dim. - 49 cm (total) € 1.000 - 1.500

a CovereD vase wIth stanD, 
Meissen porcelain, decoration en relief “Flowers and children”,

German, 19th C., small faults on the reliefs, marked

671 jarra granDe,
vidro opaline pintado, decoração policromada

“Paisagem com castelo”, parte inferior a azul 

e dourado, francesa, séc. XIX

Dim. - 44,5 cm € 250 - 375

a Large vase, 
painted opaline glass, 

polychrome decoration “Landscape with castle”, 

blue and gilt lower part, French, 19th C.
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674 par De ânforas Com tampa,
porcelana de Sèvres, decoração a azul e dourado, 

reservas policromadas “Paisagem e Cenas galantes”, 

aplicações em bronze, francesas, séc. XIX (2ª metade), 

uma tampa partida e colada

Dim. - 42 cm € 600 - 900

a paIr of amphorae wIth Cover, 
Sèvres porcelain, blue ad gilt decoration, 

polychrome reserves “Landscape and gallant scenes”,

bronze applications, French, 19th C. (2nd half), 

one broken and glued cover

675 par De CanDeLabros De DoIs Lumes “puttI”,
Napoleão III, bronze dourado, decoração relevada 

e cinzelada, bases de mármore branco com aplicações 

e pés em bronze relevado, vazado e dourado, 

franceses, séc. XIX (2ª metade), sinais de uso

Dim. - 33 cm € 1.200 - 1.800

a paIr of two-LIght CanDeLabra “puttI”, 
Napoleon III, gilt bronze, chiselled decoration

en relief, white marble stands with pierced 

and gilt bronze applications and feet en relief,

French, 17th C. (2nd half), signs of use

676 CaIxa De rapé ovaL,
tartaruga, aros em ouro de 750/1000,

tampa com miniatura sobre marfim “Fidalgo”,

francesa, séc. XVIII/XIX, faltas e defeitos, 

marcas de teor, da cidade de Paris e de ourives S/C (?)

Dim. - 3 x 7 x 5,5 cm € 300 - 450

an ovaL snuff box, 
tortoiseshell, 750/1000 gold rings, 

cover with miniature on ivory “Noble”, 

French, 18th/19th C., faults an defects, 

Paris Hallmark and maker’s mark (?)S/C



677 servIço De Chá e De Café,
ao gosto Império, porcelana, composto por bule, cafeteira, 

leiteira, açucareiro, oito chávenas com pires, 

decoração policromada e dourada “Flores”, francês, séc. XIX, 

tampa e base do açucareiro com restauros, desgaste no dourado

Dim. - 27 cm € 500 - 750

a tea anD Coffee set, 
Empire manner, porcelain, comprising a teapot, a milk jug, 

a sugar bowl, 8 cups with saucer, polychrome and gilt

decoration “Flowers”, French, 19th C., restored sugar 

bowl’s cover and base, wear to the gilt, small chips

678 Cesto ovaL,
porcelana, decoração vazada, policromada e dourada 

com monograma encimado por coroa de conde, 

francês, séc. XIX (2ª metade), desgaste no dourado

Dim. - 14,5 x 34,5 x 24,5 cm € 300 - 450

an ovaL basket, 
porcelain, polychrome, gilt and pierced decoration

with monogram surmounted by a Count coronet, 

French, 19th C. (2nd half), wear to the gilt
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679 par De travessas Côvas pequenas reCortaDas,
porcelana, decoração relevada e dourada com monograma 

da Rainha D. Maria II encimado por coroa real, 

europeias, séc. XIX, pequena esbeiçadela, 

uma com pequeno desgaste no dourado, sem marca, 

modelo da Maison Edouard Honoré (c. 1830-1840)

Dim. - 4 x 25,5 x 19,5 cm € 150 - 225

Nota: integraram o serviço de mesa “Casquinha” da Rainha D. Maria II,

que foi utilizado nas cerimónias do casamento do Rei D. Luis I 

com Dona Maria Pia de Sabóia, em 1862. 

vd. http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/Objectos

Consultar.aspx?IdReg=989171

A Cabral Moncada Leilões regista e agradece a disponibilidade 

da Dra. Cristina Neiva Correia, conservadora do Palácio Nacional 

da Ajuda, pelas informações prestadas.

680 par De jarras,
Carlos X (1824-1830), cristal, decoração lapidada 

«ponta de diamante», francesas, esbeiçadelas

Dim. - 24,5 cm € 200 - 300

a paIr of vases, 
Charles X (1824-1830), crystal, cut decoration 

“Diamond tip”, French, chips
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681 estojo para jóIas,
pele bordeaux, interior com gavetas com divisórias

forradas a veludo e seda azuis, 

tampa com chapa de metal amarelo gravado

“Armas da Rainha Dona Maria Pia” 

(Armas Reais de Portugal e Sabóia),

europeu, séc. XIX (3º quartel), 

lacres com vestígios de inscrição, 

sinais de uso, desgaste na pele

Dim. - 28,5 x 43 x 21 cm € 1.500 - 2.250

a jeweLry Case, 
bordeaux leather, interior with blue silk and velvet lined

drawers with dividers, cover with engraved yellow metal

plate “The coat of arms of Queen Dona Maria Pia 

of Portugal, Portugal and Saboia”, 

European, 19th C. (3rd quarter), seals with traces 

of inscriptions, signs of use, wear to the leather

Nota: exemplar semelhante integra a Colecção do Palácio

Nacional da Ajuda, Lisboa (s/ nº de inventário).
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683 poLvorInho,
chifre, decoração relevada “Flores” com inscrições JAXP. 

e 8-12-1879, aplicações em metal branco, francês, séc. XIX, 

marcado BOCHE À PARIS

Dim. - 33 cm € 200 - 300

a powDer fLask,  
horn, decoration en relief “Flowers” with JAXP 

and 8-12-1879 inscriptions, white metal applications 

marked BOCHE À PARIS, French, small defects

682 CaIxa De músICa,
bronze relevado e dourado, interior com “Pássaro”, 

com chave, a funcionar, europeia, séc. XIX/XX, 

pequeno desgaste no dourado

Dim. - 4,4 x 10,5 x 7 cm € 1.000 - 1.500

a musIC box, 
gilt bronze en relief, interior with “bird” 

with key and working, European, 19th/20th C., 

small wear to the gilt



684 DoIs CanDeLabros De seIs Lumes,
estilo Império, bronze dourado e «à patine noir»

“Vitória”, pedestal em mármore, 

franceses, séc. XIX (2ª metade), 

falta de cinco bobèches, desgaste no dourado

Dim. - 85 cm € 3.000 - 4.500

a two sIx-LIght CanDLestICks, 
Empire style, gilt and «à patine noir» 

bronze “Victory”, marble stand, 

French, 19th C. (2nd half), 

wear to the gilt, five candle-guards missing

Notas: 

1. Praticamente idênticos e formando

aparentemente um par, os candelabros

apresentam contudo pequenas diferenças 

entre si: no relevo do verso das asas; 

no relevo das bases das bobèches; 

na largura das braceletes.

2. Exemplares semelhantes encontram-se 

na Palácio Nacional da Ajuda, 

nºs. inv. 4157 e 4158.
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685 Canapé,
ao gosto Guilherme IV, 

murta com entalhamentos, 

aplicações em latão relevado 

e dourado, pés zoomórficos,

assento e costas de palhinha,

europeu, séc. XIX, 

pequenos defeitos, 

palhinha não original, 

falta de uma aplicação

Dim. - 100 x 224 x 73 cm

€ 1.500 - 2.250

686 bonheur-Du-jour,
Napoleão III, ao gosto Boulle, marchetaria de madeira

ebanizada, tartaruga e metal dourado, aplicações em bronze

relevado e dourado, francês, séc. XIX (2ª metade), pequenos

defeitos, pequenas faltas, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 129 x 78 x 48 cm € 800 - 1.200

a bonheur-Du-jour,
Napoleon III, boulle manner, ebonised wooden marquetry,

tortoise and yellow metal, gilt bronze applications, 

French, 19th C. (2nd half), small defects, small faults, 

traces of wood insects

687 guérIDon,
metal vazado, relevado e dourado, tampo de mármore, 

francês, séc. XIX/XX, defeito no mármore, 

pequeno desgaste no dourado

Dim. - 79 x 50 x 40 cm € 150 - 225

a guérIDon,
pierced and gilt metal en relief, marble top, 

French, 19th/20th C., faulty marble, small wear to the gilt

a settee, 
romantic, carved myrtlewood, relief and gilt brass applications,

cane back and seat, zoomorphic feet, European, 19th C., 

small defects, non-original cane, one application missing
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688 CómoDa,
estilo Luís XV, madeira entalhada e dourada, 

laterais relevados com as armas reais

de França (França e Navarra), ferragens 

e aplicações em bronze, tampo de mármore, 

francesa, séc. XIX, faltas no dourado, 

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 97 x 116 x 62 cm € 2.000 - 3.000

a CommoDe, 
Louis XV style, carved and gilt wood, 

sides en relief with the Royal coat of arms of

France (France and Navarre), bronze mounts 

and aplications, marble top, French, 19th C.,

faults on the gilding, traces of wood insects

689 CreDênCIa,
estilo Luís XVI, madeira entalhada e dourada “Flores e bolotas”,

travejamento com escultura ao centro “Figura masculina”, 

tampo de mármore, francesa, séc. XIX, mármore posterior,

pequenas faltas, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 85 x 157 x 71 cm € 2.500 - 3.750

a ConsoLe, 
Louis XVI style, carved and gilt wood “Flowers and acorns”,

stretchers with centre sculpture “Male figure”, 

marble top, French, 19th C., later marble, 

small faults, traces of wood insects
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690 mesa De Centro,
estilo Luís XVI, madeira entalhada e dourada, 

tampo marmoreado e policromado “Flores e laços”, 

centro do tampo com reserva oval pintada “Vénus e Marte”,

francesa, séc. XIX (2ª metade), restauros, 

pequenas faltas na policromia

Dim. - 78 x 106 x 70 cm € 800 - 1.200

691 Conjunto De quatro fauteuILs,
Luís XVI (1774-1791), nogueira, 

assentos e costas estofados, franceses, restauros, 

estofos modernos, vestígios de insectos xiófagos

a set of four armChaIrs/fauteuILs, 
Louis XVI (1774-1791), walnut, 

upholstered seats and backs, French, 

restoration, modern upholstery, 

a Centre tabLe, 
Louis XVI style, carved and gilt wood, 

polychrome and marbled top “Flowers and bows”, 

oval reserve “Venus and Mars”, French, 19th C. (2nd half),

restoration, small faults on polychrome
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692 par De armárIos baIxos,
Napoleão III, ao gosto Boulle, madeira ebanizada, 

decoração com marchetaria de metal e tartaruga, 

aplicações em bronze, tampos de mármore, 

franceses, séc. XIX (2ª metade), 

pequenas faltas e defeitos, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 102 x 112 x 43 cm € 800 - 1.200

693 seCretárIa De senhora,
Napoleão III, marchetaria de ébano, raiz de pau-santo e marfim,

interior em pau-violeta e ébano com divisórias e espelho, 

francesa, séc. XIX (4º quartel), - posterior a 1878 - faltas, 

faltas nos embutidos, vestígios de insectos xilófagos, marcada 

na fechadura VVE P. SORMANI & FILS À PARIS - 10, R. CHARLOT 

Dim. - 73 x 64 x 43,5 cm € 1.200 - 1.800

a bonheur-Du-jour (LaDy bureau), 
Napoleon III, ebony, burr-Brazilian rosewood and ivory marquetry,

ebony and kingwood interior with partitions and mirror, 

French, 19th C. (4th quarter), - posterior to 1878 - faults, 

faults on the inlays, traces of wood insects, marked on the lock

VVE P. SORMANI & FILS À PARIS - 10, P. CHARIOT

a paIr of Low CabInets, 
Napoleon III, Boulle manner, ebonised wood, 

metal and tortoiseshell marquetry decoration, 

bronze applications, marble tops, French, 19th C. (2nd half),

small faults and defects, traces of wood insects

Nota: Paul Sormani (1817-1877) foi um dos “ébenistes” mais importantes 

da época de Napoleão III, tendo recebido diversas medalhas, nomeadamente 

a Medalha de Prata da Exposição Universal de  Paris de 1855 e a de Bronze na

Exposição Universal de Londres de 1862. Forneceu algumas das mais importantes

casas europeias tais como a francesa, através da Imperatriz Eugénia, 

ou a Casa Real Portuguesa, através das encomendas da Rainha D. Maria Pia.

No Palácio Nacional da Ajuda existem móveis de diversas tipologias, do estilo

Luís XV e Luís  XVI, com a sua estampilha que se encontram em exposição. 

Após a sua morte em 1877 a casa continua sob a direcção da sua mulher 

e filhos, tendo recebido a Medalha de Ouro da Exposição Universal 

de Paris de 1878, entre outros prémios.  Vd. ANDRADE, Maria do Carmo

Rebello de – «O Mobiliário da época de Napoleão III nas colecções 

do Palácio Nacional da Ajuda», in “Artigos em Linha”, nº 4. 

