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A ABRIR

CAROS AMIGOS,

É com muito gosto que lhes apresentamos o catálogo do nosso Leilão Presencial 206, dedicado 
às Antiguidades e Obras de Arte Moderna e Contemporânea: um leilão especial, de sessão única,
abrangendo um conjunto alargado de bens de particular qualidade, raridade e antiguidade, 

que inclui diversas peças da Coleccão Dr. Guilherme Moreira.

Porcelana Chinesa de exportação

Um par de galos, esculturas policromadas, reinado Qianlong (1736-1795), ilustram a capa (lote 231). 

Diversos outros pares de galos - lotes 232 a 235; •

Frasco de chá, decoração policromada e dourada com armas de Sampaio e Melo, reinado Kangxi•
(1662-1722) (lote 138); 

Terrina com travessa recortada, decoração policromada e dourada com armas de José Pamplona•
Carneiro Rangel Baldaia de Tovar - 2º serviço, reinado Qianlong (1736-1795) (lote 154);

Terrina oval com travessa, decoração policromada e dourada com armas de Francisco António •
da Silva Mendes da Fonseca (1792-1831) - 1º serviço, reinado Jiaqing (1796-1820) (lote 146);

Cross-culture

Arte-Namban      •
Baú, madeira lacada, Lusíada, vertente Nipo-Portuguesa, período Momoyama (1573-1615)•
(lote 111);
Cofre, madeira lacada, Lusíada, vertente Nipo-Portuguesa, período Momoyama (1573-1615)•
(lote 110);

Arte Indo-Portuguesa•
Santana ensinando Nossa Senhora a ler, escultura em marfim, Lusíada, séc. XVIII, 3º quartel •
- Coleccão Dr. Guilherme Moreira (lote 26);
Menino Jesus Salvador do Mundo, escultura em marfim, Lusíada, séc. XVII/XVIII (lote 102);•

Pintura - Escola Europeia / Autores Estrangeiros 

Descida da Cruz, óleo sobre madeira de carvalho, escola Flamenga, séc. XVI (lote 307);•

Retrato de Mary of Modena (1658-1718), Rainha Consorte de Inglaterra, óleo sobre tela, escola•
Inglesa, séc. XVII 2ª metade, assinado W. WISSING FECIT - provavelmente Willem Wissing

(1656-1687) (lote 184);

Paisagem brasileira com figuras, óleo sobre tela colada em cartão, assinado L. SCHALAPPRITZ •
- provavelmente Louis Schlappritz (séc. XIX) (lote 74);

Pintura e Escultura - Autores Portugueses 

FERNÃO GOMES - 1548-1612, Missa de São Gregório Magno, óleo sobre madeira, (lote 314);•
ALFREDO KEIL - 1850-1907, Paisagem com figuras, óleo sobre tela (lote 80);•
JOSÉ MALHOA - 1855-1933, Menina desfolhando um malmequer, óleo sobre madeira, assinado•
(lote 86);
VELOSO SALGADO - 1864-1945, “Juventude / Tomando chá”, óleo sobre cartão, assinado e datado•
de 1923 (lote 87);



EDUARDO VIANA 1881-1967, Olhão, aguarela e guache sobre papel (lote 174);•
ERNESTO CANTO DA MAYA - 1890-1981, Cabeça feminina, escultura em terracota, assinada•
(lote 181);
JÚLIO POMAR - 1926-2018, “Le miroir”, colagem e pintura acrílica sobre tela, •
assinada e datada de 1978 (lote 176);•
JÚLIO RESENDE - 1917-2011, Sem título, óleo sobre tela, assinado e datado de 1965, (lote 175);•

Pratas e Jóias

Insígnia da Real Ordem da Rainha Santa Isabel, ouro e esmaltes policromados, Portuguesa,•
séc. XIX, 2ª metade (lote 336);
Par de brincos, platina de 500/1000, cravejados com 2 diamantes em talhe de brilhante •
com o peso total aproximado de 0,30 ct. e 2 diamantes em talhe de brilhante com o peso total

aproximado de 4 ct., grau de cor O~P e pureza VVS, Portugueses, séc. XX (lote 335); 
LUIZ FERREIRA - 1909-1994), Floreira “Cisne”, prata, Portuguesa, séc. XX (lote 359);•
Colecção de bules – séc. XVIII e XIX - lotes 337 a 347;•

Mobiliário

Par de mesas de encostar, D. José (1750-1777), pau-santo com entalhamentos, Portuguesas,•
séc. XVIII - Coleccão Dr. Guilherme Moreira (lote 29);
Mesa de encostar, D. José (1750-1777), pau-santo com entalhamentos, Portuguesa, séc. XVIII •
- Coleccão Dr. Guilherme Moreira (lote 30);
Cómoda com estirador, D. José (1750-1777), pau-santo com entalhamentos, Portuguesa,•
séc. XVIII (lote 301);

Diversos

Conjunto de livros antigos e encadernações – Lotes 54 a 73, incluindo a obra Descriptions•
des arts et métiers (Neuchatel, 1771-1781) (lote 73);
Busto de Augusto de Prima Porta, escultura em alabastro segundo modelo de corpo inteiro •
em mármore exposto no Museu do Vaticano, Italiana, séc. XIX (lote 268);
Tapete grande «Bukhara», fio de lã, decoração policromada sobre fundo bordeaux, Pérsia, •
séc. XX, Dim. 772 x 446 cm (lote 168);
Garrafa de Bowmore Islay Single Malt Scotch Whisky, edição comemorativa do Bicentenário •
da Destilaria Bowmore (1779-1979) (lote 321).

LICITAÇÃO: recorda-se que, para além das formas tradicionais de licitação – presencial (com as

restrições, designadamente de distanciamento, em vigor), através de ordem de compra ou
telefonicamente – poderá licitar online, durante a realização do leilão, através do nosso site dedicado

www.cml.liveauctions.pt

Através da referida plataforma – em que se deve registar previamente, ainda que já esteja registado 

nos nossos leilões online – passa a ser possível acompanhar este leilão presencial e licitar em directo,

sem qualquer agravamento de custos relativamente às formas tradicionais. 

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

Pedro Maria de Alvim Miguel Cabral de Moncada



LEILÕES ONLINE

1261 ANTIGUIDADES & OBJECTOS DE DECORAÇÃO
14 a 20 de Setembro

1262 PRATAS & JÓIAS
21 a 27 de Setembro

1263 ANTIGUIDADES & OBJECTOS DE DECORAÇÃO
28 de Setembro a 4 de Outubro



Título: Simão da Veiga - Pintor Naturalista (1879-1963)

Autora: Maria de Lurdes Reis V. Carvalho
Versão: Portuguesa
Formato: 210 x 270 mm

Nº páginas: 176
Papel: Couché
Acabamento: capa dura

€ 29 | Portes  5

Esta obra representa o culminar de um longo projecto 
de recolha e inventariação da produção artística do pintor
Simão da Veiga, que se iniciou em 2010 com a preparação 
de uma tese de mestrado.
O livro contém uma apresentação breve da sua biografia, 
um acompanhamento do seu percurso artístico e uma descrição
geral da obra. 
Profusamente ilustrado, contando com cerca de 300 imagens, 
o Catálogo que é apresentado na segunda metade do livro
reveste-se de particular interesse, dada a temática animalista 
da maioria das obras e o realismo que o pintor imprime aos
retratos da vida quotidiana dos campos, na 1ª metade do século XX.
Muitas das telas são inéditas e o seu conjunto reveste-se de
grande valia etnográfica.
A divulgação do seu trabalho neste livro vem merecidamente
colocar o artista num patamar elevado na Pintura Portuguesa 
e revela-se como um instrumento indispensável para alargar 
o conhecimento da obra de Simão da Veiga, sendo, 
em simultâneo, um guia referencial para estudiosos,
coleccionadores, antiquários, leiloeiros, e técnicos 
de conservação e restauro.
O aumento  da procura das suas telas nos últimos anos atesta 
o interesse por parte do grande público que a obra do pintor
começou a suscitar na cultura e no mercado da arte.

Maria de Lurdes Reis V. Carvalho é licenciada em Economia 
e Mestre em Gestão e Valorização do Património Histórico 
e Cultural. Tem desenvolvido a sua actividade profissional 
no domínio da docência e da gestão.

novidades
www.scribe.pt
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1 d. JoÃo vi 1816-1826

MEDALHA COMEMORATIVA DA RESTAURAÇÃO
DO REGIME ABSOLUTO - VILAFRANCADA
prata, anverso com busto do rei olhando o lado direito,

envolto por coroa de folhas de louro e folhas de palma,

verso com inscrição FIDELIDADE AO REI E À PÁTRIA

ANNO 1823, Portuguesa, séc. XIX (1º quartel), algum

desgaste, passador sem fita, sem marcas ao abrigo 

do Decreto-Lei nº 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º,

nº 2, alínea c)

Dim. - (medalha) 2,8 cm; Peso - 11 g.

€ 350 - 525

Nota: não inventariada em LAMAS, Arthur - “Medalhas

Portuguesas e Estrangeiras Referentes a Portugal”.

Lisboa: Tipographia de Adolpho de Mendonça, 1916.

2 CoPo
vidro pintado provavelmente da Real Fábrica de Vidros

da Marinha Grande, decoração policromada “Armas do

Reino de Portugal” e inscrição VIVAT REX JOZE I,

Português, séc. XVIII (3º quartel)

Dim. - 13 x 10,5 cm

€ 500 - 750

a goblet
painted glass probably from

the Royal Glass Factory of

Marinha Grande,

polychrome decoration

“Coat of Arms of the

Kingdom of Portugal” and

VIVAT REX JOSE I

inscription, Portuguese, 

18th C. (3rd quarter)

Commemorative medal of the
restoration of the absolute
regime - vilafranCada
silver, face with the bust of the King

looking to the right side, wrapped in

a crown of laurel and palm leaves,

back with inscription FIDELIDADE

AO REI E À PÁTRIA ANNO 1823,

Portuguese, 19th C. (1st quarter),

some wear, loop without ribbon,

without marks, pursuant to Decreto-

Lei No. 120/2017, of 15 September -

art. 2nd, paragraph 2, point c)

Nota: vd. CUSTÓDIO, Jorge - “A Real Fábrica de Vidros de Coina

(1719-1747) e o Vidro em Portugal nos séculos XVII e XVIII”. Lisboa:

Instituto Português do Património Arquitectónico, 2002, p. 161, fig.

79; MENDES, José Amado - “História do Vidro e do Cristal em

Portugal”. Lisboa: Edições INAPA, 2002, p. 57, fig. 38; e Roteiro da

Colecção do Museu Nacional de Soares dos Reis, Porto. Lisboa:

Instituto Português de Museus, 2001, p. 147, nº inv. 360.
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3 alfinete “retrato de d. JosÉ i (1750-1777)”
pintura esmaltada e policromada sobre cobre,

moldura em metal relevado e dourado, Português,

séc. XVIII (3º quartel), esbeiçadelas, pequenas faltas

no esmalte, moldura adaptada

Dim. - 3,5 x 3 cm

€ 500 - 750

Nota: segundo gravura de João Silvério

Carpinetti (act. 1747-1767) datada de 1767.

a brooCh “Portrait of King d. JosÉ i 
of Portugal (1750-1777)”
enamelled and polychrome painting on copper, gilt

metal frame en relief, Portuguese, 18th C. (3rd half),

chips, small faults to the enamel, adapted frame 

4 Pasta monogramada e diPloma de final 
de baCharelato de Joaquim Pedro Xavier
quintela de saldanha (1866-1892)
veludo bordado a fio de prata e fio de ouro com

monograma JPQS e datada de 1885-1886, diploma 

em papel impresso com fitas em tecido e selo de caixa

em metal prateado com inscrição “Ao meu irmão”,

caixa em metal, Portuguesa, séc. XIX, fitas com sinais

de uso, caixa com ferrugem e amolgadelas

Dim. - 31 x 21 cm

€ 500 - 750

Nota: Joaquim Pedro Xavier Quintela 

de Saldanha era filho varão do 

segundo Conde de Farrobo e pai 

do terceiro e quarto condes 

de Farrobo.

monogrammed Portfolio
and final baChelor's
diPloma of Joaquim Pedro
Xavier quintela de saldanha
(1866-1892)
velvet embroidered with silver 

and gold threads with JPQS

monogram and dated 1885-1886,

diploma printed on paper with

fabric ribbons and silver metal box

seal with “To my brother”

inscription, metal box, Portuguese,

19th C., ribbons with signs of use,

rusted box and bruises
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Guilherme Luizello Alves Moreira (1896-1971), licenciado

em Direito pela Universidade de Coimbra, era filho 

do Professor Doutor Guilherme Moreira (1861-1922),

Catedrático de Direito da Universidade de Coimbra 

e seu Reitor.

Subsecretário de Estado do Ministério das Finanças 

e Presidente da Comissão de Reforma Orçamental, 

nos anos 20, foi em 1929 nomeado Administrador 

com funções de Vice-Presidente do Conselho 

de Administração da Caixa Geral de Depósitos,

passando em 1932 a seu Administrador-Geral, cargo 

que ocupou até 1959, quando se aposentou.

Foi um notável coleccionador de arte maioritariamente

portuguesa, destacando-se pela qualidade e raridade

dos seus bens nas áreas do mobiliário português dos

séculos XVII e XVIII e da faiança portuguesa dos

séculos XVI a XVIII, tendo diversos bens da sua

colecção figurado, em exposições ao longo de décadas. 

bens da
ColeCÇÃo 
dr. guilherme
moreira
Lotes 5 a 32

5 Jarra boJuda
porcelana Chinesa, decoração policromada

“Paisagem com figuras orientais”,

período Minguo (1912-1949) ,craquelé,

pequenas faltas no vidrado, marcada

Dim. - 46 cm

€ 500 - 750

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

a bulKy vase
Chinese porcelain, polychrome decoration

“Landscape with Chinese figures”, 

Minguo period, (1912-1949), craquelé,

minor faults on the glaze, marked

6 Jarra boJuda oitavada
porcelana Chinesa, decoração

escorrida em tons de vermelho 

e verde, reinado Guangxu 

(1875-1908), craquelé, 

gargalo aparado

Dim. - 38,5 cm

€ 400 - 600

Proveniência: colecção 

Dr. Guilherme Moreira.

an oCtagonal bulKy vase
Chinese porcelain, dripped

decoration in shades of red 

and green, Guangxu period 

(1875-1908), craquelé, treammed

bottleneck
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7 Prato de doCe reCortado
porcelana Chinesa de exportação, decoração 

a azul com policromia e dourada “Monograma 

e coroa real” atribuída ao Colégio Real dos

Nobres de Lisboa e tradicionalmente designada

“Meninos da Palhavã”, reinado Qianlong 

(1736-1795), pequenas esbeiçadelas, desgaste 

na decoração

Dim. - 16,2 cm

€ 1.500 - 2.250

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana

Chinesa ao Tempo do Império - Portugal/Brasil”.

Lisboa: ACD Editores, 2007, p. 175; e SANTOS,

A. Varela - “Portugal na Porcelana da China -

500 Anos de Comércio”. Lisboa: Artemágica,

Lisboa, 2009, volume III, pp. 943-947.

a sCalloPed dessert sweet Plate
Chinese export porcelain, blue and polychrome 

gilt decoration “Monogram and royal crown”

attributed to the Royal College of Nobles 

in Lisbon and traditionally aka “Meninos da

Palhavã”, Qianlong period (1736-1795), 

small chips, wear on decoration

8 frasCo de ChÁ Pequeno
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada com figuras europeias

“Meninos jogando aos berlindes”, reinado

Qianlong (1736-1795), falta da tampa

Dim. - 8 cm

€ 400 - 600

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

Nota: segundo gravura de Francesco

Bartolozzi (1727-1815), a partir de pintura

original de William Hamilton (1788-1856)

- vd. HERVOUET, François et Nicole;

BRUNEAU, Yves - “La Porcelaine des

Compagnies des Indes à Décor Occidental”.

Paris: Flammarion, 1986, p. 93, fig. 4.36.

a small tea Caddy
Chinese export porcelain, polychrome and 

gilt decoration with European figures

“Boys playing with marbles”, Qianlong

period  (1736-1795), missing cover
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9 CoPo oval
vidro pintado provavelmente da Fábrica de

Coina, decoração policromada “Santo António

com o Menino Jesus” e inscrição S. ANTONI

DE LISBOA, Português, séc. XVIII (1ª metade),

sinais de uso

Dim. - 12 cm

€ 300 - 450

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

Nota: vd. CUSTÓDIO, Jorge - “A Real Fábrica

de Vidros de Coina (1719-1747) e o Vidro em

Portugal nos séculos XVII e XVIII”. Lisboa:

Instituto Português do Património

Arquitectónico, 2002, p. 186, fig. 125; e Roteiro

da Colecção do Museu Nacional de Soares 

dos Reis, Porto. Lisboa: Instituto Português 

de Museus, 2001, p. 147, nº v2, inv. 339.

10 CoPo
vidro pintado provavelmente da Fábrica de

Coina, decoração policromada “Figura

feminina entre vegetação”, Português, 

séc. XVIII (1ª metade), sinais de uso

Dim. - 10,9 cm

€ 250 - 375

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

a goblet
painted glass probably from the Coina

Factory, polychrome decoration “Female

figure among vegetation”, Portuguese, 

18th C. (1st half), signs of use

an oval glass
painted glass probably from the Coina Factory,

polychrome decoration “Saint Anthony with 

The Child Jesus” and inscription S. ANTONI DE

LISBOA, Portuguese, 18th C. (1st half), signs of use
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11 CoPo
vidro pintado provavelmente da Fábrica

de Coina, decoração policromada com armas

do Reino e inscrição VIVAT JOANNES V,

Português, séc. XVIII (1ª metade), algum

desgaste na pintura

Dim. - 10,8 cm

€ 400 - 600

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

Nota: vd. CUSTÓDIO, Jorge - “A Real Fábrica

de Vidros de Coina (1719-1747) e o Vidro em

Portugal nos séculos XVII e XVIII”. Lisboa:

Instituto Português do Património

Arquitectónico, 2002, p. 57, fig. 38; e Roteiro

da Colecção do Museu Nacional de Soares

dos Reis, Porto. Lisboa: Instituto Português

de Museus, 2001, p. 147, nº v1, inv. 360.

12 quatro CoPos faCetados
vidro, decoração a ouro “Cenas cortesãs”, 

interior com fundo decorado a prata “Aves e flores”,

Europeus, séc. XVIII, três com esbeiçadelas

Dim. - 9,2 cm

€ 400 - 600

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

a goblet
painted glass probably from the Coina Factory,

polychrome decoration with the coat of arms of the

Kingdom of Portugal and inscription VIVAT JOANNES

V, Portuguese, 18th C. (1st half), wear on painting

four faCeted beaCKers
glass, gilt decoration “Court scenes”, 

interior with silver decorated background

“Birds and flowers”, European, 18th C., 

three with chips
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13 CÂntaro
faiança das Caldas, decoração relevada em

tons de verde e castanho, pegas entrançadas

com arranques relevados “Cabeças de putti”,

Português, séc. XIX (meados), pequenas

esbeiçadelas, pequenas faltas no vidrado

Dim. - 36 cm

€ 500 - 750

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

Nota: vd. catálogo da “Expo-Caldas 77”.

Caldas da Rainha: Museu Malhoa, 1977,

p. 35, nº 51.

a PitCher
faience of Caldas da Rainha, decoration 

en relief in shades of green and brown,

intertwined handles with starts en relief 

“Putti heads”, Portuguese, 19th C. (mid),

small chips, minor faults on the glaze 14 Pote Com tamPa
faiança das Caldas, decoração

relevada em tons de verde e

castanho, pegas entrançadas,

tampa relevada “Mascarões”,

Português, séc. XIX (meados),

esbeiçadelas, pequenas faltas no

vidrado

Dim. - 33 cm

€ 500 - 750

Proveniência: colecção 

Dr. Guilherme Moreira.

Nota. vd. catálogo da “Expo-Caldas

77”. Caldas da Rainha: Museu

Malhoa, 1977, p. 36, nº 57.

a Pot with Cover
faience of Caldas da Rainha,

decoration en relief in shades 

of green and brown, intertwined

handles, cover en relief “Grotesque

masks”, Portuguese, 19th C. (mid),

chips, minor faults on the glaze
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15 nossa senhora e sÃo JosÉ 
(de santa Parentela)
par de esculturas em madeira dourada 

e policromada, coroas e resplendores em

prata, Portuguesas, séc. XVIII, faltas nos

dedos, pequenas faltas no dourado e na

policromia, prata sem marcas, ao abrigo do

Decreto-Lei nº 120-2017, de 15 de Setembro 

– art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - (esculturas) 45,5 cm

€ 4.000 - 6.000

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

our lady and saint JosePh 
(of holy KinshiP)
a pair of gilt and polychrome wood carvings,

silver crown and halo, Portuguese, 18th C.,

finger faults, minor faults on both gilding

and polychrome, unmarked silver, pursuant

to Decreto-Lei No. 120-2017, of 15 September

- art. 2nd, paragraph 2, point c)

16 santo antÓnio Com 
o menino Jesus
escultura em madeira dourada 

e policromada, base em madeira

entalhada e dourada, resplendor 

e cruz em prata, Portuguesa, 

séc. XVIII (2ª metade), pequenas

faltas, pequenas faltas no dourado 

e na policromia, prata sem marcas, ao

abrigo do Decreto-Lei nº 120-2017, de

15 de Setembro – art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - (escultura) 21 cm; (total) 30 cm

€ 1.200 - 1.800

Proveniência: colecção 

Dr. Guilherme Moreira.

saint anthony with 
the Child Jesus
gilt and polychrome wood sculpture,

carved and gilt wood base, silver halo

and cross, Portuguese, 18th C. (2nd

half), minor faults, minor faults on

both gilding and polychrome,

unmarked silver, pursuant to Decreto-

Lei No. 120-2017, of 15 September -

art. 2nd, paragraph 2, point c)
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17 santo antÓnio Com o menino Jesus
Lusíada, escultura em marfim parcialmente pintado e

dourado, resplendor em prata, vertente Indo-Portuguesa,

séc. XVIII, falta de um dedo do Santo António, restauro 

na mão, pratas sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei

120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - (escultura) 16 cm; (total com base) 18 cm

€ 2.500 - 3.750

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

Nota: vd. MATIAS, Osvaldo Gil. - “Marfins das Províncias

Orientais de Portugal e Espanha no Brasil”. Rio de Janeiro:

Arte Ensaio Editora, Ltda, 2014, p. 298, nº 267; e TÁVORA,

Bernardo Ferrão de Tavares e - “Imaginária Luso-Oriental”.

Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1983,

p. 160, nº 211.

saint anthony with the Child Jesus
partially painted and gilt ivory sculpture, silver halo, 

Indo-Portuguese, 18th C., a finger of Saint Anthony missing,

restored hand, unmarked silver, pursuant to Decreto-Lei

120/2017, of 15 September - art. 2, paragraph 2, point c)

18 menino Jesus dormindo Com CabeÇa 
sobre a mÃo
Lusíada, escultura em marfim, vertente Cíngalo-

Portuguesa, séc. XVII, pequena parte de um pé refeita

Dim. - 9 cm

€ 500 - 750

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão

Portuguesa e a Arte do Marfim”. Lisboa: Fundação

Calouste Gulbenkian, 1991, p. 93, nº 228

VISTA ALTERNATIVA

the Child Jesus sleePing 
with his head on his hand
ivory sculpture, Cingalese-Portuguese,

17th C., small redone part of a foot
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20 nossa senhora da ConCeiÇÃo
Lusíada, escultura em marfim parcialmente

policromado e dourado, coroa em prata, terço

em prata com contas de marfim, vertente

Indo-Portuguesa, séc. XVII/XVIII, falta de dois

dedos, falta do crucifixo no terço, pratas sem

marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de

15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 21 cm

€ 2.800 - 4.200

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão

Portuguesa e a Arte do Marfim”. Lisboa:

Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 53, 

nºs 60 a 62.

our lady of the immaCulate
ConCePtion
partially polychrome and gilt ivory sculpture,

silver crown, silver rosary with ivory beads,

Indo-Portuguese, 17th/18th C., missing two

fingers and the crucifix of the rosary,

unmarked silver, pursuant to Decreto-Lei

120/2017, of 15 September - art. 2, paragraph 2,

point c)

VISTA ALTERNATIVA

19 nossa senhora Com o menino Jesus
Lusíada, escultura em madeira policromada e dourada,

Menino Jesus, face e mãos da Nossa Senhora e figuras

ajoelhadas em marfim parcialmente pintado e dourado,

base em madeira pintada de vermelho com frisos dourados,

vertente Indo-Portuguesa, séc. XVIII, falta de parte de um

dedo, falta das asas dos anjos

Dim. - 18 x 14 x 6

€ 2.200 - 3.300

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

our lady with the Child Jesus
polychrome and gilt wood sculpture, partially painted and

gilt ivory Child Jesus, Our Lady’s face and hands and

kneeling figures, wooden base red-painted with gilt friezes,

Indo-Portuguese, 18th C., a finger part missing, angel's

wings missing
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21 Jesus Cristo redentor
Lusíada, escultura em marfim parcialmente pintado 

e dourado, base em madeira pintada, vertente

Indo-Portuguesa, séc. XVII (2ª metade),

um pé partido e colado, bidente em metal

dourado substituindo o estandarte

Dim. - 23 cm

€ 1.800 - 2.700

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

Nota: vd. TÁVORA, Bernardo Ferrão de Tavares e -

“Imaginária Luso-Oriental”. Lisboa: IN-CM, 1983,

p. 139, nº 186.

Jesus Christ the redeemer
partially painted and gilt ivory sculpture, painted

wooden base, Indo-Portuguese, 17th C. (2nd half),

a broken and glued foot, gilt metal bident

replacing the standard

22 sÃo Joaquim
Lusíada, escultura em marfim, vertente 

Indo-Portuguesa, séc. XVIII (3º quartel), 

falta de um dedo

Dim. - 20,5 cm

€ 2.500 - 3.750

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

Nota: vd. MATIAS, Osvaldo Gil. - “Marfins das

Províncias Orientais de Portugal e Espanha no

Brasil”. Rio de Janeiro: Arte Ensaio Editora, Ltda,

2014, pp. 249 e 250, nºs 214 e 215.

saint JoaChim
ivory sculpture, Indo-Portuguese, 18th C. 

(3rd quarter), one finger missing

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA



25

23 sÃo JosÉ Peregrino Com o menino Jesus
Lusíada, escultura em marfim, 

vertente Indo-Portuguesa, séc. XVIII (3º quartel)

Dim. - 20,5 cm

€ 3.000 - 4.500

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

Nota: vd. BAILEY, Gauvin Alexander; MASSING, Jean

Michel; SILVA, Nuno Vassallo e - “Marfins no Império

Português”. Lisboa: SCRIBE, 2013, p. 202, imagem 29; e

MATIAS, Osvaldo Gil. - “Marfins das Províncias Orientais

de Portugal e Espanha no Brasil”. Rio de Janeiro: Arte

Ensaio Editora, Ltda, 2014, p. 255, nº 221.

saint JosePh Pilgrim with the Child Jesus
ivory carving, Indo-Portuguese, 18th C. (3rd quarter)

24 sÃo JoÃo baPtista
Lusíada, escultura em marfim, 

vertente Indo-Portuguesa, séc. XVIII (3º quartel),

um pé partido e colado

Dim. - 20,5 cm

€ 2.500 - 3.750

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

saint John the baPtist
ivory sculpture, Indo-Portuguese, 18th C. 

(3rd quarter), a broken and glued foot

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA
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25 nossa senhora do Carmo
Lusíada, escultura em marfim parcialmente dourado,

peanha em marfim esculpido, vertente Indo-Portuguesa,

séc. XVIII (3º quartel), dois pequenos preenchimentos nos

laterais por falta dos crescentes, pequenas faltas nos

dedos da mão direita

Dim. - 20,5 cm

€ 3.000 - 4.500

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão Portuguesa

e a Arte do Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste

Gulbenkian, 1991, p. 89, nº 212.

our lady of mount Carmel
partially gilt ivory sculpture, carved ivory pedestal, Indo-

Portuguese, 18th C. (3rd quarter), two small fills on the

sides due to the missing of the crescents, minor faults on

the fingers of the right hand

VISTA ALTERNATIVA
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26 santana ensinando nossa senhora a ler
Lusíada, escultura em marfim parcialmente policromado 

e dourado com carnações, peanha em madeira entalhada,

policromada e dourada, vertente Indo-Portuguesa, séc. XVIII

(3º quartel), ligeiro desgaste na decoração

Dim. - 18 cm

€ 6.000 - 9.000

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão Portuguesa e a

Arte do Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,

1991, p. 44, nº 18.

saint anne teaChing our lady to read
partially polychrome and gilt ivory sculpture with carnations,

carved, polychrome and gilt wood pedestal, Indo-

Portuguese, 18th C. (3rd quarter), wear on decoration

VISTA ALTERNATIVA



27 menino Jesus de PresÉPio
Lusíada, escultura em marfim parcialmente policromado e

dourado, coroa e adornos em prata, vertente Indo-Portuguesa,

séc. XVII, um pé com restauro, cabelo redourado, amolgadelas

na coroa, cama (bandeja de tesoura de morrões adaptada) em

prata de 833/1000 com marca de ensaiador do Porto (1810-

1818) e marca de ourives de Luís António Rodrigues de Araújo

(1810-1836), outras pratas sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei

120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - (escultura) 14 cm; (bandeja) 3 x 22 x 9,5 cm; 

Peso - (bandeja) 165,5 g.

€ 3.000 - 4.500

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de; CARLOS, Rita -

“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras -

Século XV a 1887”. Lisboa: IN-CM, 2018, P25a e P453; e vd.

catálogo da exposição “A Expansão Portuguesa e a Arte

do Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991,

p. 95, nº 234.

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA

the Child Jesus of a nativity sCene 
partially polychrome and gilt ivory sculpture, silver crown

and ornaments, Indo-Portuguese, 17th C., restored foot,

regilded hair, bruises on the crown, 833/1000 silver bed

(adapted candle snuffer tray) with Oporto Assay mark

(1810-1818) and Luís António Rodrigues de Araújo

maker’s mark (1810-1836), other unmarked silver,

pursuant to Decreto-Lei 120/2017, of 15 September - art.

2, paragraph 2, point c)
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28 Cristo CruCifiCado
Lusíada, escultura em marfim com vestígios

de policromia, cruz em pau-santo 

com entalhamentos dourados, vertente 

Indo-Portuguesa, séc. XVIII, base da cruz

posterior em castanho

Dim. - (escultura) 42 cm; (total) 117 cm

€ 3.000 - 4.500

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão

Portuguesa e a Arte do Marfim”. Lisboa:

Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 154,

nºs 425 e 428.