Lisboa: Palácio Nacional da Ajuda, 2010, 

http://www.palacioajuda.pt/pt-PT/estudos/ContentDetail.aspx?id=838,

consultado a 07-09-2016 às 12:45h.
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694 par De toCheIros granDes,
Guilherme IV (1830-1837),

mogno, coluna canelada, 

aplicações em cobre vazado e dourado, 

ingleses, pequenas faltas e defeitos,

topo de um tocheiro com restauro, 

suportes dos abat-jours diferentes, 

adaptados a candeeiros eléctricos

Dim. - 200 cm (total) € 800 - 1.200

a paIr of Large torChères, 
William IV (1830-1837)

mahogany, ribbed column,

pierced and gilt copper applications, 

English, small faults and defects, 

restored top of one torchère, 

different lamp shades supports, 

adapted to electrified lamps

695 roCa De fIar,
carvalho e nogueira, aplicações em osso, 

inglesa, séc. XVIII, restauros, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 175 cm € 400 - 600

a spInnIng wheeL,
oak and walnut, bone applications, English, 18th C.,

restorations, small faults and defects

696 banCo,
estilo Luís XVI, madeira entalhada, pintada e dourada, 

assento estofado a seda vermelha com dourados e prateados,

francês, séc. XIX, faltas na pintura e no dourado, 

estofo posterior, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 49 x 44 x 38 cm € 300 - 450

a benCh, 
Louis XVI style, carved, painted and gilt wood, 

red silk upholstered seat with gildings and silverings, 

French, 19th C., faults on both painting and gilding, 

later upholstery, traces of wood insects
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697 mesa reDonDa,
tampo de alabastro com trabalho de embutidos de «pietra dura» 

de diversas colorações “Rosácea e parras com cachos de uvas”, 

coluna central em alabastro esculpido, italiana, séc. XIX, 

restauros, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 76 x 86 cm € 1.200 - 1.800

a rounD tabLe, 
alabaster top with “pietra-dura” inlays with different colours 

“Rosette and vine leaves with bunches of grapes”, carved alabaster

central column, Italian, 19th C., restoration, small faults and defects

698 par De CoLunas baIxas,
Napoleão III, alabastro e mármore, 

aplicações em bronze relevado e dourado, 

francesas, séc. XIX (2ª metade), 

bases e topos com faltas

Dim. - 70 x 39 x 39 cm € 1.800 - 2.700

a paIr of Low CoLumns, 
Napoleon III, alabaster and marble, 

gilt bronze applications e relief, 

French, 19th C. (2nd half), bases and tops with faults
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Casa Senhorial na Junqueira - Lisboa

Lotes 699 - 781
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699 vIsta De maCau - boCCa tIgrIs

(estreIto no DeLta Do rIo Das péroLas),
moldura original lacada, óleo sobre tela, 

escola chinesa, séc. XIX, reentelado, restauros

Dim. - 45 x 77 cm € 8.000 - 12.000

a vIew of maCao - boCCa tIgrIs

(straIt In the pearL rIver DeLta), 
oil on canvas, lacquered original frame, 

Chinese school, 19th C., relined, restorations

700 vIsta De maCau,
óleo sobre tela, moldura original lacada, 

escola chinesa, séc. XIX, reentelado, restauros

Dim. - 45 x 77 cm € 8.000 - 12.000

a vIew of maCao, 
oil on canvas, lacquered original frame, 

Chinese school, 19th C., relined, restorations

701 vIsta De maCau,
óleo sobre tela, moldura original lacada, 

escola chinesa, séc. XIX, reentelado, restauros

Dim. - 45 x 77 cm € 8.000 - 12.000

a vIew of maCao, 
oil on canvas, lacquered original frame, 

Chinese school, 19th C., relined, restorations
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702 saLa mInIatura,
diversos materiais, maquineta em mogno, 

portuguesa, séc. XIX, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 26 x 26 x 17 cm € 150 - 225

a mInIature room, 
several materials, mahogany display cabinet, 

Portuguese, 19th C., small faults and defects

703 Conjunto De CInCo CaDeIras,
pombalinas, pau-santo, costas recortadas e vazadas,

portuguesas, séc. XVIII (3º quartel), estofos não originais,

restauros, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 93 x 53 x 53 cm € 1.500 - 2.250

a set of fIve ChaIrs, 
Pombaline, Brazilian rosewood, scalloped and pierced backs,

Portuguese, 18th C., (3rd quarter), non-orginal upholstery,

restoration, small faults and defects
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704 toCheIro,
D. José (1750-1777), madeira entalhada, pintada 

e dourada, assente sobre base com decoração idêntica,

português, pequenos defeitos, restauros, electrificado,

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 110 cm € 400 - 600

a torChère, 
D. José I, King of Portugal (1750-1777), carved, 

painted and gilt wood, based on a stand with similar

decoration, Portuguese, small defects, restoration,

electrified, traces of wood insects

705 espeLho,
Luís XVI (1774-1791), moldura em madeira entalhada 

e dourada, cimalha com espelho oval e “Grinaldas”,

francês, pequenas faltas no dourado

Dim. - 162 x 72 cm € 1.000 - 1.500

a mIrror, 
Louis XVI (1774-1791), gilt and carved wooden frame,

cornice with oval mirror “Garlands”, French, 

small faults on the gilt

706 par De fauteuILs,
estilo Luís XVI, madeira entalhada 

e dourada, assento estofado a tapeçaria

de Aubusson, franceses, séc. XIX,

desgaste no dourado, 

tapeçaria com sinais de uso, 

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 95 x 65 x 71 cm

€ 1.500 - 2.250

a paIr of fauteuILs, 
Louis XVI style, carved and gilt wood,

Aubusson tapestry upholstered seat,

French, 19th C., wear to the gilt,

tapestry with signs of use, 

traces of wood insects
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707 Cena De taberna Com fIguras,
óleo sobre tela, escola flamenga, séc. XVII, reentelado, restauros

Dim. - 83 x 56 cm € 5.000 - 7.500

a tavern sCene wIth fIgures, 
oil on canvas, Flemish school, 17th C., relined, restored

709 mesa Com gaveta,
marchetaria de pau-santo, nogueira, pau-cetim e buxo “Flores,

mascarões e pássaros”, colunas e pés torneados em madeira

ebanizada, holandesa, séc. XVIII/XIX, restauros, pequenas faltas na

marchetaria, pequenos defeitos, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 75 x 113 x 85,5 cm € 2.200 - 3.300

a tabLe wIth Drawer, 
Brazilian rosewood, walnut, satinwood and boxwood marquetry

“Flowers, grotesque masks and birds”, ebonised and turned

wooden feet and columns, Dutch, 18th/19th C., restoration,

small faults on marquetry, small defects, traces of wood insects

708 Cena exterIor Com estaLagem,
óleo sobre tela, escola flamenga, séc. XVII, 

reentelado, pequenos restauros

Dim. - 47 x 62 cm € 2.200 - 3.300

Nota: verso com etiqueta atribuindo a autoria a Barend Gael (1620-1703).

an exterIor sCene near an Inn, 
oil on canvas, Flemish school, 17th C., 

relined, small restauration



cabral moncada leilões 181  |  27 de Setembro 329

711 Conjunto De seIs CaDeIras,
D. José (1750-1777), pau-santo com entalhamentos, costas recortadas e vazadas,

pernas com travessas torneadas, coxins em couro lavrado, portuguesas, 

pequenos defeitos, restauros, coxins posteriores, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 106 x 52 x 52 cm € 5.000 - 7.500

a set of sIx ChaIrs, 
D. José I, King of Portugal (1750-1777), carved Brazilian rosewood, 

scalloped and pierced backs, legs with turned stretchers, embossed leather seats,

Portuguese, small defects, restoration, later seats, traces of wood insects

710 travessa oItavaDa,
porcelana chinesa de exportação, aba encanastrada, decoração a azul, policromada e dourada

com armas tradicionalmente atribuídas ao 1º visconde de Mirandela - Francisco António 

da Veiga Cabral da Câmara Pimentel (1734-1810) - 2º serviço,  reinado Jiaqing (1796-1820)

Dim. - 36 x 28 cm € 2.000 - 3.000

an oCtagonaL Large DIsh, 
Chinese export porcelain, intertwined rim, blue, polychrome and gilt decoration with 

the coat of arms usually attributed to the 1st Viscount of Mirandela - Francisco António

da Veiga Cabral da Câmara Pimentel (1734-1810) - 2nd service, Jiaqing period (1796-1820)

Nota: vd. CASTRO, Nuno - “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império 

- Portugal / Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007, p. 201; SANTOS, 

A. Varela - “Portugal na Porcelana da China - 500 Anos de Comércio”. 

Lisboa: Artemágica, 2008, volume II, pp. 630-635, que prefere a atribuição 

do serviço a D. António Luís da Veiga Cabral e Câmara (1793-1819), 

Bispo de Bragança; e DIAS, Pedro - “Heráldica Portuguesa na Porcelana d

a China Qing”. Lisboa: Centro Ciêntifico e Cultural de Macau, 2014, 

pp. 210-211, que corrobora a segunda atribuição.

Nota: vd. PINTO, Augusto Cardoso;

NASCIMENTO, J. F. da Silva - “Cadeiras

Portuguesas”. Lisboa: Edição dos

autores, 1998, estampa XCII, fig. 194.
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714 mesa De enCostar pequena,
estilo D. João V, mogno com entalhamentos, pés de «garra e bola», 

portuguesa, séc. XIX, pequenos defeitos, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 35 x 61 x 35 cm € 200 - 300

a smaLL sIDe tabLe, 
D. João V (King of Portugal) style,, carved mahogany, «claw and ball» feet,

Portuguese, 19th C., small defects, traces of wood insects

713 mesa De pé-De-gaLo pequena,
D. José (1750-1777), pau-santo com

entalhamentos, tampo recortado,

portuguesa, restauros, faltas e defeitos

Dim. - 59 x 44 cm € 300 - 450

a smaLL trIpoD tabLe, 
D. José I, King of Portugal (1750-1777),

carved Brazilian rosewood, scalloped top,

Portuguese, restoration, faults and defects

712 oratórIo,
D. José (1750-1777)/D. Maria I (1777-1816),

madeira pintada, marmoreada e dourada,

interior com fundo pintado e dourado

“Flores”, português, pequenas faltas 

e defeitos, vestígios de insectos xilófagos,

assente sobre mesa do mesmo gosto 

de fabrico posterior 

Dim. - 220 x 85 x 44 cm (total)

€ 800 - 1.200

an oratory, 
D. José I, King of Portugal (1750-1777)

/D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816),

painted, marbled and gilt wood, interior with

painted and gilt background “Flowers”,

Portuguese, small faults and defects, 

traces of wood insects, 

based on a later table to the same style
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715 jean pILLement - 1728-1808,
paIsagem fLuvIaL Com moInho e fIguras,
óleo sobre tela, pequenos restauros,

assinado e datado 1785

Dim. - 54 x 79 cm

€ 15.000 - 22.500

a rIver LanDsCape wIth mILL anD

fIgures, 
oil on canvas, small restoration, 

signed and dated 1785

716 jean pILLement - 1728-1808,
paIsagem fLuvIaL Com moInho e fIguras,
óleo sobre tela, pequenos restauros,

assinado e datado 1785

Dim. - 54 x 79 cm

€ 15.000 - 22.500

a rIver LanDsCape wIth mILL

anD fIgures, 
oil on canvas, small restoration, 

signed and dated 1785



332                                                                                                    cabral moncada leilões 181  |  27 de Setembro

718 CrIsto CruCIfICaDo,
Lusíada, escultura em marfim, vertente indo-portuguesa, 

séc. XVIII/XIX, escultura com colagem, cruz posterior em madeira

entalhada e dourada com pequenas faltas no dourado

Dim. - 12,5 cm (cristo); 58,5 cm (total) cm € 200 - 300

the CruCIfIeD ChrIst, 
ivory sculpture, carved and gilt wooden cross, 

Indo-Portuguese, 18th/19th C., small faults on the gilding

720 fIguras femInInas sentaDas,
par de esculturas em madeira policromada, portuguesas, séc. XVIII,

adaptadas a tocheiros, pequenas faltas na policromia

Dim. - 39 cm € 600 - 900

femaLe fIgures sIttIng, 
a pair of polychrome wooden sculptures, Portuguese, 18th C.,

adapted to torchères, small faults on polychrome

719 moLDura De saCra,
D. José (1750-1777), madeira entalhada e dourada,

portuguesa, pequenos defeitos 

Dim. - 42 x 51 cm € 250 - 375

a saCra frame, 
D. José I, King of Portugal (1750-1777), 

carved and gilt wood, Portuguese, small defects

717 são sebastIão,
escultura em madeira, 

com restos de preparo, portuguesa, 

séc. XVII, restauros, faltas e defeitos

Dim. - 79,5 cm            € 400 - 600

st. sebastIan, 
wooden sculpture, traces 

of preparation, Portuguese, 17th C.,

restoration, faults and defects
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722 bergère “à La reIne”,
estilo Luís XVI, madeira entalhada e dourada, estofado a tapeçaria 

de Aubusson, francesa, séc. XIX/XX, pequenas faltas no dourado,

vestígios de insectos xilófagos, desgaste na tapeçaria

Dim. - 105 x 69 x 68 cm € 400 - 600

721 paIsagem Com fIguras,
óleo sobre tela, escola

flamenga, séc. XVIII,

reentelado, restauros

Dim. - 81 x 110 cm

€ 4.000 - 6.000

LanDsCape wIth fIgures, 
oil on canvas, 

Flemish school, 18th C., 

relined, restoration

723 festa na aLDeIra,
óleo sobre madeira, escola flamenga, séc. XVII,

pequenos restauros

Dim. - 23 x 23 cm € 1.500 - 2.250

party In the vILLage, 
oil on board, Flemish school, 17th C., 

small restoration

a bergère “à La reIne”, 
Louis XVI style, carved and gilt wood,

Aubusson tapestry upholstered, 

French, 19th/20th C., 

small faults on the gilding, 

traces of wood insects, 

wear to the tapestry
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724 pato,
escultura em porcelana de Meissen, decoração policromada, alemã, séc. XIX, 

corpo com grande cabelo, pequenas faltas nas folhas e na base, marcada

Dim. - 44 x 45 x 30 cm € 1.500 - 2.250

a DuCk, 
Meissen porcelain sculpture, polychrome decoration, German, 19th C., 

body with huge hairline, small faults on the leaves and base, marked

726 DoIs Cestos renDILhaDos,
porcelana chinesa de exportação, decoração 

a azul e dourado com monogramas JAG,

reinado Jiaqing (1796-1820), pegas refeitas, 

desgaste nas decorações, o maior com cabelo

Dim. - 11 x 23 x 18,5 cm € 280 - 420

two IntertwIneD baskets, 
Chinese export porcelain, blue and gilt

decoration with JAG monogram, 

Jiaqing period (1796-1820), redone handles,

wear on decoration, the larger with hairline

725 CovILhete LobaDo,
porcelana chinesa de exportação,

decoração a rosa e sépia “Flores”,

reinado Qianlong (1736-1795), 

desgaste na decoração

Dim. - 2,5 x 22 x 22 cm € 120 - 180

a smaLL Lobate DIsh, 
Chinese export porcelain, 

pink and sepia decoration “Flowers”,

Qianlong period (1736-1795), 

wear on decoration

727 travessa pequena De terrIna,
porcelana chinesa de exportação,

decoração policromada “Flores”,

reinado Jiaqing (1796-1820),

pequeno desgaste 

na decoração, cabelo

Dim. - 3 x 21 x 15,5 cm

€ 200 - 300

a smaLL tureen’s stanD, 
Chinese export porcelain,

polychrome decoration “Flowers”,

Jiaqing period (1796-1820), 

small wear on decoration, 

hairline
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728 naturezas-mortas,
par de óleos sobre tela, 

escola europeia, séc. XVII, 

reentelados, restauros

Dim. - 87 x 115 cm

€ 10.000 - 15.000

a stILL-LIfe, 
a pair of oils on canvas, 

European school, 17th C., 

relined, restoration
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730 travessa oItavaDa,
porcelana chinesa de exportação, aba encanastrada, decoração a azul, 

policromada e dourada com armas tradicionalmente atribuídas ao 1º visconde 

de Mirandela - Francisco António da Veiga Cabral da Câmara Pimentel (1734-1810) 

- 2º serviço,  reinado Jiaqing (1796-1820)

Dim. - 36,5 x 27,5 cm € 2.000 - 3.000

an oCtagonaL Large DIsh, 
Chinese export porcelain, intertwined rim, blue, polychrome and gilt decoration with 

the coat of arms usually attributed to the 1st Viscount of Mirandela - Francisco António 

da Veiga Cabral da Câmara Pimentel (1734-1810) - 2nd service, Jiaqing period (1796-1820)

729 espeLho,
moldura em madeira entalhada e dourada “Flores”, português,

adaptação de elementos antigos de igreja, faltas no dourado

Dim. - 96 x 53 cm € 150 - 225

a mIrror, 
carved and gilt wooden frame “Flowers”, Portuguese, adapted

from old Church carving elements, faults on the gilt

731 par De bergères “a La reIne”,
estilo Luís XVI, faia entalhada e pintada, 

francesas, séc. XIX/XX, vestígios de insectos

xilófagos, estofo moderno

Dim. - 94 x 70 x 75 cm € 1.000 - 1.500

a paIr of bergères “à La reIne”, 
Louis XVI manner, carved and lacquered

beech, French, 19th/20th C., 

traces of wood insects, modern upholstery

Nota: CASTRO, Nuno - “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império - Portugal / Brasil”. 

Lisboa: ACD Editores, 2007, p. 201; SANTOS, A. Varela - “Portugal na Porcelana da China - 500

Anos de Comércio”. Lisboa: Artemágica, 2008, volume II, pp. 630-635, que prefere a atribuição

do serviço a D. António Luís da Veiga Cabral e Câmara (1793-1819), Bispo de Bragança; e DIAS,

Pedro - “Heráldica Portuguesa na Porcelana da China Qing”. Lisboa: Centro Ciêntifico e Cultural

de Macau, 2014, pp. 210-211, que corrobora a segunda atribuição.
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732 susana e os veLhos,
óleo sobre tela, escola europeia, séc. XVII/XVIII, 

reentelado, restauros

Dim. - 75 x 93 cm € 2.000 - 3.000

susanna anD the eLDers, 
oil on canvas, European school, 17th/18th C., 

relined, restoration

733 Cena De InterIor - LeItura De Carta,
óleo sobre tela, escola europeia, séc. XIX/XX, 

assinatura não identificada

Dim. - 38 x 48 cm € 2.000 - 3.000

a DomestIC sCene - reaDIng a Letter, 
oil on canvas, European school, 19th/20th C., 

unidentified signature
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734 vestIDo De senhora,
tecido castanho com lantejoulas douradas 

e prateadas, português, séc. XX (anos 60), 

falta de lantejoulas, rasgões nas mangas,

assinado M. Luisa Bacelar

Dim. - 187 cm € 100 - 150

a LaDy’s Dress, 
brown fabric with gilt and silver sequins,

Portuguese, 20th C. (the 60s), 

missing sequins, tears on the sleaves,

signed M. Luisa Bacelar

735 espeLho,
moldura em madeira entalhada 

e dourada, espanhol, séc. XVIII, 

falta do aplique

Dim. - 31,5 x 21 cm € 100 - 150

a waLL sConCe, 
carved and gilt wooden frame, 

Spanish, 18th C., missing of the arm

737 arCa,
cânfora, revestimento a couro e pregaria, aplicações de metal amarelo,

decoração policromada “Flores”, China, séc. XIX (2ª metade), pés

posteriores, desgaste na decoração, pequenos defeitos

Dim. - 55 x 92 x 46 cm € 350 - 525

a Large Chest, 
camphor, leather lined with studs, yellow metal applications,

polychrome decoration “Flowers”, Chinese, 19th C. (2nd half), 

later feet, wear on decoration, small defects

736 fIguras femInInas,
par de grupos escultóricos em porcelana de Meissen, 

decoração policromada e dourada, alemãs, séc. XIX, faltas, marcadas

Dim. - 15,5 cm (a maior) € 120 - 180

femaLe fIgures, 
a pair of Meissen porcelain sculpture sets, 

polychrome and gilt decoration, German, 19th C., faults, marked
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738 retrato De senhor,
pastel sobre pergaminho, 

escola europeia, séc. XVIII

Dim. - 44 x 35 cm € 2.500 - 3.750

a gentLeman’s portraIt, 
pastel on parchment, European school, 18th C.

740 seCretárIa De meIa-Lua Com pequeno aLçaDo,
ao gosto Queen Anne, mogno e folheado de raiz de mogno 

com entalhamentos, frisos e puxadores em bronze relevado, 

inglesa, séc. XX, faltas no folheado do tampo

Dim. - 108 x 94 x 51 cm € 200 - 300

a DemI-Lune bureau wIth smaLL bookCase, 
Queen Anne manner, mahogany and burr-mahogany veneer with

carvings, bronze friezes and handles en relief, English, 20th C., 

faults on the top’s veneer

739 retrato De senhora,
óleo sobre tela, escola europeia, séc. XVIII, 

reentelado, pequenos restauros

Dim. - 80 x 63 cm € 4.500 - 6.750

a LaDy’s portraIt, 
oil on canvas, European school, 18th C., 

relined, small restorations



741 Conjunto De taça granDe e vInte e CInCo taças,
cristal verde, decoração a ouro “Pássaro, 

borboletas e flores”, francês, séc. XIX/XX

Dim. - 10 x 36 x 24 cm € 600 - 900

a set of Large bowL anD 25 Cups, 
green crystal, gilt decoration “Bird, 

butterflies and flowers”, French, 19th/20th C.

742 peIxes,
grupo escultórico em vidro de Murano, 

decoração a rosa e verde com polvilhado de ouro, 

italiano, séc. XX

Dim. - 29 cm € 150 - 225

fIshes, 
Murano glass sculptural set, 

pink and green decoration sprinkled with gold, 

Italian, 20th C.

743 taça e par De CastIçaIs,
vidro fosco e rosa de Murano, 

italianos, séc. XX

Dim. - 20 x 28 cm (taça)

€ 150 - 225

a bowL anD a paIr of CanDLestICks, 
Murano matte and pink glass, 

Italian, 20th C.
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746 armárIo pequeno,
castanho e carvalho com entalhamentos, portas e laterais ao gosto

gótico “Linho plissado”, ferragens em ferro, português, séc. XIX,

pequenas faltas e defeitos

Dim. - 92 x 101 x 41 cm € 200 - 300

a smaLL CabInet, 
chestnut and oak with carvings, doors and sides to the Gothic

manner “pleated linen”, iron mounts, Portuguese, 19th C., 

small fault and defects

745 par De LumInárIas De três Lumes,
venezianos, molduras em madeira entalhada, pintada e dourada,

espelhos gravados “Figuras mitológicas”, “Brasões” e “Bustos de

imperadores romanos”, italianas, séc. XIX, algum desgaste no espelho

Dim. - 93 x 58 cm € 1.400 - 2.100

a paIr of three-LIght waLL sConCes, 
Venetian, carved, painted and gilt wooden frames, engraved mirrors

“Mithology figures”, “Crests” and “Busts of Roman Emperors”, 

Italian, 19th C., some wear to the mirror

744 par De CanDeeIros a petróLeo,
Napoleão III, bronze relevado e dourado “Mascarões e frutos”,

globos e chaminés em vidro, francês, séc. XIX (2ª metade),

electrificados, desgaste no dourado

Dim. - 74 cm (total) € 700 - 1.050

a paIr of oIL Lamps, 
Napoleon III, gilt bronze en relief “Grotesque masks and fruit”,

glass globes and chimneys, French, 19th C. (2nd half), 

electrified, wear to the gilt
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747 orDenhanDo a vaCa,
escultura em faiança, decoração policromada, 

holandesa, séc. XIX, orelhas e chifres restaurados, 

falta de um chifre, colagens no chapéu, marcada

Dim. - 16 cm € 250 - 375

mILkIng the Cow, 
faiance sculpture, polychrome decoration, Dutch, 19th C., restored

ears and horns, missing part of a horn, glued hat, marked

748 vaCa,
escultura em faiança, decoração a azul, holandesa, séc. XIX,

orelhas e chifres restaurados, falta de parte de uma orelha,

esbeiçadela na base, marcada

Dim. - 16 cm € 150 - 225

a Cow, 
faiance sculpture, blue decoration, Dutch, 19th C., restored ears

and horns, missing part of an ear, chip to the base, marked

749 espeLho De touCaDor,
estilo D. Maria, pau-santo, aplicações em metal relevado,

português, séc. XIX/XX, falta das duas extremidades

Dim. - 52 x 52 x 28 cm € 80 - 120

a vanIty mIrror, 
D. Maria I (Queen of Portugal) style, Brazilian rosewood, 

metal applications en relief, Portuguese, 19th/20th C., 

missing of two ends

747

748

730



750 taça Com pIres “ConChas”,
porcelana de Meissen, decoração relevada e dourada, 

pega relevada “Serpentes”, alemães, séc. XIX (1ª metade), 

restauro na pega e no bordo do pires, marcados

Dim. - 9 cm (chávena); 15,5 cm (pires) € 60 - 90

a Cup wIth sauCer “sheLL”, 
Meissen porcelain, gilt decoration en relief, 

handle en relief “Serpents”, German, 19th C. (1st half), 

restored handle and saucer’s rim

751 o banho De DIana,
grupo escultórico em porcelana de Meissen, 

decoração policromada e dourada, alemão, séc. XIX, 

pequenas faltas nos relevos, base posterior em madeira, marcado

Dim. - 37,5 cm € 1.000 - 1.500

DIana bathIng, 
Meissen porcelain sculptural set, polychrome and gilt decoration, German,

19th C., small faults on the reliefs, later wooden stand, marked

752 par De CantoneIras baIxas,
Jorge III (1760-1820), mogno e raiz de mogno, filetes em pau-cetim,

puxadores em metal amarelo, inglesas, uma de fabrico posterior,

restauros, pequenos defeitos

Dim. - 81,5 x 70 x 40 cm € 400 - 600

a paIr of Low Corner CabInets, 
George III (1760-1820), mahogany and burr-mahogany,

satinwood fillets, yellow metal handles, English, 

one of later manufacture, restoration, small defects
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753 faqueIro para Doze pessoas,
prata de 833/1000, decoração relevada e gravada com monograma

CF, composto por oito talheres de servir, colheres de sopa, talheres

de resto e de sobremesa, colheres de chá e de café, português,

contraste Javali do Porto (1837-1937), marca de ourives de Augusto

César Trindade Machado (1887), marcado LEITÃO

Dim. - 34 (concha de sopa) cm; Peso - 6.592 g.

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de

Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 73 e 896.

fLatware for tweLve, 
833/1000 silver, engraved decoration en relief with CF monogram, 

comprising 8 serving cutlery, soup spoons, meat and dessert cutlery, 

tea and coffee spoons, Portuguese, Oporto Javali mark (1837-1937), 

Augusto César Trindade Machado maker’s mark (1887), LEITÃO & IRMÃO mark

754 fIguras femInInas,
par de esculturas em biscuit, decoração monocroma a branco,

europeias, séc. XIX/XX, pequenas faltas, marcadas

Dim. - 21 cm € 60 - 90

femaLe fIgures, 
a pair of biscuit sculptures, white monochrome decoration,

European, 19th/20th C., small faults, marked
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755 CInCo pratos De DoCe DIversos,
porcelana chinesa de exportação, decorações policromadas 

e douradas “Flores”,  reinado Jiaqing (1796-1820), 

pequenas esbeiçadelas, dois com cabelo

Dim. - 15,5 cm € 100 - 150

fIve DIfferent sweet pLates, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration

“Flowers”, Jiaqing period (1796-1820), small chips,

two with hairline

756 travessa reCortaDa,
porcelana chinesa de exportação, 

decoração policromada e dourada com armas 

de família inglesa, reinado Qianlong (1736-1795),

desgaste na decoração

Dim. - 41 x 31 cm € 500 - 750

a sCaLLopeD Large DIsh, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration with the coat of arms of an English

family, Qianlong period (1736-1795), 

wear on decoration
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757 Conjunto De vInte e CInCo pratos,
porcelana chinesa de exportação, decoração a azul e dourado “Flores”, 

reinado Qianlong (1736-1795), quatro com cabelo, um com cabelo e partido, 

desgaste no dourado, pequenas esbeiçadelas

Dim. - 23,5 cm € 1.200 - 1.800

a set of 25 DIshes, 
Chinese export porcelain, blue and gilt decoration “Flowers”, 

Qianlong period (1736-1795), 4 with hairline, 1 broken with hairline, 

wear to the gilt, small chips

758 par De travessas reCortaDas,
porcelana chinesa de exportação, 

decoração a azul e dourado “Flores”,

reinado Qianlong (1736-1795), 

desgaste no dourado

Dim. - 46,5 x 36,5 cm € 1.200 - 1.800

a paIr of sCaLLopeD Large DIshes, 
Chinese export porcelain, 

blue and gilt decoration “Flowers”,

Qianlong period (1736-1795), 

wear to the gilt

759 taça reCortaDa Com pé,
porcelana chinesa de exportação,

decoração policromada e dourada com

timbre heráldico e monograma, 

reinado Jiaqing (1796-1820), 

desgaste no dourado

Dim. - 12 x 31 x 22,5 cm € 120 - 180

a sCaLLopeD bowL wIth stem, 
Chinese export porcelain, polychrome and

gilt decoration with heraldic crest and

monogram, Jiaqing period (1796-1820),

wear to the gilt
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760 oIto pratos rasos DIversos,
porcelana chinesa de exportação, decorações policromadas “Flores”, 

reinado Qianlong (1736-1795), pequenas esbeiçadelas, 

dois com pequeno cabelo

Dim. - 23 cm € 450 - 675

eIght DIfferent shaLLow pLates, 
Chinese export porcelain, polychrome decoration “Flowers”, 

Qianlong period (1736-1795), small chips, two with small hairline

761 prato reCortaDo,
porcelana chinesa de exportação, decoração policromada

“Flores”, reinado Qianlong (1736-1795), esbeiçadelas e cabelo

Dim. - 23 cm € 40 - 60

a sCaLLopeD DIsh, 
Chinese export porcelain, polychrome decoration “Flowers”,

Qianlong period (1736-1795), chips and hairline

762 terrIna ovaL,
porcelana chinesa de exportação, decoração policromada e dourada

com armas de família inglesa, reinado Qianlong (1736-1795)

Dim. - 19,5 x 34 x 24 cm € 2.000 - 3.000

an ovaL tureen, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration with 

the coat of arms of an English family, Qianlong period (1736-1795)

763 CovILhete sextavaDo e reCortaDo,
porcelana chinesa de exportação, decoração policromada 

e dourada “Flores”, reinado Qianlong (1736-1795), 

pequenas esbeiçadelas, desgaste no dourado

Dim. - 2 x 13 x 12,5 cm € 50 - 75

a sCaLLopeD hexagonaL smaLL DIsh, 
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration “Flowers”,

Qianlong period (1736-1795), small chips, wear to the gilt



764 CInCo pratos rasos DIversos,
porcelana chinesa de exportação, decorações policromadas

“Flores”, reinado Jiaqing (1796-1820), pequenas esbeiçadelas,

dois com cabelo

Dim. - 25 cm € 150 - 225

fIve DIfferent shaLLow pLates, 
Chinese export porcelain, polychrome decoration “Flowers”,

Jiaqing period (1796-1820), small chips, two with hairline

765 par De pratos De sobremesa,
porcelana chinesa de exportação, decoração policromada