CruCified Christ
ivory sculpture with traces of polychrome,

Brazilian rosewood cross with gilt carvings,

Indo-Portuguese, 18th C., later cross’s base 

in chestnut
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VISTA ALTERNATIVA
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29 Par de mesas de enCostar
D. José (1750-1777), pau-santo com

entalhamentos, puxadores em metal amarelo

recortado e gravado, Portuguesas, pequenos

restauros, pequenos defeitos, sinais de uso

Dim. - 83 x 114 x 61 cm

€ 35.000 - 52.500

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

Nota: vd. PROENÇA, José António - “Mobiliário

da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves”. Lisboa:

Instituto Português de Museus, 2002, p. 93, nº 28.

a Pair of side tables
D. José I, King of Portugal (1750-1777), 

carved Brazilian rosewood, scalloped 

and engraved brass handles, Portuguese, 

minor defects, signs of use

VISTA ALTERNATIVA
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a side table
D. José I, King of Portugal (1750-1777),

carved Brazilian rosewood, thronbush inlays

“Branches”, carved and advanced skirts,

gilt and pierced bronze mounts en relief,

Portuguese, restoration in the centre of the

top, minor faults and defects, lock mount

missing

VISTA ALTERNATIVA
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30 mesa de enCostar
D. José (1750-1777), pau-santo com entalhamentos,

embutidos de espinheiro “Ramagens”, saiais

«avançados» e entalhados, ferragens em bronze

relevado, vazado e dourado, Portuguesa, restauro 

no centro do tampo, pequenos faltas e defeitos, 

falta da fechadura

Dim. - 82 x 138 x 70 cm

€ 25.000 - 37.500

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

Nota: exemplar semelhante integra o acervo do Museu

Nacional Soares dos Reis (Inv. 548 Mob MNSR) -

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/

ObjectosConsultar.aspx?IdReg=304799 

(consultado a 24/08/2020 às 11h20).



a set of settee and siX fauteuils
D. José I, King of Portugal (1750-1777), 

dark walnut with carvings, velvet seats, 

back and armrests, Portuguese, minor

faults and defects, small restoration,

traces of wood insects

31 oratÓrio
D. José (1750-1777), madeira entalhada,

policromada e dourada, cimalha vazada,

interior com decoração a dourado “Flores 

e folhas” sobre fundo azul, Português,

pequenas faltas, faltas na policromia 

e no dourado, vidro frontal partido

Dim. - 81 x 47 x 28 cm

€ 1.800 - 2.700

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.

an oratory
D. José I, King of Portugal (1750-1777),

carved, polychrome and gilt wood, pierced

cornice, gilt decoration interior “Flowers 

and leaves” on blue background, Portuguese,

minor faults, faults on both polychrome and

gilding, broken front glass
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32 ConJunto de CanaPÉ e seis fauteuils
D. José (1750-1777), nogueira escurecida 

com entalhamentos, assentos, costas e apoios 

de braços em veludo, Portugueses, 

pequenas faltas e defeitos, pequenos 

restauros, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - (canapé) 104,5 x 203 x 67 cm; 

(fauteuils) 102,5 x 68 x 58 cm

€ 4.000 - 6.000

Proveniência: colecção Dr. Guilherme Moreira.
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OUTRAS PROVENIÊNCIAS:

a set of settee and five fauteuils
D. José I, King of Portugal (1750-1777), 

gilt carved Brazilian rosewood, Portuguese,

modern upholstery, restoration on the gilding,

other small  restoration, minor faults and defects
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33 ConJunto de CanaPÉ e CinCo fauteuils
D. José (1750-1777), pau-santo com entalhamentos

dourados, Português, estofo moderno, restauros

no dourado, outros pequenos restauros, pequenas

faltas e defeitos

Dim. - (canapé) 96,5 x 200 x 64 cm

€ 4.000 - 6.000

Nota: vd. PINTO, Augusto Cardoso; NASCIMENTO,

J. F. da Silva - “Cadeiras Portuguesas”. Lisboa:

Edição dos Autores, 1952, estampa LXXVI, fig. 150.
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35 Cofre
madeira integralmente revestida a couro fixo

por tachas de cabeça relevada “Flores de oito

pétalas”, espelho e batente da fechadura em

ferro, interior forrado a pergaminho, Francês,

séc. XV/XVI, pequenas faltas e defeitos, sinais

de uso

Dim. - 14 x 25 x 15 cm

€ 250 - 375

34 esCrivaninha
pau-santo, laterais com decoração de «tremidos», 

parte superior com tinteiro em estanho, areeiro e dois

receptáculos, todos com as respectivas tampas,

Portuguesa, séc. XVII (meados), restauros, sinais de uso

Dim. - 6,5 x 21 x 14 cm

€ 1.800 - 2.700

Nota: exemplar semelhante integra a colecção do 

Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, encontrando-se

representado em “Mobiliário Português - Roteiro -

Museu Nacional de Arte Antiga”. Lisboa: Instituto

Português de Museus, 2000, p. 59, nº 30.

an inKstand
Brazilian rosewood, side panels with ripple moulded

decoration, top part with tin inkwell, pounce pot and

two containers, all with respective covers, Portuguese,

17th C. (mid), restoration, signs of use

a Chest
wood entirely coated with leather with studs en relief

“Flowers of eight petals”, mirror and iron lock

escucheon, interior lined with parchment, French,

15th/16th C., minor faults and defects, signs of use

VISTA ALTERNATIVA
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36 CÓmoda Pequena
D. José (1750-1777), pau-santo

com entalhamentos, filetes e

frisos de espinheiro, ferragens

em prata relevada, Portuguesa,

pequenos defeitos, prata sem

marcas, ao abrigo do Decreto-Lei

120/2017, de 15 de Setembro -

art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 24 x 45 x 27,5 cm

€ 4.000 - 6.000

37 estante de missal
madeira pintada de vermelho com

decoração a dourado e negro com

insígnia da Companhia de Jesus

“IHS com cruz e três cravos da

Paixão de Cristo”, Portuguesa, séc.

XVII/XVIII, faltas na decoração,

algumas colagens nos cantos

Dim. - 27,5 x 28 x 31 cm

€ 700 - 1.050

VISTA ALTERNATIVA

a small Commode
D. José I, King of Portugal (1750-1777), Brazilian rosewood

with carvings, thornbush fillets and friezes, silver mounts 

en relief, Portuguese, minor defects, silver without marks,

pursuant to Decreto-Lei 120/2017, of 15 September - art. 2nd,

paragraph 2, point c)

a missal stand
red painted wood with gilt

and black decoration with

the insignia of the

Company of Jesus “IHS

with cross and three

carnations of the Passion

of Christ”, Portuguese,

17th/18th C., faults on

decoration, some glueing

on the corners
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38 arCaZ
D. João V (1706-1750), pau-santo, 

gavetas almofadadas, pés entalhados,

ferragens em bronze recortado e vazado,

Português, pequenas faltas e defeitos,

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 102 x 119 x 60 cm

€ 2.100 - 3.150

a Chest of drawers
D. João V, King of Portugal (1706-1750),

Brazilian rosewood, padded drawers,

carved feet, scalloped and pierced

bronze mounts, Portuguese, minor faults

and defects, traces of wood insects



CABRAL MONCADA LEILÕES 206 | 28 DE SETEMBRO DE 2020 41

39  CÓmoda Com alÇado oratÓrio
D. José (1750-1777)/D. Maria I (1777-1816), 

pau-santo com entalhamentos, interior do oratório com friso 

em madeira entalhada, vazada e dourada, base entalhada,

marmoreada e dourada, interior forrado a papel adamascado,

ferragens em latão relevado e dourado, Portuguesa, cimalha 

do oratório partida, colada e com falta, pequenos restauros, 

pequenas faltas e defeitos, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - (cómoda) 95 x 134 x 69 cm; (oratório) 165 x 140 x 47 cm

€ 2.800 - 4.200

a Chest of drawers with oratory
D. José I, King of Portugal (1750-1777)/D. Maria I,

Queen of Portugal (1777-1816), carved Brazilian

rosewood, interior of the oratory with carved,

pierced and gilt wood, carved, marbled and gilt

base, interior lined with damask paper, gilt brass

mounts en relief, Portuguese, broken and glued

oratory cornice with fault, small faults an defects, 

traces of wood insects

VISTA ALTERNATIVA
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42 manga de farmÁCia
faiança, decoração de «Cartela Barroca»

a azul, listel com inscrição U. AGRIPA,

Portuguesa, séc. XVII/XVIII, faltas no

bordo, pequenas esbeiçadelas

Dim. - 21 cm

€ 250 - 375

Nota: vd. MONCADA, Miguel Cabral de

- “Faiança Portuguesa - séc. XVI a séc.

XVIII”. Lisboa: SCRIBE, 2008, p. 126,

nº 127.

a PharmaCy Pot
faience, blue «Barroque cartouche»

decoration, band with inscription U.

AGRIPA, Portuguese, 17th/18th C., 

small chips, faults on the rim

40 manga de farmÁCia
faiança, decoração de «cartela

barroca» a azul com inscrição

REGAD, Portuguesa, séc. XVII/XVIII,

cabelos, pequeno restauro na base,

faltas no bordo e no vidrado

Dim. - 19,6 cm

€ 400 - 600

Nota: vd. MONCADA, Miguel Cabral

de - “Faiança Portuguesa - séc. XVI

a séc. XVIII”. Lisboa: SCRIBE, 2008,

p. 126, nº 127.

a PharmaCy Pot
faience, blue «baroque cartouche»

decoration with REGAD inscription,

Portuguese, 17th/18th C., hairline,

small restoration at the base, faults

on both rim and glaze

41 manga de farmÁCia
faiança, decoração de «cartela barroca» 

a azul com inscrição UG DE AGRÎP,

Portuguesa, séc. XVII/XVIII, cabelos,

pequenas faltas no bordo e no vidrado

Dim. - 20,2 cm

€ 400 - 600

Nota: vd. MONCADA, Miguel Cabral de -

“Faiança Portuguesa - séc. XVI a séc. XVIII”.

Lisboa: SCRIBE, 2008, p. 126, nº 127.

a PharmaCy Pot
faience, blue «baroque cartouche»

decoration with UG DE AGRÎP inscription,

Portuguese, 17th/18th C., hairlines, 

minor faults on both rim and glaze
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44 Prato
faiança, decoração de «Contas» a azul e vinoso

“Veado”, Português, séc. XVII (2ª metade), cabelos,

restauro antigo, verso com etiquetas de leilões de

Soares & Mendonça, Lda e Palácio do Correio Velho

Dim. - 36,5 cm

€ 1.200 - 1.800

43 Prato
faiança, decoração de «Aranhões» a azul e vinoso

“Ave entre vegetação”, Português, séc. XVII

(3º quartel), restauros na aba

Dim. - 36,5 cm

€ 1.250 - 1.875

Nota: integrou a colecção do 1º Conde do Ameal (1847-

1920), conforme ex-libris colado no verso, e uma outra

colecção, conforme etiqueta colada por cima do ex-

libris.

Vd. MONCADA, Miguel Cabral de - “Faiança Portuguesa

- séc. XVI a séc. XVIII”. Lisboa: SCRIBE, 2008, pp. 74-76,

nºs 56-58 e 60.

a dish
faience, blue and vinous «Aranhões» decoration “Bird

among vegetation”, Portuguese, 17th C. (3rd quarter),

restroration on canvas

Nota: integrou a colecção Dr. Artur Maldonado de Freitas

com o nº CMF 0228.

Vd. MONCADA, Miguel Cabral de - “Faiança Portuguesa -

séc. XVI a séc. XVIII”. Lisboa: SCRIBE, 2008, p. 117, nºs 114-115.

a dish
faience, blue and vinous decoration «Beads» and “Deer”,

Portuguese, 17th C. (2nd half), hairlines, old restoration, 

back with auction tags from Soares & Mendonça, Lda 

and Palácio do Correio Velho
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47 manga de farmÁCia
faiança, decoração de «Cartela Barroca» a azul, listel 

com inscrição S. ANIS, Portuguesa, séc. XVII/XVIII, 

restauro no bordo e pequeno restauro na base

Dim. - 27 cm

€ 250 - 375

Nota: vd. MONCADA, Miguel Cabral de - “Faiança Portuguesa -

séc. XVI a séc. XVIII”. Lisboa: SCRIBE, 2008, p. 127, nº 129.

a PharmaCy Pot
faience, blue «Barroque cartouche» decoration, band with

inscription S. ANIS, Portuguese, 17th/18th C, restoration on

both rim and base

45 manga de farmÁCia
faiança, decoração de «cartela barroca» a azul 

com inscrição S. PIPER, Portuguesa, séc. XVII/XVIII, 

colagem e pequenos restauros no bordo, esbeiçadelas, 

faltas no vidrado, furo no fundo

Dim. - 27,5 cm

€ 500 - 750

Nota: vd. MONCADA, Miguel Cabral de - “Faiança

Portuguesa - séc. XVI a séc. XVIII”. Lisboa: SCRIBE,

2008, p. 126, nº 127.

a PharmaCy Pot
faience, blue «baroque cartouche» decoration with 

S. PIPER inscription, Portuguese, 17th/18th C., 

glueing and small restoration on the rim, chipping,

faults on the glaze, hole at the bottom

46 manga de farmÁCia
faiança, decoração de «cartela barroca» a azul,

Portuguesa, séc. XVII/XVIII, restauro no bordo,

cabelo e faltas no vidrado

Dim. - 27,5 cm

€ 450 - 675

Nota: vd. MONCADA, Miguel Cabral de - “Faiança

Portuguesa - séc. XVI a séc. XVIII”. Lisboa: SCRIBE,

2008, p. 126, nº 127.

a PharmaCy Pot
faience, blue «baroque cartouche» decoration,

Portuguese, 17th/18th C., edge restoration, hairline

and faults on the glaze
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48 Prato grande
faiança, decoração de «Aranhões» a azul e vinoso

“Figura feminina nua saindo da água entre

vegetação”, Português, séc. XVII (3º quartel), cabelos

restaurados, desgaste no vidrado do bordo

Dim. - 42 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: integrou a Colecção António Miranda,

encontrando-se representado em MONCADA, Miguel

Cabral de - “Faiança Portuguesa - séc. XVI a XVIII”.

Lisboa: SCRIBE, 2008, p. 74, nº 55.

a large dish
faience, blue and vinous «Aranhões» decoration

“Naked female figure rising from the water among

vegetation”, Portuguese, 17th C. (3rd quarter),

restored hairline, wear on rim glaze

49 Prato grande Com Centro alteado
faiança, decoração dita de «reflexos» a cobre 

e azul “Motivos vegetalistas”, Espanhol, 

séc. XVII/XVIII, grandes esbeiçadelas, dois furos na

aba para suspensão, faltas e desgaste no vidrado

Dim. - 47 cm

€ 500 - 750

a large Plate with raised Centre
faience, copper and blue decoration aka  «reflex»

“Plant motifs”, Spanish, 17th/18th C., large chips,

tow suspension holes on the rim, faults and wear

on the glaze
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51 Prato
faiança de Coimbra dita de «Ratinho», decoração

policromada “Cavalheiro”, aba com “Flores”,

Português, séc. XIX, faltas no vidrado

Dim. - 29 cm

€ 400 - 600

Nota: integrou a colecção Dr. Ruben A. Andresen

Leitão, conforme etiqueta colada no verso.

Vd. “Cerâmica na Colecção da Fundação Manuel

Cargaleiro”, catálogo. Castelo Branco: Câmara

Municipal de Castelo Branco, 2012, pp. 51-57, nº 9-15.

50 Jarro
faiança de Coimbra dita de «Ratinho»,

decoração policromada “Flores” e inscrição

VINOH BOM [sic], Português, séc. XIX, cabelo na

aba, cabelo na pega, pequenos defeitos de

fabrico, faltas no vidrado do bordo

Dim. - Alt. 31,5 cm

€ 300 - 450

Nota: segundo informação do proprietário

provém da antiga colecção Dr. Ruben A.

Andresen Leitão.

Exemplar com forma idêntica encontra-se

representado na obra “Os Bêbados” ou

“Festejando o São Martinho” de José Malhoa

(1907); Vd. Saldanha, Nuno - “José Malhoa -

Tradição e Modernidade”, Scribe, Lisboa, 2010, 

p. 304.

a PitCher
Coimbra faience known as “Ratinho”,

polychrome decoration “Flowers” and VINOH

BOM inscription [sic], Portuguese, 19th C., 

hairlines on both rim and handle, minor

manufacturing defects, faults on the rim glaze

VISTA ALTERNATIVA

a dish
Coimbra faience known as

«Ratinho», polychrome

decoration “Gentleman”, 

rim with “Flowers”,

Portuguese, 19th C., 

faults on the glaze
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52 terrina Com travessa
rocaille, faiança provavelmente da Fábrica de Miragaia,

decoração a vinoso, branco e azul “Grinaldas” sobre fundo

verde, Portuguesa, séc. XVIII (4º quartel), falta na aba da

tampa, travessa com grande esbeiçadela, esbeiçadelas

Dim. - (terrina) 24 x 39 x 22 cm; (travessa) 38,5 x 30 cm

€ 800 - 1.200

Nota: vd. “Fábrica de Louça de Miragaia”. Porto: Museu

Nacional Soares dos Reis, 2008-2009, p. 110, nº 2 e pp. 210-

211, nºs 217-219.

a tureen with stand
rocaille, faience probably from the Miragaia Factory, vinous,

white and blue decoration “Garlands” on green background,

Portuguese, 17th C. (4th quarter), fault on the cover rim,

stand with huge chip, chips

53 Prato
faiança, decoração a azul, verde e amarelo “Flor e folhas”,

Português, séc. XIX, sinais de uso

Dim. - 33,5 cm

€ 300 - 450

a dish
faience, blue, green and yellow decoration “Flower and

leaves”, Portuguese, 19th C., signs of use

VISTA ALTERNATIVA
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54 alPhabeto aboim (Caligrafia)
GODINHO, Consuelo Nunes.- Alphabeto Aboim / composto,

desenhado e gravado pela calligrapha Consuelo Godinho.-

S.l.: s.n., s.d. [ca. 1900].- 26 estampas, 1 fotografia; 23x30

cm.- E., Único trabalho da autora (séc. XIX/XX), filha do

calígrafo Domingos Nunes Godinho (*1844), por sua vez

filho de Manuel Nunes Godinho (*1816), professor de

caligrafia, agraciado com o título de Calígrafo da Casa Real,

os mais destacados elementos de uma verdadeira estirpe

de artistas da letra desenhada, que incluía seis elementos

de três gerações da mesma família. Edição inteiramente

cromolitografada, constituída por uma folha de rosto, ao

centro da qual foi colada uma fotografia da autora e 25

folhas com letras alegóricas, historiadas, virtuosamente

caligrafadas, sobre fundos decorativos mosaicados, todos

diferentes. Inscrição de oferta, muito delida, na guarda

volante. De resto, um exemplar limpo, revestido da

encadernação editorial, em tela vermelha, com gravação a

ouro e negro. Ferreira Lima (Calígrafos), p. 38.

€ 200 - 300

alPhabeto aboim (CalligraPhy)
GODINHO, Consuelo Nunes.- Alphabeto Aboim / composto,

desenhado e gravado pela calligrapha Consuelo Godinho.-

S.l.: s.n., s.d. [ca. 1900].- 26 estampas, 1 fotografia; 23x30

cm.- E., Only work by the author (19th/20th century),

daughter of the calligrapher Domingos Nunes Godinho 

(* 1844), the son of Manuel Nunes Godinho (* 1816),

calligraphy teacher, granted with the title of Calligrapher of

the Royal House, the most distinguished elements of a true

breed of artists of the drawn letter, that included six

elements of three generations of the same family. Entirely

chromolithographed edition, consisting of a title page at

the centre of which a photograph of the author was pasted

and 25 leaves with allegorical, historically and virtually

calligraphic letters on different mosaic backgrounds. A very

faded offer inscription on the flyleaf.
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55 de Jure Patronatus
CURTIUS PAPIENSIS, Rochus.- Accõmodatissimus et

conducens | admodum tractatus de Jure patronatus a

prestãtissi- | mo vtriusq[ue] ce[n]sure doctore dño Rocho

de curte papie[n]- | si Jurium canonicon in ticine[n]si

achademia p[ro]fessore or- | dinario Editus: cum vespertine

iuris canonici lecture | prefectus esset. | ¢Ad lectorem. | [...]

| Venundatur parrhisii in vico diui Jacobi | sub intersignio

sancti Claudii, [1514].- LXXXVIII, [8] f.; 18 cm.- E. 

Rochus Curtius ou Rocco Corti (fl. 1470-1515), jurisconsulto,

glosador e canonista, natural de Florença, leitor de Leis na

Universidade de Pavia. O seu tratado “De jure patronatus”,

reúne um conjunto de observações e reflexões sobre as leis

canónicas relativas ao patronato (ou padroado) exercido

por membros da Igreja Católica, incluindo privilégios,

comendas, foros e outras mordomias; os comentários de

Rochus Curtius, inicialmente publicados em 1506, foram

considerados o principal texto sobre este relevante e

delicado tópico, pelo que foram reeditados por diversas

vezes nos séculos XVI e XVII. A edição, inteiramente

composta em caracteres góticos rotunda, a duas colunas,

apresenta no rosto a elaborada marca do editor e

“honestissimus uirus” François Regnault. No verso do fólio

LXXXVII (ass. L8), um cólofon indica-nos a data precisa do

terminus da impressão: “Anno a natiuitate dñi [domini]

millesimo qui[n]gentesimo. xiiij. me[n]sis vero Junij.

decimaqui[n]ta. Laus deo”. 

Exemplar um pouco aparado, com três pertences

manuscritos na página de rosto, de antigos possuidores

portugueses (dois riscados); ocasionais anotações

marginais manuscritas da época, por vezes prejudicadas

pelo aparo. Encadernação singela, do século XIX, com a

lombada e cantos em pele.

€ 500 - 750

de Jure Patronatus
CURTIUS PAPIENSIS, Rochus.- Accõmodatissimus et

conducens | admodum tractatus de Jure patronatus a

prestãtissi- | mo vtriusq[ue] ce[n]sure doctore dño Rocho

de curte papie[n]- | si Jurium canonicon in ticine[n]si

achademia p[ro]fessore or- | dinario Editus: cum vespertine

iuris canonici lecture | prefectus esset. | ¢Ad lectorem. | [...]

| Venundatur parrhisii in vico diui Jacobi | sub intersignio

sancti Claudii, [1514].- LXXXVIII, [8] f.; 18 cm.- E. Rochus

Curtius or Rocco Corti (fl. 1470-1515), Jurist, Glosser and

canonist, natural of Florence, reader of Laws at the

University of Pavia. Its treatise “De jure patronatus”, brings

together a set of observations and reflections on the

canonical laws relating to the patronage (or patronage)

exercised by members of the Catholic Church, including

privileges, commendations, forums and other mordomies;

The comments of Rochus Curtius, initially published in 1506,

were considered the main text on this relevant and delicate

topic, so they were republished several times in the 16th

and 17th centuries. The edition, entirely two columns

composed in Gothic characters, presents in the title page

the elaborate mark of the editor and “Honestissimus uirus”

François Regnault. On the verso of folio LXXXVII (ass. L8),

a colophon tells us the precise date of the printing

finishing: “Anno a natiuitate dñi [domini] millesimo

qui[n]gentesimo. xiiij. me[n]sis vero Junij. decimaqui[n]ta.

Laus deo”. A somewhat trimmed copy, with three

handwritten ownerships on the cover page, of former

Portuguese owners (two scratched); Occasional

handwritten marginal notes of the time, sometimes

damaged by the trimming. Simple, 19th century binding

with leather spine and corners.
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56 histoire de la guerre en allemagne 
(londres, 1784)
LLOYD, Gen. Henry Humphrey Evans.- Introduction a

l’histoire de la guerre en Allemagne, en M.DCC.LVI. entre le

Roi de Prusse, et l’Imperatrice-Reine avec ses alliés. Ou

mémoires militaires et politiques du Général Lloyd. Traduit

& augmenté de Notes, & d’un Précis sur la vie & le caractere

de ce Général / par un Officier François.- Londres. Et se

trouve à Bruxelles: chez A. F. Pion, 1784.- [4], III, [1 br.], XXII

(aliás LXXII), 218, [2], V, [1 br.] p.: 5 gravuras e 6 mapas

desdobr.; 25 cm.- E., Henry Lloyd (ca. 1718-1783), oficial,

estratega e historiador militar galês, combateu ao serviço

de vários exércitos — França, Áustria, Charles Stuart,

Prússia e Rússia, onde foi um dos favoritos da Imperatriz

Catarina; os seus escritos influenciaram grandes estadistas,

nomeadamente George Washington, tendo sido estudados

pelo general George S. Patton. Lloyd manteve

correspondência com o conde de Schaumburg-Lippe cujo

convite para vir a Portugal não chegou a concretizar-se.

Edição original da primeira história da “Guerra dos sete

anos” (1756-1763), ilustrada com cinco gravuras a talhe-

doce e seis mapas desdobráveis. Exemplar muito limpo,

apenas com ligeiríssimas manchas de maré nas estampas,

todas muito bem dobradas. Encadernação da época, inteira

de carneira, muito levemente cansada, com o corte das

folhas carminado.

€ 200 - 300

histoire de la guerre en allemagne 
(londres, 1784)
LLOYD, Gen. Henry Humphrey Evans.- Introduction a

l’histoire de la guerre en Allemagne, en M.DCC.LVI. entre le

Roi de Prusse, et l’Imperatrice-Reine avec ses alliés. Ou

mémoires militaires et politiques du Général Lloyd. Traduit

& augmenté de Notes, & d’un Précis sur la vie & le caractere

de ce Général / par un Officier François.- Londres. Et se

trouve à Bruxelles: chez A. F. Pion, 1784.- [4], III, [1 br.], XXII

(aliás LXXII), 218, [2], V, [1 br.] p.: 5 engravings and 6

foldout maps; 25 cm.- E., Henry Lloyd (ca. 1718-1783),

officer, strategist and Welsh military historian, fought in the

service of several armies - France, Austria, Charles Stuart,

Prussia and Russia, where he was a favorite of Empress

Catherine II; his writings influenced great statesmen,

notably George Washington, having been studied by

General George S. Patton. Lloyd exchanged letters with the

Count of Schaumburg-Lippe whose invitation to come to

Portugal did not materialize. Original edition of the first

history of the “Seven Years’ War” (1756-1763), illustrated

with five copperplate prints and six foldout maps. Very

clean example, with only slight tide stains on the plates, all

very well folded. An entire sheepskin binding of the time,

slightly worn, with carmine edge.

57 de origine et Progressu offiCii santÆ 
inquisitionis (madrid, 1598)
PÁRAMO, Luís de.- DE | ORIGINE ET | PROGRESSV OFFICII |

SANCTAE INQVISITIONIS, | eiúsque dignitate & vtilitate, | DE

ROMANI PONTIFICIS POTESTATE | & delegata Inquisitorum:

Edicto Fidei, & ordine iudiciario | Sancti Officij, quæstiones

decem. | LIBRI TRES...- Madriti: Ex Typographia Regia, 1598.-

[120], 887, [1 br.] p.; 28 cm.- E., Luís de Páramo (*1545), natural de

Borox, Toledo, clérigo da catedral de León e mais tarde inquisidor

na Sicília, cargo que ocupava ainda quando publicou o presente

livro. Neste, o autor desenvolve o primeiro capítulo da sua

controversa obra Responsum... adversus oppositiones... e procura,

com argumentos históricos, legitimar a existência do Tribunal da

Inquisição. Em 4 de Dezembro de 1769, uma carta-de-lei da Real

Mesa Censória, proibiu expressamente e mandou recolher todas

as edições da obra, por conterem as mesmas máximas das bulas

da Ceia e as doutrinas com ela pretextadas (ver Maria Teresa

Payan Martins, A censura literária em Portugal nos séculos XVII e

XVIII, Lisboa, 2005, p. 520-521). Exemplar levemente aparado,

conservando ainda boas margens; ligeiras manchas de água, mas

em geral limpo. Rosto com pertence manuscrito da época riscado

(com alguma acidez e pequena corrosão) e inscrição, datada de

1760, atestando o expurgo de acordo com a Inquisição. Ex-líbris e

selo branco da Biblioteca Alfonso Cassuto. Encadernação um

pouco posterior, inteira de carneira, cansada, com sinais de

trabalho de traça, mas recuperável. Palau, 212156. Vekene, 1869.

€ 400 - 600

de origine et Progressu offiCii santÆ inquisitionis
(madrid, 1598)
PÁRAMO, Luís de.- DE | ORIGINE ET | PROGRESSV OFFICII |

SANCTAE INQVISITIONIS, | eiúsque dignitate & vtilitate, | DE

ROMANI PONTIFICIS POTESTATE | & delegata Inquisitorum:

Edicto Fidei, & ordine iudiciario | Sancti Officij, quæstiones

decem. | LIBRI TRES...- Madriti: Ex Typographia Regia, 1598.-

[120], 887, [1 br.] p.; 28 cm.- E., Luís de Páramo (* 1545), born in

Borox, Toledo, cleric of the cathedral of León and later inquisitor

in Sicily, a position he held when he published the present book.

In this, the author develops the first chapter of his controversial

work Responsum ... adversus oppositiones ... and seeks, with

historical arguments, to legitimize the existence of the Inquisition

Court. On December 4, 1769, a letter patent from the Royal

Censorship Institution, expressly forbade and ordered all editions

of the work to be collected, as they contain the same maxims of

the Bullae de Coena and the doctrines with which they are

excused (see Maria Teresa Payan Martins, A censura literária em

Portugal nos séculos XVII e XVIII, Lisboa, 2005, p. 520-521).

Slightly trimmed specimen, still maintaining good margins; slight

water stains, but generally clean. Title page with a scratched

possession manuscript from the time (with some browning and

minor corrosion) and inscription, dated 1760, attesting the purge

according to the Inquisition. Ex-libris and white seal of the

Alfonso Cassuto Library. An entire worn sheepskin later binding

with signs of moth work but recoverable. Palau, 212156. Vekene,

1869.
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58 Vida de d. Fr. Bartholome de los martires 
(madrid, 1727)
GRANADA, Frei Luís de [e outros].- Vida de D. Fr. Bartholome de

los Martires, del Orden de Santo Domingo, Arzobispo de Braga, 

en Portugal / traducida en castellano de la que escrivieron en

frances, de un modo nuevo y muy edificante, los Reverendos

Padres de la misma Orden de Predicadores del Noviciado General

del Convento de San Germàn de Paris. Representada con su

espiritu y sus dictames, tomados de sus propios escritos. Y sacada

de la historia, que en diferentes lenguas escribieron graves

autores, de los quales fue el primero el V. Fr. Luis de Granada.- 

En Madrid: En la Imprenta de Manuel Fernandez, A-no de M. DCC.

XXVII. (1727).- [36], 511 p.: 1 retrato; 23 cm.- E., D. Fr. Bartolomeu

dos Mártires, O.P. (1514-1590), figura proeminente da Igreja

Portuguesa de Quinhentos, destacou-se na terceira e última

sessão do Concílio de Trento (1562-1563), tendo sido arcebispo de

Braga entre 1559 e 1582. Em 2001 foi beatificado pelo papa João

Paulo II e em 2016 foi canonizado pelo actual papa Francisco.

Segunda tradução castelhana (a primeira data de 1619), da autoria

de Juan Bautista de Yarza. Exemplar levemente aparado, 

com o corte das folhas marmoreado, mas limpo, conservando 

o raro retrato do biografado, juto ao rosto, gravado a talhe-doce,

com a subscrição: B. Audran Sc. Pequenos cortes de traça

marginais, reparados com papel de arroz, afectando mais de

metade das folhas, mas sem nunca atingirem o texto. Retrato um

pouco aparado nas margens superior e esqueda, conservando três

dos quatro vincos da matriz. Encadernação inteira de pergaminho

flexível, provavelmente bastante posterior à edição. Palau, 39002

€ 200 - 300

56

57

58

Vida de d. Fr. Bartholome de los martires 
(madrid, 1727)
GRANADA, Frei Luís de [e outros].- Vida de D. Fr. Bartholome

de los Martires, del Orden de Santo Domingo, Arzobispo de

Braga, en Portugal / traducida en castellano de la que

escrivieron en frances, de un modo nuevo y muy edificante,

los Reverendos Padres de la misma Orden de Predicadores

del Noviciado General del Convento de San Germàn de Paris.

Representada con su espiritu y sus dictames, tomados de sus

propios escritos. Y sacada de la historia, que en diferentes

lenguas escribieron graves autores, de los quales fue el

primero el V. Fr. Luis de Granada.- En Madrid: En la Imprenta

de Manuel Fernandez, A-no de M. DCC. XXVII. (1727).- [36],

511 p.: 1 retrato; 23 cm.- E., D. Fr. Bartolomeu dos Mártires,

O.P. (1514-1590), a prominent figure of the 16th century

Portuguese Church, stood out in the third and last session of

the Council of Trento (1562-1563), having been archbishop of

Braga between 1559 and 1582. In 2001 he was beatified by

Pope John Paul II and in 2016 he was canonized by the

current Pope Francis. Second Castilia n translation (the first

dates from 1619), by Juan Bautista de Yarza. Copy slightly

trimmed with marbled edge but clean, preserving the rare

portrait of the biographer, near the title page, copperplate

printed with the signature: B. Audran Sc. Small marginal

wormholes, repaired with rice paper, affecting more than half

of the leaves, but never reaching the text. A slightly trimmed

portrait on the upper and left margins, preserving three of the

four plate-marks of the matrix. Entire flexible parchment

binding, probably well after editing. Palau, 39002
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59 eNCaderNaÇÃo Com sUPer-liBros eClesiÁstiCo
Pontificale romanum...- Romæ: Ex Typographia Reuerendæ

Cameræ Apostolicæ, M.DC.LXXXII (1682).- 70, [1, 1 b.] p.; 35

cm.- E., Notável encadernação da época, inteira de chagrin fino,

profusamente trabalhada predominantemente a ferros soltos,

apresentado ao centro de ambos os planos (idênticos) um

super-libros eclesiástico, com chapéu episcopal e 12 borlas, de

proveniência não identificada (provavelmente francês), inscrito

na reserva central, com três elmos a seco. Para além de quatro

esquadrias concêntricas, a elaborada decoração é constituída

por grande número de cornucópias a ponteado, com alguns

elementos que sugerem a proximidade do estilo à la fantarre. A

lombada é lisa, com roda floral, sem qualquer inscrição ou

título. O miolo é composto por um fragmento de um Pontifical,

sem página de rosto, impresso a preto e vermelho,

provavelmente destacado de uma obra litúrgica mais extensa.

Guardas em papel marmoreado moderno.

€ 400 - 600

BiNdiNg with eCClesiastiCal BiNdiNg stamPs
Pontificale romanum...- Romæ: Ex Typographia Reuerendæ

Cameræ Apostolicæ, M.DC.LXXXII (1682).- 70, [1, 1 b.] p.; 35

cm.- E, Remarkable binding of the time, entirely of fine

shagreen, profusely worked predominantly with loose toolong,

presented in the centre of both covers (identical) an

ecclesiastical binding stamp, with episcopal hat and 12 tassels,

of unidentified origin (probably French), inscribed in the central

reserve, with three blind helmets. In addition to four concentric

frames, the elaborate decoration consists of a large number of

dotted cornucopias, with some elements that suggest the

proximity of the “à la fantarre” style. The spine is smooth, with

a floral roll, without any inscription or title. The body consists of

a fragment of a Pontifical, without title page, black and red

printed, probably detached from a more extensive liturgical

work. Modern marbled paper endpapers.

60 aNCieNt orNameNtal arChiteCtUre, 
de Charles tatham, 1799
TATHAM, Charles Heathcote.- Etchings, representing the best

examples of ancient ornamental architecture; drawn from the

originals in Rome, and other parts of Italy, during the years 1794,

1795, and 1796.- London: printed for the author, 1799.- 12 p.: 102

gravuras coloridas; 44 cm.- E. , Charles Heathcote Tatham (1772-

1842), arquitecto inglês natural de Westminster (Londres), esteve

em Itália entre 1794 e 1797 onde conviveu com Canova, Angelica

Kauffman, William Hamilton e Carlisle. Conjunto completo,

inteiramente gravado pelo autor, contendo o núcleo original com

72 águas-fortes, datadas de 1798 e 1799, publicadas mensalmente

em grupos de seis, às quais foram adicionadas as restantes 30,

gravadas e datadas de 1800. Estampas com ligeira acidez,

aguareladas à mão, por vezes com colorido forte. As seis folhas

preliminares, que incluem o rosto, um prefácio e uma lista de

subscritores, apresentam uma mancha na margem superior,

afectando a primeira linha do título. Exemplar um pouco aparado,

revestido de encadernação do século XX (com etiqueta de

Frederico d’Almeida), inteira de marroquim vermelho, com dupla

cercadura nos planos, roda nas seixas, lombada profusamente

decorada a ouro e o corte das folhas dourado.

€ 1.400 - 2.100

aNCieNt orNameNtal arChiteCtUre, de Charles
tatham, 1799
TATHAM, Charles Heathcote.- Etchings, representing the best

examples of ancient ornamental architecture; drawn from the

originals in Rome, and other parts of Italy, during the years 1794,

1795, and 1796.- London: printed for the author, 1799.- 12 p.: 102

coloured engraving; 44 cm.- E. , Charles Heathcote Tatham (1772-

1842), a native English architect from Westminster (London), was

in Italy from 1794 to 1797 where he socialised with Canova,

Angelica Kauffman, William Hamilton and Carlisle. Complete set,

fully engraved by the author, containing the original nucleus with

72 etchings, dated 1798 and 1799, published monthly in groups of

six, to which the remaining 30, engraved and dated 1800, were

added. Plates with slight foxing, watercoloured by hand,

sometimes with strong colour. The six preliminary leaves, which

include the title page, a preface, and a list of subscribers, have a

stain on the upper margin, affecting the first line of the title.

Specimen a little cropped, coated with 20th-century binding

(labeled by Frederico d’Almeida), fully red morocco, with double

ornamental border on the covers, roll on the square, spine

profusely decorated with gold and top edge gilt.
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61 NoUVeaU liVre des CiNQ ordres d’arChiteCtUre
VIGNOLA, Giacomo Barozzio da.- Nouveau Livre des cinq

Ordres d’Architecture, par Jacques Barozzio Vignole, Enrichi

de différents Cartels, et Morceaux d’Architectures, Portails,

Fontaines, Baldaquins, &c. Le tout nécessaire aux Artistes.- A

Paris: Chez Crepy, 1781.- 44 f. de gravuras; 35 cm.- E. 

Vignola (1507-1573) foi, juntamente com Serlio e Palladio, um

dos grandes arquitectos do Renascimento e um dos

principais responsáveis pela difusão do estilo e do gosto

italiano pela Europa. Edição tardia, inteiramente gravada a

talhe-doce, constituída por um frontispício arquitectónico

alegórico em estilo rocaille e 43 folhas gravadas, numeradas

de 2 a 44, das quais 34 incluem uma grande cartela gravada,

com pequeno texto explicativo. O rosto apresenta a seguinte

subscrição: Poulleau Inv. et Sulp. As restantes estampas

apresentam subscrições do mesmo e de outros gravadores e

artistas (Le canu, Le Roux, Daumont, Blondel, etc.). 

Ocasionais e ligeiras manchas de água (de maré), mas, em

geral, um exemplar limpo e com boas margens.

Encadernação inteira de carneira, da época, um pouco

cansada, conservando as guardas originais.

€ 400 - 600

NoUVeaU liVre des CiNQ ordres d’arChiteCtUre
VIGNOLA, Giacomo Barozzio da.- Nouveau Livre des cinq

Ordres d’Architecture, par Jacques Barozzio Vignole, Enrichi

de différents Cartels, et Morceaux d’Architectures, Portails,

Fontaines, Baldaquins, &c. Le tout nécessaire aux Artistes.- A

Paris: Chez Crepy, 1781.- 44 f. of engravings 35 cm.- E.

Vignola (1507-1573) was, along with Serlio and Palladio, one

of the great architects of the Renaissance and one of the

main responsible for the diffusion of Italian style and taste in

Europe. Late edition, entirely copperplate printed, consisting

of an architectural frontispiece allegorical in Rocaille style

and 43 engraved leaves, numbered from 2 to 44, of which 34

include a large engraved cartouche, with small explanatory

text. The title page presents the following subscription:

Poulleau Inv. et Sulp. The remaining prints have subscriptions

of the same and other engravers and artists (Le Canu, Le

Roux, Daumont, Blondel, etc.). Occasional and slight water

stains (tide), but in general, a clean and good-margins copy.

Full sheepskin binding of the time, a little tired, conserving

the original endpapers.

62 ColleCÇaÕ das leYs, deCretos, e alVarÁs (lisBoa, 1749-1814)
[PORTUGAL: leis, decretos, alvarás, etc.].- Collecçaõ das leys, decretos, e

alvarás, que comprehende o feliz reinado dElRey fidelissimo D. Joze o I.

Nosso Senhor, desde o anno de 1750 até o de 1760, e a pragmatica do

Senhor Rey D. João o V. do anno de 1749. Tomo I [a tomo IX (1814)].- Lisboa:

Na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo [e outros], 1776-1814.- 9 vols.; 28

cm.- E., Colecção de leis publicadas avulso, reunidas mais de 1.500 diplomas

legais em nove volumes (os três primeiros com folhas de rosto e índices),

abrangendo o período que vai de 24 de Maio de 1749 a 9 de Agosto de 1814.

O conjunto inclui não só o período imediatamente a seguir ao terremoto de 1

de Novembro de 1755, com também os primeiros sete anos da permanência

da Corte no Rio de Janeiro, embora a totalidade dos diplomas tenham,

aparentemente, sido impressos em Lisboa. Os nove volumes, ligeiramente

aparados, encontram-se excepcionalmente limpos e conservam boas

margens. Tomo I com pertence manuscrito, da época, na página de rosto

(Serpa?); o tomo IX apresenta 28 folhas com os cantos inferiores exteriores

cortados, sem nunca afectar o texto; raríssimos vestígios de trabalho de

traça, confinados às guardas de três tomos e a não mais do que seis folhas

(em mais de 6.000) de outros tantos diplomas contíguos às guardas

(vestígios desprezáveis e marginais). Encadernações da época (primeiro

quartel do século XIX), inteiras de carneira, idênticas, conservando as

guardas originais, com sinais de trabalho de traça nas lombadas e algumas

juntas fracas.

€ 2.000 - 3.000

ColleCÇaÕ das leYs, deCretos, e alVarÁs (lisBoa, 1749-1814)
[PORTUGAL: leis, decretos, alvarás, etc.].- Collecçaõ das leys, decretos, e

alvarás, que comprehende o feliz reinado dElRey fidelissimo D. Joze o I.

Nosso Senhor, desde o anno de 1750 até o de 1760, e a pragmatica do

Senhor Rey D. João o V. do anno de 1749. Tomo I [a tomo IX (1814)].- Lisboa:

Na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo [e outros], 1776-1814.- 9 vols.; 28

cm.- E., Collection of laws published separately, gathering more than 1,500

legal diplomas in nine volumes (the first three with title pages and indexes),

covering the period from May 24, 1749 to August 9, 1814. The set includes

not only the period immediately after the earthquake of November 1, 1755,

but also the first seven years of the Court’s stay in Rio de Janeiro, although

all the diplomas were apparently printed in Lisbon. The nine volumes, slightly

trimmed, are exceptionally clean and maintain good margins. Volume I with

a manuscript, from the time, on the title page (Serpa?); volume IX has 28

leaves with the lower outside corners cut, without ever affecting the text;

very few traces of worm work, confined to the endpapers of three volumes

and no more than six leaves (in more than 6,000) of so many other diplomas

contiguous to the endpapers (negligible and marginal traces). Identical

entire sheepskin bindings of the time (first quarter of the 19th century),

preserving the original endpapers, with traces of worm work on the spines

and some weak joints.
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63 methodo de CoNheCer, e CUrar o morBo galliCo  
(lisBoa, 1751)
ARRAIS, Duarte Madeira.- Madeira illustrado. Methodo de

conhecer, e curar o morbo gallico, composto pelo Doutor Duarte

Madeira Arraez, Physico Mor del Rey D. Joam IV. Reformado ao

sentir dos modernos, illustrado com muitos cassos praticos e

enriquecido com varios, e eficazes remedios, para extinguir com

facilidade este contagio, e para acodir[sic] promptamente aos

seus produtos, pelo Doutor Francisco da Fonsecca Henriques,

natural de Mirandella [...]. Com huma dissertaçam dos humores

naturaes do corpo humano...- Lisboa: na Off. de Domingos

Gonsalves, MDCCLI (1751).- [12], 392 p.; 29 cm.- E. , O autor

(†1652), natural de Moimenta da Beira, foi médico de D. João IV; a

sua obra, dedicada à cura da sífilis, morbo gálico ou mal

napolitano, doença venérea conhecida em Portugal desde 1496,

obteve grande popularidade, tendo sido primeiramente publicada

em 1642, com duas edições no mesmo ano (Lourenço de Anvers e

António Alvarez), seguindo-se as edições de 1674 (António

Rodrigues de Abreu) e 1683 (António Craesbeeck de Mello); a

primeira parte foi reeditada em 1715, pelo Dr. Francisco da

Fonsecca Henriques (1665-1731), médico de D. João V, que

acrescentou no início do título a indicação Madeira illustrado.

Quinta e última edição (todas foram publicadas em Lisboa)

acrescentada de uma dissertação sobre os Humores.... Exemplar

com ligeira acidez e leves manchas de maré nas primeiras oito

folhas. De resto, limpo e sólido, conservando boas margens.

Encadernação da época, inteira de carneira, com florões nos

entre-nervos e rótulo refeito modernamente. Inocêncio, II, p. 209

(não refere esta edição).

€ 200 - 300

methodo de CoNheCer, e CUrar o morBo galliCo
(lisBoa, 1751)
ARRAIS, Duarte Madeira.- Madeira illustrado. Methodo de

conhecer, e curar o morbo gallico, composto pelo Doutor Duarte

Madeira Arraez, Physico Mor del Rey D. Joam IV. Reformado ao

sentir dos modernos, illustrado com muitos cassos praticos e

enriquecido com varios, e eficazes remedios, para extinguir com

facilidade este contagio, e para acodir[sic] promptamente aos

seus produtos, pelo Doutor Francisco da Fonsecca Henriques,

natural de Mirandella [...]. Com huma dissertaçam dos humores

naturaes do corpo humano...- Lisboa: na Off. de Domingos

Gonsalves, MDCCLI (1751).- [12], 392 p.; 29 cm.- E., The author (†

1652), born in Moimenta da Beira, was a doctor of King D. João IV

of Portugal; his work, dedicated to curing syphilis, gallic morbidity

or Neapolitan evil, a venereal disease known in Portugal since

1496, achieved great popularity, having been first published in

1642, with two editions in the same year (Lourenço de Anvers and

António Alvarez), followed by the editions of 1674 (António

Rodrigues de Abreu) and 1683 (António Craesbeeck de Mello);

the first part was reedited in 1715, by Dr. Francisco da Fonsecca

Henriques (1665-1731), doctor of King D. João V of Portugal, who

added the indication Madeira illustrado at the beginning of the

title. Fifth and last edition (all were published in Lisbon) plus a

dissertation on Humors .... Copy with slight browning and slight

tide stains on the first eight leaves. Moreover, clean and solid,

maintaining good margins. Entire sheepskin binding of the time

with floral ornaments between sections and a modernly redone

label. Inocêncio, II, p. 209 (does not refer this edition).

64 PortUgal mediCo, oU moNarChia mediCo-lUsitaNa 
(CoimBra, 1726)
ABREU,  Brás Luís de.- Portugal Medico, ou Monarchia Medico-

Lusitana. Historica, practica, symbolica, ethica, e politica. Fundada

e comprehendida no dillatado ambito dos dous Mundos Creados

Macrocosmo, e Microcosmo. Repartida, e demarcada em tres

amplissimos Reynos: animal, vegetal, e mineral...: Parte I.-

Coimbra: na Officina de Joam Antunes, 1726.- [42], 763, [1], 16 p.;

29 cm.- E., Brás Luís de Abreu (1692-1756), natural de Leiria,

cursou Medicina em Coimbra, mas exerceu no Porto e em Aveiro;

familiar do Santo Ofício, no final da vida, ainda casado, ingressou

na Ordem Terceira de S. Francisco. Primeira e única parte

publicada de um tratado destinado a desmistificar a Medicina

praticada por pessoas menos habilitadas. Exemplar ligeiramente

aparado, mas conservando boas margens. Alguma acidez,

desigual nos vários cadernos, mas, em geral, um exemplar limpo.

Encadernação da época, inteira de carneira, levemente cansada,

com rótulo e guardas do século XIX. Barbosa Machado, I, p. 547.

Inocêncio, I, p. 397.

€ 200 - 300

PortUgal mediCo, oU moNarChia mediCo-lUsitaNa
(CoimBra, 1726)
ABREU, Brás Luís de.- Portugal Medico, ou Monarchia Medico-

Lusitana. Historica, practica, symbolica, ethica, e politica. Fundada

e comprehendida no dillatado ambito dos dous Mundos Creados

Macrocosmo, e Microcosmo. Repartida, e demarcada em tres

amplissimos Reynos: animal, vegetal, e mineral...: Parte I.-

Coimbra: na Officina de Joam Antunes, 1726.- [42], 763, [1], 16 p.;

29 cm.- E., Brás Luís de Abreu (1692-1756), born in Leiria, studied

Medicine in Coimbra, but worked in Oporto and Aveiro; family

member of the Holy Office, at the end of his life, still married,

joined the Third Order of Saint. Francis. First and only published

part of a treaty aimed at demystifying medicine practiced by less

qualified people. Slightly trimmed specimen, but with good

margins. Some browning, uneven in the various sections, but in

general, a clean copy. Entire sheepskin binding of the time,

slightly worn, with 19th century label and endpapers. Barbosa

Machado, I, p. 547. Inocêncio, I, p. 397.
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65 les dix liVres d’arChiteCtUre de VitrUVe 
(Paris, 1673)
VITRUVIUS  (Marcus Vitruvius Pollio).- LES DIX LIVRES |

D’ARCHITECTURE | DE | VITRUVE, | CORRIGEZ ET TRADVUITS

|nouvellement en François, avec des Notes | & des figures.- A

Paris: Chez Jean Baptiste Coignard, M. DC. LXXIII. (1673).- [18],

325 (aliás 329), [1, 16] p.: il.; 41 cm.- E., Marcus Vitruvius Pollio,

arquitecto e engenheiro civil e militar romano, do primeiro século

antes de Cristo, autor de um precioso tratado, dividido em 10

livros, que viria a influenciar toda a tratadística da arquitectura

renascentista e clássica, até aos nossos dias. Edição original da

tradução de Charles Perrault (1613-1688), médico e arquitecto

francês, autor da fachada nascente do Museu do Louvre, com a

sua famosa “colonnade”. Claude, era irmão do célebre escritor

Charles Perrault, pioneiro da literatura infantil e do conto de

fadas. Edição publicada sem a indicação explícita do nome do

tradutor na página de rosto, composta por: um frontispício ou

portada alegórica gravada (subscrição: S. Le Clerc Inventor — G.

Scotin Sculp.); folha de rosto tipografada; dedicatória ao rei Luís

XIV, assinada por Perrault, e um soneto de Charpentier (2 f.);

prefácio (6 f.); segue-se o texto paginado de 1 a 325, com erro de

paginação a partir da página 237 (a seguinte passa a 234, em vez

de 238) que se mantém até ao final; no final, a Table de ce qui est

contennu dans le texte et dans les notes (7 f.); a última folha é o

Privilege du Roy, com um cólofon no verso). Para além da

portada, a edição é ilustrada com 65 gravuras a talhe-doce,

algumas de plena página, impressas junto ao texto por

estampagem sucessiva, bem como numerosas figuras xilográficas,

de menores dimensões. O exemplar, levemente manuseado, mas

completo e limpo, apresenta numerosos cortes de traça marginais

(reparados com papel de arroz), afectando sobretudo a última

gravura (e mais duas apenas pontualmente), mas nunca o texto;

algumas margens reforçadas com papel de arroz, entre as quais

as da portada e da folha de rosto (com sobreposição da primeira

letra do título (L). Encadernação da época, inteira de carneira, um

pouco cansada, mas sólida e recuperável, com falta da primeira

guarda volante. Brunet, V, 1329. Cicognara, 727.

€ 600 - 900

les dix liVres d’arChiteCtUre de VitrUVe (Paris, 1673)
VITRUVIUS (Marcus Vitruvius Pollio).- LES DIX LIVRES |

D’ARCHITECTURE | DE | VITRUVE, | CORRIGEZ ET TRADVUITS

|nouvellement en François, avec des Notes | & des figures.- A

Paris: Chez Jean Baptiste Coignard, M. DC. LXXIII. (1673).- [18],

325 (aliás 329), [1, 16] p.: il.; 41 cm.- E., Marcus Vitruvius Pollio,

Roman architect and civil and military engineer, from the first

century before Christ, author of a precious treatise, divided into

10 volumes, which would influence the entire treatise of

Renaissance and classical architecture, up to the present day.

Original edition of the translation by Charles Perrault (1613-1688),

French physician and architect, author of the nascent facade of

the Louvre Museum, with its famous “colonnade”. Claude, was the

brother of the famous writer Charles Perrault, a pioneer of

children’s literature and the fairy tale. Edition published without

the explicit indication of the translator’s name on the title page,

composed of: a frontispiece or recorded allegorical title

(subscription: S. Le Clerc Inventor - G. Scotin Sculp.);

typographical title page; dedication to King Louis XIV, signed by

Perrault, and a sonnet by Charpentier (2 f.); preface (6 f.); it

follows the text paginated from 1 to 325, with a pagination error

starting on page 237 (the next becomes 234, instead of 238)

which remains until the end; in the end, the Table de ce qui est

contennu dans le texte et dans les notes  (7 f.); the last leaf is the

Privilege du Roy, with a colophon on the back). In addition to the

title, the edition is illustrated with 65 copperplate prints, some of

which are full-page, printed next to the text by successive

gauffering, as well as numerous smaller woodcut figures. The

copy, slightly handled, but complete and clean, has numerous

marginal wormholes (repaired with rice paper), affecting mainly

the last print (and two more only occasionally), but never the

text; some margins reinforced with rice paper, including the title

and title page (with overlapping the first letter of the title (L).

Slightly worn Entire sheepskin binding of the time, but solid and

recoverable, lacking the first flyleaf. Brunet, V, 1329. Cicognara,

727.



56                                                                            CABRAL MONCADA LEILÕES 206 | 28 DE SETEMBRO DE 2020

66 memorias historiCas, e geNealogiCas dos graNdes 
de PortUgal (lisBoa, 1742)
SOUSA, D. António Caetano de.- Memorias historicas, e

genealogicas dos grandes de Portugal, que contém a origem, e

antiguidade de suas familias: os estados, e os nomes dos que

actualmente vivem, suas arvores de costados, as allianças das

casas, e os escudos de armas, que lhes competem, até o anno de

1742.- Lisboa: Na Officina de Antonio Isidoro da Fonseca, 1742.-

[40], 601, [6, 1 br.] p.: il.; 22 cm.- E., D. António Caetano de Sousa

(1674-1759), historiador, bibliógrafo e genealogista, foi um dos

primeiros membros da Academia Real da História Portuguesa; de

entre a sua vasta bibliografia, destacam-se os 19 tomos (em 23

vols.) da monumental História da Casa Real Portuguesa, publicada

entre 1745 e 1749. Segunda edição das Memórias históricas e

genealógicas, preferível à primeira (de 1739), pelas numerosas

correcções e actualizações introduzidas pelo autor. Inclui, em

representação xilográfica e tipográfica, numerosos brasões de

armas e árvores de costados, impressos junto ao texto. Bom

exemplar, muito limpo, levemente aparado, mas ainda com boas

margens, revestido de encadernação inteira de carneira, da época,

com florões nos entre-nervos. Inocêncio, I, p. 103.

€ 200 - 300

memorias historiCas, e geNealogiCas dos graNdes de
PortUgal (lisBoa, 1742)
SOUSA, D. António Caetano de.- Memorias historicas, e

genealogicas dos grandes de Portugal, que contém a origem, e

antiguidade de suas familias: os estados, e os nomes dos que

actualmente vivem, suas arvores de costados, as allianças das

casas, e os escudos de armas, que lhes competem, até o anno de

1742.- Lisboa: Na Officina de Antonio Isidoro da Fonseca, 1742.-

[40], 601, [6, 1 br.] p.: il.; 22 cm.- E., D. António Caetano de Sousa

(1674-1759), historian, bibliographer and genealogist, was one of

the first members of the Royal Academy of Portuguese History;

Among its vast bibliography, we highlight the 19 volumes (in 23

vols.) of the monumental History of the Portuguese Royal House,

published between 1745 and 1749. Second edition of Historical

and genealogical memories, preferable to the first (from 1739),

due to the numerous corrections and updates introduced by the

author. It includes, in xylographic and typographic representation,

numerous coats of arms and side trees, printed next to the text.

Good specimen, very clean, slightly trimmed, but still with good

margins with entire sheepskin binding of the time, with floral

ornaments between sections. Inocêncio, I, p. 103.

67 maPPas das ProViNCias de PortUgal 
(lisBoa, Ca. 1769)
CARPINETTI, João Silvério.- Mappas das Provincias de Portugal,

novamente abertos, e estampados em Lisboa, Com huma

illustração, em que se dá huma breve noticia da Geografia, ensina-

se o modo de usar dos Mappas, explicão-se os seus caracteres, e

se põem huma breve, mas curiosa, noticia do Reino, Provincias,

Cidades, e Villas principaes delle / Offerecidos ao Illustrissimo, e

Excelentissimo Senhor Marquez de Pombal, [...] por Joaõ Silverio

Carpinetti Lisbonense.- Acha-se na Loja de Francisco Manuel

Pires, com Loja de Estampas, no fim da Rua do Passeio em

Lisboa, s.d. (depois de 1769].- [8] p.: 7 mapas; 20x27 cm.- B., João

Silvério Carpinetti (1740-1800), discípulo de Vieira Lusitano, é

considerado um dos melhores gravadores da sua época. O

volume, em formato oblongo, é constituído por uma folha de

rosto, outra com uma advertência, duas folhas (4 p.) com a

illustração aos mappas das Provincias de Portugal e sete mapas

gravados a talhe-doce, cinco dos quais apresentam a mesma

subscrição: Carp. sc. — Lxª 1762. Os mapas representam,

respectivamente Patriarcado de Portugal, Provincia de Entre

Douro e Minho, Provincia de Traz os Montes, Provincia: da Beira,

Provincia da Estremadura, Provincia do Alentejo e Reyno do

Algarve. Segunda edição (a primeira é ainda dedicada ao Conde

de Oeyras), igualmente sem data, provavelmente publicada em

1762, cujos mapas foram estampados a partir das mesmas

matrizes. Exemplar cosido à linha, com duas folhas de guarda

brancas, apenas com ligeiríssima acidez, tal como foi posto à

venda. Ernesto Soares (História), p. 157 e seguintes (nº 442, para a

1ª ed.). Inocêncio, IV, p. 37.

€ 300 - 450

maPPas das ProViNCias de PortUgal (lisBoa, Ca. 1769)
CARPINETTI, João Silvério.- Mappas das Provincias de Portugal,

novamente abertos, e estampados em Lisboa, Com huma

illustração, em que se dá huma breve noticia da Geografia, ensina-

se o modo de usar dos Mappas, explicão-se os seus caracteres, e

se põem huma breve, mas curiosa, noticia do Reino, Provincias,

Cidades, e Villas principaes delle / Offerecidos ao Illustrissimo, e

Excelentissimo Senhor Marquez de Pombal, [...] por Joaõ Silverio

Carpinetti Lisbonense.- Acha-se na Loja de Francisco Manuel

Pires, com Loja de Estampas, no fim da Rua do Passeio em

Lisboa, s.d. (depois de 1769].- [8] p.: 7 mapas; 20x27 cm.- B., João

Silvério Carpinetti (1740-1800), a disciple of Vieira Lusitano, is

considered one of the best engravers of his time. The volume, in

oblong format, consists of a title page, another with a warning,

two leaves (4 p.) with the illustration to the maps of the Provinces

of Portugal and seven copperplate printed maps, five of which

have the same subscription: Carp. sc. - Lxª 1762. The maps

represent, respectively, the Patriarchate of Portugal, the Province

of Entre Douro and Minho, the Province of Traz os Montes,

Province of Beira, Province of Estremadura, Province of Alentejo

and Kingdom of the Algarves. Second edition (the first is still

dedicated to the Count of Oeyras), also undated, probably

published in 1762, whose maps were printed from the same

matrices. Copy sewn with thread, with two white endpapers, with

the slightest browning, as it was offered for sale. Ernesto Soares

(História), p. 157 et seq. (Nº 442, for the 1st ed.). Inocêncio, IV, p.

37.
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68 theatro historiCo, geNealogiCo, PaNegYriCo 
da Casa de soUsa (Paris, 1694)
MOREIRA, Manuel de Sousa.- THEATRO | HISTORICO, |

GENEALOGICO, | PANEGYRICO: | ERIGIDO | a la Immortalidad da

la Excelentissima Casa | DE SOUSA.Paris: en la Emprenta Real, por

Juan Anisson, 1694.- 48 [aliás 44], 986, [13, 1 br.] p.: 1 frontispício

gravado, [32] gravuras; 38 cm.- E., Edição de grande aparato

gráfico, ilustrada com 32 gravuras, das quais 30 são retratos, e

outras tantas vinhetas gravadas a talhe-doce (buril e água-forte),

para além de um frontispício alegórico, antes da folha de rosto.

Inocêncio (VI, p. 114) considera-a um monumento estimável da

arte tipográfica, para além da importância das notícias que

contém. Alguns cadernos com acidez, como é habitual na

generalidade dos exemplares. Mas, em geral, um exemplar limpo,

completo e com boas margens. Robusta encadernação da época,

inteira de carneira, um pouco cansada (mas recuperável), com

imperfeições na lombada e falha de suporte no plano posterior;

falta de uma guarda volante. Salvá, 3603. Samodães, 3269.

€ 600 - 900

theatro historiCo, geNealogiCo, PaNegYriCo da Casa
de soUsa (Paris, 1694)
MOREIRA, Manuel de Sousa.- THEATRO | HISTORICO, |

GENEALOGICO, | PANEGYRICO: | ERIGIDO | a la Immortalidad da

la Excelentissima Casa | DE SOUSA.Paris: en la Emprenta Real, por

Juan Anisson, 1694.- 48 [aliás 44], 986, [13, 1 br.] p.: 1 frontispício

gravado, [32] gravuras; 38 cm.- E., Edition of great graphic

apparatus, illustrated with 32 engravings, of which 30 are

portraits, and many other copperplate printed vignettes

(engraving and etching), in addition to an allegorical frontispiece,

before the title page. Inocêncio (VI, p. 114) considers it an

esteemed monument of typographic art, in addition to the

importance of the news it contains. Some sections with browning,

as is usual in most copies. But, in general, a clean, complete

specimen with good margins. A robust and slightly worn entire

sheepskin binding of the time (but recoverable), with

imperfections on the spine and support fault in the back cover;

lack of a flyleaf. Salvá, 3603. Samodães, 3269.

66

67

68
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69 eNCaderNaÇÃo Com sUPer-liBros eClesiÁstiCo
Missæ in agenda defunctorum tantùm deservientes, ex Missali

Romano. Recognito dsumptæ, cum Ordinario, & Canone, ut in

ipsis servatur. Ad usum, et commoditatem omnium ecclesiarum

[grande vinheta alegórica].- Romæ: Ex Typographia S. Michaelis,

MDCCXXII, [1722].- [4], 32 p.: 1 gravura, notação musical; 37 cm.-

E., Notável encadernação de aparato litúrgico, profusamente

trabalhada a ouro, principalmente a ferros soltos; dupla esquadria

de filetes singelos, orlada por 48 ferros vegetalistas e florões nos

cantos (os dois planos são idênticos); a grande reserva central é

ocupada com as armas de D. Fr. José Maria da Fonseca e Évora

(1690-1752), destacado religioso franciscano natural de Évora,

bispo do Porto (1741-1752), cujo nome secular era José Ribeiro da

Fonseca de Figueiredo e Sousa; D. Fr. José Maria foi membro de

diversas academias, superior e prelado geral da sua Ordem; em

1712 integrou a comitiva da embaixada a Roma, chefiada pelo

marquês de Fontes; em 1728 foi nomeado encarregado de

negócios em Roma e, a partir de 1730, embaixador de Portugal

junto da Santa Sé; coleccionador de arte e bibliófilo reuniu

importante biblioteca em Roma, que, à época, se dizia apenas ser

superada pela da Santa Sé. O espaço envolvente do super-libros é

totalmente preenchido por um elaborado trabalho de entrelaços

formando 18 pequenas reservas preenchidas com decoração

guilhoché com três padrões diferentes (quatro reservas ficaram

por dourar). As pastas apresentam decoração a ouro na sua

espessura e nas seixas. Encadernação ligeiramente cansada, um

pouco desidratada (mas recuperável), com ligeira descoloração

(fotodegradação) no plano superior. Tendo em conta as

características das armas (doze borlas e cruz episcopal),

pensamos poder adiantar que a encadernação será de feitura

portuguesa, datável entre 1741 e 1752.

Dim. - 39 x 26,5 x 2,2 cm

€ 1.800 - 2.700

Nota: vd. encadernação com super-libros do mesmo utente em

VALE, Teresa Leonor M. - “Fra José Maria da Fonseca Évora 

(1690-1752): Francescano, Ambasciatore, Vescovo e Committente

di Opere d’Arte”. Florença: Giovanni Pratesi Antiquario, 2017, 

p. 41, fig. 19.

BiNdiNg with eCClesiastiCal BiNdiNg stamPs
Missæ in agenda defunctorum tantùm deservientes, ex Missali

Romano. Recognito dsumptæ, cum Ordinario, & Canone, ut in

ipsis servatur. Ad usum, et commoditatem omnium ecclesiarum

[grande vinheta alegórica].- Romæ: Ex Typographia S. Michaelis,

MDCCXXII, [1722].- [4], 32 p.: 1 gravura, notação musical; 37 cm.-

E., Remarkable binding of liturgical ceremony, profusely worked

with gold tooling, mainly with loose tooling; double squares of

simple fillets, bordered by 48 vegetal tools and floral ornaments

in the corners (the two covers are identical); the large central

reserve is occupied by the coat of arms of D. Fr. José Maria da

Fonseca e Évora (1690-1752), a prominent Franciscan religious

born in Évora, bishop of Oporto (1741-1752), whose secular name

was José Ribeiro da Fonseca Figueiredo e Sousa; D. Fr. José

Maria was a member of several academies, superior and general

prelate of his Order; in 1712 he joined the embassy delegation to

Rome, headed by the marquis of Fontes; in 1728 he was

appointed “chargé d’affaires” in Rome and, from 1730,

ambassador of Portugal to the Holy See; art collector and

bibliophile brought together an important library in Rome, which

at the time was said to be only surpassed by the one of the Holy

See. The surrounding space of the binding stamps is completely

filled by an elaborate work of interlacing forming 18 small reserves

filled with guilloche decoration with three different patterns (four

reserves remained ungilded). The covers have gold decoration in

their thickness and in the squares. Slightly worn and dehydrated

binding (but recoverable), with slight discolouration

(photodegradation) in the front cover. Bearing in mind the

characteristics of the coat of arms (twelve tassels and episcopal

cross), we believe we can say that the binding will be of

Portuguese making, dated between 1741 

and 1752.
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70 la VraYe et ParFaite sCieNCe des armoiries 
(dijoN, 1660)
PALLIOT, Pierre.- LA VRAYE | ET | PARFAITE SCIENCE | DES

ARMOIRIES, | OV | L’INDICE ARMORIAL | DE FEV MAISTRE |

LOVVAN GELIOT, ADVOCAT | AV PARLEMENT DE BOVRGOGNE.

| APPRENANT, ET EXPLIQVANT SOMMAIRE- | ment les Mots &

Figures dont on se sert au Blason des | Armoiries, & l’origine

d’icelles. | AVGMENTÉ DE NOMBRE DE TERMES, | & enrichy de

grande multitude d’exemples des Armes des familles | [...] | Par

PIRRE PALLIOT, Parisien, Imprimeur du Roy...- A Dijon: Chez ledit

Pierre Palliot, 1660.- [32], 678, [51, 1 br. p.: il.; 35 cm.- E., Pierre

Palliot (1608-1698), genealogista, heraldista, gravador e impressor,

natural de Paris, com extensa obra produzida, sobretudo nas suas

temáticas preferidas. Edição original de um dos mais célebres

tratados de heráldica publicados em França entre os séculos XVI

e XVIII, seguindo de perto o pequeno manual de Geliot publicado

em 1635. Profusamente ilustrado a talhe-doce (buril e água-forte)

com centenas de exemplos de brasões e outros elementos,

nomeadamente suportes, coronéis, esmaltes, partições, figuras,

timbres, etc. Na realidade, apenas duas gravuras de dupla página,

situadas entre as páginas 32 e 33, foram impressas em separado.