“Flores”, reinado Jiaqing (1796-1820), desgaste na decoração

Dim. - 19 cm € 80 - 120

a paIr of Dessert pLates, 
Chinese export porcelain, polychrome decoration “Flowers”,

Jiaqing period (1796-1820), wear on decoration
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767 senhora e senhor sentaDos,
par de esculturas em porcelana, decorações policromadas 

e douradas, europeias, séc. XIX, falta das pequenas tampas,

uma cabeça colada, chapéu com grande esbeiçadela

Dim. - 17 (a maior) cm € 120 - 180

LaDy anD geLtLeman sIttIng, 
a pair of porcelain sculptures, polychrome and gilt

decoration, European, 19th C., missing of small lids, 

one glued head, hat with huge chip

766 tapete,
fio de lã, decoração policromada sobre fundo «Céladon» “Flores” 

e “Objectos auspiciosos”, chinês, séc. XX, marcado HANG-KENH

Dim. - 300 x 203 cm € 400 - 600

a Carpet, 
wool yarn, polychrome decoration on «céladon» background “Flowers” 

and “Fortune objects”, Chinese, 20th C., marked HANG-KENH



768 DoIs pratos De sobremesa e CInCo pratos

De DoCe DIversos,
porcelana chinesa de exportação,

decorações policromadas e douradas,

reinado Jiaqing (1796-1820), esbeiçadelas,

dois com cabelo, desgaste nas decorações

Dim. - 18,5 cm (sobremesa); 16 cm (doce)

€ 80 - 120

two DIfferent Dessert pLates anD fIve

DIfferent sweet-pLates, 
Chinese export porcelain, polychrome and

gilt decoration, Jiaqing period (1796-1820),

chips, two with hairline, wear on

decoration

769 seIs pratos De sobremesa DIversos,
porcelana chinesa de exportação,

decorações policromadas e douradas,

reinado Jiaqing (1796-1820), desgaste na

decoração

Dim. - 21 cm (maior) € 150 - 225

sIx DIfferent Dessert pLates, 
Chinese export porcelain, polychrome and

gilt decoration, Jiaqing period (1796-1820),

wear on decoration
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770 servIço De Chá e De Café,
porcelana chinesa de exportação, decoração 

a «rouge-de-fer» e dourado “Flores e borboletas” 

com monograma JFCB, composto por 21 chávenas

de café, 13 chávenas de chá, 27 taças e 56 pires

diversos,  reinado Jiaqing (1796-1820), desgaste 

no dourado, 1 chávena com pega partida e colada 

e 2 com esbeiçadela na base, 1 taça com falta 

e cabelo, 3 pires restaurados e 3 com esbeiçadelas

Dim. - 6,5 x 6,5 cm (chávena de café); 

14 cm (pires) € 1.200 - 1.800

771 parte De servIço De mesa,
porcelana chinesa de exportação, decoração a azul 

e dourado com monograma JAG, composto por vinte 

e dois pratos de sopa, trinta e sete pratos rasos, 

quatro pratos de sobremesa, acrescentado por vinte

pratos de sobremesa e vinte pratos de doce em

porcelana da Fábrica da Vista Alegre, marca nº 32 

(1947-1968), reinado Jiaqing (1796-1820), 

desgaste no dourado, algumas peças com esbeiçadelas

Dim. - 25 cm (prato de sopa) € 2.000 - 3.000

a tea anD Coffee set, 
Chinese export porcelain, 

«rouge-de-fer» and gilt decoration “Flowers

and butterflies” with JFCB monogram,

comprising 21 coffee cups, 13 tea cups, 

27 bowls and 56 different saucers, 

Jiaqing period (1796-1820), wear to 

the gilt, 1 cup with broken and glued

handle and other 2 with chip on the

bottom, 1 bowl with hairline and fault, 

3 restored saucers and other 3 with chips

part of a tabLeware, 
Chinese export porcelain, blue and gilt

deoration with JAG monogram, 

comprising 22 soup plates, 37 shallow

plates, 4 dessert plates complemented 

by 20 dessert plates and 20 sweet-plates 

of Vista Alegre Manufactory, mark no. 32

(1947-1968), Jiaqing period (1796-1820),

wear to the gilt, some pieces with chips
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772 reLógIo De boLso,
metal prateado com aplicações de strass, 

mostrador em esmalte, verso com pintura 

sobre esmalte “Triunfo do amor”, 

francês, séc. XIX (2ª metade), 

marcado GUDIN A PARIS

Dim. - 4,5 cm € 350 - 525

a poCket watCh, 
silver metal with strass applications, 

enamel dial, back with painting on enamel 

“Triumph of love”, French, 19th C. (2nd half), 

marked GUDIN A PARIS

773 porta-aperItIvos De feChar,
victoriano, casquinha, decoração relevada, 

interior em metal rendilhado e dourado, 

inglês, séc. XIX (2ª metade)

Dim. - 23 cm € 250 - 375

an appetIzer hoLDer, 
Victorian, Sheffield plate, decoration en relief, 

intertwined and gilt metal interior, 

English, 19th C. (2nd half)



774 gaLheteIro oCtogonaL De graDInha,
D. Maria I (1777-1816), armação em prata de 750/1000, marca de ensaiador 

de Lisboa (1822-1853), marca de ourives de António Firmo da Costa (1793-1843),

galhetas em vidro com dourados, português, diferenças nas galhetas, 

remarcado com “Cabeça de Velho”

Dim. - 29,5 cm; Peso - 826 g. € 1.200 - 1.800

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras

(Século XV a 1887)”. Lisboa: IN-CM, 1995, L39 e L78; vd. VIDAL, Manuel Gonçalves;

ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses 

(1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4130.

an oCtagonaL Cruet wIth gaLLery, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 750/1000 silver frame, gilt glass cruets,

Portuguese, differences in cruets, Lisbon assay mark (1822-1853), António Firmo da

Costa maker’s mark (1793-1843), remarked with “Cabeça de Velho”

775 meDaLhão “espeLho”,
prata de 800/1000 relevada “Flores”,

estrutura de madeira, 

islâmico, séc. XVIII/XIX, 

pequenas faltas e defeitos, marcado

Dim. - 32 cm; Peso - 473 (bruto) g.

€ 400 - 600

a meDaLLIon “mIrror”, 
800/1000 silver en relief “Flowers”,

wood frame, islamic, 18th/19th C.,

small faults and defects, marked

776 buLe Com quatro pés,
D. Maria I (1777-1816), prata de 750/1000,

decoração gomada, pega em pau-santo, português,

marca de ensaiador do Porto (1818-1836), marca 

de ourives de José Ferreira Guimarães (1799-1842),

remarcado com “Cabeça de velho”

Dim. - 14 cm; Peso - 495 g.       € 300 - 450

a four-footeD teapot, 
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816),

750/1000 silver, gadrooned decoration, Brazilian

rosewood handle, Portuguese, Oporto assay mark

(1818-1836), José Ferreira Guimarães maker’s mark

(1799-1842), remarked with “Cabeça de Velho”

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de 

- “Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras

(Século XV a 1887)”. Lisboa: IN-CM, 1995, P26

e P267; SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos 

e - “Dicionário de ourives e lavrantes da prata

do Porto, 1750-1825”. 

Porto: Civilização Editora, 2005, 

pp. 238 a 240; vd. VIDAL, Manuel Gonçalves;

ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas 

de Contrastes e Ourives Portugueses 

(1887 a 1993)”, vol. II. 
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777 servIço De Chá e De Café,
estilo D. Maria, prata de 833/1000, pegas em pau-santo,

composto por bule, cafeteira, leiteira e açucareiro, português,

uma pega descolada, contraste Águia de Lisboa (1938-1984),

marca da ourivesaria MERGULHÃO

Dim. - 16,5 (cafeteira) cm; Peso - 1321 g. € 500 - 750

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de 

- “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.

Lisboa: IN-CM, nº 45.

a tea anD Coffee set, 
D. Maria I (Queen of Portugal) style, 833/1000 silver, 

Brazilian rosewood handles, comprising a teapot, a coffee pot,

a milk jug and a sugar bowl, Portuguese, loose handle, 

Lisbon Águia mark  (1938-1984), MERGULHÃO maker’s mark 779 moLheIra reCortaDa,
prata de 925/1000, mexicana, séc. XX, marcada, 

contraste de Lisboa (Pós-1985)

Dim. - 9,5 x 24 x 10 cm; Peso - 337 g. € 120 - 180

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de 

- “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. 

Lisboa: IN-CM, nº 4106 e 4126.

a sCaLLopeD sauCe boat, 
925/1000 silver, Mexican, 20th C., Lisbon mark (Post 1985)

778 paLIteIro “ÍnDIo Com pavão”,
prata de 750/1000, português, marca de ensaiador do Porto (1818-1836),

marca de ourives AIR (1836-1853), remarcado com “Cabeça de Velho”

Dim. - 22 cm; Peso - 215 g. € 500 - 750

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas Portuguesas 

e Brasileiras (Século XV a 1887)”. Lisboa: IN-CM, 1995, P26 e P131; vd. VIDAL,

Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes 

e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4132.

a toothpICk hoLDer “InDIan wIth peaCoCk”,  
750/1000 silver, Portuguese, Oporto assay mark (1818-1836), 

AIR maker’s mark (1836-1853), remarked with “Cabeça de Velho”
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Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho 

de - “Marcas de Pratas Portuguesas 

e Brasileiras (Século XV a 1887)”. 

Lisboa: IN-CM, 1995, L26 e L 179

781 taça De pIngos,
prata de 750/1000, decoração canelada, portuguesa, marca de ensaiador 

do Porto (1810-1818), marca de ourives de José Ferreira Guimarães (1799-1842), 

remarcada com “Cabeça de Velho”

Dim. - 7,5 x 15 cm; Peso - 283 g. € 200 - 300

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras 

(Século XV a 1887)”, IN-CM, 1995, P22 e P267; SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e - “Dicionário 

de ourives e lavrantes da prata do Porto, 1750-1825”, Civilização Editora, 2005, pp. 238 a 240. vd.

VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes e Ourives

Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4136.

a waste bowL, 
750/1000 silver, ribbed decoration, Portuguese, Oporto Assay mark (1810-1818),

José Ferreira Guimarães maker’s mark (1799-1842), remarked with “Cabeça de Velho”

a paIr of three-LIght CanDeLabra, 
D. José I, King of Portugal (1750-1777), 750/1000 silver, 

chiselled decoration en relief “Cartouches and Foliage”, Portuguese,

Lisbon assay mark (1750-1770), João Rodrigues de Correia maker’s

mark (11750-1770), remarked with «Cabeça de Velho»

780 par De CanDeLabros De três Lumes,
D. José (1750-1777), prata de 750/1000, decoração relevada 

e cinzelada “Cartelas e folhagens”, português, marca de ensaiador

de Lisboa (1750-1770), marca de ourives João Rodrigues de Correia

(11750-1770), remarcados com «Cabeça de Velho»

Dim. - 48 cm; Peso - 3463 g. € 7.000 - 10.500
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10 ANOS DE PARCERIA

Seguramos os bens que nos são confiados 
numa companhia e numa corretora 
de referência, especializadas em seguros
de arte  

segurosarte@villasboas.pt



Evolução da Licitação

valores em euros €

8.000 a 14.000 – 500 em 500

14.000 a 30.000 – 1.000 em 1.000

30.000 a 80.000 – 2.000 / 5.000 / 8.000

80.000 a 140.000 – 5.000 em 5.000

140.000 a 300.000 – 10.000 em 10.000

10 a 200 – 10 em 10 

200 a 300 – 20 em 20

300 a 800 – 20 / 50 / 80 

800 a 1.400 – 50 em 50

1.400 a 3.000 – 100 em 100

3.000 a 8.000 – 200 / 500 / 800
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Glossário / Glossary

CABRAL
MONCADA 
LEILÕES

               Angelim                                                                                        Marblewood                                                                         Marmaroxylon racemosum

                  Azinho                                                                                          Holm Oak                                                                             Querqus ilex

                   Bétula                                                                                           Yellow Birch                                                                         Betula alleghaniensis

                   Buxo                                                                                              Boxwood                                                                              Buxus sempervirens

                   Câmbala                                                                                        Iroko Wood                                                                           Chlorophora excelsa

                   Cânfora                                                                                         Camphorwood                                                                      Cinnamomun camphora

                   Carvalho                                                                                        Oak                                                                                      Quercus robur

                   Casquinha                                                                                     Scots Pine                                                                            Pinus sylvestris

                   Castanho                                                                                       Chestnut                                                                              Castanea sativa

                   Cedro                                                                                            Cedar                                                                                   Cedrela odorata

                   Cerejeira                                                                                       Cherry Wood                                                                        Prunus avium

                   Ébano                                                                                            Ebony                                                                                  Diospyros crassiflora

                   Espinheiro                                                                                    Thornbush                                                                            Crataegus oxyacantha

                   Freixo                                                                                            European Ash                                                                       Fraxinus excelsior

                   Gonçalo Alves                                                                                Zebrawood                                                                           Astronium fraxinifolium

                   Mogno                                                                                           Mahogany                                                                            Varius

                   Murta                                                                                            Myrtlewood                                                                          Myrtus communis

                   Nogueira                                                                                       Walnut                                                                                 Juglans regia

                   Pau-cetim                                                                                      Satinwood                                                                            Euxilophora paraensis

                   Pau-rosa                                                                                        Kingwood                                                                             Aniba duckei

                   Pau-roxo                                                                                        Purpleheart                                                                           Peltogyne species

                   Pau-santo                                                                                      Brazilian Rosewood                                                               Dalbergia nigra

                   Pau-violeta                                                                                    Kingwood                                                                             Dalbergia cearensis

                   Pinho                                                                                            Pine                                                                                     Pinus pinaster

                   Raiz de Mogno                                                                              Burr-Mahogany                                                                     

                   Raiz de Nogueira                                                                          Burr-Walnut                                                                          

                   Sândalo                                                                                         Sandalwood                                                                          Santalum album

                   Sissó                                                                                              Sissoo                                                                                  Dalbergia sissoo

                   Sucupira                                                                                        Brazilian Chesrtnut                                                               Bowdichia nítida

                   Tamarindo                                                                                     Tamarind                                                                              Tamarindus indica

                   Teca                                                                                               Teak                                                                                     Tectona grandis

                   Vinhático                                                                                      Brazilian Mahogany                                                              Plathymenia reticulata

                      Zimbro                                                                                          Juniper                                                                                 Juniperis communi

ARTE LuSíAdA - Portuguese commands of art during the Expansion of the Portuguese Empire, from Africa to Asia,
consisting of pieces of furniture, sculpture, painting, silver, etc., combining the Portuguese artistic influence and
taste and the local beliefs, traditions, styles and techniques.

ESTiLo MANuELiNo – Portuguese late gothic style, of architectural ornamentation incorporating maritime
elements and representations of the discoveries brought from the voyages of the Portuguese navigators. 
The style was named after King Manuel I (1495-1521). 

ESTiLo FiLiPiNo – A decorative art style in use in Portugal during the Portuguese Habsburg Dynasty (1580-1640)
during which reigned D. Filipe I (1580-1598), D. Filipe II (1598-1621) and D. Filipe III (1621-1640).

ESTiLo PoMBALiNo – A decorative art style in use during and after the reign of D. José (1750-1777) King of
Portugal, usually described by the market under the name of the King’s Prime Minister, the Marquis de Pombal.
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Condições Negociais

CABRAL
MONCADA 
LEILÕES

A Sociedade Comercial de Leilões “O Pregão”, Lda, adiante designada por “Cabral Moncada Leilões”, sujeita a sua actividade de leiloeira 

ao disposto no Decreto-Lei n.º 155/2015, que estabelece o regime jurídico da actividade leiloeira, às Condições Negociais constantes 

do articulado seguinte e ainda a quaisquer outras expressas em local próprio. A referência, em epígrafes, a condições negociais para 

com os compradores e para com os vendedores tem por mera finalidade simplificar e facilitar a consulta do articulado, 

que constitui um todo e como tal deverá sempre ser entendido.

A. CoNdiÇÕES RELATiVAS AoS VENdEdoRES

A.1. CoNTRATo
ART. 1º - O vendedor de um bem e a “Cabral Moncada
Leilões” estão vinculados entre si a partir do momento
em que seja assinado por ambas as partes o respectivo
contrato de prestação de serviços, adiante designado
por “Contrato”.
ART. 2º - Do Contrato deverão constar obrigatoria-
mente:

a) a identificação completa do vendedor e, se for o
caso, do seu representante;

b) a identificação e a descrição, ainda que sumária,
do bem;

c) o preço mínimo de venda do bem acordado pelas
partes;

d) a comissão devida pelo vendedor à “Cabral
Moncada Leilões”;

e) as taxas devidas relativas ao seguro e à inventaria-
ção do bem;

f) quaisquer outras taxas acordadas pelas partes,
nomeadamente as relativas a transportes, fotogra-
fias, etc.;

g) indicação, quando o vendedor é sujeito passivo de
IVA agindo enquanto tal, dos casos em que a
transmissão do bem não está isenta de IVA [nos
termos do art.º 9, alínea 32), ou do art.º 53.º, do
Código do IVA, ou de disposição idêntica da legis-
lação do Estado-membro da União Europeia onde
ocorra a transmissão] nem se encontra sujeita ao
regime especial de tributação da margem (aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro,
ou de acordo com regime idêntico do Estado-
membro da União Europeia onde ocorra a trans-
missão);

h) quaisquer outras menções obrigatórias nos termos
da legislação aplicável (em especial, o Decreto-Lei
n.º 155/2015);

i) a assinatura do vendedor ou seu representante
com poderes para o acto, declarando conhecer e
aceitar as presentes Condições Negociais e as con-
dições particulares a que haja lugar.

ART. 3º - Ao celebrar o Contrato, o vendedor:
a) garante ter capacidade e legitimidade para contra-

tar e, em especial, ser proprietário e legítimo pos-
suidor do bem e que o mesmo se encontra livre de
quaisquer ónus, encargos ou restrições, designada-
mente quanto à detenção, uso, fruição ou transmis-
sibilidade, incluindo classificação, inventariação ou
arrolamento por qualquer entidade oficial, mais não
tendo sido iniciado procedimento tendente a tal
fim; no caso de, na vigência do Contrato, o vende-
dor ser notificado ou tomar de alguma forma
conhecimento do início de um procedimento ten-
dente à classificação, inventariação ou arrolamento
do bem ou que qualquer terceiro se arroga qualquer
direito sobre este, deverá informar de imediato a
“Cabral Moncada Leilões” de tal facto;

b) garante não ter ocultado à “Cabral Moncada
Leilões” quaisquer elementos ou informações que,
se tivessem sido por esta conhecidos, fossem sus-
ceptíveis de modificar a vontade desta em contra-
tar ou de alterar a descrição do bem e/ou o valor
que lhe é atribuído;

c) obriga-se a entregar o bem ou a mantê-lo à dispo-
sição da “Cabral Moncada Leilões” e do comprador,
logo e sempre que tal lhe seja solicitado. 

ART. 4º - No caso de o vendedor ser representado por
um terceiro, o disposto no artigo anterior aplica-se a
este último, com as devidas adaptações, mais se obri-
gando o representante a apresentar à “Cabral Moncada
Leilões” documentos que titulem a respectiva relação
com o proprietário vendedor.
ART. 5º - A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se o direito
de solicitar a todo o tempo a apresentação de documen-
tos comprovativos da capacidade e legitimidade do ven-
dedor, incluindo, sem limitar, documentos comprovativos
da propriedade do bem, designadamente documentos
que titulem a respectiva aquisição pelo vendedor.
ART. 6º - A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se igual-
mente o direito de, a todo o tempo, efectuar ou mandar
efectuar exames e/ou peritagens ao bem, por forma a
confirmar ou infirmar a respectiva descrição efectuada
no Contrato. No caso de tais exames ou peritagens per-

mitirem concluir que o Contrato não se encontra mate-
rialmente correcto, poderá a “Cabral Moncada Leilões”
denunciá-lo ou resolvê-lo e, no caso de o vendedor ter
actuado com dolo ou negligência grosseira na negocia-
ção e celebração do Contrato, deverá indemnizar a
“Cabral Moncada Leilões” pelos danos e prejuízos por
esta sofridos, incluindo o dano de imagem no caso de a
venda do bem já ter sido publicitada. Poderá ainda a
“Cabral Moncada Leilões” denunciar ou resolver o
Contrato, sem que por isso tenha o vendedor direito a
qualquer indemnização, no caso de tais exames ou peri-
tagens não se revelarem conclusivos mas, ainda assim,
subsistirem para a “Cabral Moncada Leilões” fundadas
dúvidas sobre a correcção material do Contrato.
ART. 7º - O Contrato apenas pode ser alterado por
mútuo acordo, sem prejuízo de, no catálogo onde venha
a ser incluído o bem, a “Cabral Moncada Leilões” poder
alterar a descrição e aumentar o preço mínimo de venda
do bem constantes do Contrato, assim como estabelecer
livremente o número de bens a colocar em cada lote.
ART. 8º - Em caso de incumprimento, por parte do ven-
dedor, das respectivas obrigações emergentes do
Contrato, incluindo, designadamente, a obrigação de
disponibilizar o bem à “Cabral Moncada Leilões”, poderá
esta notificar o vendedor para sanar o incumprimento
em prazo razoável e útil, findo o qual, se a situação de
incumprimento persistir, a “Cabral Moncada Leilões” terá
o direito de resolver o Contrato com efeitos imediatos,
tendo ainda direito a reclamar do vendedor, a título de
cláusula penal, uma quantia correspondente às comis-
sões que seriam devidas por vendedor e comprador em
caso de venda do bem pelo valor de reserva estipulado
no Contrato, acrescida de quaisquer outras quantias
devidas pelo vendedor ao abrigo do Contrato e sem pre-
juízo de um eventual dano excedente.
ART. 9º - O Contrato durará por tempo indeterminado,
pelo que a respectiva vigência apenas poderá cessar por
(i) mútuo acordo; (ii) denúncia nos casos expressamente
previstos nas presentes Condições Negociais; (iii) reso-
lução unilateral com justa causa; ou (iv) consoante o
caso, com o pagamento do preço ou a devolução do bem
ao vendedor pela “Cabral Moncada Leilões”.
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A.2. RESPoNSABiLidAdE
ART. 10º - O transporte para, e o depósito do bem nas
instalações da “Cabral Moncada Leilões”, bem como o seu
posterior levantamento e transporte em caso de não
venda, são da inteira responsabilidade do vendedor, con-
siderando-se que qualquer ajuda prestada pela “Cabral
Moncada Leilões”, seus representantes, trabalhadores ou
colaboradores, o é a título de cortesia, não podendo
recair qualquer tipo de responsabilidade sobre eles pelo
facto. A eventual indicação de empresa ou pessoa para o
fazerem exclui, igualmente, qualquer responsabilidade da
“Cabral Moncada Leilões”, seus representantes, trabalha-
dores ou colaboradores.
ART. 11º - Quaisquer perdas ou danos, incluindo furto ou
roubo, que ocorram num bem enquanto este estiver na
posse do vendedor, mesmo depois de assinado o
Contrato, são da sua inteira e exclusiva responsabilidade,
encontrando-se este obrigado a indemnizar a “Cabral
Moncada Leilões” e/ou o comprador por todos os danos e
prejuízos sofridos.
ART. 12º - Com excepção dos casos em que se estabeleça
expressamente regra diferente nas presentes Condições
Negociais, a “Cabral Moncada Leilões” apenas se respon-
sabiliza pelos bens que estejam depositados nas suas ins-
talações desde que o respectivo Contrato esteja devida-
mente assinado pelas partes ou que os bens lhe tenham
sido formalmente confiados para efeitos de identificação
e avaliação. A responsabilidade da “Cabral Moncada
Leilões” por eventuais perdas ou danos, incluindo furto
ou roubo, que possam ocorrer em bens que lhe tenham
sido formalmente confiados está coberta por seguro pelo
valor da reserva acordada.

A.3. PAGAMENTo
ART. 13º - O vendedor autoriza expressamente a “Cabral
Moncada Leilões” a deduzir do montante da arrematação:
a) a comissão que lhe é devida nos termos do Contrato,
acrescida do IVA à taxa legal; e
b) o valor dos serviços e outros pagamentos devidos nos
termos do Contrato, acrescidos do IVA à taxa legal.
ART. 14º - A “Cabral Moncada Leilões” obriga-se a forne-
cer a conta de venda ao vendedor no prazo de dez (10)
dias a contar do pagamento integral e levantamento do
bem pelo comprador. O pagamento ao vendedor da quan-
tia da venda, deduzidas as comissões, serviços e impostos
devidos, ocorrerá no prazo de oito (8) dias subsequente à
disponibilização da conta de venda, cabendo ao vendedor
contactar a “Cabral Moncada Leilões” para o efeito.
Considerando que o comprador deve efectuar o pagamen-
to no prazo de 10 dias a contar da data da última sessão
do leilão, é, por conseguinte, expectável (mas não garan-
tido, na medida em que dependente do pagamento e
levantamento do bem pelo comprador) que o pagamento
ao vendedor tenha lugar no prazo de 28 dias a contar da
data da última sessão do leilão. 
ART. 15º - No caso de o bem vendido constituir uma obra
de arte original, na acepção do art.º 54º do Código do
Direito de Autor e dos Direitos Conexos (na redacção que
lhe foi dada pela Lei n.º 24/2006, de 30 de Junho), a
quantia líquida a receber pelo vendedor compreende o
montante devido ao autor ou, se for o caso, aos herdeiros
do autor, a título de direito de sequência. O vendedor
obriga-se a reter tal quantia e pagá-la ao autor ou, se for

o caso, aos herdeiros do autor, a solicitação destes ou de
quem validamente os represente. Como excepção ao dis-
posto nos dois parágrafos anteriores, e no caso de o
autor, os herdeiros do autor ou quem validamente os
representar solicitar tal pagamento à “Cabral Moncada
Leilões” antes de esta ter efectuado o pagamento ao ven-
dedor, o vendedor autoriza expressamente a “Cabral
Moncada Leilões” a deduzir do montante líquido que lhe
seria devido nos termos do artigo 13º a quantia pelo
mesmo devida a título de direito de sequência.
ART. 16º - O vendedor autoriza ainda a “Cabral Moncada
Leilões” a deduzir do montante líquido que lhe seria devi-
do nos termos do artigo 13º quaisquer quantias pelo
mesmo devidas enquanto comprador de outros bens,
operando, nessa medida, a compensação.
ART. 17º - Decorrido o prazo referido no artigo 14º, se a
“Cabral Moncada Leilões” não tiver recebido do compra-
dor o valor total da venda, deverá informar o vendedor
desse facto e de que intentou ou pretende intentar acção
judicial de cobrança da quantia total da venda ou anular
a venda. Na medida em que a reacção contra o compra-
dor careça da intervenção do vendedor, deverá este man-
datar a “Cabral Moncada Leilões” para quanto se revele
necessário ou conveniente. No caso de a “Cabral Moncada
Leilões” conseguir cobrar, de forma judicial ou extrajudi-
cial, o crédito sobre o comprador, entregará o valor devi-
do ao vendedor nos oito (8) dias subsequentes à efectiva
cobrança.

A.4. NÃo VENdA dE uM BEM
ART. 18º - No caso de não venda de um bem em leilão, e
no prazo de 1 (um) mês a contar da última sessão deste,
o vendedor obriga-se a:

a) pagar à “Cabral Moncada Leilões” o que estiver esti-
pulado no Contrato, não tendo direito a qualquer
compensação ou indemnização pelo facto da não
venda do bem; e

b) proceder ao levantamento do bem.
ART. 19º - A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se o direito
de proceder à venda fora de leilão de qualquer bem não
vendido em leilão, pelo preço mínimo de venda acordado,
acrescido da comissão e imposto devidos, a todo o tempo
até efectivo levantamento do bem pelo vendedor, a não
ser que este, aquando da celebração do contrato ou pos-
teriormente, tenha indicado de forma expressa à “Cabral
Moncada Leilões” que apenas pretende vender o bem em
leilão.
ART. 20º - Decorrido o prazo referido no artigo 18º sem
que o bem tenha sido levantado pelo vendedor, conside-
rar-se-á invertido o título da posse sobre o bem, para
todos os efeitos legais, sem prejuízo de o vendedor passar
a ficar responsável pela perda ou dano, incluindo furto ou
roubo, que possa ocorrer no bem, não podendo a partir
dessa data nem a “Cabral Moncada Leilões”, nem os seus
representantes, trabalhadores ou colaboradores ser res-
ponsabilizados por essa eventualidade. O vendedor ficará
igualmente responsável por todas as despesas de remo-
ção, armazenamento ou seguro do bem a que haja lugar,
nos termos do preçário em vigor.
ART. 21º - Passados noventa (90) dias sobre o termo do
prazo referido no artigo 18º e não tendo o vendedor cum-
prido voluntariamente as obrigações aí previstas, poderá
a “Cabral Moncada Leilões” colocar novamente o bem em

leilão, presencial ou online, sem sujeição ao preço míni-
mo de venda acordado, recebendo a comissão e as taxas
fixadas no Contrato e tendo o direito, ainda, a deduzir
todas as quantias em dívida pelo vendedor.