Todas as restantes se integram no texto (fazem parte dos

cadernos) e foram estampadas por impressão sucessiva,

inclusivamente a portada e a gravura alegórica no verso do rosto

tipografado. A obra foi reeditada em fac-símile, por Rouveyre, em

Paris, em 1895. Exemplar completo, com ligeira acidez, revestido

de excelente encadernação francesa do século XIX, inteira de

marroquim tabaco, assinada Belz-Niedrée (Philippe Belz,

encadernador com oficina em Paris activa por volta de 1860-70);

planos decorados com semée de flores-de-lis (com reservas

centrais), casas fechadas na lombada, filets de coupe e rodas nas

seixas; guardas em papel marmoreado coquille e corte das folhas

impecavelmente dourado. Brunet, II, col. 1519 (referindo Louvan

Geliot como autor). Gaston Saffroy (Bibliographie généalogique,

héraldique et nobiliaire de la France...), 2229.

€ 800 - 1.200

la VraYe et ParFaite sCieNCe des armoiries 
(dijoN, 1660)
PALLIOT, Pierre.- LA VRAYE | ET | PARFAITE SCIENCE | DES

ARMOIRIES, | OV | L’INDICE ARMORIAL | DE FEV MAISTRE |

LOVVAN GELIOT, ADVOCAT | AV PARLEMENT DE BOVRGOGNE. |

APPRENANT, ET EXPLIQVANT SOMMAIRE- | ment les Mots &

Figures dont on se sert au Blason des | Armoiries, & l’origine

d’icelles. | AVGMENTÉ DE NOMBRE DE TERMES, | & enrichy de

grande multitude d’exemples des Armes des familles | [...] | Par

PIRRE PALLIOT, Parisien, Imprimeur du Roy...- A Dijon: Chez ledit

Pierre Palliot, 1660.- [32], 678, [51, 1 br. p.: il.; 35 cm.- E., Pierre Palliot

(1608-1698), genealogist, heraldist, engraver and printer, born in

Paris, with extensive work produced, especially on his favorite

themes. Original edition of one of the most famous heraldry

treatises published in France between the 16th and 18th centuries,

closely following Geliot’s little manual published in 1635. Profusely

copperplate illustrated (engraving and etching) with hundreds of

examples of coat of arms and other elements, namely supports,

coronets, enamels, partitions, figures, crests, etc. In reality, only two

double-page prints, located between pages 32 and 33, were printed

separately. All the rest are integrated in the text (they are part of

the sections) and were gauffered by successive printing, including

the title and the allegorical engraving on the back of the

typographic title page. The work was redited in facsimile, by

Rouveyre, in Paris, in 1895. Complete copy, with slight browning,

covered with excellent 19th century French binding, full tobacco

Moroccan, signed Belz-Niedrée (Philippe Belz, bookbinder with

workshop in Paris active around 1860-70); covers decorated with

semée of fleur de lis (with central reserves), closed panels on the

spine, filets of coupe and rolls on the squares; marbled paper

endpapers and impeccably gilt edges. Brunet, II, col. 1519 (referring

to Louvan Geliot as the author). Gaston Saffroy (Bibliographie

généalogique, héraldique et nobiliaire de la France ...), 2229.
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71 histoire NatUrelle des CoraliNes, 
de johN ellis, 1756
ELLIS, John.- Essai sur l’histoire naturelle des coralines, et d’autres

productions marines du même genre, qu’on trouve communement

sur les cotes de la Grande Bretagne de d’Irlande; auquel on a joint

une description du grand polype de mer, pris auprès du Pole

Arctique, par des pêcheurs de baleine, pendant l’Eté de 1753. /

par Jean Ellis, membre de la Societé Royale. Traduit de l’anglois.-

A La Haye: Chez Pierre de Hondt, M. DCC. LVI.,[1756].- XVI, 125,

[3] p.: XXXIX gravuras; 27 cm.- E. , Primeira e única tradução

francesa da obra do naturalista irlandês John Ellis (1710-1776),

considerada o mais importante trabalho científico sobre corais

publicado no século XVIII (a edição original havia sido publicada

em Londres no ano anterior). Ellis, que inicialmente se dedicou ao

comércio do linho, veio a especializar-se no estudo dos corais,

tendo trocado extensa correspondência com Lineu (Carl von

Linné, 1707-1778). Edição ilustrada com um frontispício gravado

junto ao rosto e 39 gravuras a talhe-doce, numeradas, das quais

quatro são desdobráveis (as gravuras do presente exemplar não

são coloridas). Exemplar ligeiramente desconjuntado e aparado,

com cortes de traça, por vezes profundos, junto ao festo (perto

das margens superior e inferior) e na margem inferior que, no

entanto, não afectam o texto nem a área gravada das estampas.

Encontra-se, contudo, completo e limpo. Encadernação do século

XIX, inteira de carneira, cansada, com o corte das folhas

marmoreado. Brunet, II, col. 963. Nissen, BBI, 590.

€ 700 - 1.050

histoire NatUrelle des CoraliNes, de johN ellis, 1756
ELLIS, John.- Essai sur l’histoire naturelle des coralines, et d’autres

productions marines du même genre, qu’on trouve communement

sur les cotes de la Grande Bretagne de d’Irlande; auquel on a joint

une description du grand polype de mer, pris auprès du Pole

Arctique, par des pêcheurs de baleine, pendant l’Eté de 1753. /

par Jean Ellis, membre de la Societé Royale. Traduit de l’anglois.-

A La Haye: Chez Pierre de Hondt, M. DCC. LVI.,[1756].- XVI, 125,

[3] p.: XXXIX gravuras; 27 cm.- E., First and only French

translation of the work of Irish naturalist John Ellis (1710-1776),

considered the most important scientific work on corals published

in the eighteenth century (the original edition had been published

in London the previous year). Ellis, who initially devoted himself

to the linen trade, came to specialize in the study of corals, having

exchanged extensive correspondence with Lineu (Carl von Linné,

1707-1778). An illustrated edition with a frontispiece engraved

next to the front page and 39 numbered copperplate engravings,

of which four are foldable (the prints of this copy are not

coloured). Slightly disjointed and cropped specimen, with

sometimes deep wormholes, next to the backbone(near the upper

and lower margins) and on the lower margin which, however, do

not affect the text or engraved area of the prints. It is, however,

complete and clean. An entire sheepskin 19th-century binding,

worn with marbled edges. Brunet, II, col. 963. Nissen, BBI, 590.

72 liVro de CaNtoChÃo, sÉCUlo xViii/xix
CANTOCHÃO.- [Hinário].- Século XVIII/XIX.- 448 p.: notação

musical; 53 cm.- E, Volume de grandes dimensões, sem folha de

rosto, inteiramente estampilhado a preto e vermelho, contendo 15

letras capitulares de grandes dimensões. A maior parte dos textos

(em latim) são destinados à liturgia da missa (Temporal). Inclui 15

páginas com notação musical (cinco linhas, com neumas a negro).

Exemplar com falta da folha 327/328; folha 358/359 com falta do

canto superior exterior (onde devia estar uma capitular); últimas

30 folhas manuseadas e com remendos; duas folhas soltas no

final. Robusta encadernação da época, inteira de carneira natural,

com decoração a seco nos planos (rodas renascentistas) e

lombada, conservando intactos os oito cantos metálicos, os dois

brochos centrais e os dois pares de fechos com aplicações de

metal sobre couro.

Dim. - 55 x 38 x 9,5 cm

€ 700 - 1.050

liVro de CaNtoChÃo, sÉCUlo xViii/xix
CANTOCHÃO.- [Hinário].- Século XVIII/XIX.- 448 p.: notação

musical; 53 cm.- E, Large volume, without title page, black and

red fully stamped, containing 15 oversized chapter letters. Most

texts (in Latin) are intended for the liturgy of Mass (Temporal).

Includes 15 pages with musical notation (five lines, with black

neumes). Specimen missing page 327/328; page 358/359 without

outside upper corner (where a chapter one should be); last 30

leaves handled and patched; two loose leaves at the end. Entire

natural robust sheepskin contemporary binding, with blind

decoration on the covers (Renaissance rolls) and spine, keeping

intact the eight metal corners, the two central bosses and the two

pairs of clasps with metal mounts on leather.
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73 Descriptions Des arts et métiers 
(neuchatel, 1771-1781)
DESCRIPTIONS des arts et métiers faites ou approuvées par

Messieurs de L’Académie Royale des Sciences de Paris. Avec

figures en taille-douce.- Nouvelle édition. / Pubilée avec des

observations, & augmentée de tout ce qui a été écrit de mieux sur

ces matières, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Italie. Par

J. E. Bertrand...- A Neuchatel: dans l’Imprimerie de la Societé

Typographique, M.DCC.LXXI -M.DCC.LXXXI (1771-1781).- 19 vols.: il.;

24 cm.- E., Conjunto completo e limpo da edição de formato mais

reduzido da monumental Descriptions des arts et métiers,

inicialmente publicada em fascículos, em formato in-fólio, a partir

do início do século XVIII, em Paris. A presente edição foi

publicada em Neuchatel entre 1771 e 1781, por iniciativa do pastor,

geólogo e naturalista suíço Élie Bertrand (1713-1797) e contou

com a colaboração dos melhores especialistas de cada uma das

áreas temáticas, nomeadamente, Beauvais-Raseau, Courtivon,

Demachy, Dudin, Duhamel Du Monceau, Fiquet, Fougeroux

d’Angerville, Fougeroux de Bondaroy, Galon, Garsault, La Lande,

Le Vieil, Malouin, Milly, Morand, Paulet, Réaumur, Saint Aubin,

Struve, etc. As estampas, abertas a buril e água-forte, em chapa

de cobre, terão sido reduzidas a partir das originais (de maior

formato), pelo processo de pantógrafo. O conjunto, muito

levemente aparado, mas limpo, inclui 510 gravuras, com

numeração independente, encadernadas no final de cada volume,

relacionadas com os diversos capítulos do texto.  Estampa V do

tomo X aparada na margem inferior, com prejuízo da imagem;

tomo XIV com manchas de água (de maré) afectando sobretudo

as primeiras 16 estampas e oito estampas mal dobradas, com

imperfeições marginais. Todos os volumes apresentam, colada na

contra-capa posterior, uma etiqueta tipografada com as iniciais

P.M.B. Meias-encadernações de pele, da época, um pouco

cansadas e desidratadas; algumas coifas (ao pé e à cabeça)

danificadas; todos os tomos conservam as guardas originais em

papel marmoreado; corte das folhas anilado a azul. Uma relação

pormenorizada com a descrição bibliográfica de cada um dos

volumes encontra-se à disposição dos interessados.

€ 4.000 - 6.000

Descriptions Des arts et métiers (neuchatel, 1771-1781)
DESCRIPTIONS des arts et métiers faites ou approuvées par

Messieurs de L’Académie Royale des Sciences de Paris. Avec

figures en taille-douce.- Nouvelle édition. / Pubilée avec des

observations, & augmentée de tout ce qui a été écrit de mieux sur

ces matières, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Italie. Par

J. E. Bertrand...- A Neuchatel: dans l’Imprimerie de la Societé

Typographique, M.DCC.LXXI -M.DCC.LXXXI (1771-1781).- 19 vols.: il.;

24 cm.- E., Complete and clean set of the smaller format edition

of the monumental Descriptions des arts et métiers, initially

published in fascicles, in folio format, from the beginning of the

18th century in Paris. This edition was published in Neuchatel

between 1771 and 1781, at the initiative of the Swiss pastor,

geologist and naturalist Élie Bertrand (1713-1797) and had the

collaboration of the best experts in each of the thematic domains,

namely, Beauvais-Raseau, Courtivon , Demachy, Dudin, Duhamel

Du Monceau, Fiquet, Fougeroux d’Angerville, Fougeroux de

Bondaroy, Galon, Garsault, La Lande, Le Vieil, Malouin, Milly,

Morand, Paulet, Réaumur, Saint Aubin, Struve, etc. The copper

plate opened engraving and etching prints, will have been

reduced from the originals (of larger format), by the pantograph

process. The set, slightly trimmed but clean, includes 510

engravings, with independent numbering, bound at the end of

each volume, related to the various chapters of the text. Plate V

of volume X trimmed at the lower margin, with damage to the

image; Volume XIV with water stains (tidal) affecting mainly the

first 16 prints and eight badly folded plates, with marginal

imperfections. All volumes have, labeled on the back cover, a

typographic label with the initials P.M.B. Contemporary leather

half-bindings, slightly worn and dehydrated; some damaged turn

ins (at the top and bottom); all volumes retain the original

marbled endpapers; blue anilized edge. A detailed list with the

bibliographic description of each of the volumes is available to

interested parties.
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74 paisaGem Brasileira com FiGuras
óleo sobre tela colada em cartão, faltas na camada pictórica, defeitos no suporte,

assinado, L. SCHLAPPRITZ - provavelmente Louis Schlappritz (séc. XIX)

Dim. - 31 x 39 cm

€ 10.000 - 15.000

Notas: Louis Schlappritz foi um pintor suíço activo no Brasil no terceiro quartel do

séc. XIX, tendo produzido vasta obra pictórica topográfica - vd. FERREZ, Gilberto -

“O Álbum de Luís Schlappritz - Memória de Pernambuco, álbum para os amigos das

artes - 1863”. Recife: Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 1981.

Conhece-se uma outra pintura de Louis Schlappritz representando uma paisagem

brasileira - “Paisagem de Recife - rio Capibaribe” (1863) - vd.

https://www.artprice.com/artist/166025/louis-schlappritz/lots/pasts/1/painting

an everyDay scene
oil on canvas, faults and defects on the frame, signed L. SCHALAPPRITZ, probably  

Louis Schlappritz (séc. XIX)
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76 rei D. carlos 1863-1908

“A MERRY XMAS AND HAPPY
NEW-YEAR”
aguarela sobre papel,

falta de dois cantos, pequenos

rasgões junto à margem, picos 

de oxidação no papel,

assinada e datada de 1907,

dedicatória no verso datada 

de 31-XII-1907

Dim. - 18,5 x 13,5 cm

€ 500 - 750

“a merry Xmas anD happy
new-year”
watercolour on paper,

missing two corners, small tears

along the margin, spikes of

oxidation on the paper, signed and

dated 1907, dedication on the

back dated 31-XII-1907

75 marQues De oliveira 1853-1927

CASARIO
óleo sobre madeira, pequeno defeito no

suporte, assinado e dedicado no verso

Dim. - 12,5 x 20 cm

€ 600 - 900

houses
oil on wood, minor defect on the support,

signed and dedicated on the back
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77 luÍs tomasini 1823-1902

MARINHA - BARCOS NO BÓSFORO
óleo sobre tela, assinado 

e datado de 1884

Dim. - 33 x 44 cm

€ 5.000 - 7.500

a marine - Boats on the
Bosphorus
oil on canvas, signed and dated 1884
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79 alÍpio BranDÃo 1918-1965

“FEIRA”
óleo sobre madeira, assinado

Dim. - 23,5 x 34 cm

€ 800 - 1.200

“Feira”
oil on wood, signed

78 JoÃo reis 1899-1982

PAISAGEM
óleo sobre tela, pequena falta

na camada pictórica, assinado

Dim. - 33,5 x 46,5 cm

€ 1.000 - 1.500

a lanDscape
oil on canvas pasted on

cardboard, small fault to the

painting, signed



80 alFreDo Keil 1850-1907

PAISAGEM COM FIGURAS
óleo sobre tela, reentelado,

restauros, não assinado

Dim. - 66 x 47,5 cm

€ 15.000 - 22.500
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lanDscape with FiGures
oil on canvas, relined, 

restoration, unsigned
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82 eZeQuiel pereira 1868-1943

CASARIO RURAL
óleo sobre madeira, assinado

Dim. - 25 x 35,8 cm

€ 750 - 1.125

rural houses
oil on wood, signed

81 hiGino menDonÇa 18??-1920

FIGURA À PORTA DE CASARIO
óleo sobre tela, assinado

Dim. - 28,5 x 41 cm

€ 1.000 - 1.500

FiGure at the Door 
oF houses
oil on canvas, signed
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83 simÃo Da veiGa 1879-1963

CAMPINO A DORMIR COM O SEU
CAVALO ATADO AO SOBREIRO
óleo sobre tela, reentelado, assinado

Dim. - 54 x 72 cm

€ 3.000 - 4.500

a campino sleepinG with his
horse tieD to the corK oaK
oil on canvas, relined, signed
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84 DÓrDio Gomes 1890-1976

ALENTEJO
óleo sobre tela, reentelado, pequenos

restauros, assinado e datado de 1929

Dim. - 66 x 82 cm

€ 8.000 - 12.000

alenteJo
oil on canvas, relined, small restoration,

signed and dated 1929
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85 carlos reis 1863-1940

PAISAGEM NA LOUSÃ
óleo sobre tela, reentelado, assinado

Dim. - 48,5 x 63 cm

€ 10.000 - 15.000

lanDscape in lousÃ
oil on canvas, relined, signed
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86 José malhoa 1855-1933

MENINA DESFOLHANDO 
UM MALMEQUER
óleo sobre madeira, assinado

Dim. - 41,5 x 33 cm

€ 40.000 - 60.000

Nota: reproduzido em SALDANHA, Nuno -

“José Malhoa - Catálogo Raisonné”. Lisboa:

Scribe, 2012, p. 300, nº CRJM/0779.

Girl playinG he loves me, 
he loves me not
oil on wood, signed



74                                                                            CABRAL MONCADA LEILÕES 206 | 28 DE SETEMBRO DE 2020

87 veloso salGaDo 1864-1945

“JUVENTUDE / TOMANDO CHÁ”
óleo sobre cartão, verso com pintura a óleo

“Apresentação da cabeça de São João Baptista 

a Salomé”, pequenos defeitos no suporte, 

assinado e datado de 1923

Dim. - 41 x 31,5 cm

€ 15.000 - 22.500

Nota: integrou a exposição “Veloso Salgado: 1864-1945”,

Museu do Chiado, Lisboa, 1 de Julho a 26 de Setembro

de 1999, encontrando-se reproduzido no respectivo

catálogo, p. 167, nº 105.

A presente pintura foi realizada no verso do suporte 

de cartão de uma pintura do século XIX.

“JuventuDe / tomanDo chá”
oil on cardboard, back with oil painting “Presentation 

of the head of Saint John the Baptist to Salomé”, 

minor defects on the support, signed and dated 1923
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89 eDuarDa lapa 1896-1976

NATUREZA MORTA - ROSAS
óleo sobre tela, pequenas faltas

na camada pictórica, assinado

Dim. - 33 x 40 cm

€ 1.000 - 1.500

still liFe - roses
oil on canvas, minor faults 

on the pictorial layer, signed

88 JÚlio ramos 1868-1945

“CAMINHO VELHO
(GUILHABREU)”
óleo sobre cartão, assinado

Dim. - 24 x 33 cm

€ 1.000 - 1.500

“caminho velho
(GuilhaBreu)”
oil on canvas, signed
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90 alDa machaDo santos 1892-1977

“UM FRASCO DE PERFUME”
óleo sobre madeira, 

assinado e datado de 1947

Dim. - 59 x 73 cm

€ 1.200 - 1.800

“um Frasco De perFume”
oil on wood, signed and dated 1947

91 José campas 1888-1971

FIGURA FEMININA 
E CARRO DE BOIS
óleo sobre madeira, pequenas faltas

na camada pictórica, assinado

e datado de 1914

Dim. - 40 x 32,5 cm

€ 2.000 - 3.000

a Female FiGure 
anD an oX carriaGe
oil on wood, minor faults on the

pictorial layer, signed and dated 1914
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93 José JoaQuim ramos 1881-1972

VISTA DE LISBOA
óleo sobre madeira, assinado,

autenticado no verso por Maria Augusta

Ramos Bento Monteiro, irmã do Autor

Dim. - 37,5 x 45 cm

€ 600 - 900

view oF lisBon
oil on wood, signed, 

authenticated on the back by Maria

Augusta Ramos Bento Monteiro, 

sister of the Author

92 José JoaQuim ramos 1881-1972

VISTA DE PRAIA COM ROCHAS
óleo sobre tela, não assinado,

autenticado no verso por Maria

Augusta Ramos Bento Monteiro, 

irmã do Autor

Dim. - 53 x 63 cm

€ 400 - 600

Beach view with rocKs
oil on canvas, unsigned,

authenticated on the back by Maria

Augusta Ramos Bento Monteiro,

sister of the Author



CABRAL MONCADA LEILÕES 206 | 28 DE SETEMBRO DE 2020 79

95 tomás De mello JÚnior SÉC. XIX/XX

“MOUCHÕES DO MALAGUEIRO - AZAMBUJA”
óleo sobre cartão, pequenos restauros, assinado

Dim. - 31 x 51 cm

€ 1.400 - 2.100

“mouchões Do malaGueiro - aZamBuJa”
oil on cardboard, small restoration, signed

94 tomás De mello JÚnior SÉC. XIX/XX

BARCOS NO TEJO
óleo sobre cartão, assinado

Dim. - 30,5 x 50 cm

€ 1.400 - 2.100

Boats on the taGus river
oil on cardboard, signed
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97 nossa senhora Da conceiÇÃo
Lusíada, escultura e base em marfim

parcialmente pintada, vertente Indo-

Portuguesa, séc. XVIII, mãos refeitas,

pequenos defeitos

Dim. - 20,5 cm

€ 600 - 900

Nota: vd. catálogo da exposição “A

Expansão Portuguesa e a Arte do

Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste

Gulbenkian, 1991, p. 53, nºs 61 e 62.

our laDy oF the immaculate
conception
partially painted ivory sculpture and base,

Indo-Portuguese, 18th C., hands redone,

minor defects

96 nossa senhora Do rosário
Lusíada, escultura em marfim, vertente

Cíngalo-Portuguesa, séc. XVII (1ª metade),

falta em dois dedos do Menino Jesus,

base posterior em pau-santo

Dim. - 20,7 cm

€ 2.200 - 3.300

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão

Portuguesa e a Arte do Marfim”. Lisboa:

Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, pp. 85,

87 e 88, nºs 192, 201, 203 e 207; e MATIAS,

Osvaldo Gil. - “Marfins das Províncias

Orientais de Portugal e Espanha no Brasil”.

Rio de Janeiro: Arte Ensaio Editora, Ltda,

2014, pp. 99 e 100, nºs 68 e 69.

our laDy oF the rosary
ivory sculpture, Cingalese-Portuguese, 17th C.

(1st half), two fingers of the Child Jesus

missing, late Brazilian rosewood base

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA
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99 nossa senhora com o menino Jesus 
soBre Gruta com FiGura 
De portuGuÊs aJoelhaDo
Lusíada, escultura em madeira policromada 

e dourada, vertente Indo-Portuguesa, séc. XVII,

restauros e faltas na policromia, falta das mãos,

outras pequenas faltas e defeitos

Dim. - 36,5 cm

€ 1.200 - 1.800

our laDy with the chilD Jesus on a cave
with a KneelinG portuGuese FiGure
polychrome and gilt wood sculpture, 

Indo-Portuguese, 17th C., polychrome faults 

and restoration, missing hands, other minor 

faults and defects

98  cristo De mÃos postas
Lusíada, escultura em pedra, decoração

policromada, vertente Cíngalo-Portuguesa,

séc. XVI/XVII, falha no nariz, falta nos

bordos do manto, outras pequenas faltas,

faltas e desgaste na policromia

Dim. - 28,5 cm

€ 800 - 1.200

christ with FolDeD hanDs
stone sculpture, polychrome decoration,

Cingalese-Portuguese, 16th/17th C., 

nose fault, faults on the cloak edges, 

other minor faults, faults and  wear on

polychrome

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA
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101 cristo cruciFicaDo
Lusíada, escultura em marfim parcialmente

pintado, vertente Indo-Portuguesa, séc. XVIII,

pequenos defeitos, base e cruz posteriores em

madeira exótica com aplicações em prata, 

prata sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei

120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea

c)

Dim. - (escultura) 27 cm; (total) 63 cm

€ 800 - 1.200

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão

Portuguesa e a Arte do Marfim”. Lisboa: Fundação

Calouste Gulbenkian, 1991, pp. 153 e 154, nºs 422,

423 e 426.

cruciFieD christ
partially painted ivory sculpture, Indo-Portuguese,

18th C., minor defects, later exotic wood base and

cross with silver applications, silver without marks,

pursuant to Decreto-Lei 120/2017, of 15 September

- art. 2, paragraph 2, point c)

100 cristo cruciFicaDo
Lusíada, escultura em marfim parcialmente pintado 

e dourado, cruz em ébano com aplicações em prata,

vertente Indo-Portuguesa, séc. XVIII, falta do nó do

cendal, falta de um dedo e de parte de outro na mão

direita, falta de um dedo no pé direito, base da cruz

posterior 

em pau-santo, prata sem marcas, ao abrigo 

do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro 

- art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - (escultura) 32 cm; (total) 98 cm

€ 800 - 1.200

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão Portuguesa

e a Arte do Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste

Gulbenkian, 1991, pp. 153 e 154, nºs 422, 423 e 426.

cruciFieD christ
partially painted and gilt ivory sculpture, ebony cross with

silver applications, Indo-Portuguese, 18th C., the knot of

the sendal missing, missing a finger and part of another on

the right hand, a finger on the right foot missing, later

cross’s base in Brzilian rosewood, silver without marks,

pursuant to Decreto-Lei 120/2017, of 15 September - art.

2nd, paragraph 2, point c)
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102 menino Jesus salvaDor Do munDo
Lusíada, escultura em marfim parcialmente pintado 

e dourado, resplendor em prata, estandarte em cobre

vazado “Cruzes”, base com três esculturas em marfim

“Anjos ajoelhados”, vertente Indo-Portuguesa, 

séc. XVII/XVIII, falta das asas dos anjos, pequenos

defeitos, base posterior em madeira exótica torneada 

e parcialmente dourada, pratas sem marcas, ao abrigo 

do Decreto-Lei nº 120-2017, de 15 de Setembro – art. 2º, 

nº 2, alínea c)

Dim. - (Menino Jesus) 12,5 cm; (total) 40 cm

€ 3.000 - 4.500

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão Portuguesa

e a Arte do Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste

Gulbenkian, 1991, pp. 123-125, nºs 317-326.

chilD Jesus, the saviour oF the worlD
Lusíada, partially painted and gilt ivory sculpture, silver

halo, pierced copper banner “Crosses”, base with three

ivory sculptures “Angels kneeling”, Indo-Portuguese,

17th/18th C., missing angels’ wings, minor defects, later

exotic turned and partially gilt wooden base, silver

without marks, pursuant to Decreto-Lei No. 120-2017, of

15 September - art. 2nd, paragraph 2, point c)
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103 nossa senhora Da conceiÇÃo
Lusíada, escultura em marfim parcialmente dourado

e policromado, coroa em prata, vertente 

Indo-Portuguesa, séc. XVIII (1ª metade), falta 

de um pé e de parte das vestes, coroa sem marcas,

ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de

Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - (marfim) 20,5 cm

€ 1.250 - 1.875

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão

Portuguesa e a Arte do Marfim”. Lisboa: Fundação

Calouste Gulbenkian, 1991, p. 53, nº 62.

our laDy oF the immaculate conception
partly gilt and polychrome ivory sculpture, silver

crown, Indo-Portuguese, 18th C. (1st half), lack of a

foot and part of the garments, unmarked crown,

pursuant to Decreto-Lei No. 120/2017, art. 2,

paragraph 2, point C)

104 sÃo seBastiÃo
Lusíada, escultura em marfim, vertente

Indo-Portuguesa, séc. XVII/XVIII,

pequena falta na base, base posterior

em madeira dourada

Dim. - (marfim) 17 cm

€ 1.250 - 1.875

Nota: vd. catálogo da exposição 

“A Expansão Portuguesa e a Arte do

Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste

Gulbenkian, 1991, p. 180, nºs 532 e 534.

san seBastian
ivory sculpture, Indo-Portuguese,

17th/18th C., minor fault on the base,

later gilt wood base
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105 menino Jesus Bom-pastor
Lusíada, escultura em marfim, base em

socalcos “Nossa Senhora e São José,

Santa Madalena, «Árvore da Vida» e

animais diversos, vertente Indo-Portuguesa, 

séc. XVII/XVIII, falta de parte do pé 

do Menino

Dim. - 24,5 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: vd. catálogo da exposição “A

Expansão Portuguesa e a Arte do Marfim”.

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991,

pp. 110-111, nºs 276 e 277.

chilD Jesus, the GooD shepherD
ivory sculpture, terraced base “Our Lady

and Saint Joseph, Saint Mary Magdalene,

“Tree of Life” and various animals, 

Indo-Portuguese, 17th/18th C., part 

of the Child’s foot missing
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106 almoFariZ
Lusíada, marfim torneado, patine

avermelhada, séc. XVI/XVII,

esbeiçadelas e fissuras no marfim,

falta do pilão

Dim. - 17,8 cm

€ 2.200 - 3.300

Nota: vd. catálogo da exposição

"A Expansão Portuguesa 

e a Arte do Marfim". Lisboa:

Fundação Calouste Gulbenkian,

1991, pp. 200 e 201.

a mortar
turned ivory, 16th/17th C.,

red patine, chipping and

cracking on ivory, missing

pestle
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107 «taBaKo-ire» - Bolsa para taBaco 
ferro repuxado “Búzio”, rosetas de protecção dos orifícios 

de entrada do fio em prata relevada, kagamibuta (botão)

com decoração damasquinada a ouro e prata “Emblema

cruciforme”, fundo com inscrição ilegível em caracteres

Japoneses, Japonesa - período Edo (1615-1868), corrosões 

no ferro, desgaste no damasquinado, fio não original, 

prata sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 

de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - (caixa) 7 x 9 x 4,2 cm; (total) 19,5 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: dada a forma europeizada e o emblema cruciforme

poderá tratar-se de um objecto Namban para consumo local.

a «taBaKo-ire» - toBacco pouch
iron worked in repoussé "Conch"  rosettes for protecting

the inlet holes of the silver thread en relief, kagamibuta

(button) with damascened decoration in gold and silver

with a "Cross-shaped motif", underside with inscription in

Japanese characters, Japanese - Edo Period  (1615-1868),

corrosion on the iron, wear on the damascened, 

non-original thread, silver without marks, pursuant to

Decreto-Lei 120/2017, of 15 September - paragraph 2, 

point c).

VISTA ALTERNATIVA



a small ventÓ
Namban Art, wood, full black lacquer coating,

gold decoration and mother-of-pearl inlays

“Landscapes with birds, hares, construction

and plant elements”, chased copper mounts

with traces of gilding, interior with three

drawers, interior of drawers with red lacquer,

Nipo-Portuguese - Edo period (1615-1868),

17th C. (1st half), small restorations, minor

losses, background with AR / PAB comercial

label - Álvaro Roquette / Pedro Aguiar Branco
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VISTA ALTERNATIVA



108 ventÓ peQueno
Lusíada - Arte Namban, madeira, revestimento 

integral a laca negra, decoração a ouro e incrustações

de madrepérola “Paisagens com aves, lebres,

construção e elementos vegetalistas”, ferragens 

em cobre cinzelado com vestígios de dourado,

interior com três gavetas, interior das gavetas com

laca vermelha, vertente Nipo-Portuguesa - período

Edo (1615-1868), séc. XVII (1ª metade), pequenos

restauros, pequenas faltas, fundo com etiqueta

comercial de AR/PAB - Álvaro Roquette/Pedro

Aguiar Branco

Dim. - 19,6 x 18 x 25,5 cm

€ 5.000 - 7.500

Nota: vd. IMPEY, Oliver; JÖRG, Christiaan J. A. 

– “Japonese Export Lacquer – 1580-1850”. Amsterdão:

Hotei Publishing, 2005, p. 130, nºs 250 e 252.

VISTA ALTERNATIVA
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109 contaDor De mesa com trÊs Gavetas 
simulanDo Quatro
Lusíada, teca, revestimento parcial a sissó, 

embutidos de sissó, ébano, sândalo e marfim “Rosácea 

e elementos vegetalistas”, entradas da chave com aro 

em marfim, vertente Indo-Portuguesa, séc. XVIII, 

falta das pegas laterais, pequenos defeitos, sinais de uso

Dim. - 24 x 41 x 31 cm

€ 4.000 - 6.000

Nota: vd. DIAS, Pedro - “Mobiliário Indo-Português”. 

Moreira de Cónegos: Imaginalis, 2013, p. 286 (decoração) 

e p. 296 (forma).

VISTA ALTERNATIVA

a three-Drawer caBinet
simulatinG Four
teak, partial sissoo coating, sissoo

and ivory inlays “Rosacea and

vegetal elements”, key-holes

decorated in ivory, Indo-Portuguese,

18th C., 

lateral handles missing, minor

defects, signs of use
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110 COFRe
Lusíada - Arte Namban, madeira integralmente revestida 

a laca negra com decoração a dourado e castanho com

incrustações de madrepérola “Ramos de diversas plantas”,

frisos “Círculos secantes possuindo no interior quadrifólio”,

ferragens em cobre recortado, gravado e com vestígios de

dourado, vertente Nipo-Portuguesa - período Momoyama

(1573-1615), pequenos restauros, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 15,6 x 22,5 x 13,3 cm

€ 6.000 - 9.000

Nota: vd. "A Cidade Global - Lisboa no Renascimento".

Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda e Museu

Nacional de Arte Antiga, 2017, p. 189, fig. 155; e PINTO,

Maria Helena Mendes - "Lacas Namban em Portugal -

Presença portuguesa no Japão". Lisboa: Fundação

Oriente / Edições Inapa, 1990, p. 75.

A Chest
Namban Art, black lacquer fully

coated wood with gilt and brown

decoration and mother-of-pearl

inlays “Branches of several plants”,

friezes “Interlocking circles with

quatrefoils on the inside”, scalloped

and chased copper mounts with

traces of gilding, Nippo-Portuguese

- Momoyama period (1573-1615),

small restorations, minor faults 

and defects

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA
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A tRunk
Namban Art, fully coated wood with black

lacquer with gold and brown decoration,

mother-of-pearl inlays “Birds among plants,

flowers and leaves”, gilt borders “Tendrils”,

scalloped, quatrefoils and gold copper mounts,

cover interior with gilt decoration “Leaves”,

Nippo-Portuguese - Momoyama period

(1573-1615), restoration, mother-of-pearl

replacements, wear and minor faults on

decoration, wear to the the fitting's gilding, non-

original lock tongue in gilt iron, missing key



111 BAÚ
Lusíada - Arte Namban, madeira integralmente

revestida a laca negra com decoração a ouro 

e a castanho, incrustações de madrepérola 

“Aves entre plantas, flores e folhas”, cercaduras 

a ouro “Gavinhas”, ferragens em cobre recortado,

cinzelado e dourado, interior da tampa com

decoração a ouro “Folhas”, vertente Nipo-

Portuguesa - período Momoyama (1573-1615),

restauros, substituição de madrepérolas, 

desgaste e pequenas faltas na decoração, 

desgaste no dourado das aplicações, lingueta 

não original em ferro dourado, falta da chave

Dim. - 46,5 x 69,5 x 37,5 cm

€ 10.000 - 15.000

Nota: vd. PINTO, Maria Helena Mendes - “Lacas

Namban em Portugal - Presença portuguesa no

Japão”. Lisboa: Fundação Oriente / Edições Inapa,

1990, p. 79; e catálogo da exposição “Arte Namban 

- Os Portugueses no Japão”. Lisboa: Fundação

Oriente, 1990, p. 101, nº 58.
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VISTA ALTERNATIVA



94                                                                            CABRAL MONCADA LEILÕES 206 | 28 DE SETEMBRO DE 2020

112 ARCA PeQuenA
Lusíada, angelim vermelho com vestígios 

de policromia, decoração em «talha baixa»

“Pavões, lebres, esquilos de cauda longa 

e pássaros entre enrolamentos com folhas 

de videira e uvas alguns terminando 

em cabeças de animal fantástico”, interior com

dois escaninhos com tampa, ferragens em ferro,

vertente Indo-Portuguesa - Cochim, séc. XVII 

(1ª metade), restauros, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 24 x 60 x 36 cm

€ 1.800 - 2.700

A smAll Chest
anjili wood with traces of polychromy, 

low-relief decoration “Peacocks, hare, 

long tail squirrel and birds among vine motifs,

some ending with heads of imaginary animal”,

two compartiments on the interior, iron fittings,

Indo-Portuguese Cochin, 17th C. (1st half),

restorations, minor losses and defects

VISTA ALTERNATIVA
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113 GAVetA
Lusíada, teca, revestimento parcial a ébano e sissó,

embutidos em sissó “Escudo de armas com elmo e

motivos vegetalistas”, interior com divisórias, parte

inferior com gaveta transversal, vertente Indo-

Portuguesa, séc. XVII/XVIII, ferragens posteriores em

cobre dourado, pés não originais, falta de uma tampa no

interior, pequenos restauros, pequenos defeitos

Dim. - 18 x 41,5 x 31,8 cm

€ 6.500 - 9.750

Nota: exemplar idêntico encontra-se reproduzido em

DIAS, Pedro - “Mobiliário Indo - Português”. Moreira de

Cónegos: Imaginalis, 2013, p. 50, tendo sido vendido na

Cabral Moncada Leilões em Fevereiro de 2019 - Leilão nº

198, lote nº 556 - por  7.000.

O facto do escudo possuir o campo vazio significará 

ter-se destinado a serem embutidas as armas do primitivo

proprietário, facto reforçado pelo facto de existir,

também, um espaço vazio por cima do elmo, destinado,

seguramente, à colocação do timbre.

A DRAweR
Lusíada, teak, partial ebony and sissoo lined ,

sissoo inlays “Coat of arms with helmet and

plant motifs”, interior with dividers, bottom with

transversal drawer, Indo-Portuguese, 17th/18th

C., later gilt copper mounts, non-original feet,

missing cover inside, minor defects

VISTA ALTERNATIVA
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114 RetÁBulO
Lusíada, angelim, decoração entalhada

“Coração encimado por Cruz, trespassado

por espada e dois Anjos tenentes”, vertente

Indo-Portuguesa, séc. XVII, pequenas 

faltas e defeitos, falta da policromia

Dim. - 23 x 60 cm

€ 400 - 600

An AltARPIeCe
anjili wood, carved decoration 

“Heart surmounted by a Cross, pierced 

by a sword and two flanking Angels”,

Indo-Portuguese, 18th C.

115 PAR De APlICAÇÕes De VARA 
PROCessIOnAl “QueRuBIns”
Lusíadas, metal fundido, 

vertente Indo-Portuguesa, séc. XVIII

Dim. - 7,5 x 12,5 cm

€ 120 - 180

A PAIR OF PROCessIOnAl stICk
APPlICAtIOns “CheRuBs”
cast metal, Indo-Portuguese, 18th C.
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116 CADeIRA De seCRetÁRIA 
(Ou De CAntO)
Lusíada, sissó com entalhamentos,

tabela recortada e vazada, pés de

zoomórficos, assento com palhinha,

vertente Indo-Portuguesa, séc. XVIII,

restauros, grade do assento posterior,

pequenos defeitos

Dim. - 97,5 x 79 x 69 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. PINTO, Maria Helena Mendes

- «Sentando-se em Goa», in “Oceanos,

Indoportuguesmente”, números 19/20

- Setembro/Dezembro 1994, fig. 14, 

p. 53, onde afirma ser produzido

“segundo modelo sino-inglês, 

também usado em Portugal”.

A Desk (OR CORneR) ChAIR
Indian rosewood with carvings,

scalloped and pierced back splat,

zoomorphic feet, straw seat, 

Indo-Portuguese, 18th C., restoration,

later seat grid, minor defects
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117 ARCA PeQuenA
madeira exótica, embutidos 

de madrepérola, escaninho no

interior com tampa, ferragens em

ferro, Islâmica, séc. XVIII, pequenos

defeitos

Dim. - 29,2 x 65,5 x 31,5 cm

€ 700 - 1.050

A smAll Chest
exotic wood, mother-of-pearl inlaid,

interior nooks, iron fittings, Islamic,

18th C., minor defects

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA

118 COntADOR De seIs GAVetAs sImulAnDO OItO
madeira integralmente revestida a pau-santo, mogno 

e placas de osso gravado com fundos escurecidos a

massa negra “Animais e flores”, puxadores em marfim

torneado, Colonial Espanhol, séc. XVIII, pequenas faltas

Dim. - 31,5 x 50 x 31 cm

€ 1.800 - 2.700

A sIx-DRAweR CABInet sImulAtInG eIGht
wood fully coated with Brazilian rosewood, mahogany

and bone plaques engraved with dark black mass

backgrounds “Animals and flowers”. Colonial Spanish,

turned ivory handles, 18th C., minor losses
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120 CAIxA De tABACO
metal integralmente revestido a laca

negra e madrepérola “Paisagem com

casa” e “Flores”, bordos dourados,

Japonesa - período Edo (1615-1868),

séc. XVIII/XIX, faltas na lacagem,

pequenos defeitos

Dim. - 2,2 x 13,3 x 7,9 cm

€ 400 - 600

Nota: vd. IMPEY, Oliver; JÖRG,

Christiaan J. A. – “Japonese Export

Lacquer – 1580-1850”. Amsterdão:

Hotei Publishing, 2005, pp. 61 e 212,

nºs 97 e 512.

119 ChAPÉu
madeira lacada a castanho escuro,

decoração a dourado e negro “Mon”,

Japonês - período Edo (1615-1868),

séc. XVIII/XIX, pequenos restauros,

pequenos defeitos, sinais de uso

Dim. - 43 cm

€ 250 - 375

A hAt
lacquered wood, gilt and black

decoration “Mon”, Japan - Edo 

period (1615-1868), 18th/19th C., 

small restorations, minor defects, 

signs of wear

A tOBACCO CAse
metal entirely coated with black lacquer

and mother-of-pearl “Landscape with

house” and “Flowers”, gilt edges, 

Japan - Edo period (1615-1868), 18th/19th

C., losses on the lacquer, minor defects

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA

121 COntADOR De mesA De DuAs PORtAs
madeira, revestimento integral a laca negra com

decoração a dourado, incrustações

de madrepérola “Flores e borboletas”, aplicações em

cobre recortado, gravado e cinzelado, interior com

quatro gavetas, Japonês - final do período Edo

(1615-1868), séc. XVIII/XIX, faltas no lacado escurecidas,

pequenas faltas na decoração, alguns dourados

restaurados, falta da pega superior

Dim. - 24,2 x 27,6 x 18 cm

€ 600 - 900

A twO-DOOR tABle CABInet
entirely black-lacquered wood with gilt decoration

and with mother of pearl inlays “Flowers and

butterflies”, scalloped and engraved gold copper

fittings, interior with four drawers, Japan - Edo

period (1615-1868), 18th/19th C., darkened lacquer

losses, minor losses on the decoration, some

restorations to the gilt, missing upper handle

122 COFRe
tartaruga, decoração

ondulada, aplicações em

prata, Ceilão, séc. XIX,

pequena fissura na parte

posterior, pratas

provavelmente do início do

séc. XX, sem marcas, ao

abrigo do Decreto-Lei

120/2017, de 15 de Setembro -

art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 8 x 17 x 12 cm

€ 1.000 - 1.500

A CAsket
tortoiseshell, wavy decoration, silver

mounts. Sri Lanka, 19th C., small crack at

the back, unmarked silver, pursuant to

Decreto-Lei 120/2017, of 15 September -

art. 2, paragraph 2, point c)
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125 CAIxA PARA CAl usADA nA tOmADA DO Betel 
COm CORRente e ResPeCtIVA esPÁtulA
cobre damasquinado a prata e prata repuxada e cinzelada “Flores”,

Cingalesa, séc. XVIII/XIX, pratas sem marcas, ao abrigo do Decreto-

Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - (caixa) 6,7 x 6 x 2,4 cm

€ 250 - 375

A BOx FOR lIme useD In mAkInG the Betel 
wIth ChAIn AnD Its sPAtulA
silver damask copper and decorated en repoussé and chased silver

“Flowers”, Ceylonese, 18th/19th C., unmarked silver, pursuant to

Decreto-Lei 120/2017, of 15 September - art. 2, paragraph 2, point c)

123 COlheR
jade nefrite entalhado verso relevado “Folha”, rubi 

cravejado em ouro, Índia Mogol, séc. XIX, estojo moderno, 

ouro sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 

de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 11 cm

€ 1.400 - 2.100

A sPOOn
carved nephrite jade, back en relief “Leaf”, ruby set with gold,

Mughal Empire, India, 19th C., gold without marks, pursuant to

Decreto-Lei 120/2017, of 15 September-art. 2, paragraph 2 c)

124 CAIxA PARA CAl usADA nA tOmADA DO Betel 
COm CORRente e ResPeCtIVA esPÁtulA
cobre e bronze cinzelado com incrustações em prata

recortada e gravada, Cingalesa, séc. XVIII, 

pratas sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017,

de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - (caixa) 8 x 6 x 2,3 cm

€ 250 - 375

A BOx FOR lIme useD In mAkInG the Betel wIth
ChAIn AnD Its sPAtulA
copper and bronze chased with scalloped and engraved

silver inlays, Ceylonese, 18th C., unmarked silver,

pursuant to Decreto-Lei 120/2017, of 15 September - art.

2, paragraph 2, point c)

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA

Betel: substância para mascar,

utilizada sobretudo no Pacífico e

Sudeste Asiático, tradicionalmente

sinónimo de estatuto social; 

o nome deriva da folha 

de pimenteira-de-betel, em 

que se enrolava noz-de-areca,

adicionando-se cal natural 

para favorecer a libertação 

de alcalóides estimulantes, 

a que alguns acrescentavam

especiarias, tabaco 

ou adoçantes.
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128 tAÇA
coco, decoração relevada “Calvário”, “Ascenção de Nosso Senhor”,

“Nossa Senhora com o Menino Jesus”, “Senhora a rezar junto a altar”

e “Monograma JPB suportado por anjos segurando coroa de flores”,

Europeia, séc. XVIII (2ª metade), sinais de uso

Dim. - 9,2 x 13,5 cm

€ 400 - 600

A BOwl
coconut, decoration en relief “Calvary”, “Ascension of Our Lord”, 

“Our Lady with the Child Jesus”, “Lady praying at the altar” and “JPB

monogram supported by angels holding a garland”, European, 18th C.

(2nd half), signs of use

126 CAIxA
estilo mourisco, ovo de avestruz, montagens em prata

filigranada de 800/1000 com contas de coral do Mediterrâneo,

Francesa, séc. XIX, pequenos cabelos no ovo, falta das argolas

das pegas, marca de garantia de teor (1838-1919), sem marcas

Portuguesas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017, de 15 de

Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 24 cm; Peso - bruto - 438,5 g.

€ 400 - 600

A BOx
Moorish style, ostrich egg,

800/1000 filigree silver mounts

with Mediterranean coral beads,

French, 19th C., small hairlines on

the egg, missing rings on the

handles, warranty mark (1838-

1919), without Portuguese marks,

pursuant to Decreto-Lei No.

120/2017, of 15 September - art. 2,

paragraph 2, point c)

127 CÁlICe
base em prata dourada maneirista com decoração gravada, copa em coco

esculpido “Cenas galantes” com montagens em metal dourado, Europeu,

montagem com pé maneirista do séc. XVI/XVII e copa do séc. XVIII/XIX,

restauro no coco, sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 

de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 16,8 cm

€ 500 - 750

Nota: vd. DIAS, Pedro - “Arte de Portugal no Mundo - Ceilão”. Lisboa: Público -

Comunicação Social, SA, 2009, pp. 114-115, nºs 100-101. 

A ChAlICe
Mannerist gilt silver base with engraved decoration, carved coconut cup

“Gallant scenes” with gilt metal mounts, European, mount with 16th/17th C.

mannerist stem and 18th/19th C. cup, coconut restored, without marks,

pursuant to Decreto-Lei 120/2017, of 15 September - art. 2nd, paragraph 2,

point c)

VISTA ALTERNATIVA
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130 CRuCIFIxO
madeira de oliveira revestida a placas de

madrepérola gravada com fundos preenchidos

a massa negra “Senhor atado à coluna, Nossa

Senhora das Dores, Pomba do Espírito Santo,

Nossa Senhora com o Menino Jesus e insígnia

da Ordem do Santo Sepulcro”, embutidos de

oliveira, faixas em madeira ebanizada e osso,

Terra Santa, séc. XVIII/XIX, sinais de uso

Dim. - 62 cm

€ 800 - 1.200

Nota: vd. "Encontro de Culturas - Oito

Séculos de Missionação Portuguesa". 

Lisboa: Mosteiro de São Vicente de Fora,

1994, p. 89.

A CRuCIFIx
olive wood coated with engraved mother-of-

pearl plaques with backgrounds filled with

black mass “Lord tied to the column, Our Lady

of Sorrows, Dove of the Holy Spirit, Our Lady

with the Child Jesus and insignia of the Order

of the Holy Sepulcher”, olive inlays, ebonized

od and bone bands, Holy land, 18th/19th C.,

signs of use

129 CRuZ PROCessIOnAl
latão recortado, vazado e gravado

“Cristo crucificado, São Miguel Arcanjo,

Arcanjo e Querubins”, suportes para o

pano recortados e gravados “Cabeças

de ave”, Etiópia, séc. XIX, sinais de uso

Dim. - 72 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. “Culturas do Índico”. 

Lisboa: Comissão Nacional para os

Descobrimentos Portugueses, 1998, 

pp. 184 e 187, nºs 21, 27-29.

A PROCessIOn CROss
scalloped, pierced and engraved brass

"Crucified Chris Saint Michael the

Archangel and Cherubim”, scalloped

and engraved cloth supports “Bird

heads”. Ethiopia, 19th C., signs of use
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131 FIGuRA FemInInA AFRICAnA De JOelhOs - YOmBÉ
escultura em madeira escurecida, Angolana/Congolesa -

Yombé, séc. XIX (2ª metade), escurecimento posterior,

pequenos defeitos

Dim. - 19,5 cm

€ 1.000 - 1.500

A YOmBÉ kneelInG AFRICAn FemAle FIGuRe
darkened wood Yombe sculpture, Angolan/Congolese, 

19th C. (2nd half), late darkening, small defects

VISTA ALTERNATIVA



132 PIVeteIRO
porcelana Chinesa, decoração policromada

“Objectos e caracteres chineses”, reinado

Guangxu (1875-1908), pequenas faltas no

vidrado, algum desgaste na decoração

Dim. - 21 cm

€ 400 - 600

An InCense BuRneR
Chinese porcelain, polychrome decoration

“Chinese objects and characters”, 

Guangxu period (1875-1908), minor faults 

on the glaze, wear on decoration

133 PIVeteIRO
porcelana Chinesa, decoração a 

«rouge-de-fer» e dourado “Dragões”,

reinado Guangxu (1875-1908),

ligeiro desgaste na decoração

Dim. - 19 cm

€ 400 - 600

An InCense BuRneR
Chinese porcelain, «rouge-de-fer» and gilt

decoration “Dragons”, Guangxu period

(1875-1908), wear on decoration
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134 BAnDeJA COm DuAs PeGAs
porcelana Chinesa de exportação,

decoração a azul “Jardim 

com flores”, reinado Qianlong 

(1736-1795), uma pega restaurada,

pequenas faltas no vidrado

Dim. - 7 x 47 x 38 cm

€ 600 - 900

A twO-hAnDle PlAtteR
Chinese export porcelain, blue

decoration “Garden with flowers”,

Qianlong period (1736-1795), one

restored handle, minor faults on

the glaze
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135 GOmIl COm tAmPA e BACIA GOmADOs
porcelana Chinesa de exportação, decoração a azul

“Flores”, reinado Qianlong (1736-1795), cabelo na bacia,

pequenas faltas no vidrado, pequenas esbeiçadelas 

Dim. - (gomil com tampa) 27 cm; 

(bacia) 7 x 32 x 25,5 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: vd. (formato gomil) “Out of the Ordinary - Living with

Chinese Export Porcelain”. London/Lisbon: Jorge Welsh

Oriental Porcelain Works of Art, 2014, pp. 298-301, nº 96.

eweR wIth GummeD COVeR AnD BAsIn
Chinese export porcelain, blue decoration “Flowers”,

Qianlong period (1736-1795), hairline on the basin, minor

faults on the glaze, small chips

VISTA ALTERNATIVA
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137 sAleIRO OVAl
porcelana Chinesa de exportação, decoração a dourado com

armas de D. Rodrigo Domingos de Sousa Coutinho (1745-1812) -

1º conde de Linhares, reinado Jiaqing (1796-1820), pequenas

faltas no vidrado

Dim. - 3,5 x 10,5 x 7,5 cm

€ 4.500 - 6.750

136 sAleIRO OItAVADO
porcelana Chinesa de exportação, decoração a

dourado com armas de Sebastião Xavier da Gama

Lobo (1718/9-1786), reinado Qianlong (1736-1795),

esbeiçadela com ligeira falta na parte inferior da

aba, pequenas faltas no vidrado

Dim. - 3,5 x 8,4 x 6,7 cm

€ 3.000 - 4.500

Nota: vd. Castro, Nuno de - “A Porcelana Chinesa

ao Tempo do Império - Portugal/Brasil”. Lisboa:

ACD Editores, 2007, p. 158; SANTOS, A. Varela -

“Portugal na Porcelana da China - 500 Anos de

Comércio” - volume III. Lisboa: Artemágica, 2009,

pp. 905-911; e DIAS, Pedro - “Heráldica Portuguesa

na Porcelana da China Qing”. Lisboa: Fundação

Macau, 2014, pp. 144-145.

An OCtAGOnAl sAlt CellAR
Chinese export porcelain, gilt decoration with the 

coat of arms of Sebastião Xavier da Gama Lobo

(1718/9-1786) , Qianlong period (1736-1795), chip with

minor fault at the lower part of the rim, minor faults

on the glaze

An OVAl sAlt CellAR
Chinese export porcelain, gilt decoration with the

coat of arms of D. Rodrigo Domingos de Sousa

Coutinho (1745-1812) - 1st Count of Linhares, minor

faults on the glaze

Nota: reproduzido em SANTOS, A. Varela - “Portugal

na Porcelana da China - 500 Anos de Comércio” -

volume IV. Lisboa: Artemágica, 2010, pp. 1235. 

Vd. Castro, Nuno de - “A Porcelana Chinesa ao Tempo

do Império - Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores,

2007, p. 184; e DIAS, Pedro - “Heráldica Portuguesa

na Porcelana da China Qing”. Lisboa: Fundação

Macau, 2014, pp. 270-271.
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139 leIteIRA COm tAmPA
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada 

e dourada com armas de D. Francisco da Silva Telo 

de Meneses (1723-1808) - 1º marquês de Vagos e 6º conde

de Aveiras, reinado Qianlong (1736-1795), corpo partido 

e restaurado, verso com etiqueta de JORGE WELSH -

ORIENTAL PORCELAIN - WORKS OF ART

Dim. - 15,5 cm

€ 5.000 - 7.500

Nota: reproduzido em Castro, Nuno de - “A Porcelana

Chinesa ao Tempo do Império - Portugal/Brasil”. Lisboa:

ACD Editores, 2007, p. 149; e SANTOS, A. Varela - “Portugal

na Porcelana da China - 500 Anos de Comércio” - volume IV.

Lisboa: Artemágica, 2010, pp. 1212-1217.

Vd. e DIAS, Pedro - “Heráldica Portuguesa na Porcelana da

China Qing”. Lisboa: Fundação Macau, 2014, pp. 134-135.

A mIlk JuG wIth COVeR
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration

with coat of arms of D. Francisco da Silva Telo de Meneses

(1723-1808) - 1st Marquis of Vagos and 6th Count of Aveiras,

Qianlong period (1736-1795), broken and restored body,

back with label by JORGE WELSH - ORIENTAL PORCELAIN

- WORKS OF ART

138 FRAsCO De ChÁ
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada e dourada

com armas de Sampaio e Melo, reinado Kangxi (1662-1722), falta 

da tampa substituída por tampa não original em prata, tampa sem

marcas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 120-2017, de 15 de Setembro 

– art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 14,8 cm

€ 7.500 - 11.250

Nota: vd. Castro, Nuno de - “A Porcelana Chinesa ao Tempo do

Império - Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007, p. 184;

SANTOS, A. Varela - “Portugal na Porcelana da China - 500 Anos de

Comércio” - volume III. Lisboa: Artemágica, 2009, pp. 820-837; e

DIAS, Pedro - “Heráldica Portuguesa na Porcelana da China Qing”.

Lisboa: Fundação Macau, 2014, pp. 86-93.

A teA CADDY
Chinese export porcelain, polychrome

and gilt decoration with coat of arms

of Sampaio e Melo, Kangxi period

(1662-1722), missing cover replaced

by non-original silver one, cover

without marks, pursuant to Decreto-

Lei No. 120-2017, of 15 September -

art. 2nd, paragraph 2, point c)
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141 PRAtO De GRAnDes DImensÕes
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada “Flores”, 

reinado Qianlong (1736-1795), pequena

esbeiçadela restaurada, ligeiro desgaste

no dourado

Dim. - 35,5 cm

€ 700 - 1.050

A lARGe DIsh
Chinese export porcelain, polychrome

decoration “Flowers”, Qianlong period

(1736-1795), restored small chip, wear 

to the gilt

140 PRAtO De GRAnDes DImensÕes
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada “Flores”, 

reinado Qianlong (1736-1795), 

ligeiro desgaste no dourado

Dim. - 38 cm

€ 800 - 1.200

A lARGe DIsh
Chinese export porcelain, polychrome

decoration “Flowers”, Qianlong period

(1736-1795), wear to the gilt
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142 PRAtO
porcelana Chinesa de exportação, decoração «Imari»

“Governador Duff e sua mulher”, reinado Yongzheng

(1722-1735), ligeiras faltas no vidrado do bordo, 

ligeiro desgaste na decoração

Dim. - 23,5 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. HERVOUET, François et Nicole; BRUNEAU,

Yves - “La Porcelaine des Compagnies des Indes à

Décor Occidental”. Paris: Flammarion, 1986, pp. 152-153,

figs. 7.30 a 7.33.

A DIsh
Chinese export porcelain, «Imari» decoration “Governor

Duff and his wife”, Yongzheng period (1722-1735), 

minor faults on the rim glaze, wear on decoration

143 tRAVessA ReCORtADA PeQuenA
porcelana Chinesa de exportação,

decoração a rosa e dourado “Flores”, centro

com decoração policromada “Figura

montando elefante”, reinado Qianlong (1736-

1795), pequenas esbeiçadelas

Dim. - 26 x 16,5 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. HERVOUËT, François et Nicole;

BRUNEAU, Yves - “La Porcelaine des

Compagnies des Indes a Décor Occidental”.

Paris: Flammarion, 1986, p. 105, nº 4.74; e

BEURDELEY, Michel - Porcelaine de la

Compagnie des Indes. Suisse: Fribourg,

Office du Livre, 1962, p. 171, nº 81.

A smAll sCAllOPeD PlAtteR
Chinese export porcelain, pink and gilt

decoration “Flowers”, centre with

polychrome decoration “Figure riding an

elephant”, Qianlong period (1736-1795),

small chips
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144 tRAVessA ReCORtADA
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada com armas de Joaquim Inácio

da Cruz Sobral (1725-1781) - 4º serviço (5 grinaldas),

reinado Qianlong (1736-1795), 

esbeiçadelas, desgaste no dourado

Dim. - 28 x 38 cm

€ 2.500 - 3.750

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. 201.

A sCAllOPeD PlAtteR
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration with the coat of arms of Joaquim Inácio da

Cruz Sobral (1736-1795) - 4th service (5 garlands),

Qianlong period (1736-1795), chips, wear to the gilt

Nota: vd. CASTRO, Nuno - “A

Porcelana Chinesa ao Tempo do

Império - Portugal / Brasil”, ACD

Editores, Lisboa, 2007, p. 160;

SANTOS, A. Varela - “Portugal na

Porcelana da China - 500 Anos de

Comércio”, Volume III, Artemágica,

Lisboa, 2009, pp. 912-916; e DIAS,

Pedro – “Heráldica Portuguesa na

Porcelana da China Qing”. Lisboa:

Fundação Macau, 2014, pp. 146-147.

A PAIR OF DIshes
Chinese export porcelain, pierced,

polychrome and gilt decoration with

the coat of arms of José Seabra da

Silva (1732-1813) - 2nd service,

Qianlong period (1736-1795), small

chips on the back

145 PAR De BAses De CestOs ReDOnDOs
porcelana da Chinesa de exportação, decoração

vazada, policromada e dourada com armas de José

Seabra da Silva (1732-1813) - 2º serviço, reinado

Qianlong (1736-1795)

Dim. - 24 cm

€ 2.600 - 3.900
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146 teRRInA OVAl COm tRAVessA
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada e

dourada com armas de Francisco António da Silva Mendes da

Fonseca (1792-1831) - 1º serviço, reinado Jiaqing (1796-1820),

ligeiro desgaste no vidrado e no dourado

Dim. - (terrina) 29 x 37 x 25,5 cm; (travessa) 40,5 x 34 cm

€ 8.000 - 12.000

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana Chinesa ao Tempo

do Império - Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007, p.

222; e DIAS, Pedro - “Heráldica Portuguesa na Porcelana da

China Qing”. Lisboa: Fundação Macau, 2014, pp. 310-311.

A tuReen wIth stAnD
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration

with the coat of arms of Francisco António da Silva Mendes

da Fonseca (1792 - 1831) - 1st service, Jiaqing period (1796-

1820), small restoration on the rims of both cover and body of

the tureen, slight wear on both glaze and gilding

147 PAR De PRAtOs
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada e

dourada com armas de Francisco António da Silva Mendes da

Fonseca (1792-1831) - 1º serviço, reinado Jiaqing (1796-1820),

um com pequeno cabelo, ligeiro desgaste na decoração

Dim. - 25 cm

€ 2.400 - 3.600

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana Chinesa ao Tempo

do Império - Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007, p.

222; e DIAS, Pedro - “Heráldica Portuguesa na Porcelana da

China Qing”. Lisboa: Fundação Macau, 2014, pp. 310-311.

A PAIR OF DIshes
Chinese export porcelain,

polychrome and gilt decoration

with the coat of arms of

Francisco António da Silva

Mendes da Fonseca (1792 - 1831)

- 1st service, Jiaqing period

(1796-1820), one with small

hairline, slight wear 

on decoration
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148 pRAto De SopA
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada 

e dourada com armas de D. Bernardo José Maria da Silveira

e Lorena (1756-1818), 5º conde de Sarzedas - 1º serviço, reinado

Jiaqing (1796-1820), ínfimo desgaste no dourado

Dim. - 25,2 cm

€ 400 - 600

Nota: vd. CASTRO, Nuno - “A Porcelana Chinesa ao Tempo do

Império - Portugal / Brasil”, ACD Editores, Lisboa, 2007, p. 214.

A Soup plAte
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration with

the coat of arms of D. Bernardo José Maria da Silveira e Lorena,

5th count of Sarzedas (1756-1818), 1st service, Jiaqing period

(1796-1820), small wear to the gilt

150 pRAto
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada 

e dourada com armas de D. Bernardo José Maria da Silveira

e Lorena (1756-1818), 5º conde de Sarzedas - 1º serviço,

reinado Jiaqing (1796-1820), pequeno desgaste no dourado

Dim. - 25 cm

€ 400 - 600

Nota: vd. CASTRO, Nuno - “A Porcelana Chinesa ao Tempo

do Império - Portugal / Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007,

p. 214

A DiSh
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration

with coat of arms of D. Bernardo José Maria da Silveira e

Lorena (1756-1818), 5th count of Sarzedas - 1st service,

Jiaqing period (1796-1820), wear to the gilt

149 pRAto De SopA
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada e dourada

com armas de D. Bernardo José

Maria da Silveira e Lorena, 

5º conde de Sarzedas (1756-1818)

- 1º serviço, reinado Jiaqing 

(1796-1820), ínfimo desgaste 

no dourado

Dim. - 25 cm

€ 400 - 600

Nota: vd. CASTRO, Nuno - “A

Porcelana Chinesa ao Tempo do

Império - Portugal / Brasil”, ACD

Editores, Lisboa, 2007, p. 214.

A Soup plAte
Chinese export porcelain,

polychrome and gilt decoration

with coat of arms of D. Bernardo

José Maria da Silveira e Lorena

(1756-1818), 5th count of Sarzedas

- 1st service, Jiaqing period 

(1796-1820), wear to the gilt
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152 pAR De JARRAS BoJuDAS
porcelana Chinesa de exportação, decoração a

azul com símbolo da Companhia de Jesus “IHS

com cruz e três cravos da Paixão de Cristo”,

reinado Jiaqing (1796-1820)

Dim. - 12,5 cm

€ 500 - 750

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana

Chinesa ao Tempo do Império -Portugal/Brasil”.

Lisboa: ACD Editores, 2007, p. 344; e "Do

Neolítico ao Último Imperador - a perspectiva 

de um coleccionador de Macau". Lisboa: Palácio

Nacional de Queluz, 1994, p. 164, nº 157.

A pAiR of Bulky potS
Chinese export porcelain, blue decoration with

symbol of the Company of Jesus “IHS with cross

and three carnations of the Passion of Christ”,

Jiaqing period (1796-1820)

151 tRAVeSSA ReCoRtADA
porcelana da Chinesa de exportação,

decoração policromada e dourada com

armas de José Seabra da Silva (1732-1813) -

2º serviço, reinado Qianlong (1736-1795),

ligeiras faltas no vidrado do bordo, algum

desgaste no dourado

Dim. - 30 x 37 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. CASTRO, Nuno - “A Porcelana

Chinesa ao Tempo do Império - Portugal /

Brasil”, ACD Editores, Lisboa, 2007, p. 160;

SANTOS, A. Varela - “Portugal na Porcelana

da China - 500 Anos de Comércio”, Volume

III, Artemágica, Lisboa, 2009, pp. 912-916; e

DIAS, Pedro – “Heráldica Portuguesa na

Porcelana da China Qing”. Lisboa:

Fundação Macau, 2014, pp. 146-147.