B. CoNdiÇÕES RELATiVAS AoS CoMPRAdoRES

B.1. REGiSTo
ART. 1º - Para poder licitar, um potencial comprador
deverá ser maior de idade, registar-se antecipadamente e
possuir um número de licitação, devendo constar obriga-
toriamente do registo o nome, a morada, o número de
contribuinte, o contacto telefónico e a assinatura do
potencial comprador ou seu representante com poderes
para o acto, declarando conhecer e aceitar as presentes
Condições Negociais.
ART. 2º - A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se o direito
de, no acto de registo ou em momento posterior, solicitar
a apresentação do original de um documento de identifi-
cação válido e em vigor ao potencial comprador ou seu
representante.
ART. 3º - A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se igualmen-
te o direito de, no acto de registo ou em momento pos-
terior, solicitar a qualquer potencial comprador ou seu
representante a apresentação de uma garantia, que a
“Cabral Moncada Leilões”, de acordo com a sua política
comercial e de crédito e de acordo com o histórico do
potencial comprador, considere razoável, tanto quanto à
forma como quanto ao montante.
ART. 4º - A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se ainda o
direito de recusar o registo ou ignorar um qualquer lance
a quem não tiver pontualmente cumprido obrigações,
designadamente de pagamento e levantamento de um ou
mais bens, em leilões anteriores.
ART. 5º - A “Cabral Moncada Leilões” considera que quem
solicita o seu registo como potencial comprador actua
por si, só podendo actuar em representação de outrem
mediante a entrega de procuração juridicamente válida
para o efeito, até dois (2) dias úteis antes da venda do
bem. No caso de, a final, a procuração ser validamente
contestada pelo suposto representado, será considerado
comprador o suposto representante e licitante.

B.2. LiCiTAÇÃo E CoMPRA
ART. 6º - Sempre que um potencial comprador pretenda
certificar-se da efectiva licitação de determinado ou de
determinados bens, deverá comparecer e licitar pessoal-
mente no respectivo leilão, considerando a “Cabral
Moncada Leilões” que a presença do potencial comprador
é, em qualquer caso, a forma mais adequada de salvaguar-
dar os seus interesses.

a) Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, a
“Cabral Moncada Leilões” poderá todavia licitar em
nome e por conta dos potenciais compradores que
expressamente o solicitem, através de impresso pró-
prio e nos termos das condições dele constantes,
desde que o mesmo seja recebido três horas antes
do início da respectiva sessão;

b) mediante solicitação dos potenciais compradores,
recebida com a antecedência mínima de três horas
em relação ao início da respectiva sessão, a “Cabral
Moncada Leilões” disponibiliza-se igualmente para



362                                                                                             cabral moncada leilões 181

efectuar as diligências razoáveis para os contactar
telefonicamente, por forma a permitir a sua partici-
pação, por essa via, na licitação de um ou mais bens
previamente determinados;

c) o serviço de execução de ordens de compra e o ser-
viço de licitação por telefone, referidos nas alíneas
anteriores, são prestados a título de cortesia aos
potenciais compradores que não possam estar pre-
sentes e têm carácter confidencial e gratuito; a
“Cabral Moncada Leilões” efectuará todas as diligên-
cias razoáveis ao seu alcance para a sua correcta e
pontual execução; todavia, nem a “Cabral Moncada
Leilões” nem os seus representantes, trabalhadores
ou colaboradores poderão, em caso algum, ser res-
ponsabilizados por qualquer erro ou omissão, ainda
que culposos, que eventualmente possa ocorrer na
sua execução.

ART. 7º - Cabe ao pregoeiro decidir, com total poder dis-
cricionário, o montante em que os lances evoluem na lici-
tação de cada bem, nunca podendo, porém, o pregoeiro
exceder 10% do valor do lance anterior, nem qualquer
lance ser inferior a € 10.
ART. 8º - A “Cabral Moncada Leilões” considera comprador
aquele que, por si ou representado por terceiro com pode-
res para o acto, licitar e arrematar o bem pelo valor mais
alto, mas sem prejuízo da possibilidade de exercício da
preferência ou opção por entidades oficiais, nos termos da
legislação aplicável, e cabendo ao pregoeiro decidir, com
total poder discricionário, qualquer dúvida que ocorra,
incluindo retirar qualquer bem do leilão ou voltar a pôr o
bem em venda no valor em que se suscitou a dúvida.

B.3. PAGAMENTo E LEVANTAMENTo
ART. 9º - O comprador obriga-se a pagar à “Cabral
Moncada Leilões” a quantia total devida pela venda do
bem, ou seja, o montante da arrematação acrescido de
uma comissão, a qual inclui IVA, aplicada por escalões:
até € 300 (inclusive) – 24,60%; na parte que exceda 
€ 300 e até € 1.000 (inclusive) - 22,14%; na parte que
exceda € 1.000 e até € 3.000 (inclusive) - 18,45%; na
parte que exceda € 3.000 e até € 20.000 (inclusive) -
14,76%; na parte que exceda € 20.000 - 12,30%;
Nos casos excepcionais devidamente assinalados no catá-
logo, poderá ainda ser devido IVA sobre o montante da
arrematação.
ART. 10º - O comprador obriga-se a proceder ao pagamen-
to referido no artigo anterior e a levantar o bem durante
os dez (10) dias seguintes à data da última sessão do lei-
lão, podendo ser exigido, no momento da arrematação, um
sinal de 30% do valor da mesma que não esteja coberto por
garantia. Decorrido o referido prazo de dez (10) dias, a
“Cabral Moncada Leilões” reserva-se o direito de cobrar
juros à taxa legal para as operações comerciais.
ART. 11º - A titularidade sobre o bem só se transfere para
o comprador depois de paga à “Cabral Moncada Leilões” a
quantia total da venda em numerário, cheque visado ou
transferência bancária. No caso de o pagamento se efec-
tuar através de cheque não visado, só se considera paga a
quantia total da venda depois de boa cobrança, indepen-
dentemente do bem poder estar já na posse do comprador.
Até à transferência de titularidade, nos termos previstos
no parágrafo anterior, o bem permanece propriedade do
vendedor.

ART. 12º - O levantamento de qualquer bem só será auto-
rizado depois de paga a quantia total da venda.
ART. 13º - O levantamento e transporte de um bem é da
inteira responsabilidade do comprador, considerando-se
que qualquer ajuda prestada pela “Cabral Moncada
Leilões”, seus representantes, trabalhadores ou colabora-
dores o é a título de cortesia, não podendo decorrer
qualquer tipo de responsabilidade pelo facto. A eventual
indicação de empresa ou pessoa para o fazerem exclui,
igualmente, qualquer responsabilidade da “Cabral
Moncada Leilões”, seus representantes, trabalhadores ou
colaboradores.
ART. 14º - Levantado o bem, ou decorrido o prazo de dez
(10) dias contados da data da última sessão do leilão sem
que o bem seja levantado pelo comprador, ficará este res-
ponsável pela perda ou dano, incluindo furto ou roubo,
que possa ocorrer no bem. O comprador fica igualmente
responsável por todas as despesas de remoção, armazena-
mento e/ou seguro do bem a que haja lugar, nos termos
do preçário em vigor.
ART. 15º - Qualquer perda ou dano, incluindo furto ou
roubo, tendo por objecto algum bem arrematado e não
levantado, que ocorra no prazo de dez (10) dias a que se
refere o artigo 10º, apenas confere ao comprador o direi-
to a receber quantia igual à paga até esse momento pelo
bem, não tendo direito a qualquer compensação, indem-
nização ou juros.
ART. 16º - Caso o comprador não proceda ao pagamento
da quantia total da venda no prazo de quinze (15) dias con-
tados da data da última sessão do leilão, a “Cabral Moncada
Leilões” poderá, a todo o tempo, por si e em representação
do vendedor, e sem que o comprador possa exigir quaisquer
compensações ou indemnizações por tal facto:

a) intentar acção judicial de cobrança da quantia total
da venda;

b) notificar o comprador da anulação da venda, sem
prejuízo do direito da “Cabral Moncada Leilões” de
receber a comissão devida pelo comprador e da con-
sequente possibilidade de ser intentada acção judi-
cial para cobrança desta.

As alternativas que antecedem deverão ser entendidas
sem prejuízo de quaisquer outros direitos de que a
“Cabral Moncada Leilões” possa ser titular, incluindo o
direito de reclamar o pagamento de juros e das despesas
de remoção, armazenamento e/ou seguro do bem a que
haja lugar. De igual forma, o facto de a “Cabral Moncada
Leilões” optar inicialmente pela hipótese prevista em a)
deverá ser entendido sem prejuízo do direito de, a todo
o tempo, pôr termo a tal acção e anular a venda nos ter-
mos previstos em b).

B.4. RESPoNSABiLidAdE dA 
“CABRAL MoNCAdA LEiLÕES”

ART. 17º - A “Cabral Moncada Leilões” responsabiliza-se
pela exactidão das descrições (entende-se como tal as
referências à época, ao estilo, ao autor, aos materiais e ao
estado de conservação) dos bens efectuadas nos seus
catálogos, sem prejuízo de as poder corrigir pública e ver-
balmente até ao momento da venda.
ART. 18º - Todos os bens são vendidos no estado de con-
servação em que se encontram, cabendo aos potenciais
compradores confirmar pessoalmente, através do prévio
exame do bem, a exactidão da descrição constante do

catálogo, designadamente no que diz respeito a even-
tuais restauros, faltas ou defeitos que ali se mencionem.

a) no caso de bens cuja constituição inclua mecanis-
mos, tais como relógios ou caixas de música, sempre
que a descrição do bem no catálogo não refira
expressamente a eventual “necessidade de conserto
do mecanismo” ou expressão equivalente, deve
entender-se que o mecanismo do bem se encontra
em funcionamento;

b) nos casos previstos na alínea anterior, a responsabili-
dade da “Cabral Moncada Leilões” restringe-se ao mero
funcionamento do mecanismo, e não ao seu perfeito
funcionamento, e cessa, em qualquer caso, no
momento do levantamento do bem pelo comprador;

c) a menção a assinaturas, nomes, iniciais, marcas ou
siglas existentes num bem e a sua mera transcrição
factual na respectiva descrição não significa a atri-
buição de autoria pela “Cabral Moncada Leilões” a
não ser nos casos em que essa autoria seja expres-
samente assumida no início da descrição.

ART. 19º - Verificando-se a existência de discrepância
relevante (i.e., que implique significativa alteração do
valor do bem) entre a descrição e a realidade do bem no
momento da arrematação, pode o comprador, e só este,
durante o prazo de três anos contado da data da arrema-
tação, solicitar a devolução da quantia total da venda
mediante a restituição do bem, no estado de conservação
em que se encontrava no momento da arrematação, não
tendo, no entanto, direito a qualquer compensação,
indemnização ou juros.
ART. 20º - Incumbe ao comprador a demonstração da
existência de discrepância relevante entre a descrição e a
realidade do bem, nos termos e para os efeitos dos arti-
gos anteriores.
ART. 21º - A “Cabral Moncada Leilões” poderá exigir ao
comprador reclamante a apresentação de uma exposição
escrita acompanhada por peritagem subscrita por perito
reconhecido no mercado nacional ou internacional, sem
prejuízo do direito que lhe assiste, em qualquer caso, e a
todo o tempo, de contrapor à peritagem apresentada
outra de valor equivalente.
ART. 22º - As fotografias ou representações do bem no
catálogo destinam-se, exclusivamente, à identificação do
bem sujeito a venda.
ART. 23º - A “Cabral Moncada Leilões” não é responsável
perante o comprador por qualquer bem que, por facto
imputável ao vendedor ou a terceiro, venha a ser objecto
de reclamações ou reivindicações de terceiros e/ou
apreendido, a título provisório ou definitivo, pelas auto-
ridades competentes, independentemente da data em
que haja sido determinada ou efectivada a respectiva
reclamação, reivindicação ou apreensão, e da natureza ou
montante de quaisquer prejuízos, perdas ou danos que
para o comprador possam decorrer desse facto, os quais
deverão ser reclamados pelo comprador directamente ao
vendedor ou terceiro causador.
ART. 24º - A “Cabral Moncada Leilões” não é igualmente
responsável perante o comprador por qualquer bem que
venha a ser impedido de sair do país ou sujeito a qualquer
outro ónus, encargo ou restrição, designadamente quan-
to à detenção, uso, fruição ou transmissibilidade, incluin-
do ao abrigo da legislação de protecção do património
cultural, independentemente da data em que haja sido
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efectivada a respectiva classificação, inventariação ou
arrolamento, e da natureza ou montante de quaisquer
prejuízos, perdas ou danos que para o comprador possam
decorrer desse impedimento, os quais deverão ser recla-
mados pelo comprador directamente ao vendedor ou ter-
ceiro causador. De igual forma, constitui responsabilidade
do comprador informar-se sobre (e, se for o caso, obter)
quaisquer (i) licenças e outras formalidades ou restrições
à exportação, de Portugal para o país de destino preten-
dido pelo comprador; e (ii) licenças e outras formalidades
ou restrições à importação no país de destino pretendido
pelo comprador – v.g., determinados países estabelecem
restrições à importação de bens incorporando elementos
vegetais ou animais.
ART. 25º - Excepto em caso de dolo e sem prejuízo do
seguro legalmente obrigatório, a eventual responsabilida-
de da “Cabral Moncada Leilões” perante o comprador fica,
em qualquer caso, limitada ao montante efectivamente
pago por este pela aquisição do bem.

C. CoNdiÇÕES CoMuNS A VENdEdoRES 
E CoMPRAdoRES

ART. 1º - A “Cabral Moncada Leilões”, respectivos sócios
ou representantes legais ou cônjuges, ascendentes ou
descendentes dos mesmos, não actuam, em circunstância
alguma, em seu próprio nome como vendedores ou com-
pradores dos bens colocados em leilão.
ART. 2º - O vendedor e o comprador autorizam expressa-
mente a “Cabral Moncada Leilões” a fotografar, publicar,
publicitar e utilizar, sob qualquer forma e a todo o
tempo, para fins comerciais, culturais, académicos ou
outros, relacionados ou não com a realização do leilão, a
imagem e a descrição de todos os bens que através dela
tenham sido colocados em leilão.
ART. 3º - Para a resolução de qualquer conflito entre as
partes sobre a interpretação ou validade do contrato,
incluindo as presentes Condições Negociais, bem como
sobre a execução e cumprimento do mesmo, será exclusi-
vamente competente o foro da comarca de Lisboa.

d. CoNdiÇÕES RELATiVAS AoS LEiLÕES oNLiNE
As Condições Negociais antecedentes aplicam-se aos lei-
lões online com as seguintes adaptações e modificações,
decorrentes da sua especificidade:
ART. 1º - Catálogo
Os catálogos com as imagens e as descrições de todos e
cada um dos bens que integram os leilões online apenas
estão disponíveis em versão digital no sítio Internet /
website da “Cabral Moncada Leilões”.
ART. 2º - Registo online
Para poder licitar, o potencial comprador online deverá
ser maior de idade e registar-se antecipadamente no
website da “Cabral Moncada Leilões”, preenchendo obri-
gatoriamente os campos de onde constem o seu nome,
morada, número de contribuinte, contacto telefónico e
email e declarando conhecer e aceitar as Condições
Negociais. A palavra-passe escolhida aquando do registo
deverá ser mantida confidencial pelo potencial compra-
dor, responsabilizando-se este por qualquer acesso não
autorizado à conta.