A SCAllopeD plAtteR
Chinese export porcelain, pierced,

polychrome and gilt decoration with the

coat of arms of José Seabra da Silva - 2nd

service, Qianlong period (1736-1795), slight

chip, wear to the gilt
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153 pAR De tRAVeSSAS oVAiS ReCoRtADAS CoM peGAS
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada 

e dourada “Grinaldas de flores”, pegas relevadas, reinado

Qianlong (1736-1795), uma pega partida e restaurada

Dim. - 49 x 32,5 cm

€ 2.500 - 3.750

A pAiR of SCAllopeD oVAl
plAtteRS with hAnDleS
chinese export porcelain,

polychrome and gilt decoration

“Flower garlands”, handles en

relief, Qianlong period (1736-1795), 

a broken and restored handle
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154 teRRinA CoM tRAVeSSA 
ReCoRtADA
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada e dourada “Flores”

com armas de José Pamplona Carneiro

Rangel Baldaia de Tovar - 2º serviço, 

pomo da tampa relevado “Fruto”, 

reinado Qianlong (1736-1795), 

cabelos em forma de estrela no fundo

interior e no fundo exterior da terrina 

Dim. - (terrina) 24 x 31 x 23,5 cm; 

(travessa) 4 x 33 x 27,5

€ 15.000 - 22.500

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana

Chinesa ao Tempo do Império -

Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores,

2007, p. 173; SANTOS, A. Varela - “Portugal

na Porcelana da China: 500 Anos de

Comércio”. Lisboa: Artemágica , 2009,

volume III, nº 6.44, pp. 1202-1211; e DIAS,

Pedro - “Heráldica Portuguesa na Porcelana

da China Qing”. Lisboa: Fundação Macau,

2014, pp. 168-173.

A SCAllopeD tuReen with StAnD
Chinese export porcelain, polychrome and

gilt decoration “Flowers” with the coat of

arms of José Pamplona Carneiro Rangel

Baldaia de Tovar - 2nd service, handle finial

en relief “Fruit”, Qianlong period 

(1736-1795), star-shaped hairlines on both

inner and outer bottoms of the tureen
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155 ARCA CoM DuAS GAVetAS
vinhático, almofadas e frisos «tremidos»

em pau-santo, ferragens em ferro

vazado, Portuguesa, séc. XVII, pequenos

defeitos, sinais de uso

Dim. - 67 x 121 x 61 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. Museu Nacional Soares dos Reis

(Inv. 17 Mob CMP/ MNSR) -

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet

/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg

=304789 (consultado a 24/08/2020 às

12h24).

A CheSt with two DRAweRS
Brazilian mahogany, Brazilian rosewood

pads and ripple moulded friezes, 

pierced iron mounts, Portuguese, 

17th C., minor defects, signs of us

156 ARCA CoM GAVetA
vinhático, frisos «tremidos» em pau-santo,

entrepano interior sulcado e vazado

“Estrela”, Portuguesa, séc. XVII, pequenas

faltas e defeitos, pés não originais tendo

um deles grandes faltas com pedaços

soltos, ferragens não originais em bronze,

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 56,5 x 94 x 54,5 cm

€ 500 - 750

Nota: vd. FREIRE, Fernanda Castro -

“Mobiliário - volume II”. Lisboa: Fundação

Ricardo do Espírito Santo Silva, 2001, p. 49.

A lARGe CheSt with DRAweR
Brazilian rosewood, Brazilian rosewood

ripple moulded friezes, grooved and

pierced interior edges “Star”, Portuguese,

17th C., minor faults and defects, 

non-original feet, one of them having large

faults with loose pieces, non-original

bronze mounts, traces of wood insects
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157 ARMÁRio CopeiRo
maneirista, vinhático e sicupira vermelha,

portas almofadadas, ferragens em ferro,

interior do corpo superior com dupla

galeria, Português, séc. XVII, pequenos

restauros, galerias do interior não originais

Dim. - 192 x 165 x 63 cm

€ 1.200 - 1.800

A GlASSwARe CABinet
mannerist, Brazilian mahogany and red

Brazilian chestnut, padded doors, iron

mounts, upper body interior with double

gallery, Portuguese, 17th C., small

restoration, non-original interior galleries
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158 CADeiRÃo De BRAÇoS
D. João V (1706-1750), jacarandá com

entalhamentos, tabela vazada, assento 

e centro da tabela estofados a couro,

travejamento em X, Brasileiro, couro não

original, pequenos defeitos

Dim. - 115 x 68 x 60 cm

€ 700 - 1.050

Nota: vd. NASCIMENTO, J. F. da Silva -

“Cadeiras portuguesas”. Lisboa: Edição do

autor, 1998, estampa LXXXVI, figs. 177-179.

An ARMChAiR
D. João V, King of Portugal (1706-1750),

carved jacaranda, pierced back, leather

upholstered seat and back splat centre, 

X-shaped stretchers, Brazilian, non-original

leather, minor defects

159 MeSA De pÉ-De-GAlo
D. José (1750-1777), pau-santo, tampo

basculante redondo e recortado com

entalhamentos, coluna gomada, pés com

entalhamentos, Portuguesa, pequenos

restauros, pequenos defeitos

Dim. - 71 x 76 cm

€ 800 - 1.200

Nota: o tamanho dos círculos

sugere que teria sido feita 

para pratos de bolo ou para

chávenas e pires de chá.

Segundo modelo, normalmente

atribuído a Frederick Hintz 

(1711-1772) ou John Channon 

(act. 1730-1760). vd.

https://collections.vam.ac.uk/ite

m/O8278/tripod-tea-table-

hintz-federick - consultado a

3/5/2019, às 11h46m; GILBERT,

Christopher, MURDOCH, Tessa -

"John Channon and brass-inlaid

furniture, 1730-1760", Victoria

and Albert Museum, 1993.

A tRipoD tABle
D. José I, King of Portugal 

(1750-1777), Brazilian rosewood,

round and scalloped top-tilting

table with carvings, gadrooned

column, carved feet,

Portuguese, small restoration,

minor defects
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160 ConJunto De SeiS CADeiRAS
estilo D. João V, pau-santo com entalhamentos,

tabelas recortadas e vazadas, pés de «garra-e-

bola», Portuguesas, séc. XIX, pequenos restauros

e pequenas faltas nos pés, assentos com estofo

não original em veludo

Dim. - 99 x 56 x 55 cm

€ 3.800 - 5.700

161 MeSA De enCoStAR
D. João V (1706-1750), nogueira com

entalhamentos, saial vazado, pés de

«garra-e-bola», ferragens em bronze

relevado e dourado, Portuguesa,

queimadura no tampo, restauros,

pequenas faltas e de feitos,

entalhamentos e vivos com 

dourado não original, vestígios 

de insectos xilófagos

Dim. - 82,5 x 130 x 66 cm

€ 1.800 - 2.700

A SiDe tABle
D. João V, King of Portugal 

(1706-1750), carved walnut, 

claw-and-ball feet, gilt bronze mounts

en relief, Portuguese, burn on the top,

restoration, minor faults and defects,

carvings and friezes with non-original

gilding, traces of wood insects

A Set of Six ChAiRS

Brazilian rosewood, scalloped and pierced back splats,

claw-and-ball feet, Portuguese, 19th C., small restoration

and minor faults on the feet, non-original velvet

upholstered seats
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163 eSpADA De GuARDA De QuARtÕeS DuploS 
ou GuARDA «CARAnGueJA»
punho em madeira, guarda em ferro gravado, 

África Central, séc. XIX, sinais de uso

Dim. - 96 cm

€ 500 - 750

Nota: vd. NOBRE, Eduardo - “As Armas e os Barões”. 

Lisboa: Edições Quimera, 2006, capa e p. 204, nº 187.

162 unifoRMe pARA DiGnitÁRio CiVil 1889-1908

lã com galões em fio metálico dourado, casaca

azul ferrete com bordaduras a ouro e botões

dourados com armas reais e cifra de D. Carlos I,

colete branco com botões homólogos, calça azul

ferrete agaloada a ouro, Português, séc. XIX/XX,

camisa e laço posteriores

Dim. - (casaca) 101 x 46 cm; (calças) 102 cm

€ 300 - 450

Nota: durante a Monarquia Constitucional era

frequente o uso de uniformes deste tipo por

dignitários civis, como governadores civis,

vereadores de câmaras municipais ou diplomatas,

entre outros. Este tipo de uniforme incluía ainda

chapéu armado e espadim.

A CiVil DiGnitARy unifoRM - 1889-1908
wool with gilt metallic thread trimming, blue jacket

with gold trimming and gilt buttons with the royal

coat of arms and cipher of King D. Carlos I of

Portugal, white vest with similar buttons, blue

trousers with gold trimming, Portuguese, 19th/20th

C., later shirt and bow tie

A poRtuGueSe type
«CRAB» SwoRD 
wooden hilt, engraved iron

guard, Central Africa, 19th C.,

wear signs
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164 pAno De ARMAR
veludo vermelho bordado a fio metálico

dourado e prateado “Ânforas com flores”,

centro com brasão de veludo azul 

e castanho bordado a fio metálico dourado

e prateado - escudo esquartelado

encimado por coronel de conde, debruado

a galão em fio metálico dourado, Europeu,

séc. XVIII, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 176 x 139 cm

€ 800 - 1.200

A DRApe Cloth
red velvet embroidered with gilt and silver

metallic thread “Amphorae with flowers”,

centre with blue and brown velvet coat of

arms embroidered with gilt and silver

metallic thread - square shield topped by a

count coronet, trimmed with gilt metallic

thread bordure, European, 18th C., minor

faults and defects

165 MoRRiÃo, peitoRAl e DuAS 
eSpADAS De CopoS De tiGelA
ferro, Europeus, séc. XVII, sinais de uso,

restauros, pequenos furos, 

ferro com oxidação

Dim. - 22 x 38 x 28 cm

€ 1.300 - 1.950

A MoRion, A BReAStplAte
AnD two Cup-hilt SwoRDS
iron, European, 17th C., 

signs of use, restoration, 

small holes, oxidized iron



124                                                                          CABRAL MONCADA LEILÕES 206 | 28 DE SETEMBRO DE 2020

167 tApete
fio de lã, decoração policromada “Florão 

e motivos vegetalistas” sobre fundo bordeaux,

Médio Oriente, séc. XX, sinais de uso

Dim. - 435 x 293 cm

€ 1.300 - 1.950

A CARpet
wool yarn, polychrome decoration

“Fleuron and vegetalist motifs” 

on burgundy background, Middle East,

20th C., signs of use

166 tApete
Arraiolos, fio de lã, decoração policromada

“Elementos vegetalistas, fauces de leão 

e grifos”, Português, séc. XX, pequenos

defeitos, sinais de uso

Dim. - 566 x 278 cm

€ 700 - 1.050

A CARpet
Arraiolos, wool yarn, polychrome

decoration “Plant motifs, lion fauces 

and griffins”, Portuguese, 20th C., 

minor defects, signs of use



168 tApete GRAnDe “BukhARA”
fio de lã, decoração policromada sobre

fundo bordeaux, Persa - Bukhara, séc.

XX, pequenas manchas negras,

pequenos defeitos, sinais de uso

Dim. - 772 x 446 cm

€ 2.000 - 3.000

A lARGe “BukhARA” CARpet
wool yarn, polychrome decoration on

burgundy background, Persia - Bukhara,

20th C., small black stains, minor

defects, signs of use
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170 JAiMe MuRteiRA 1910-1986

CASARIO COM FIGURAS
óleo sobre platex, 

assinado e datado de 1964

Dim. - 60 x 45 cm

€ 700 - 1.050

Nota: acompanhado por certificado

de autenticidade assinado por Luís

Fernando Seabra Reis, sobrinho do

Autor, datado de 23-07-2010.

houSeS with fiGuReS
oil on chipboard, signed and dated 1964

169 JoÃo ABel MAntA NASC. 1928

“LISBOA - CAIS DO SODRÉ”
óleo sobre tela colada em

aglomerado de madeira, 

assinado e datado de 1985

Dim. - 66 x 88 cm

€ 1.500 - 2.250

“liSBoA - CAiS Do SoDRÉ”
(CAiS Do SoDRÉ - liSBon)
oil on canvas pasted on chipboard,

signed and dated 1985
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171 JoRGe BARRADAS 1894-1971

SEM TÍTULO
óleo sobre platex, fungos na camada

pictórica, não assinado

Dim. - 64,5 x 50 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: acompanhado de certificado emitido

pela sobrinha do Autor datado de 08/10/1992

e reconhecido por notário a 21/5/1993.

untitleD
oil on chipboard, fungi on the pictorial 

lawer, unsigned

172 JoRGe BARRADAS 1894-1971

NATUREZA MORTA
óleo sobre cartão, 

assinado e datado de 1930,

dedicatória no verso de Jorge

Barradas a Carlos Rebello em 1934

Dim. - 24 x 26 cm

€ 1.000 - 1.500

A Still-life
oil on cardboard, signed and dated

1930, dedication on the back by

Jorge Barradas to Carlos Rebello in

1934
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173 fRAnCiS SMith 1881-1961

TRECHO DE ALDEIA COM FIGURAS
guache sobre papel, assinado

Dim. - 20,5 x 11 cm

€ 1.800 - 2.700

Nota: acompanhado de certificado emitido

pelo neto do Autor datado de 6-12-1989.

VillAGe View with fiGuReS
gouache on paper, signed
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174 eDuARDo ViAnA 1881-1967

OLHÃO
aguarela e guache sobre papel, 

ínfimas faltas na camada pictórica, 

não assinado

Dim. - 26 x 33 cm

€ 6.000 - 9.000

Nota: obra autenticada no verso por Abel

Manta e outras duas pessoas cujas

assinaturas não foram identificadas;

integrou a exposição retrospectiva da obra

do pintor “Eduardo Viana”, Palácio Foz,

Lisboa, Abril de 1968, encontrando-se

reproduzida no respectivo catálogo, nº 102.

olhÃo 
watercolour and gouache

on paper, small faults 

on the pictorial 

layer, unsigned
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175 JÚlio ReSenDe 1917-2011

SEM TÍTULO
óleo sobre tela, 

assinado e datado de 1965

Dim. - 104 x 97 cm

€ 20.000 - 30.000

untitleD
oil on canvas, signed and dated 1965
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176 JÚlio poMAR 1926-2018

“LE MIROIR”
colagem e pintura acrílica sobre

tela, assinada e datada de 1978

Dim. - 46 x 33 cm

€ 40.000 - 60.000

Nota: obra reproduzida em “Júlio

Pomar - Catálogo «Raisonné» II -

Pinturas e «Assemblages» 1968-

1985 - de Ingres a Mallarmé”.

Paris: Éditions de la Différence,

2001, pp. 194-195, nº 260.

“le MiRoiR”
collage and acrylic painting on

canvas, signed and dated 1978
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177 JoÃo hoGAn 1914-1989

SEM TÍTULO
óleo sobre platex, assinado 

e datado, data ilegível

Dim. - 29 x 22 cm

€ 1.800 - 2.700

Nota: acompanhado de

certificado emitido pelo

sobrinho do Autor.

untitleD
oil on chipboard, signed 

and dated, unreadable date
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178 lÁZARo loZAno 1906-1999

SEM TÍTULO (MULHERES 
NA PRAIA)
óleo sobre tela, assinado

Dim. - 116 x 81,5 cm

€ 4.000 - 6.000

untitleD (woMen 
on the BeACh)
oil on canvas, signed
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180 JoRGe BARRADAS 1894-1971

SEM TÍTULO
placa em faiança policromada e

vidrada, algumas folhas partidas,

assinada e datada de 1948

Dim. - 31 cm

€ 600 - 900

untitleD
polychrome and glazed faience

plaque, some broken leaves, signed

and dated 1948

179 JoRGe BARRADAS 1894-1971

SEM TÍTULO
placa em faiança relevada e policromada,

pequenas faltas no vidrado, 

assinada e datada de 1968

Dim. - 40 x 32 cm

€ 500 - 750

untitleD
polychrome faience plate en relief, minor

faults on the glaze, signed and dated 1968
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181 eRneSto CAnto DA MAyA 1890-1981

CABEÇA FEMININA
escultura em terracota, assinada

Dim. - 28 cm

€ 3.000 - 4.500

A feMAle heAD
clay sculpture, signed
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182 RetRAto De fRAnÇoiS DeniS 
tRonChet (1726-1806) 
óleo sobre tela, escola Francesa,

séc. XVIII, reentelado, restauros,

defeitos no verniz

Dim. - 85 x 66,5 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: tabela atribuindo a pintura a

François de Lacroix e indicando o

nome do retratado.

poRtRAit of fRAnÇoiS DeniS
tRonChet (1726-1806)
oil on canvas, French school, 

18th C., relined, restoration, 

defects on the varnish

183 RetRAto De SenhoR
óleo sobre tela, escola Francesa,

séc. XVII/XVIII, reentelado,

pequenos restauros

Dim. - 79 x 67 cm

€ 1.800 - 2.700

poRtRAit of A GentleMAn
oil on canvas, French school,

17th/18th C., relined, 

small restoration
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184 RetRAto De MARy of MoDenA 
(1658-1718), RAinhA ConSoRte 
De inGlAteRRA
óleo sobre tela, escola Inglesa, 

séc. XVII (2ª metade), reentelado,

restauros, faltas na camada pictórica,

assinado W. WISSING FECIT 

- provavelmente Willem Wissing 

(1656–1687)

Dim. - 123 x 100 cm

€ 6.000 - 9.000

poRtRAit of MARy of MoDenA
(1658-1718), Queen ConSoRt
of enGlAnD
oil on canvas, English School,

17th C. (2nd half), relined, restoration, 

faults on the pictorial layer, 

signed W. WISSING FECIT 

- probably Willem Wissing (1656–1687)
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185 CoRoAÇÃo De MARte
óleo sobre tela segundo o original 

de Peter Paul Rubens (1577-1640) e Paul

de Vos (c.1592-1678) que se encontra na

Galeria estadual de Neuburg, Alemanha,

escola Holandesa, séc. XVIII/XIX,

reentelado e restaurado

Dim. - 64 x 74 cm

€ 800 - 1.200

the CoRonAtion of MARS
oil on canvas according to the original

by Peter Paul Rubens (1577-1640) and

Paul de Vos (c.1592-1678) in exhibition 

at the State Gallery of Neuburg,

Germany, Dutch school, 18th/19th C.,

relined and restored

186 CAVAleiRoS RoDeAnDo CABAnA
óleo sobre tela, escola Holandesa, 

séc. XVIII, reentelado, restauros

Dim. - 62,5 x 83 cm

€ 700 - 1.050

hoRSeMen SuRRounDinG A hut
oil on canvas, Dutch school, 18th C.,

relined, restoration
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187 nAtuReZA MoRtA
óleo sobre tela, escola Italiana, 

séc. XIX, pequenos restauros

Dim. - 100 x 70 cm

€ 800 - 1.200

A Still-life
oil on canvas, Italian school, 

19th C., small restoration

188 nAtuReZAS MoRtAS - 
fRutoS e AVe / fRutoS
par de óleos sobre tela, escola

Europeia, séc. XIX, reentelados,

pequenas faltas na camada pictórica

Dim. - 40 x 53,5 cm

€ 1.400 - 2.100

Still lifeS - fRuitS 
AnD fowl / fRuitS
a pair of oils on canvas, European

school, 19th C., relined, minor faults

on the pictorial layer
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189 nAtuReZAS MoRtAS
par de óleos sobre tela, escola

Espanhola, séc. XVIII/XIX,

reentelados, restauros

Dim. - 51 x 63 cm

€ 1.000 - 1.500

Still liVeS
a pair of oils on canvas,

Spanish School, 18th/19th C.,

relined, restoration
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190 pAiSAGeM CoM pAStoR, CÃo, CABRAS e CARneiRoS
óleo sobre tela, escola Italiana, séc. XVII/XVIII, reentelado, 

pequenos restauros, atribuível a Philipp Peter Roos - 1655-1706 

(dito Rosa di Tivoli), verso com inscrição na grade ROZA TIVOLI

Dim. - 89,5 x 125,5 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: Philipp Peter Roos dito Rosa de Tivoli (c. 1655-1706), nasceu em

Frankfurt am Main tendo aprendido pintura com seu pai, o pintor de

paisagens Johann Heinrich Roos. Foi contratado como pintor por

Charles I, Landgrave de Hesse-Kassel, que muito o apreciava e que

financiou a sua viagem para Roma em 1677, onde passou a viver e viria

a morrer em 1706. Em Roma trabalhou no atelier de Giacinto Brandi,

com cuja filha veio a casar, depois de se ter convertido ao catolicismo.

Em 1683 integrou a Congregação dos Virtuosi al Panthéon, guilda papal

dos pintores. Em 1684 adquiriu uma grande casa no Vicolo del

Riserraglio no bairro de San Paolo, em Tivoli, perto de Roma, de onde

derivou a sua alcunha. Em 1691 regressou a Roma, onde viria a morrer,

na pobreza, em 1706. Fonte:

https://en.wikipedia.org/wiki/Philipp_Peter_Roos

lAnDSCApe with ShepheRD, hounD,
GoAtS AnD Sheep
oil on canvas, Italian school, 17th/18th C.,

relined, small restoration, attributable to

Philipp Peter Roos - 1655-1706 

(as known as Rosa di Tivoli), back with

inscription on the grid ROZA TIVOLI
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191 VeleiRoS e BARCoS 
A VApoR Junto À CoStA
óleo sobre tela colada sobre

platex, escola Inglesa, séc. XIX,

diversos restauros, pequenas

faltas e defeitos, assinado

W. DAVIS

Dim. - 67 x 107 cm

€ 1.000 - 1.500

SAilBoAtS AnD SteAMBoAtS
off the CoASt
oil on canvas pasted on

chipboard, English School, 

19th C., several restorations,

minor faults and defects, 

signed W. DAVIS

192 ViStAS De VeneZA - iGReJA De SAntA MARiA 
DA SAÚDe e ponte DoS SuSpiRoS
par de óleos sobre cartão,

séc. XX, assinados LOUIS BOIRIE

Dim. - 56,5 x 45,5 cm

€ 2.000 - 3.000

ViewS fRoM VeniCe -  ChuRCh of SAntA MARiA
DellA SAlute AnD BRiDGe of SiGhS
pair of oils on cardboard, 20th C., 

signed LOUIS BOIRIE
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193 tReCho De VilA CoM fiGuRAS
óleo sobre tela, escola Espanhola, 

séc. XIX (2ª metade), restauros, 

assinado MORALEZ

Dim. - 125 x 70 cm

€ 1.000 - 1.500

VillAGe View with fiGuReS
oil on canvas, Spanish School, 

19th C. (2nd half), restoration, 

signed MORALEZ
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196 SAnto AntÓnio ADoRAnDo o Menino JeSuS 
Ao Colo De noSSA SenhoRA
desenho e aguarela a sépia sobre papel, escola Francesa, 

séc. XVIII, pequenos defeitos e vincos no suporte, etiqueta no

verso atribuindo a obra a Jean Baptiste Jouvenet (1644-1717)

Dim. - 40 x 56 cm

€ 800 - 1.200

Nota: integrou o leilão da PIASA a 8 de Dezembro de 2006.

SAint Anthony woRShipinG the ChilD JeSuS 
on the lAp of ouR lADy
sepia drawing and watercolour on paper, French school, 18th C.,

minor defects and creases on the support, label on the back

attributing the work to Jean Baptiste Jouvenet (1644-1717)

194 pAiSAGenS CoM fiGuRAS Junto 
A eDifÍCioS ClÁSSiCoS
par de lápis e aguarelas a sépia sobre papel, escola

Francesa, séc. XVIII (finais), um assinado BOURGEOIS

(provavelmente Constant Bourgeois du Castelet -

1767-1841) e datado 1796

Dim. - 22,5 x 31,5 cm

€ 1.000 - 1.500

195 eStuDo DA pARte SupeRioR 
De CuStÓDiA 
sanguínea sobre papel, escola

Francesa, séc. XVIII (1ª metade)

Dim. - 45 x 21 cm

€ 800 - 1.200

Nota: integrou o leilão de Pierre

Berger, 15.12.05 lote 6.

StuDy of A MonStRAnCe top
sanguine on paper, French school,

18th C. (1st half)

lAnDSCApeS with fiGuReS next 
to ClASSiC BuilDinGS
a pair of pencil and sepia watercolours on

paper, French school, 18th C. (late), one signed

BOURGEOIS (probably Constant Bourgeois du

Castelet - 1767-1841) and dated 1796
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198 noSSA SenhoRA CoM o Menino JeSuS 
entRe AniMAiS
gravura a buril sobre papel segundo original de

Albrecht Dürer (1471-1528), margens cortadas, pequenas

manchas no papel, pequenas faltas nos cantos, gravada

por Ägidius Sadeler (1570-1629)

Dim. - 34 x 24,5 cm

€ 500 - 750

Nota: vd. VAISSE, Pierre - “Dürer”. Paris: Le Musée

Personnel, 1990, nº VI.

ouR lADy with the ChilD JeSuS AMonG AniMAlS
engraving on paper according original by Albrecht

Dürer (1471-1528), cut edges, small stains on the paper,

minor faults in the corners, engraved by Ägidius Sadeler

(1570-1629)

199 pRoJeCto oRnAMentAl
pARA CentRo De MeSA 

tinta-da-China sobre papel, escola Francesa,

séc. XVIII, manchas de humidade no suporte

Dim. - 23 x 29,5 cm

€ 600 - 900

Nota: integrou o leilão da Tajan a 16.11.07 – lote

127, onde se atribui a obra ao círculo de

Philippe Louis Parizeu (1740-1801).

An oRnAMentAl pRoJeCt 
foR A tABle CentRepieCe
India ink on paper, French school, 18th C.,

moisture stains on the support

197 fRAnCeSCo BARtoloZZi 1728-1815

VIRGEM DO SILÊNCIO
carvão e aguarela sobre papel segundo original de Annibale

Carracci (1560-1609), não assinada, verso com papel timbrado

de THE SIMON CARTER GALLERY - PAINTINGS AND

WATERCOLORS, 23 MARKET HILL, WOODBRIDGE, SUFFOLK,

datado de 9-VII-1970 identificando o autor e o tema

Dim. - 34 x 48 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. “Francesco Bartolozzi - Desenhos de um Gravador”.

Lisboa: Instituto Português de Museus e Museu Nacional de Arte

Antiga, 1996, p. 56, nº 69.

ViRGin of SilenCe
charcoal and watercolour on paper according to the original by

Annibale Carracci (1560-1609), unsigned, back with letterhead

by THE SIMON CARTER GALLERY - PAINTINGS AND

WATERCOLORS, 23 MARKET HILL, WOODBRIDGE, SUFFOLK,

dated 9-VII-1970 identifying the author and the theme
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200 pASSoS DA pAixÃo De CRiSto
quinze retábulos com esculturas em terracota policromada

e dourada e objectos em diversos materiais, molduras em

madeira pintada de branco, um com vidro partido e outro

com caixa solta, diversas figuras com faltas e defeitos,

outras a necessitar de fixação, cinco assinados,

numerados e datados, no verso, do Porto:

NO ANO DE 1785 FES MARTº ANTº DE SOUZA. 

DA SID DO PORTO

Dim. - (cada) 70 x 82 x 15 cm

€ 50.000 - 75.000

Proveniência: Família dos Viscondes de Moimenta da Beira,

Beira Alta.

Nota: o presente conjunto - «Passos da Paixão de Cristo» -

encontra-se desde a data da sua produção, em 1785, na

propriedade da mesma Família.

Dele faziam parte, tudo indica, mais três retábulos,

dispersos em partilhas familiares durante o século XIX.

O presente conjunto foi estudado por Alexandre Nobre Pais

do qual resultou um texto datado de 23 de Março de 2001.

O texto que agora apresentamos é em parte baseado no

referido texto.

the StAtionS of the CRoSS 
fifteen altarpieces with polychrome and gilt terracotta

sculptures and objects of various materials, white painted

wood frames, one with broken glass and the other with

loose box, five signed and dated from Oporto: NO ANO

DE 1785 FES MARTº ANTº DE SOUZA. DA SID DO PORTO
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AVISO IMPORTANTE

A colocação em leilão do conjunto de quinze Passos da Paixão de Cristo vai realizar-se do seguinte modo:

1º - os quinze retábulos serão colocados à venda em leilão em conjunto pelo valor global de  50.000 –

lote nº 200

2º - caso não sejam licitados, serão logo de seguida colocados à venda em leilão um a um pelo valor de base

de licitação indicado junto a cada um dos bens – lotes 200-A a 200-P.

IMPORTANT WARNING

The auction of the set of fifteen Steps of the Passion of Christ will be carried out as follows:

1st - the fifteen altarpieces will be put up for auction together for the global amount of  50,000 - lot nº 200

2nd - if they are not bidded, they will be immediately put up for auction one by one for the lower bid price

indicated with each of the pieces - lots 200-A to 200-P.



200a MARtinho AntÓnio De SouZA - SÉC. xViii (2ª MetADe) 
“ENTRADA EM JERUSALÉM”
Em primeiro plano, sobre uma mula branca cujas rédeas são seguras

por Pedro, cavalga Cristo, rodeado de numerosas figuras. Os

discípulos seguram palmas em atitude de júbilo enquanto outras

personagens, reverentes, colocam capas e tecidos sob as patas da

mula (Lc 19, 36). 

No plano superior, destacam-se Zaqueu, empoleirado numa árvore

porque, devido à sua pequena estatura, não veria Cristo de outra

forma; e o pequeno pássaro – uma das mais comuns representações

do Espírito Santo – em chapa de metal, que sobrevoa a figura de

Cristo.

Ademais, importa reconhecer a inegável qualidade pictórica que,

executada em papel posteriormente recortado e colocado no fundo

da caixa, ilustra o cenário.

Para além dos relatos do Novo Testamento, esta composição segue

alguns dos passos do Evangelho apócrifo de Nicodemos, como por

exemplo a cor branca, remetendo para a ideia de triunfo, escolhida

para o pêlo da mula (que também pode remeter para a ideia de

pureza, por ser uma mula na qual jamais alguém terá montado – Lc

19, 30); e o facto de os hebreus transportarem ramos de palmeira e

colocarem sob as patas do animal as suas capas.

€ 4.000 - 6.000

Diversas pequenas faltas e defeitos, outras a necessitar de fixação,

assinado, numerado e datado do Porto, no verso: NO ANO DE 1785

FES MARTº ANTº DE SOUZA. DA SID.e DO PORTO - Nº 1.

AVISO IMPORTANTE

Licitação condicionada ao facto do bem poder ser previamente

adquirido em conjunto com os restantes catorze - ver lote nº 200.

the ARRiVAl in JeRuSAleM
In the foreground, on a white mule whose reins are safe by Peter,

rides Christ, surrounded by numerous figures. The disciples hold

palms in an attitude of jubilation while other characters, reverent, put

covers and fabrics under the paws of the Mule (Lc 19, 36).

In the upper plane, Zacchaeus stands out, perched on a tree

because, due to of his small stature, he would not see Christ in any

other way; and the little bird – one of the most common

representations of the Holy Spirit – in metal plate, which overflies the

figure of Christ.

Moreover, it is important to recognize the undeniable pictorial

quality that, performed on paper subsequently cut and placed in the

background of the box, illustrates the scenario.

In addition to the New Testament accounts, this composition follows

some of the steps of the apocryphal Gospel of Nicodemus, for

example the white colour, referring to the idea of triumph, chosen

for the mule's fur (which can also refer to the idea of purity, for being

a mule on which no one will ever have ride – LK 19, 30); And the fact

that the Hebrews carry Palm branches and put their covers under

the animal's paws.

Several minor faults and defects, pieces requiring fixing, signed,

numbered and dated of Oporto at the back: NO ANO DE 1785 FES
MARTº ANTº DE SOUZA. DA SID.e DO PORTO - Nº 1.

IMPORTANT WARNING

The bidding is subject to the fact that the piece can be previously

CABRAL MONCADA LEILÕES 206 | 28 DE SETEMBRO DE 2020 151
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200b MARtinho AntÓnio De SouZA - SÉC. xViii (2ª MetADe) 
“LAVA-PÉS”
A característica predominante deste retábulo é a luxuosa

decoração. O Autor optou por reproduzir um interior decorado ao

estilo francês da época de Luís XVI (1774-1791), procurando que a

riqueza do espaço reforçasse a Riqueza da acção de Cristo aqui

reproduzida.

Os Apóstolos, todos aureolados à excepção de Judas, surgem

sentados em bancos corridos sobre um estrado. Cristo, em

primeiro plano, ajoelhado junto a uma bacia com uma toalha sobre

o colo, encontra-se junto de Pedro, que ergue as mãos em

protesto, por não compreender o que Cristo queria transmitir com

aquele gesto.