ART. 3º - Licitações online
Só serão aceites ordens de compra online através do web-
site www.cml.pt, devendo o licitante e potencial compra-
dor registar-se nos termos do artigo anterior;
Nem a “Cabral Moncada Leilões”, nem os seus represen-
tantes, trabalhadores ou colaboradores poderão em caso
algum ser responsabilizados por qualquer erro ou omis-
são, ainda que culposos, que eventualmente possa ocor-
rer na execução das referidas ordens de compra online;
O licitante e potencial comprador aceita que as suas
ordens de compra online, no website da “Cabral Moncada
Leilões”, uma vez aceites, são definitivas e não podem,
por qualquer meio, ser anuladas ou revogadas até ao
termo do prazo em que decorra leilão em causa;
ART. 4º - Evolução da licitação
Os incrementos das licitações são estabelecidos pela
“Cabral Moncada Leilões” de acordo com a tabela de
incrementos em vigor.
ART. 5º – ordens de compra
As ordens de compra online recebidas e aceites pela
“Cabral Moncada Leilões” são confidenciais;
Só serão aceites ordens de compra de valor igual ou supe-
rior ao valor de base de cada bem;
As ordens de compra online para um determinado bem
serão automaticamente executadas pela “Cabral Moncada
Leilões” ao melhor preço permitido por quaisquer outras
ordens de compra online eventualmente recebidas para o
mesmo bem.
ART. 6º - Pagamento e levantamento
O comprador online obriga-se a pagar à “Cabral Moncada
Leilões” a quantia total devida pela venda do bem, ou
seja, o montante da arrematação, acrescido de uma
comissão, a qual inclui IVA, aplicada por escalões:
até € 300 (inclusive) - 24,60%; na parte que exceda 
€ 300 e até € 1.000 (inclusive) - 22,14%; na parte que
exceda € 1.000 e até € 3.000 (inclusive) - 18,45%; na
parte que exceda € 3.000 e até € 20.000 (inclusive) -
14,76%; na parte que exceda € 20.000 - 12,30%;
Nos casos excepcionais devidamente assinalados no catá-
logo, poderá ainda ser devido IVA sobre o montante da
arrematação;
O comprador online obriga-se a proceder ao pagamento
referido no artigo anterior e a levantar o bem durante os
dez (10) dias seguintes ao termo do leilão;
O pagamento poderá ser efectuado através de multiban-
co, transferência bancária ou cheque visado;
Decorrido o referido prazo de dez (10) dias sem que o
pagamento devido tenha sido efectuado, a “Cabral
Moncada Leilões” reserva-se o direito de vender o bem a
terceiro pelo seu valor de arrematação ou de o recolocar
em venda num leilão presencial ou online, sem que o
cliente comprador se possa opor ou pedir qualquer
indemnização;
Decorrido o referido prazo de dez (10) dias sem que o
bem pago tenha sido levantado pelo comprador, este fica-
rá responsável pelo pagamento das despesas de armaze-
namento, nos termos do preçário em vigor.
O comprador online reconhece que, por efectuar uma
compra em leilão, não beneficia do direito de livre reso-
lução do contrato previsto na legislação que regula os
contratos celebrados à distância.
ART. 7º. A titularidade sobre o bem só se transfere para
o comprador depois de paga à “Cabral Moncada Leilões” a

quantia total de venda; até à transferência de titularida-
de, nos termos previstos no artigo anterior, o bem perma-
nece propriedade do vendedor.
ART. 8º O levantamento e transporte de um bem é da
inteira responsabilidade do comprador, considerando-se
que qualquer ajuda prestada pela “Cabral Moncada
Leilões”, seus representantes, trabalhadores ou colabora-
dores o é a título de cortesia, não podendo decorrer qual-
quer tipo de responsabilidade pelo facto. A eventual indi-
cação de empresa ou pessoa para o fazerem exclui, igual-
mente, qualquer responsabilidade da “Cabral Moncada
Leilões”, seus representantes, trabalhadores ou colabora-
dores.

NoTAS:
REGIME JURÍDICO DA OURIVESARIA E DAS CONTRASTA-
RIAS – LEI nº 98/2015, de 18.8.2015
Todos e cada um dos bens constituídos por metais precio-
sos, colocados em venda pela “Cabral Moncada Leilões”,
observam o disposto no referido diploma e respectivo
regulamento, encontrando-se devidamente contrastados
sempre que tal é legalmente exigível.

CITES - CONVENÇÃO SOBRE O COMÉRCIO INTERNACIO-
NAL DAS ESPÉCIES DE FAUNA E FLORA SELVAGENS
AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO
Todos e cada um dos bens incorporando materiais de
espécies da fauna e flora selvagens protegidas, colocados
em venda pela “Cabral Moncada Leilões”, foram previa-
mente certificados em conformidade com as disposições
da CITES.

iNFoRMAÇÃo PRESTAdA NoS TERMoS dA LEi
144/2015 (ENTidAdES dE RESoLuÇÃo ALTERNA-
TiVA dE LiTíGioS dE CoNSuMo - RAL).
Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma
Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de consumo:

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa
http://www.centroarbitragemlisboa.pt/

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale
do Ave/Tribunal Arbitral
http://www.triave.pt/

CIAB – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de
Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo)
http://www.ciab.pt/pt/

CNIACC – Centro Nacional de Informação e Arbitragem
de Conflitos de Consumo
http://www.arbitragemdeconsumo.org/

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do
Distrito de Coimbra
http://www.centrodearbitragemdecoimbra.com

Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de
Conflitos de Consumo do Algarve
http://www.consumoalgarve.pt

Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto
http://www.cicap.pt

Mais informações em Portal do Consumidor 
www.consumidor.pt
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
De segunda a sexta-feira, das 10h00 às 18h00

VENDA DE BENS EM LEILÃO

AVALIAÇÃO INFORMAL / MARCAÇÕES  
Contacto: Clara Ferraz 
213 954 781 / info@cml.pt

A avaliação informal de bens para efeitos da sua 
colocação em leilão é um serviço prestado gratuitamente
e sem compromisso;  
As marcações deverão ser efectuadas previamente,
com a possível antecedência, ficando sujeitas à 
ordem por que forem recebidas.

AVALIAÇÃO FORMAL / MARCAÇÕES  
Contacto: Clara Ferraz 
213 954 781 / info@cml.pt

A Cabral Moncada Leilões assegura um serviço per-
manente de avaliação formal de bens, designadamente
para efeitos de partilha, de seguro, de venda em 
leilão, de actualização de activos patrimoniais, etc.
Para obter informação mais detalhada sobre os ser -
viços de avaliações prestados, respectivas condições,
tabela de honorários em vigor, etc., consulte o “Guia
do Cliente”.

COMPRA DE BENS EM LEILÃO
Presencialmente
Necessário preencher e assinar o impresso próprio;
ser-lhe-á entregue uma raquete numerada com que
deverá licitar.

Através de ordem de compra
Necessário preencher e assinar o impresso próprio 
(incluído no catálogo e disponível em www.cml.pt)
pelo menos três horas antes do início da respectiva
sessão. O pregoeiro licitará e adquirirá pelo interessado
o bem ou bens indicados pelo mais baixo valor

que lhe for possível, não excedendo o valor máximo
que para os mesmos tenha sido especificado. 

Por telefone
Necessário preencher e assinar o impresso próprio 
(incluído no catálogo e disponível em www.cml.pt)
pelo menos três horas antes do início da respectiva
sessão. A CABRAL MONCADA LEILÕES disponibiliza-
-se igualmente para efectuar as diligências necessárias
para os contactar telefonicamente, de forma a permitir
a sua participação por essa via na licitação de um bem
ou bens determinados.

RESULTADOS / PAGAMENTOS 
/ RECEBIMENTOS
Contactos: Dulce Quaresma / Joana Loureiro 
/ Clara Ferraz
213 954 781 / info@cml.pt 

os resultados dos leilões estão disponíveis em
www.cml.pt. 
os resultados das ordens de compra deverão ser 
solicitados pelos interessados directamente, por email
ou por telefone no horário de expediente.
Pagamento e levantamento de lotes adquiridos:
deverão ser efectuados pelo comprador nos 10 dias
seguintes à data da compra; o respectivo 
levantamento poderá ser efectuado imediatamente
após o final da sessão e diariamente durante 
o horário de expediente. 
Recebimentos de lotes vendidos: deverão ser 
solicitados pelo vendedor 28 dias após a venda do
bem.

PRÓXIMOS LEILÕES / ENTREGA DE PEÇAS
Os bens a colocar em venda nos próximos leilões 
poderão ser recebidos desde já.
Chama-se a atenção para a conveniência de a respectiva
entrega ser efectuada com a maior antecedência
possível, a fim de os lotes poderem ser devidamente
avaliados, catalogados e fotografados.

Informações Gerais

Sociedade Comercial de Leilões “O Pregão”, Lda.
Rua Miguel Lupi, 12 A/D • 1200-725 Lisboa • Portugal

Tel:(+351) 213 954 781 • Fax: (+351) 213 955 115
info@cml.pt • www.cml.pt

Pessoa ColeCtiva 503 556 858 • MatRiCUlaDa Na CoNseRvatÓRia Do ReGisto CoMeRCial sob o MesMo NúMeRo • CaPital soCial De 60.000 eURos
titUlaR De aUtoRização DGae PaRa o exeRCíCio Da aCtiviDaDe leiloeiRa De 23.11.2015 

titUlaR Da aPÓliCe De seGURo De ResPoNsabiliDaDe Civil HisCox € 200.000 Nº 2503667
RePReseNtaNtes leGais: MiGUel CabRal De MoNCaDa - NiF 153528362 • PeDRo-MaRia De alviM - NiF 180311336

CABRAL
MONCADA 
LEILÕES

PRÓXIMOS LEILÕES

Leilão 182 
Arte Moderna e Contemporânea

17 de Outubro de 2016

Leilão 183   
Antiguidades e obras de Arte

+ Arte Moderna e Contemporânea
14, 15 e 16 de Novembro de 2016 

Recepção de peças até 9 de Outubro

Leilão 184 - Especial   
Antiguidades e obras de Arte

12 e 13 de Dezembro de 2016 
Recepção de peças até 4 de Novembro 

Leilão 185   
Antiguidades e obras de Arte

+ Arte Moderna e Contemporânea
13, 14 e 15 de Fevereiro de 2017 

Recepção de peças até 6 de Janeiro

Leilão 186 - Especial   
Antiguidades e obras de Arte

13 e 14 de Março de 2017 
Recepção de peças até 3 de Fevereiro 

Leilão 187 
Arte Moderna e Contemporânea

10 de Abril de 2017
Recepção de peças até 3 de Março 

Leilão 188 - Especial   
Antiguidades e obras de Arte

22 e 33 de Maio de 2017 
Recepção de peças até 14 de Abril 

Leilão 189   
Antiguidades e obras de Arte

+ Arte Moderna e Contemporânea
3, 4 e 5 de Julho de 2017 

Recepção de peças até 30 de Maio
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Guia do Cliente
APRESENTAÇÃo
Fundada em 1996, e sediada no centro de Lisboa, a
Sociedade Comercial de Leilões “O Pregão”, Lda, comer-
cialmente designada por CABRAL MoNCAdA LEiLÕES,
sujeita a sua actividade ao disposto no Decreto-Lei n.º
155/2015, que estabelece o regime jurídico da actividade
leiloeira, e às suas Condições Negociais, disponíveis em
todos os seus catálogos e no seu website www.cml.pt. É
titular de autorização DGAE para o exercício da activida-
de leiloeira de 23.11.2015 e da apólice de seguro de res-
ponsabilidade civil Hiscox € 200.000 nº 2503667.

A CABRAL MoNCAdA LEiLÕES é uma empresa espe-
cializada em ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE e ARTE
MODERNA E CONTEMPORÂNEA, desenvolvendo a sua
actividade em duas áreas principais: LEiLÕES e AVALiA-
ÇÕES; e duas complementares: PERiTAGENS e
CoNSuLTAdoRiA.

Administrada pelos seus sócios Miguel Cabral de
Moncada e Pedro-Maria de Alvim, a CABRAL
MoNCAdA LEiLÕES realiza regularmente, no âmbito
da sua actividade, leilões presenciais e leilões online
de ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE e de ARTE MODER-
NA E CONTEMPORÂNEA.

Para além dos seus próprios leilões, a CABRAL MoNCAdA
LEiLÕES está preparada para organizar e realizar leilões
específicos / temáticos, de maior ou menor dimensão,
únicos ou periódicos, a solicitação das pessoas ou
empresas interessadas.
Paralelamente, a CABRAL MoNCAdA LEiLÕES assegu-
ra um serviço permanente de consultadoria, peritagem
e avaliação de bens, em particular antiguidades, mobiliá-
rio, pintura, escultura e arte sacra, arte Lusíada, pratas,
jóias, porcelanas orientais e europeias, faianças, tapeça-
rias, bronzes e metais, objectos de arte, livros, manuscri-
tos e encadernações, gravuras, etc., designadamente
para efeitos de partilha, de seguro, de venda em leilão,
de actualização de activos patrimoniais, etc.

A par dos cerca de 20.000 catálogos de arte que realiza,
publica e disponibiliza anualmente em Portugal e no
estrangeiro, correspondentes a cada um dos seus leilões,
os catálogos da CABRAL MoNCAdA LEiLÕES são inte-
gralmente disponibilizados em versão digital, através de
ficheiros pdf no seu website, em www.cml.pt.

CoMo VENdER BENS EM LEiLÃo?

Avaliação informal de bens* para efeitos da sua
colocação em leilão – gratuita

Deverá simplesmente contactar a CABRAL MoNCAdA
LEiLÕES e marcar uma data para o efeito.
A avaliação, informal, a realizar nas instalações da
empresa, é gratuita e não implica qualquer obrigação de
vender. *(Excepto jóias, relógios de bolso ou de pulso).

Que fazer no caso de não poder trazer o bem consigo?
Se o bem for de difícil transporte ou muito frágil, pode-
rá, nos casos em que a CABRAL MoNCAdA LEiLÕES
assim o entenda, ser feita uma estimativa provisória a
partir de uma boa fotografia do bem, com indicação das
respectivas dimensões e referência a eventuais marcas,
assinaturas ou quaisquer outras referências relevantes.

Da mesma forma, a avaliação, informal, é gratuita e não
implica qualquer obrigação de vender.

Avaliação de bens em casa
A solicitação do interessado, e sempre que o entender
necessário ou conveniente, a CABRAL MoNCAdA
LEiLÕES poderá fazer deslocar peritos seus à casa ou ao
local onde se encontrem os bens, para aí procederem à
respectiva avaliação informal para efeitos da sua colo-
cação em leilão. Tal como nos casos anteriores, a avalia-
ção, informal, é gratuita e não implica qualquer obriga-
ção de vender.

Avaliação formal de bens
Sempre que, porém, o interessado pretenda dispor de
uma avaliação formal, escrita e assinada – designada-
mente para efeitos de partilhas, de seguro, de colocação
em leilão, de actualização de activos patrimoniais, ou
qualquer outra finalidade – e o solicite, a CABRAL
MoNCAdA LEiLÕES poderá igualmente fazer deslocar
peritos seus para esse efeito à casa ou ao local onde se
encontrem os bens.

Neste caso, a marcação e as condições da avaliação
deverão ser estabelecidos previamente, sendo o custo da
avaliação, sobre a qual incide IVA, calculado por esca-
lões, da seguinte forma:

até € 50.000 – 2%
entre € 50.001 e € 100.000 – 1,75%
entre € 100.001 e € 500.000 – 1,5%
entre € 500.001 e € 1.000.000 – 1,25%
entre € 1.000.001 e € 1.500.000 – 1,00%
entre € 1.500.001 e € 2.000.000 – 0,75%
superior a € 2.000.001 – 0,50%

Notas: o custo da avaliação formal dos bens que
subsequentemente sejam colocados e vendidos em lei-
lão será deduzido ao montante devido pelo proprietá-
rio à CABRAL MoNCAdA LEiLÕES.

Independentemente da sua colocação em leilão, a
CABRAL MoNCAdA LEiLÕES chama a atenção para a
conveniência de:
• Assegurar o seguro dos bens em causa, de preferên-

cia através de uma companhia e de uma corretora de
referência, especializadas em seguros de arte;

• No caso de os bens estarem seguros, proceder à sua
actualização, e consequente revisão dos respectivos
prémios, de acordo com os valores que agora indica-
mos;

• A CABRAL MoNCAdA LEiLÕES recomenda para o
efeito a Hiscox / Villas-Boas ACP – Seguros de Arte,
segurosarte@villasboas.pt e telefone 21 323 60 23,
junto de quem segura todos os bens que lhe são con-
fiados e com quem mantém uma parceria há mais de
dez anos, no âmbito da qual lhe prestarão toda a assis-
tência de que possa necessitar.

Que fazer em seguida?
Tomada a decisão de colocar o bem ou bens em leilão, a
CABRAL MoNCAdA LEiLÕES informá-lo-á da data da
realização dos leilões subsequentes e das condições
negociais em vigor.
Do “Contrato de Prestação de Serviços para Colocação de
Bens à Venda em Leilão” a celebrar necessariamente
entre a CABRAL MoNCAdA LEiLÕES e o vendedor pro-

prietário do bem constarão obrigatoriamente, para além
das Condições Negociais inerentes ao vendedor, a
identificação completa, civil e fiscal deste, a identi-
ficação e a descrição de todos e cada um dos bens,
a comissão e taxas devidas e o preço mínimo de
venda acordado pelas partes.

O preço mínimo de venda acordado pelas partes, tam-
bém designado por reserva, corresponderá ao valor estipu-
lado pela avaliação efectuada; o mesmo valor constará
expressamente no correspondente catálogo.
(Preço mínimo de venda acordado pelas partes no contra-
to / reserva = valor de base para leilão, no catálogo).

Encargos sobre o vendedor
Comissão* - variável em função do montante da venda
Seguro** Hiscox / Villas-Boas ACP - 1% sobre o valor da
reserva, incluindo bens não vendidos
despesas administrativas
Leilões presenciais: - € 10,00 por bem, incluindo bens
não vendidos
Leilões on line - € 2,00 por bem, incluindo bens não ven-
didos
Fotografias no catálogo*** - variável em função da
dimensão
iVA - incide apenas sobre a comissão e demais serviços
prestados (não sobre o valor da arrematação)

diREiToS dE AuToR – Lei 24/2006**** quando o
preço de venda seja superior a € 3.000; % variável em
função do valor, nos termos da lei; no caso de o autor,
os herdeiros do autor ou quem validamente os represen-
tar solicitar tal pagamento à CABRAL MoNCAdA
LEiLÕES antes de esta ter efectuado o pagamento ao
vendedor, o vendedor autoriza expressamente a
CABRAL MoNCAdA LEiLÕES a deduzir do montante
líquido que lhe seria devido a quantia devida a título de
direito de sequência.

*         devida apenas em caso de venda do bem; incide sobre o
preço de venda atingido; a deduzir do montante da
arrematação

**       incide sobre o valor da reserva acordada 
***      Preçário: 1/1 pág. - € 120; ½ pág. - € 60; ¼ pág. - € 30
****    4% sobre o preço de venda entre € 3.000 e € 50.000;

3% entre € 50.000,01 e € 200.000; etc. 
o montante total da participação do autor em cada transacção
não pode exceder € 12.500,00

NoVo REGiME JuRídiCo dA ouRiVESARiA E dAS
CoNTRASTARiAS – Lei nº 98/2015, de 18.08.2015 Os
bens constituídos por metais preciosos a colocar em
venda pela Cabral Moncada Leilões estão sujeitos ao dis-
posto no referido diploma e respectivo regulamento e
terão de estar legalmente marcados, sempre que tal é
legalmente exigível.
Custos: Certificado ou declaração que seja necessário
emitir por Perito para efeitos da legalização do lote junto
da imprensa Nacional - Casa da Moeda: € 10 (+ iVA)
Aposição de marcas pela iN-CM: as diversas taxas
estão previstas na Portaria 403-B/2015.
CERTiFiCAdo CiTES – Convenção sobre o Comércio
internacional das Espécies de Fauna e Flora
Selvagens Ameaçadas de Extinção - Todos e cada um
dos bens incorporando materiais de espécies da fauna e
flora selvagens protegidas a colocar em venda pela
Cabral Moncada Leilões terão de ser previamente certi-
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ficados, em conformidade com as disposições da CITES,
pelo Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas.
Custos por certificado / por lote:
Emissão do certificado pelo iCNF...€ 30 (isento de iVA)
Administrativos .................................€ 10 (+ iVA)

Quando recebe o vendedor a quantia da venda?
No caso de venda do bem, a CABRAL MoNCAdA
LEiLÕES obriga-se a fornecer ao vendedor a conta
de venda no prazo de dez (10) dias a contar do
pagamento integral pelo comprador; o pagamento
da quantia da venda, deduzidas as comissões, serviços
e impostos devidos, ocorrerá no prazo de oito (8) dias
subsequente à disponibilização da conta de venda,
cabendo ao vendedor contactar a leiloeira para o efeito.
Considerando que o comprador deve efectuar o paga-
mento no prazo de 10 dias a contar da data da última
sessão do leilão, é, por conseguinte, expectável (mas não
garantido, na medida em que dependente do pagamen-
to e levantamento do bem pelo comprador) que o paga-
mento ao vendedor tenha lugar no prazo de 28 dias a
contar da data da última sessão do leilão.

Bens não vendidos em leilão (retirados); sua recolo-
cação em venda
Ao assinar o contrato o vendedor poderá autorizar expres-
samente a recolocação em leilão dos bens não vendi-
dos com a seguinte redução: Leilões presenciais: 30%;
Leilões online: 50%. Nesse caso, não serão devidas despe-
sas de armazenamento previstas no preçário em vigor.

CoMo CoMPRAR BENS EM LEiLÃo?

LEiLÕES PRESENCiAiS
Existem três formas de licitar e comprar bens nos leilões
presenciais: pessoalmente, através de uma ordem de
compra ou por telefone.
Os serviços de execução de ordens de compra e de lici-
tação por telefone são prestados a título de cortesia aos
compradores que não possam estar presentes e têm
carácter confidencial e gratuito.

Pessoalmente
O interessado deverá registar-se à entrada das instala-
ções da CABRAL MoNCAdA LEiLÕES bastando preen-
cher e assinar o impresso que lhe será fornecido para o
efeito (nome, morada, telefone, nº do bilhete de identi-
dade/passaporte, nº fiscal de contribuinte; as Condições
Negociais inerentes ao comprador encontram-se repro-
duzidas no referido impresso); ser-lhe-á entregue uma
raquete numerada com que deverá licitar.

Através de ordem de compra
Todos os catálogos incluem na página final um impres-
so de ordem de compra, que poderá igualmente ser
solicitado e facilmente obtido. Basta preencher, assinar
e entregar o referido impresso à CABRAL MoNCAdA
LEiLÕES directamente, por email ou por fax, pelo
menos três horas antes do início da respectiva sessão.
O pregoeiro licitará e adquirirá pelo interessado o bem
ou bens indicados pelo mais baixo valor que lhe for pos-
sível, não excedendo o valor máximo que para os mes-
mos tenha sido especificado.

Por telefone
A solicitação dos interessados, recebida com a antece-
dência mínima de três horas em relação ao início da res-
pectiva sessão, a CABRAL MoNCAdA LEiLÕES disponi-
biliza-se igualmente para efectuar as diligências neces-

sárias para os contactar telefonicamente, de forma a
permitir a sua participação por essa via na licitação de
um bem ou bens determinados.

ANTES do LEiLÃo PRESENCiAL - EXPoSiÇÃo
Os bens que integram o leilão presencial ficam expostos
ao público, das 10h00 às 20h00, ao longo dos cinco dias
que antecedem a realização da primeira sessão. O perío-
do de exposição inclui sempre um fim-de-semana de
forma a facilitar a visita a quem tem dificuldade em o
fazer durante a semana. Na sexta-feira e no sábado o
período de exposição prolonga-se até às 22h30; no
domingo é apenas das 15h00 às 20h00.

O catálogo de cada leilão presencial pode ser obtido
junto da CABRAL MoNCAdA LEiLÕES directamente
ou através de subscrição.

CALENdÁRio HABiTuAL dAS SESSÕES doS
LEiLÕES PRESENCiAiS
Os leilões presenciais podem ter uma ou várias sessões,
distribuídas ao longo de uma ou de duas semanas.
Todas as sessões se realizam nas instalações da CABRAL
MoNCAdA LEiLÕES com início às 19h30, terminando
habitualmente cerca das 23h00.
A entrada é, naturalmente, livre.

duRANTE o LEiLÃo PRESENCiAL
Acesso e licitação
É livre e gratuito o acesso à sala onde decorrem os leilões pre-
senciais, não havendo qualquer obrigatoriedade de licitar.
Sem falar já da clientela habitual, são bem-vindos todos
os interessados em presenciar um leilão pela primeira
vez, bem como todos aqueles que não tenham qualquer
experiência de licitação.
A CABRAL MoNCAdA LEiLÕES terá todo o gosto em
poder prestar todas as informações e esclarecimentos
que possam ajudar o interessado a familiarizar-se com o
funcionamento do leilão e a efectuar nas melhores con-
dições a arrematação desejada.

Como licitar?
É aconselhável estabelecer previamente o montante máximo
que está disposto a oferecer na licitação do bem que tem em
vista. Lembre-se de que terá de pagar também a comissão
devida pelo comprador e o IVA sobre ela incidente.

Licitação pessoal
Se pretende licitar pessoalmente – que é sempre a
forma preferível de licitar – basta levantar e mostrar cla-
ramente ao pregoeiro a raquete numerada que recebeu
depois de se ter registado; o pregoeiro aceitará a sua
oferta logo que possa. Uma vez terminada a licitação e
arrematado o bem, o pregoeiro referirá em voz alta o
número da raquete que o arrematou e repetirá o respec-
tivo valor de venda, passando ao seguinte.

Licitação através de ordem de compra
O pregoeiro executará a ordem de compra por si. Para
saber se teve sucesso na arrematação do bem bastará con-
tactar a leiloeira para o efeito no dia seguinte à venda.

Licitação por telefone
Será contactado telefonicamente pela CABRAL
MoNCAdA LEiLÕES a partir da sala onde decorre o lei-
lão, em momento anterior à colocação em praça do bem
ou bens que pretende licitar, por forma a poder acompa-
nhar a respectiva licitação.

LEiLÕES oNLiNE 
(vd. Condições Negociais e www.cml.pt)

dEPoiS do LEiLÃo – PRESENCiAL ou oNLiNE
Se comprar um bem em leilão, presencial ou online,
quais as minhas obrigações?
Por cada lote, deverá pagar o montante total da
venda, isto é, o montante da arrematação (valor de
martelo) a que acresce a comissão do comprador, a
qual incide por escalões, acrescida de 23% de iVA:

• até € 300 (inclusive) (20%) 24,60%, IVA incluído
• na parte que exceda € 300 e até € 1.000 (inclusive)

(18%) 22,14%, IVA incluído
• na parte que exceda € 1.000 e até € 3.000 (inclusive)

(15%) 18,45%, IVA incluído
• na parte que exceda € 3.000 e até € 20.000 (inclusive)

(12%)14,76%, IVA incluído
• na parte que exceda € 20.000 (10%) 12,30%, IVA incluído
Deverá levantar o bem.

Pagamento e levantamento de bens adquiridos:
Prazo: devem ser efectuados nos dez (10) dias seguin-
tes à data da compra; o levantamento de qualquer
bem só será autorizado depois de paga a quantia total
da venda, nos termos adiante referidos.
Forma: independentemente da nacionalidade do com-
prador (sendo necessária a sua identificação completa),
o pagamento pode ser efectuado através de:
• Multibanco;
• Transferência bancária (deverão ser indicados o nº do

leilão, o nº do lote e o nº de licitação do cliente;
• Cheque visado (deverá ser emitido à ordem de CABRAL

MONCADA LEILÕES; as despesas a que haja lugar são da res-
ponsabilidade do comprador);

• Numerário até € 2.500 (Nota: valores superiores a esse
montante deverão ser efectuados pelo comprador directa-
mente na conta do Deutsche Bank abaixo indicada; não é
aceite numerário para pagamento de bens adquiridos
nos leilões online);

Por favor note que não são aceites cartões de crédito.

Banco: Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal, 
Rua Castilho 20, 1250-069 Lisboa
Nome da conta: Sociedade Comercial de Leilões 
“O Pregão”, Lda.
IBAN: PT 50 0043 0001 04001066743 73 
SWIfT Code: DEuTPTPL

Posso comprar um lote retirado de leilão?
Bens retirados de um leilão por não terem sido licitados
podem ser vendidos posteriormente pelo valor de base,
acrescido da comissão e imposto devidos, nos termos do
art. 9º das Condições Negociais Relativas aos Compra -
dores. Tais bens não são negociáveis em nenhum caso.
Decorrido o referido prazo de dez (10) dias sem que o
bem pago tenha sido levantado pelo comprador, este
ficará responsável pelo pagamento das despesas de
armazenamento, nos termos da tabela em vigor:

CuSToS dE ARMAZENAGEM dE LoTES AdQuiRidoS
- todos os leilões, presenciais e online

iMPoRTANTE 
A presente síntese tem natureza meramente informativa.
Não substitui nem dispensa a consulta das Condições Negociais
em vigor, reproduzidas nos Contratos, nos Impressos de Inscrição
para Licitação Presencial, de Ordem de Compra / Pedido
de Licitação Telefónica, publicadas em todos os catálogos da
CABRAL MONCADA LEILÕES e disponíveis no site www.cml.pt.

Setembro de 2016

Mobiliário/objectos grandes objectos pequenos

Até 30 dias Após o 30º dia Até 30 dias Após o 30º dia

Gratuito 30 € + 2 € por dia Gratuito 30 € + 1 € por dia
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