Ao centro da composição, encontra-se um grande jarro coberto

por uma toalha, para o qual caminha um jovem, trajando à moda

do segundo quartel do século XVIII, que segura na mão direita um

jarro e sobre o ombro esquerdo uma toalha. 

Esta cena tornou-se incontornável na mensagem de Cristo, dada a

sua força imagética. Isto é, de maneira a transmitir a importância

da humildade e do serviço aos outros, Cristo, aquele que veio à

Terra enquanto filho de Deus, enquanto Rei, adopta, pelo

contrário, o papel de escravo, o último dos últimos, a quem era

destinada esta tarefa típica dos costumes orientais de

hospitalidade. Assim, se Aquele que é maior que todos Se faz o

menor, também ao mesmo são convidados todos os Homens a

fazer.

€ 4.000 - 6.000

Vidro partido, algumas peças partidas e coladas, diversas

pequenas faltas e defeitos, outras a necessitar de fixação,

assinado, numerado e datado do Oporto, no verso: NO ANO DE

1785 FES MARTº ANTº DE SOUZA. DA SID.e DO PORTO - Nº 2.

AVISO IMPORTANTE

Licitação condicionada ao facto do bem poder ser previamente

adquirido em conjunto com os restantes catorze - ver lote nº 200.

MAunDy – the wAShinG of the feet
The predominant feature of this altarpiece is the lavish decoration.

The author chose to reproduce an interior decorated in the French

manner of the time of Louis XVI (1774-1791), seeking that the

richness of space reinforces the Richness of the action of Christ

reproduced here.

The apostles, all haloed with the exception of Judas, appear seated

on long benches on a platform. Christ, on the foreground, kneeling

next to a basin with a towel on his lap, is with Peter, who raises his

hands in protest, for not understanding what Christ wanted to

convey with that gesture.

At the centre of the composition, lies a large jug covered by a towel,

to which walks a young man, wearing the fashion of the second

quarter of the 18th century, who holds on the right hand a jug and

on the left shoulder a towel.

This scene became inescapable in the message of Christ, given his

image strength. That is, in order to convey the importance of

humility and service to others, Christ, the One who came to earth as

the son of God, as King, adopts, on the contrary, the role of slave,

the last of the last one, to whom is attributed this task of the

Oriental customs of hospitality. So, if the one who is greater than all

is made the smallest, also all men are invited to do the same.

Broken glass, some broken and glued pieces, several minor faults

and defects, pieces requiring fixing, signed, numbered and dated of

Porto at the back: NO ANO DE 1785 FES MARTº ANTº DE
SOUZA. DA SID.e DO PORTO - Nº 2.

IMPORTANT WARNING

The bidding is subject to the fact that the piece can be previously

purchased together with the remaining fourteen - see lot 200.
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200c MARtinho AntÓnio De SouZA - SÉC. xViii (2ª MetADe) 
“ÚLTIMA CEIA”
Semelhante à cena anterior, esta cena é representada no sumptuoso

interior ornado de talha dourada, donde se destacam as fauces de

leão com as línguas projectadas, fixando uma sanefa, e os dois

grandiosos lampadários suspensos do tecto.

A composição é dominada pela mesa comprida, tapada por uma

toalha de linho branca rematada por rendas, sobre a qual se

encontram dois candelabros, pratos, guardanapos e, junto de Cristo,

o Pão, o Vinho e uma travessa com o Cordeiro. 

Ladeando-a, sobre um banco de madeira, treze figuras manifestam

diversas expressões, criando um forte dinamismo. 

Ao centro, encarando o observador, Cristo abençoa um cálice

dourado sobre a mesa. 

À Sua direita, Pedro manifesta uma expressão de incredulidade,

enquanto que, à esquerda, João Evangelista encosta a cabeça no

peito do Mestre. 

Sentado também à mesa, no extremo direito da composição, Judas,

sem auréola, guarda um saco de moedas na túnica e desvia o olhar

da Instituição da Eucaristia.

Do lado direito, vemos surgir um jovem trajando casaca comprida,

cintada com faixa e lenço no pescoço e transportando nas mãos uma

terrina. Aos pés da mesa, dois animais domésticos contrastam entre

si: à esquerda, um gato preto, aninhado, simbolizando a traição e o

mal vindouro; à direita, um cão, imagem da fidelidade inabalável.

€ 4.000 - 6.000

Diversas pequenas faltas e defeitos, outras a necessitar de fixação,

assinado, numerado e datado do Porto, no verso: NO ANO DE 1785

FES MARTº ANTº DE SOUZA. DA SID.e DO PORTO - Nº 3.

AVISO IMPORTANTE

Licitação condicionada ao facto do bem poder ser previamente

adquirido em conjunto com os restantes catorze - ver lote nº 200.

the lASt SuppeR
Similar to the previous scene, this one is represented by the

sumptuous ornate interior of gilt wood carving, which highlights the

lion's fauces with the projected tongues, fixing a drapery, and the

two suspended candelabra.

The composition is dominated by the long table, covered by a white

linen towel, which is capped by lace, on which are two candelabra,

plates, napkins and, together with Christ, the Bread, the Wine and a

platter with the Lamb.

Flanking it, on a wooden bench, thirteen figures portray several

expressions, creating a strong dynamism.

In the centre, facing the observer, Christ blesses a gilt goblet on the

table. 

On his right, Peter shows an expression of incredulity, whereas, on

the left, John the Evangelist lays his head on the Master's chest. 

Also sitting at the table, at the far right of the composition, Judas,

without a halo, keeps a sack of coins in his tunic and looks away from

the Institution of the Eucharist.

On the right, side we see a young man dressed in a long coat,

strapped with a band and neck scarf and carrying a tureen in his

hands. 

At the foot of the table, two domestic animals contrast with each

other: on the left, a nested black cat, symbolizing betrayal and the

coming evil; on the right, a dog, image of unwavering faithfulness.

Several minor faults and defects, pieces requiring fixing, signed,

numbered and dated of Oporto at the back: NO ANO DE 1785 FES
MARTº ANTº DE SOUZA. DA SID.e DO PORTO - Nº 3.

IMPORTANT WARNING

The bidding is subject to the fact that the piece can be previously

purchased together with the remaining fourteen - see lot 200.
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200d MARtinho AntÓnio De SouZA - SÉC. xViii (2ª MetADe) 
“ORAÇÃO NO MONTE DAS OLIVEIRAS”
Este episódio, seguindo o relato do Evangelho de São Lucas,

apresenta-nos ao centro Cristo ajoelhado, suando sangue, tal a Sua

angústia.

Do Céu surge um Anjo, ricamente vestido, segurando uma Cruz e um

cálice, para o qual Cristo estende os braços, aceitando o seu amparo

e confiança.

Num plano secundário, vemos Pedro, João e Tiago adormecidos,

apesar do pedido contrário de Cristo. 

O cenário tem um fundo pintado em perspectiva, onde se aplicam

diversos materiais representando aves, árvores e montes.

€ 3.000 - 4.500

Diversas pequenas faltas e defeitos, outras a necessitar de fixação.

AVISO IMPORTANTE

Licitação condicionada ao facto do bem poder ser previamente

adquirido em conjunto com os restantes catorze - ver lote nº 200.

pRAyeR At the Mount of oliVeS

This episode, following the account of the Gospel of Saint. Luke,

introduces us to the centre Christ kneeling, sweating blood, such is

His anguish.

From Heaven arises a richly dressed Angel, holding a Cross and a

chalice, to whom Christ extends his arms, accepting his protection

and trust.

On the background, we see Peter, John, and James asleep, despite

Christ's contrary request. 

The scenery has a perspective painted background, where various

materials representing birds, trees and hills are applied.

Several minor faults and defects, pieces requiring fixing.

IMPORTANT WARNING

The bidding is subject to the fact that the piece can be previously

purchased together with the remaining fourteen - see lot 200.
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200e MARtinho AntÓnio De SouZA - SÉC. xViii (2ª MetADe) 
“O BEIJO DE JUDAS E PRISÃO DE CRISTO”
Esta representação sinóptica, i.e. com diversas cenas numa só

composição, tem igualmente lugar no Monte das Oliveiras

(também denominado por Jardim do Horto ou Getsémani).

Ao centro, Jesus é entregue aos soldados romanos por Judas, que

O beija para O identificar.

Os soldados, de caras expressivas e grotescas, empunham

espadas, archotes e outros instrumentos bélicos, e trajam

armaduras diversas, possivelmente influenciadas pelos figurinos

dos Mistérios, um tipo de teatro religioso medieval. Dos soldados,

importa referenciar aquele atrás de Judas, que tem a cabeça

coberta por uma couraça de lobo, um típico atributo usado pelos

berserkir, guerreiros da mitologia nórdica, que muito influenciaram

a imagética bélica. 

Além desta cena principal, o escultor decidiu incorporar outras

passagens posteriores ao beijo de Judas.

Em baixo, assistimos à passagem 22, 51 do Evangelho de São

Lucas, em que Pedro corta a orelha de Malco. Este, tombado do

lado direito, deixa cair a lanterna, enquanto Pedro ergue um sabre

com a orelha cortada do soldado romano. Esta é posteriormente

restituída por Cristo, que repreende Pedro por fazer uso da

violência.

Em segundo plano, no canto superior esquerdo, o Diabo aparece

como sátiro levando Judas a um remorso tão forte que o leva ao

suicídio, enforcando-se.

Por fim, no canto superior direito surge uma figura feminina

desnuda, em fuga, cuja presença parece dissonante do resto da

composição. Contudo, o seu significado pode ser encontrado em

Marcos 14, 51-52: “E um certo jovem o seguia, envolto em um lençol

sobre o corpo nu. E lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol,

fugiu nu”. O facto de ser uma representação feminina leva-nos

também a pôr a hipótese de ser uma alegoria ao Desespero e à

fuga da Esperança, face à decisão suicida de Judas.

€ 3.000 - 4.500

Diversas pequenas faltas e defeitos, outras a necessitar de fixação.

AVISO IMPORTANTE

Licitação condicionada ao facto do bem poder ser previamente

adquirido em conjunto com os restantes catorze - ver lote nº 200.

the kiSS of JuDAS AnD ChRiSt'S ARReSt
This synoptic representation, i.e. with several scenes in one

composition, also takes place on the Mount of Olives (also called

Garden of Gethsemane).

In the centre, Jesus is handed over to the Roman soldiers by Judas,

who kisses Him to identify Him.

The grotesque, expressive-faced soldiers wield swords, torches and

other warlike instruments, and wear various armor, possibly

influenced by the costumes of the Mysteries, a type of medieval

religious theater. Of the soldiers, it is important to mention the one

behind Judas, whose head is covered by a wolf's armor, a typical

attribute used by the berserkir warriors of the Norse mythology,

who greatly influenced the war imagery. 

In addition to this main scene, the sculptor decided to incorporate

other passages after Judas' kiss.

Below we see passage 22, 51 of the Gospel of St. Luke, where Peter

cuts off Malchus' ear. The latter, lying on the right side, drops the

lantern while Peter raises a saber with the Roman soldier's severed

ear. This is later restored by Christ, who rebukes Peter for making

use of violence.

In the background, in the upper left corner, the Devil appears as a

satyr leading Judas to a remorse so strong that he commits suicide

by hanging himself.

Finally, in the upper right corner is a naked, fleeing female figure

whose presence seems out of step with the rest of the

composition. However, its meaning can be found in Mark 14: 51-52:

“And a certain young man followed him, wrapped in a sheet over

his naked body. And they threw out his hand. But he, dropping the

sheet, fled naked.” The fact that it is a female representation also

leads us to hypothesize that it is an allegory to Despair and the

escape of Hope in the face of Judas' suicidal decision.

Several minor faults and defects, pieces requiring fixing.

IMPORTANT WARNING

The bidding is subject to the fact that the piece can be previously

purchased together with the remaining fourteen - see lot 200.
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200f MARtinho AntÓnio De SouZA - SÉC. xViii (2ª MetADe) 
“FLAGELAÇÃO DE CRISTO AMARRADO À COLUNA”
Este episódio tem o seu dramatismo acentuado graças à escolha de

cores escuras, tanto no azul do céu, como no cor-de-vinho dos

pórticos. O central é encimado por um escudo/troféu, do qual surge

um Sol entristecido, contrastante com a escuridão do cenário e as

caras regozijantes e escarnecedoras dos soldados.

Contrastantes a esta Luz e à sua simbologia, surgem duas Luas-

cheias de expressão zangada, donde pendem grinaldas que se

encaminham para o escudo central, sendo a meio sustidas por duas

serpentes, símbolo do pecado. 

Ao centro da composição ergue-se uma coluna de mármore, à qual

está atado Cristo, com um cendal, rodeado por outras nove

personagens, quatro delas vergastando-O. 

A anatomia exemplar da figura de Cristo tem o sofrimento

acentuado com a incorporação das chagas ensanguentadas,

inspiradas nas visões de Santa Brígida Birgersdotter da Suécia e da

Beata Anna Catarina Emmerich, que muito influenciaram as

representações da Paixão de Cristo, aumentando o respectivo

pathos. Mais próximo do observador, surge caída sobre as escadas

a túnica sem costuras em tecido púrpura pertencente a Jesus.

Tanto a cor fruto do pigmento mais valioso como o facto de ser

uma peça única enfatizam a realeza de Jesus.

As personagens que povoam a cena trajam o que se pensava serem

as roupas contemporâneas à prisão de Cristo, às quais se associam

as armaduras e o modo de vestir dos servos do Portugal do século

XVIII, patente nas duas figuras ajoelhadas. 

€ 3.000 - 4.500

Diversas pequenas faltas e defeitos, outras a necessitar de fixação.

AVISO IMPORTANTE

Licitação condicionada ao facto do bem poder ser previamente

adquirido em conjunto com os restantes catorze - ver lote nº 200.

the flAGellAtion of ChRiSt tieD to the ColuMn
This episode has its dramatic accentuation thanks to the choice of

dark colours, both in the blue sky and the wine-coloured porticos.

The centre is topped by a shield / trophy, from which emerges a

gloomy Sun, contrasting with the darkness of the scene and the

rejoicing and mocking faces of the soldiers.

Contrasting to this Light and its symbology, two angry full-moons

emerge, from which hang garlands that lead to the central shield,

being held in the middle by two serpents, a symbol of sin. 

In the centre of the composition stands a marble column, to which

Christ is bound, with a fine linen fabric, surrounded by nine other

characters, four of them lashing Him. 

The exemplary anatomy of the figure of Christ is greatly accentuated

by the incorporation of bloody wounds, inspired by the visions of

Saint Bridget of Sweden and Blessed Anne Catherine Emmerich,

which greatly influenced the representations of the Passion of Christ,

increasing their pathos.

Closer to the observer, a purple-coloured seamless robe belonging

to Jesus appeared on the stairs. Both the colour of the most valuable

pigment and the fact that it is a unique piece emphasize the royalty

of Jesus.

The characters that inhabit the scene wear what were thought to be

contemporary clothes to the arrest of Christ, to which are associated

the armor and the dressing manner of the servants of the 18th

century Portugal, evident in the two kneeling figures.

Several minor faults and defects, pieces requiring fixing.

IMPORTANT WARNING

The bidding is subject to the fact that the piece can be previously

purchased together with the remaining fourteen - see lot 200.
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200g MARtinho AntÓnio De SouZA - SÉC. xViii (2ª MetADe) 
“COROAÇÃO DE ESPINHOS”
Esta cena, em muito semelhante à anterior, representa o momento em

que Cristo, ferido e de mãos atadas, recebe a coroa de espinhos e a

cana verde, de maneira a ser vexado pelo facto de Se afirmar Rei.

Da arquitectura importa salientar os mascarões teatrais que prendem

o festão e o escudo central com uma Lua em quarto minguante que,

tal como no Passo anterior, mostra-se também entristecida.

As personagens, entre as quais uma criança, ostentam expressões

marcadas e vestes diversas, erguendo lanças e escudos.

Junto à túnica de Cristo um cão uiva, como símbolo da Lamentação.

€ 3.000 - 4.500

Vidro partido, algumas peças partidas e coladas, diversas pequenas

faltas e defeitos, outras a necessitar de fixação.

AVISO IMPORTANTE

Licitação condicionada ao facto do bem poder ser previamente

adquirido em conjunto com os restantes catorze - ver lote nº 200.

the heARt of thoRnS
This scene, very similar to the previous one, represents the moment

when Christ, wounded and with tied hands, receives the crown of

thorns and the green cane, so as to be vexed by the fact that He

claims to be King.

From the architecture it is important to highlight the theatrical

masks that hold the garland and the central shield with a waning

moon which, as in the previous Step, is also saddened.

The characters, including a child, show marked expressions and

diverse robes, raising spears and shields.

Next to Christ's robe a dog howls, as a symbol of Lamentation.

Broken glass, some broken and glued pieces, several minor faults

and defects, pieces requiring fixing.

IMPORTANT WARNING

The bidding is subject to the fact that the piece can be previously

purchased together with the remaining fourteen - see lot 200.
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200h MARtinho AntÓnio De SouZA - SÉC. xViii (2ª MetADe) 
“ECCE HOMO E A ESCOLHA ENTRE JESUS E BARRABÁS”
Nesta cena, o olhar do observador é imediatamente direccionado

para o cimo das escadas do Pretório, onde Pôncio Pilatos apresenta

Cristo enquanto Senhor da Cana Verde, dizendo “Eis o Homem” (Jo

19, 15), e para os quais todas as outras personagens se viram.

Apontam para Jesus, em detrimento de Barrabás, um criminoso e

provável zelota, que se encontra preso no vão das escadas. O povo

de Jerusalém escolhe assim a sua libertação e não a de Cristo, o que

obriga Pilatos a condená-Lo à crucificação. 

Este povo surge aqui repleto de pormenores curiosos, desde as suas

posições e expressões, aos utensílios que ostentam, passando

obviamente pelas diversas roupas e acessórios. De destacar são as

duas personagens que fazem uso de óculos para observar a acção e

o soldado de expressão trocista que, ostentando mais uma vez uma

couraça de animal na cabeça, como os bersekir, mostra Jesus a uma

criança.

O cenário procura exprimir a riqueza do pretório onde viveria o

governador da província romana da Judeia, fazendo para isso uso de

pormenores decorativos dourados como as requintadas janelas de

guilhotina com molduras de concheados, as grinaldas e os

mascarões que ladeiam o pórtico central. No centro, de um escudo

surge uma Lua em quarto crescente, donde se pode pôr a hipótese

de uma tentativa de mostrar a passagem do tempo, face à decoração

semelhante nos escudos das cenas anteriores.

€ 4.000 - 6.000

Algumas peças partidas e coladas, diversas pequenas faltas e

defeitos, outras a necessitar de fixação, assinado, numerado e

datado do Porto, no verso: NO ANO DE 1785 FES MARTINHO ANTº

DE SOUZA - 8.

AVISO IMPORTANTE

Licitação condicionada ao facto do bem poder ser previamente

adquirido em conjunto com os restantes catorze - ver lote nº 200.

eCCe hoMo AnD the ChoiCe Between JeSuS 
AnD BARABBAS
In this scene, the eye of the observer is immediately directed to the

top of the stairs of the Praetorium, where Pontius Pilate presents

Christ as Lord of the Green Cane, saying “Behold the Man” (Jn 19, 15),

and to whom all other characters turn around.

They point to Jesus, to the detriment of Barabbas, a criminal and

likely Zealot who is trapped in the stairwell. The people of Jerusalem

thus choose his deliverance and not that of Christ, which forces

Pilate to condemn Him to crucifixion. 

These people emerge here full of curious details, from their positions

and expressions, to the tools they wear, obviously going through the

various clothes and accessories. Noteworthy are the two characters

who wear glasses to observe the action and the mock-looking

soldier who, once again wearing an animal armor on his head, like the

bersekir, shows Jesus to a child.

The setting seeks to express the richness of the praetorium where

the governor of the Roman province of Judea would live, making use

of gilt decorative details such as the exquisite shell-framed sash

windows, garlands and grotesque masks flanking the central portico.

At the centre of a shield rises a crescent moon, from which an

attempt can be made to show the passing of time, given the similar

decoration on the shields of the previous scenes.

Some broken and glued pieces, several minor faults and defects,

pieces requiring fixing, signed, numbered and dated from Oporto:

NO ANO DE 1785 FES MARTINHO  ANTº DE SOUZA - 8.

IMPORTANT WARNING

The bidding is subject to the fact that the piece can be previously

purchased together with the remaining fourteen 

- see lot 200.
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200i MARtinho AntÓnio De SouZA - SÉC. xViii (2ª MetADe) 
“JESUS É DESPOJADO DAS SUAS VESTES”
Este tema, em que o sofrimento de Cristo é tão evidenciado nas Suas

intensas chagas, leva-nos a crer que poderá mais uma vez ter sido

influenciado nas visões de Santa Brígida da Suécia e da Beata Anna

Catarina Emmerich.

O episódio decorre num cenário repleto de musgo e árvores, em que

o fundo pintado dá assim uma ilusão de prolongamento à paisagem.

Em baixo de Cristo coroado de espinhos e violentamente despojado

das suas vestes, existe uma Cruz caída, tendo no cimo uma cartela

com a acusação: I.N.R.I (I sus Nazar nus R x I dae rum - Jesus

Nazareno Rei dos Judeus). Em seu redor, outras figuras, na maioria

soldados, cercam Jesus ou preparam a crucificação. 

Destes, dois seguram estandartes, tendo um as iniciais S.P.Q.R.

(Sen tus Populusque R m nus -  O Senado e o Povo Romano), e

outro uma águia bicéfala coroada. Em relação aos escudos e

armaduras, o Autor escolheu decorá-los com caras, cuja expressão

ajuda a reforçar a tenebrosidade do acontecimento.

Outro pormenor que pode ter sido influenciado pelas visões de Santa

Brígida é a criança que surge em primeiro plano, à esquerda,

segurando na mão um pequeno cesto com instrumentos que

ajudariam à crucificação, uma vez que Santa Brígida descreve como

Cristo repara nos instrumentos do Seu martírio, ao chegar ao lugar

da crucificação.

€ 3.000 - 4.500

Diversas pequenas faltas e defeitos, outras a necessitar de fixação.

AVISO IMPORTANTE

Licitação condicionada ao facto do bem poder ser previamente

adquirido em conjunto com os restantes catorze - ver lote nº 200.

JeSuS iS StRippeD of hiS GARMentS
This theme, in which the suffering of Christ is so evident in His

intense wounds, leads us to believe that it may once again have been

influenced by the visions of Saint Bridget of Sweden and Blessed

Anna Catarina Emmerich.

The episode takes place in a setting full of moss and trees, in which

the painted background creates the illusion of prolongation to the

landscape.

Beneath the thorn-crowned Christ and violently stripped of his

garments is a fallen Cross, topped with a cartouche with the written

charge: I.N.R.I (I sus Nazar nus R x I dae rum - Jesus Nazarene King

of the Jews). Around him, other figures, mostly soldiers, surround

Jesus or prepare the crucifixion. 

Of these, two hold banners, one with the initials S.P.Q.R. (Sen tus

Populusque R m nus - The Senate and the Roman People), and

another a crowned two-headed eagle. Regarding shields and armor,

the Author chose to decorate them with faces, whose expression

helps to reinforce the darkness of the occasion.

Another detail that may have been influenced by Saint Bridget's

visions is the child who appears on the foreground on the left,

holding in his hand a small basket of tools that would help the

crucifixion, as Saint Bridget describes how Christ notices the tools of

His martyrdom upon reaching the place of crucifixion.

Several minor faults and defects, pieces requiring fixing.

IMPORTANT WARNING

The bidding is subject to the fact that the piece can be previously

purchased together with the remaining fourteen - see lot 200.
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200j MARtinho AntÓnio De SouZA - SÉC. xViii (2ª MetADe) 
“CRUCIFICAÇÃO”
Num cenário idêntico ao anterior e com o mesmo número de

personagens, Cristo é pregado à Cruz. 

Há três figuras que executam tal tarefa. Enquanto duas o fazem de

martelo na mão, outra, de posição e expressão anedótica, puxa com

esforço a mão de Cristo. Aqui temos mais uma vez uma prova da

influência das visões dos místicos: Santa Brígida revela que “Depois,

Seus cruéis executores agarraram-No e estenderam-No na Cruz,

pregando primeiro a Sua mão direita […]. Com uma corda

estenderam-Lhe a outra mão e pregaram-na no outro extremo da

Cruz”; e a Beata Anna Catarina Emmerich conta que “Depois de

terem pregado a mão direita de Nosso Senhor, viram os

crucificadores que a mão esquerda […] não chegava até o orifício do

cravo […]. Por isso ataram uma corda ao braço esquerdo do Salvador

e, apoiando os pés sobre a Cruz, puxaram a toda força”. Também o

facto de Jesus ter sido crucificado com a Cruz no chão e só

posteriormente levantada parece ter sido inspirado em relatos extra-

Evangelhos, como as Meditações do Pseudo-Boaventura ou o

Evangelho do Pseudo-Anselmo.

Ao lado de Cristo encontramos a túnica púrpura que na cena anterior

está a ser retirada.

€ 3.000 - 4.500

Algumas peças partidas e coladas, diversas pequenas faltas 

e defeitos, outras a necessitar de fixação.

AVISO IMPORTANTE

Licitação condicionada ao facto do bem poder ser previamente

adquirido em conjunto com os restantes catorze - ver lote nº 200.

the CRuCifixion
In a similar scenario with the same number of characters, Christ is

nailed to the Cross. 

There are three figures who perform such a task. While two do it

with a hammer, another, in position and anecdotal expression, pulls

the hand of Christ with effort. Here we have once again proof of the

influence of the mystic's views: Saint Bridget reveals that “Then His

cruel executioners grasped Him and stretched Him on the Cross, first

nailing His right hand […]. With a rope they stretched out His other

hand and nailed it to the other end of the Cross ”; and Blessed Anna

Catarina Emmerich says that “After having nailed the right hand of

Our Lord, they saw that the left hand […] did not reach the hole of

the nail […]. So they tied a rope to the Saviour's left arm and, with

their feet against the Cross, pulled hard”. Also the fact that Jesus

was crucified with the Cross on the ground and only later raised

seems to have been inspired by extra-Gospel accounts, such as the

Pseudo-Bonaventure Meditations or the Pseudo-Anselm Gospel.

On the floor and beside Christ we find the purple robe that in the

previous scene is being removed.

Some broken and glued pieces, several minor faults and defects,

pieces requiring fixing.

IMPORTANT WARNING

The bidding is subject to the fact that the piece can be previously

purchased together with the remaining fourteen - see lot 200.
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200l MARtinho AntÓnio De SouZA - SÉC. xViii (2ª MetADe) 
“A DEPOSIÇÃO DA CRUZ”
Esta composição, agora vertical, apresenta-nos Cristo sendo

deposto da Cruz. A esta se encostam dois escadotes onde se

empoleiram dois homens que retiram os cravos das mãos de Cristo.

Com a ajuda de um tecido envolto nos braços de Cristo preso em

baixo por outros dois homens, é descido da Cruz. A quantidade de

sangue que escorre pela Cruz torna a cena angustiante.

São igualmente crucificados o Bom Ladrão, à Sua direita, e o Mau

Ladrão, à Sua esquerda, simbolicamente. Enquanto Dimas, o Bom

Ladrão, chorando com compaixão, encara Jesus, Gestas, o Mau

Ladrão, rindo e gozando, desvia o olhar, fixando-o no chão. O

primeiro tem sobre si o Sol, símbolo da Luz e da Verdade, enquanto

o segundo, opostamente, tem a Lua, que aqui simboliza a morte e

as trevas. Aos pés da Cruz, esperam o corpo várias personagens,

das quais podemos nomear João Evangelista, de preto, imberbe, à

esquerda, junto a Maria, Mãe de Jesus, igualmente de preto; ao

centro, Maria Madalena, de cabelo destapado com Verónica, que

segura numa mão o pano com que limpara a cara de Cristo e com

outra os cravos da Paixão; do lado direito, outras duas Santas

Mulheres, provavelmente Maria Salomé e Maria de Cléofas, seguram

a coroa de espinhos e o letreiro com a inscrição I.N.R.I.. No plano

inferior, à esquerda, um soldado romano com manto de arminho

despoja-se das suas armas e encara Jesus, o que nos leva a crer que

se trata daquele que ficou conhecido como Longino (do grego

λογχη, lança), o soldado romano, hoje santo, que trespassou o lado

de Cristo com uma lança, mas que acabou por O reconhecer como

Filho de Deus. Por fim, à direita, José de Arimateia e Nicodemos

carregam o sudário e um vaso com unguentos, para cuidar do

corpo de Cristo. À excepção de Gestas e dos dois soldados no

extremo da composição, todas as personagens choram.

Ao fundo, a cidade de Jerusalém cobre-se de escuridão graças ao

eclipse que se gera mal Jesus morre.

€ 3.000 - 4.500

Diversas pequenas faltas e defeitos, outras a necessitar de fixação.

AVISO IMPORTANTE

Licitação condicionada ao facto do bem poder ser previamente

adquirido em conjunto com os restantes catorze - ver lote nº 200.

the DeSCent fRoM the CRoSS
This composition, now a vertical one, shows us Christ being deposed

from the Cross. Against this are two ladders where two perched men

take the nails from the hands of Christ. With the help of a cloth

wrapped in the arms of Christ held down by two other men, He is

descended from the Cross. The amount of blood streaming down

the cross makes the scene quite distressing.

Equally symbolically crucified are the Penitent Thief on His right and

the Impenitent Thief on His left. While Dismas the Penitent Thief,

crying with compassion, faces Jesus, Gestas the Impenitent Thief,

laughing and mocking, looks away to the floor. The first has the Sun,

symbol of Light and Truth, while the second, has the Moon, which

here symbolizes death and darkness.

At the foot of the Cross there are several characters waiting for the

body, of which we can name John the Evangelist, in black, absorbed,

on the left, next to Mary, Mother of Jesus, also in black; at the centre,

Mary Magdalene, with uncovered hair with Veronica, who holds in

one hand the cloth with which she had wiped Christ's face and with

the nails of the Passion with the other; on the right side, two other

Holy Women, probably Mary Salome and Mary of Clopas, hold the

crown of thorns and the sign I.N.R.I.. In the lower ground, on the left,

a Roman soldier with an ermine cloak takes off his weapons and

stares at Jesus, which leads us to believe that he is known as

Longinus (from the Greek λογχη, spear), the Roman soldier, a Saint

today, who pierced the side of Christ with a spear, but eventually

recognized Him as the Son of God. Finally, on the right, Joseph of

Arimathea and Nicodemus carry the shroud and a vase with

ointments to care for the body of Christ. Except for Gestas and the

two soldiers at the far end of the composition, all the characters cry.

In the background, the city of Jerusalem is covered in darkness

because of the eclipse that sets as soon as Jesus dies.

Several minor faults and defects, pieces requiring fixing.

IMPORTANT WARNING

The bidding is subject to the fact that the piece can be previously

purchased together with the remaining fourteen - see lot 200.
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200m MARtinho AntÓnio De SouZA - SÉC. xViii (2ª MetADe) 
“PIETÀ”
Esta obra dá continuidade imediata à anterior, havendo apenas

como principais diferenças a postura das personagens e a maior

escuridão do céu de Jerusalém.

Na base da composição, ao centro, o corpo de Cristo repousa sobre

o sudário estendido numa grande pedra marmoreada designada por

Pedra da Unção.

A rodeá-la, encontram-se, entre outras personagens já presentes no

Passo anterior, João, Maria enquanto Nossa Senhora da Piedade,

Maria Madalena, José de Arimateia e Nicodemos, estes dois à cabeça

e aos pés de Jesus, respectivamente.

€ 3.000 - 4.500

Diversas pequenas faltas e defeitos, outras a necessitar de fixação.

AVISO IMPORTANTE

Licitação condicionada ao facto do bem poder ser previamente

adquirido em conjunto com os restantes catorze - ver lote nº 200.

pietÀ
This work gives immediate continuity to the previous one, with only

the main differences being the attitude of the characters and the

greater darkness of the Jerusalem sky.

At the base of the composition, at the centre, the body of Christ

rests on the shroud spread on a large marbled stone called Stone of

Unction.

Surrounding it are, among other characters already present in the

previous Step, John, Mary while Our Lady of Mercy, Mary Magdalene,

Joseph of Arimathea and Nicodemus, both respectively at the head

and at the feet of Jesus.

Several minor faults and defects, pieces requiring fixing.

IMPORTANT WARNING

The bidding is subject to the fact that the piece can be previously

purchased together with the remaining fourteen - see lot 200.
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the ReSuRReCtion of ChRiSt 
Occupying almost the entire surface of the altarpiece, we have a

large gilt tomb topped with finials and resting on zoomorphic

supports. From within the shroud emerges. 

Above the tomb we see the risen Christ, wearing a red cloak

behind His back and holding a cruciferous rod with a banner that

reads "Ecce Agnus Dei - Behold the Lamb of God." A great golden

glow is enveloped by clouds and cherubim.

At the base of the composition, while two soldiers sleep, four

admire in awe the resurrection of the Saviour.

200n MARtinho AntÓnio De SouZA - SÉC. xViii (2ª MetADe) 
“RESSURREIÇÃO DE CRISTO”
A ocupar quase toda a superfície do retábulo, temos um grande

túmulo dourado rematado com florões e assente sobre «cachorros»

zoomórficos. Do seu interior surge o sudário. 

Sobre o túmulo, vemos Cristo ressuscitado, tendo pelas costas um

manto vermelho e empunhando uma vara crucífera com um

estandarte onde se pode ler “Ecce Agnus Dei – Eis o Cordeiro de

Deus”. Envolve-O um grande resplendor dourado ocupado por

nuvens e querubins.

Na base da composição, enquanto dois soldados dormem, quatro

observam, admirados, a ressurreição do Salvador.

€ 3.000 - 4.500

Algumas peças partidas e coladas, diversas pequenas faltas 

e defeitos, outras a necessitar de fixação.

AVISO IMPORTANTE

Licitação condicionada ao facto do bem poder ser previamente

adquirido em conjunto com os restantes catorze - ver lote nº 200.

Some broken and glued pieces, several minor faults and defects,

pieces requiring fixing.

IMPORTANT WARNING 

The bidding is subject to the fact that the piece can be previously

purchased together with the remaining fourteen 

- see lot 200.
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200o MARtinho AntÓnio De SouZA - SÉC. xViii (2ª MetADe) 
“NOLI ME TANGERE E AS SANTAS MULHERES NO SEPULCRO”
Em primeiro plano, à esquerda, num pequeno espaço cercado, Cristo

ressuscitado pede a Maria Madalena que não O detivesse.

Entre eles, foi posto um regador, aludindo ao facto de Maria Madalena

ter primeiro pensado que Jesus era o jardineiro. 

Em segundo plano, caminham até ao túmulo as Três Marias – Maria

Madalena, Maria Salomé e Maria de Cléofas – transportando frascos de

perfumes para cumprir com os rituais de tratamento dos mortos. Junto

aos soldados romanos que deveriam estar a vigiar o túmulo, dois anjos

couraçados as recebem apontando para o Céu, explicando assim 

a Sua ressurreição.

€ 3.000 - 4.500

Algumas peças partidas e coladas, diversas pequenas faltas 

e defeitos, outras a necessitar de fixação.

AVISO IMPORTANTE

Licitação condicionada ao facto do bem poder ser previamente

adquirido em conjunto com os restantes catorze - ver lote nº 200.

noli Me tAnGeRe AnD the SAint woMen At the SepulChRe 
On the foreground, on the left, in a small enclosed space, the risen Christ

asks Mary Magdalene not to stop Him.

Among them was a watering can, alluding to the fact that Mary

Magdalene first thought that Jesus was the gardener. 

On the background, the Three Marys walk to the tomb - Mary

Magdalene, Mary Salome and Mary of Clopas - carrying bottles of

perfumes to perform the rituals of the dead. Along with the Roman

soldiers who were to be watching the tomb, two armored angels

receive them pointing to Heaven, thus explaining His resurrection. 

Some broken and glued pieces, several minor faults and defects, pieces

requiring fixing.

IMPORTANT WARNING

The bidding is subject to the fact that the piece can be previously

purchased together with the remaining fourteen - see lot 200.
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the RiSe 
In the last composition, among cherubim and clouds, Christ appears

ascending to heaven with the cloak of resurrection and a cruciferous

stick in his hand, where a reference to the ascension itself can be

read in the respective banner. 

On the lower ground, the Apostles and the Saint Women observe in

amazement. 

Some broken and glued pieces, several minor faults and defects,

pieces requiring fixing, signed, numbered and dated from Oporto:

NO ANO DE 1785 FES MARTº ANTº DE SOUZA. DA SID DO PORTO -

Nº ?

IMPORTANT WARNING 

The bidding is subject to the fact that the piece can be previously

purchased together with the remaining fourteen - see lot 200.

200p MARtinho AntÓnio De SouZA - SÉC. xViii (2ª MetADe) 
“ASCENSÃO”
Na última composição, por entre querubins e nuvens, surge Cristo

ascendendo ao Céu com o manto da ressurreição e de vara crucífera

na mão, onde se pode ler no respectivo estandarte uma referência à

própria ascensão. 

No plano inferior, os Apóstolos e as Santas Mulheres observam

espantados. 

€ 4.000 - 6.000

Algumas peças partidas e coladas, diversas pequenas faltas 

e defeitos, outras a necessitar de fixação, assinado, numerado e

datado do Porto, no verso: NO ANO DE 1785 FES MARTº ANTº DE

SOUZA DO PORTO - Nº ?

AVISO IMPORTANTE

Licitação condicionada ao facto do bem poder ser previamente

adquirido em conjunto com os restantes catorze - ver lote nº 200.
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201 SAGRADA fAMÍliA
óleo sobre tela, escola Portuguesa,

séc. XVII, reentelado, restauros

Dim. - 45 x 37 cm

€ 750 - 1.125

holy fAMily
oil on canvas, Portuguese school, 

17th C., relined, restoration

202 noSSA SenhoRA Do leite
óleo sobre madeira de carvalho,

escola Alemã, séc. XVI, 

restauros, dourado refeito

Dim. - 28,5 x 19,5 cm

€ 500 - 750

ouR lADy of the Milk
oil on oak wood, German

school, German, 16th C.,

restoration, redone gilding
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203 noSSA SenhoRA CoM o Menino JeSuS
óleo sobre madeira de carvalho, escola

Flamenga, séc. XVI (1ª metade), restauros

antigos, pequeno defeito na camada pictórica

Dim. - 29,4 x 20,8 cm

€ 600 - 900

ouR lADy with the ChilD JeSuS
oil on oak wood, Flemish school, 16th C.

(1st half), old restoration, minor defect 

on the pictorial layer

204 noSSA SenhoRA CoM o Menino JeSuS
óleo sobre cobre, escola Hispano-Flamenga,

séc. XVI/XVII, restauros

Dim. - 23 x 17,2 cm

€ 500 - 750

ouR lADy with the ChilD JeSuS
oil on copper, Hispano-Flemish School,

16th/17th C., restoration
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205 QuAtRo eVAnGeliStAS 
e SAntA ClARA De ASSiS, 
SAntA CAtARinA De AlexAnDRiA, 
SÃo JoÃo De DeuS 
e SAntA RitA De CÁSSiA
par de óleos sobre madeira, molduras em

madeira entalhada e dourada dividindo

em cada óleo os Santos, escola

Portuguesa, séc. XVII, restauros

Dim. - (total) 131,5 x 158 cm

€ 800 - 1.200

fouR eVAnGeliStS AnD SAint ClARe
of ASSiSi, SAint CAtheRine of
AlexAnDRiA, SAint John of GoD
AnD SAint RitA of CASCiA
a pair of oils on wood, carved and gilt

wooden frames dividing the Saints in

each oil, Portuguese school, 

17th C., restoration
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207 SÃo JoSÉ CoM o Menino JeSuS 
RoDeADo poR GRinAlDA De floReS
óleo sobre folha de metal, escola Holandesa,

séc. XVII/XVIII, restauros

Dim. - 88 x 70 cm

€ 1.200 - 1.800

SAint JoSeph with the ChilD JeSuS
SuRRounDeD By GARlAnD of floweRS
oil on metal sheet , Dutch school, 

17th/18th C., restoration

206 Menino JeSuS SAlVADoR 
Do MunDo RoDeADo poR 
GRinAlDAS De floReS
óleo sobre tela, escola Espanhola,

séc. XVII, reentelado, restauros

Dim. - 91,5 x 69,5 cm

€ 2.500 - 3.750

ChilD JeSuS, the SAViouR of
the woRlD SuRRounDeD By
GARlAnD of floweRS
oil on canvas, Spanish School, 

17th C., relined, restoration
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209 noSSA SenhoRA
óleo sobre madeira, moldura em

madeira entalhada e dourada,

escola Europeia, séc. XVIII,

restauros, pequenos defeitos

Dim. - 33,5 x 26,5 cm

€ 1.200 - 1.800

ouR lADy
oil on wood, carved and gilt

wooden frame, European school,

18th C., restoration, minor defects

208 SAnto AntÓnio 
CoM o Menino JeSuS
óleo sobre madeira, escola

Portuguesa, séc. XVI/XVII, restauros

Dim. - 94 x 44 cm

€ 1.000 - 1.500

SAint Anthony with 
the ChilD JeSuS 
oil on wood, Portuguese school,

16th/17th C., restoration
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211 DeSCAnSo nA fuGA pARA o eGipto
óleo sobre cobre, escola Europeia, 

séc. XVII, restauros

Dim. - 62 x 78 cm

€ 800 - 1.200

ReSt on the fliGht to eGypt
oil on copper, European school, 

17th C., restoration

210 AnunCiAÇÃo, SÃo pAulo 
e DoiS SAntoS MÁRtiReS
fragmentos de paramento em linho bordado 

a fio de seda e fio laminado dourado 

e prateado, Europeu, séc. XV/XVI,

emoldurado, pequenos defeitos

Dim. - 80 x 42 cm

€ 200 - 300

Notas: vd. ALARCÃO, Teresa; CARVALHO,

José Alberto Seabra - “Imagens em

Paramentos Bordados, séculos XIV a XVI”.

Lisboa: Instituto Português de Museus, 1993.

AnnunCiAtion, SAint pAul 
AnD two holy MARtyRS
A church vestment’s fragment in silk thread 

and golden and silver laminated thread,

European, 15th/16th C., framed, small defects
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213 SÃo MiGuel ARCAnJo
escultura em madeira dourada e policromada,

balança e espada em prata, base marmoreada 

a verde, Portuguesa, séc. XVIII, colagem numa

asa e numa mão, pequenas faltas na decoração, 

prata sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 

nº 120-2017, de 15 de Setembro – art. 2º, 

nº 2, alínea c)

Dim. - 34 cm

€ 1.000 - 1.500

SAint MiChAel, the ARChAnGel
gilt and polychrome wood sculpture, 

silver scale and sword, green marbled base,

Portuguese, 18th C., gluing on wing and hand,

minor faults on decoration, silver without

marks, pursuant to Decreto-Lei No. 120-2017, 

of 15 September - art. 2, paragraph 2, point c)

212 noSSA SenhoRA CoM o Menino JeSuS
escultura em madeira dourada e policromada,

coroa em prata dourada e relevada,

Portuguesa, séc. XVIII, uma mão do Menino

Jesus colada, pequenas faltas na policromia,

um dos aros da coroa partido, prata sem

marcas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017,

de 15 de Setembro - art. 2, nº 2, alínea c)

Dim. - 25 cm

€ 700 - 1.050

ouR lADy with the ChilD JeSuS
gilt and polychrome wood sculpture, gild silver

crown en relief, Portuguese, 18th C., one hand

of the Child Jesus is glued, minor faults on

polychrome, one of the rings of the crown 

is broken, silver without marks, pursuant to

Decreto-Lei No. 120/2017, of 15 September 

art. 2, paragraph 2, point c)

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA
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214 SAntoS eVAnGeliStAS
quatro esculturas em madeira policromada 

e dourada, bases com os respectivos nomes,

Europa Central, séc. XVIII, colagens, 

outros pequenos defeitos

Dim. - 46 cm

€ 3.000 - 4.500

the holy eVAnGeliStS
four polychrome and gilt wood sculptures,

bases with their names, Central Europe, 18th C.,

gluing, other minor defects

VISTA ALTERNATIVA
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216 SAGRADA fAMÍliA e SÃo JoÃo BAptiStA
retábulo em madeira entalhada, vazada, pintada 

e dourada, Espanhol, séc. XVII/XVIII, restauro 

na coroa, pequenas faltas e defeitos, pequenos

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 60 x 44 cm

€ 1.500 - 2.250

the holy fAMily AnD SAint John the BAptiSt
carved, pierced, painted and gilt wood altarpiece,

Spanish, 17th/18th C., crown with restoration,

minor faults and defects, traces of wood insects

215 noSSA SenhoRA eM MAJeStADe 
CoM o Menino JeSuS
tardo-gótica, escultura em madeira policromada

e dourada, Italiana, séc. XV (2ª metade), falta

dos braços do Menino Jesus, outras pequenas

faltas e defeitos, restauros na policromia

Dim. - 29,5 cm

€ 600 - 900

ouR lADy in MAJeSty with 
the ChilD JeSuS
late gothic, polychrome and gilt wood

sculpture, Italian, 15th C. (2nd half), missing of

the arms of the Child Jesus, other minor faults

and defects, polychrome restoration
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217 noSSA SenhoRA Do RoSÁRio
Malines, escultura em madeira com vestígios de

policromia, Flamenga, séc. XV/XVI, falta integral 

da policromia, pequenos restauros, pequenos

defeitos, vestígios de insectos xilófagos, base não

original forrada a veludo

Dim. - (escultura) 37 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. TÁVORA, Bernardo Ferrão de Tavares e 

- “Imagens de Malines em Portugal”. In Revista

MVSEV, Segunda Série, nºs 16-17 - Julho de 1975, 

pp. 81-330. Porto: Círculo José de Figueiredo, p. 304,

nº 65.

ouR lADy of the RoSARy
Malines, wooden sculpture with traces of polychrome,

Flemish, 15th/16th C., total missing of polychrome,

small restoration, minor defects, traces of wood

insects, non-original base velvet lined

VISTA ALTERNATIVA
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218 SÃo fRAnCiSCo De ASSiS
escultura em madeira dourada

e policromada, Portuguesa,

séc. XVIII/XIX, fissuras nas mãos,

faltas nos dedos, outras faltas

e defeitos

Dim. - 84 cm

€ 750 - 1.125

SAint fRAnCiS of ASSiSi
gilt and polychrome wood carving,

Portuguese, 18th/19th C., cracks on

the hands, faults on the fingers, other

faults and defects

219 SeRAfinS CAnDelÁRioS
par de esculturas em madeira,

decoração policromada e dourada,

olhos em vidro, Portuguesas, séc. XVIII,

um braço partido e colado, faltas,

colagens, pequenos defeitos

Dim. - 39,5 cm

€ 800 - 1.200

CAnDle-BeARinG SeRAphS
a pair of wood sculptures, 

polychrome and gilt decoration,

glass eyes, Portuguese, 18th C., 

a broken and glued arm, faults, 

gluing, minor defects
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221 SeRAfinS e ÁGuiAS
barrocos, par de retábulos em madeira

entalhada, pintada e dourada,

Portugueses, séc. XVIII (1ª metade),

falta da cabeça de uma das águias,

outras faltas e defeitos

Dim. - 121 cm

€ 1.000 - 1.500

SeRAphiM AnD eAGleS
Baroque, a pair of carved, painted and gilt

wooden altarpieces, Portuguese, 18th C.

(1st half), missing the head of one of the

eagles, other faults and defects

220 SAntAnA eM MAJeStADe enSinAnDo 
noSSA SenhoRA A leR
escultura em madeira policromada e dourada,

resplendor e coroa em prata, Portuguesa, 

séc. XVIII (2ª metade), restauros, resplendor

com contraste do Porto (pós-1985), coroa

sem marcas ao abrigo ao abrigo do Decreto-

Lei nº 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2, nº

2, alínea c)

Dim. - 35,5 cm

€ 2.500 - 3.750

SAntA AnA in MAJeSty
teAChinG ouR lADy to ReAD
polychrome and gilt wood

sculpture, silver halo and crown,

Portuguese, 18th C. (2nd half),

restorations, halo with Oporto

mark (post-1985), crown without

marks pursuant to Decreto-Lei

No. 120/2017, of 15 September -

art. 2, paragraph 2, point c)

VISTA ALTERNATIVA
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222 SAnto AntÓnio CoM o Menino JeSuS
escultura em madeira policromada, Santo

António com olhos de vidro, Portuguesa, séc.

XVIII, restauros, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 51 cm

€ 700 - 1.050

SAint Anthony with the ChilD JeSuS
polychrome wood sculpture, Saint Anthony with

glass eyes, Portuguese, 18th C., restoration, traces

of wood insects

223 BuSto De JeSuS CRiSto
escultura em madeira com vestígios 

de pintura, Portuguesa, séc. XVII/XVIII,

fissuras na madeira, pequenos defeitos,

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 31 cm

€ 450 - 675

BuSt of JeSuS ChRiSt
wooden sculpture with traces of paint,

Portuguese, 17th/18th C., cracks to the

wood, small defects, traces of wood

insects

VISTA ALTERNATIVA



CABRAL MONCADA LEILÕES 206 | 28 DE SETEMBRO DE 2020 179

224 noSSA SenhoRA CoM o Menino JeSuS
gótica, escultura em pedra de Ançã,

Portuguesa, séc. XV (2ª metade), pequenas

faltas na base, decoração pintada e dourada

refeita e com faltas

Dim. - 79 cm

€ 3.000 - 4.500

Nota: vd. “O Brilho do Norte - Escultura e

Escultores do Norte da Europa em Portugal -

Época Manuelina”. Lisboa: Comissão Nacional

para as Comemorações dos Descobrimentos

Portugueses, 1997, p. 108.

ouR lADy with the ChilD JeSuS
gothic, Ançã stone sculpture, Portuguese, 

15th C. (2nd half), minor faults at the base,

redone painted and gilt decoration, faults

VISTA ALTERNATIVA
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Nota: vd. MATOS, Maria António Pinto de - "A Casa

das Porcelanas - Cerâmica Chinesa da Casa-Museu

Dr. Anastácio Gonçalves". Lisboa: Instituto

Português de Museus, 1996, p. 200, nº 107.

A SCAllopeD Deep DiSh
Chinese export porcelain, «Famille Verte»

polychrome and gilt decoration “Birds, phoenix and

flowers”, rims with reserves “Fish”, Kangxi period

(1662-1722), minor chipping, wear on decoration

225 pRAto GRAnDe
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada “Paisagem com fénix e quilin”, 

reinado Kangxi (1662-1722), pequeno desgaste 

no vidrado, pequenas esbeiçadelas no fundo

Dim. - 37,5 cm

€ 1.500 - 2.250

A lARGe DiSh
Chinese export porcelain, polychrome

decoration “Landscape with phoenix and qilin”,

Kangxi period (1662-1722), wear on the glaze,

minor chipping at the bottom

226 pRAto funDo ReCoRtADo
porcelana Chinesa de exportação, decoração

«Família Verde» policromada e dourada

“Aves, fénix e flores”, abas com reservas

“Peixes”, reinado Kangxi (1662-1722),

pequenas esbeiçadelas, ligeiro desgaste 

na decoração

Dim. - 27 cm

€ 800 - 1.200
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227 pote CoM tAMpA
porcelana Chinesa, decoração «Wucai»

“Flores”, reinado Kangxi (1662-1722),

restauro no gargalo, faltas no vidrado

dos bordos

Dim. - 38 cm

€ 1.000 - 1.500

A CoVeReD pot
Chinese porcelain, Wucai decoration

“Flowers”, Kangxi period (1662-1722),

restoration on the neck, faults on the

rim glaze
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229 CoVilhete
porcelana Chinesa de exportação, decoração a azul

"Paisagem com rochedos e pagode" e "Aves e flores",

reinado Wanli (1573-1620), falta com cabelo no bordo

Dim. - 27 cm

€ 600 - 900

Nota: vd. MATOS, Maria António Pinto de - "A Casa

das Porcelanas - Cerâmica Chinesa da Casa-Museu

Dr. Anastácio Gonçalves". Lisboa: Instituto Português

de Museus, 1996, p. 90, nº 30.

A SMAll DiSh
Chinese export porcelain, blue decoration, blue

decoration "Landscape with rocks and pagoda" and

"Birds and flowers", Wanli period (1573-1620),

fault with hairline on the edge

228 JARRA
porcelana Chinesa provavelmente de Longquan,

província de Zhejiang, decoração monocroma

“Celadon”, dinastia Ming (1368-1644)

Dim. - 26 cm

€ 800 - 1.200

Nota: vd. CLUNAS, Crsig and HARRISON-HALL,

Jessica - “The BP exhibition Ming - 50 years that

changed China”. The British Museum, 2014, p. 284,

fig. 250; e  vd. MATOS, Maria António Pinto de -

"A Casa das Porcelanas - Cerâmica Chinesa da

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves". Lisboa:

Instituto Português de Museus, 1996, p. 46, fig. 3.

A VASe
Chinese porcelain probably from Longquan,

Zhejiang province, monochromatic decoration

“Celadon”, Ming dynasty (1368-1644)
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230 pRAto funDo GRAnDe
porcelana Chinesa dita de Swatow,

decoração a azul “Rosa dos Ventos,

caravelas e ilhas”, aba com reservas

contendo “Corvos” tradicionalmente

considerados como alusivos às armas da

cidade de Lisboa, reinado Wanli (1573-1620),

faltas no vidrado, craquelé

Dim. - 41,5 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana

Chinesa ao Tempo do Império -

Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007,

p. 83; “Porcelana da China - Colecção do

Museu Quinta das Cruzes”. Funchal: Museu

Quinta das Cruzes, 2005, p. 18, nº 2;

HARRISSON, Barbara - “Swatow”. The

Netherlands: Museum Het Princessehof, 1979,

p. 78, nº 150.

A lARGe Deep DiSh
Chinese porcelain aka Swatow, blue

decoration “Compass rose, Portuguese

caravels and islands”, rim with reserves

containing “Crows” traditionally considered

as alluding to the coat of arms of the city of

Lisbon”, Wanli period (1573-1620), faults on

the glaze, craquelé

VISTA ALTERNATIVA
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231 GAloS
par de esculturas em porcelana Chinesa

de exportação, decoração policromada,

reinado Qianlong (1736-1795)

Dim. - 46 cm

€ 25.000 - 37.500

CoCkeRelS
a pair of Chinese export porcelain

sculptures, polychrome decoration,

Qianlong period (1736-1795)
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232 GAloS
par de esculturas em porcelana Chinesa 

de exportação, decoração a branco, cristas 

e barbelas a vermelho, patas e bases em tons

de castanho claro, bases em madeira

esculpida, reinado Jiaqing (1796-1820),

restauros nas cabeças

Dim. - 38 cm

€ 6.000 - 9.000

CoCkeRelS
pair of Chinese export porcelain sculptures,

white decoration, red crests and dewlaps, 

legs and bases in shades of light brown,

carved wood bases, Jiaqing period 

(1796-1820), restorations to the heads
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233 GAloS
par de esculturas em porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada, reinado Jiaqing (1796-1820),

uma com restauro na base, outra com pequena 

colagem na crista

Dim. - 35 cm

€ 6.000 - 9.000

Nota: vd. “Porcelanas Orientais do Palácio Nacional 

da Pena”. Lisboa: Instituto Português do Património

Cultural, 1989, p. 117.

CoCkeRelS
pair of Chinese export porcelain sculptures, 

polychrome decoration, Jiaqing period (1796-1820), 

one with restoration to the base, other with small gluing

to the cocks-comb
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234 GAloS
par de esculturas em porcelana Chinesa de exportação,

decoração a amarelo e verde, cristas, barbelas e bases 

a castanho, séc. XIX, uma com pequeno restauro na

crista e esbeiçadela no bico, outra com pequena 

falta no bico e esbeiçadela na crista

Dim. - 33 cm

€ 3.000 - 4.500

CoCkeRelS
a pair of Chinese export porcelain sculptures, yellow 

and green decoration, brown crests, dewlaps and bases, 

19th C., one with small restoration to the cocks-comb

and chip to the beack, other with small fault to the

beack and chip on the cocks-comb

VISTA ALTERNATIVA
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235 GAloS
duas esculturas em porcelana Chinesa de

exportação, decoração monocroma a azul, séc. XIX,

uma com pequena colagem num pico da crista 

e com ligeira falta noutro pico da crista

Dim. - (o maior) 45 cm; (o menor) 39,5 cm

€ 4.500 - 6.750

CoCkeRelS
a pair of Chinese export porcelain sculptures, blue

monochrome decoration, 19th C., one with small

gluing in one peak of the cocks-comb and a small

fault in another one
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236 fiGuRA feMininA «BiJin»
porcelana japonesa dita de «Satsuma»,

decoração policromada e dourada “Flores”,

período Meiji (1868-1912), marcada

Dim. - 63 cm

€ 500 - 750

A BiJin feMAle fiGuRe
Japanese porcelain aka “Satsuma”,

polychrome and gilt decoration “Flowers”,

Meiji period (1868-1912), marked

VISTA ALTERNATIVA
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237 pote
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada “Cinco dragões entre flores” 

sobre fundo amarelo, séc. XIX (4º quartel),

marca apócrifa do período Qianlong

Dim. - 42,5 cm

€ 3.000 - 4.500

A pot
Chinese export porcelain, polychrome

decoration “Five dragons among flowers”

on yellow background, 19th C. (4th quarter), 

Qianlong period apocryphal mark

VISTA ALTERNATIVA
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240 DiVeRSAS fiGuRAS oRientAiS
guache e tinta da China sobre papel, 

escola Japonesa, séc. XIX, restauros, 

assinado e carimbado

Dim. - 36 x 47 cm

€ 500 - 750

SeVeRAl oRientAl fiGuReS
gouache and India ink on paper, Japoneses school,

19th C., restoration, signed and stamped

238 CenA CoM fiGuRAS oRientAiS
pintura sob vidro, moldura em madeira exótica

com suporte de suspensão em ferro, escola

Chinesa, séc. XIX, pequenas faltas na pintura

Dim. - (vidro) 45 x 55 cm

€ 600 - 900

SCene with oRientAl fiGuReS
Reverse glass painting (peinture sous verre),

exotic wood frame with iron suspension support,

Chinese school, 19th C., minor faults on painting

239 CenA CoM fiGuRAS oRientAiS
pintura sob vidro, moldura em madeira exótica

com suporte de suspensão em bronze, escola

Chinesa, séc. XIX, pequenas faltas na pintura

Dim. - (vidro) 45 x 61 cm

€ 600 - 900

SCene with oRientAl fiGuReS
reverse glass painting (peinture sous verre),

exotic wood frame with bronze suspension

support, Chinese school, 19th C., minor faults on

painting
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241 DiVinDADe oRientAl
escultura em porcelana Chinesa,

decoração policromada e dourada,

séc. XIX, restauros nos dedos 

e no diadema, marca apócrifa

Dim. - 65 cm

€ 3.000 - 4.500

An oRientAl Deity
Chinese porcelain sculpture,

polychrome and gilt decoration,

19th C., restoration on fingers 

and tiara, apocryphal mark

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA
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242 peÇAS De xADReZ
marfim esculpido encontrando-se 

todas as peças assentes sobre 

“Bola da Felicidade”, um dos conjuntos

tingido de vermelho, Chinesas, 

séc. XIX, pequenas colagens, 

pequenas faltas e defeitos

Dim. - (Rei) 16,5 cm

€ 500 - 750

Nota: exemplar semelhante pertenceu 

à Pfeiffer Collection, integrando

actualmente a Colecção do

Metropolitan Museum, Nova Iorque. 

Vd.https://www.metmuseum.org/art/c

ollection/search/200000?&searchField

=All&sortBy=Relevance&ft=Chessmen&

offset=80&rpp=80&pos=123 -

consultado a 11/08/2020, às 14:55.

CheSS pieCeS
carved ivory with all the pieces based

on “Ball of happiness”, one of the sets

dyed red Chinese, 19th C., small gluing,

minor faults and defects

243 CAixA CoM tAMpA De enCAixAR
marfim, decoração esculpida “Flores e folhas”,

reservas circulares “Flor”, embasamento com

frisos relevados de feição islâmica, Indiana, 

séc. XIX, falta de um friso do embasamento,

falta numa aresta, pés provavelmente não

originais, outros pequenos defeitos

Dim. - 7, 2 x 17,5 x 11,5 cm

€ 600 - 900

Nota: vd. “A Expansão Portuguesa e a Arte do

Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,

1991, p. 198, nº 584.

A Box with fittinG CoVeR
ivory, carved decoration “Flowers” and

“Leaves”, circular reserves with “Flower”,

basement with friezes en relief with Islamic

features, Indian, 19th C., missing of a basement

frieze, fault on one edge, probably not original

feet, other minor defects

VISTA ALTERNATIVA
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244 pAiSAGeM CoM 
fiGuRAS oRientAiS
aguarela sobre seda,

Chinesa, séc. XIX, assinada

Dim. - 180 x 95 cm

€ 2.500 - 3.750

lAnDSCApe with
oRientAl fiGuReS
watercolour on silk, Chinese,

19th C., signed
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245 ColChA
seda bordada a fio de seda

policromado “Flores”, borlas em

madeira forrada a fio de seda com

contas de vidro pintado, Chinesa,

séc. XIX, forro restaurado

Dim. - 260 x 210 cm

€ 600 - 900

A CoVeRlet
silk embroidered with polychrome

silk thread “Flowers”, silk thread

lined wood tassels with painted

glass beads, Chinese, 19th C.,

restored lining
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246 pAiSAGenS oRientAiS CoM fiGuRAS
quatro placas de suspensão em porcelana

Chinesa, decoração policromada, molduras

em madeira exótica com entalhamentos,

período Minguo (1912-1949), 

Dim. - (cada) 98 x 24 cm

€ 1.200 - 1.800

oRientAl lAnDSCApeS with fiGuReS
four Chinese porcelain suspension plaques,

polychrome decoration, exotic wood frames

with carvings, Minguo Period (1912-1949)
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247 AlBeRto De SouZA 1880-1961

ÉVORA - ARCO ROMANO 
DE DONA ISABEL
aguarela sobre papel, 

assinada e datada de 1954

Dim. - 36,5 x 48,5 cm

€ 1.200 - 1.800

RoMAn ARCh of DonA 
iSABel - ÉVoRA
watercolour on paper, signed 

and dated 1954

248 AlBeRto De SouZA 1880-1961

“JANELA MANUELINA 
NO PALÁCIO NACIONAL
DE SINTRA”
aguarela sobre papel, assinada 

e datada de 1961

Dim. - 44 x 36 cm

€ 700 - 1.050

“JAnelA MAnuelinA 
no pAlÁCio nACionAl 
De SintRA”
watercolour on paper, 

signed and dated 1961
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249 AlBeRto De SouZA 1880-1961

VISTA DE SINTRA
aguarela sobre papel, 

assinada e datada de 1952

Dim. - 37 x 52,5 cm

€ 1.200 - 1.800

View of SintRA
watercolour on paper, 

signed and dated 1952

250 AlBeRto De SouZA 1880-1961

LATERAL DA SÉ DE BRAGA 
COM FIGURAS
aguarela sobre papel, assinada 

e datada de Braga - 1923

Dim. - 53 x 35 cm

€ 1.200 - 1.800

SiDe View of the BRAGA
CAtheDRAl with fiGuReS
watercolour on paper, signed 

and dated Braga - 1923
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252 AlBeRto De SouZA 1880-1961

INTERIOR DE IGREJA 
DE SÃO FRANCISCO - PORTO
aguarela sobre papel, assinada 

e datada do Porto - 1923

Dim. - 50 x 36,5 cm

€ 1.200 - 1.800

inteRioR of SAint fRAnCiS 
ChuRCh - opoRto
watercolour on paper, signed and dated

Oporto 1923

251 AlBeRto De SouZA 1880-1961

FONTE NO PALÁCIO 
NACIONAL DE SINTRA
aguarela sobre papel colado em

cartão, ínfimos picos de acidez, 

assinada e datada de Cintra - 1924

Dim. - 50 x 37 cm

€ 600 - 900

fountAin in the nAtionAl
pAlACe of SintRA
watercolour on paper pasted 

on cardboard, acidity spikes, 

signed and dated Cintra - 1924
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253 AlBeRto De SouZA 1880-1961

ARCO DOS MELOS - VISEU
aguarela sobre papel, pequenas

manchas de humidade, assinada 

e datada de Viseu - 1922

Dim. - 52 x 37 cm

€ 1.200 - 1.800

the ARCh of MeloS - ViSeu
watercolour on paper, small

moisture stains, signed and dated

Viseu - 1922
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255 AlfReDo MoRAiS 1872-1971

“GINJAL”
aguarela sobre papel colado

em cartão, assinada

Dim. - 18 x 26,5 cm

€ 700 - 1.050

“GinJAl”
watercolour on paper pasted 

on cardboard, signed

254 AlBeRto De SouZA 1880-1961

VARINAS NA RIBEIRA
aguarela sobre papel, 

assinada e datada de 1954

Dim. - 37 x 59 cm

€ 500 - 750

fiSheRwoMen At RiBeiRA
watercolour on paper, signed and

dated 1954
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257 AlBeRto De SouZA 1880-1961

ERICEIRA
aguarela sobre papel, ínfimo defeito 

no suporte, assinada e datada de 1921

Dim. - 26,5 x 35 cm

€ 1.800 - 2.700

eRiCeiRA
watercolour on paper, minor defect 

on the support, signed and dated 1921

256 AlBeRto De SouZA 1880-1961

VILA DO CONDE
aguarela sobre papel, pequenos defeitos

no papel, assinada e datada de 1937

Dim. - 47 x 36 cm

€ 800 - 1.200

VilA Do ConDe
watercolour on paper, minor defects on

the paper, signed and dated 1937
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258 henRiQue CASAnoVA 1850-1913

FIGURA FEMININA COM CESTA 
DE FLORES
aguarela sobre papel, 

assinada e datada de 1913

Dim. - 41 x 22,5 cm

€ 800 - 1.200

A feMAle fiGuRe 
with floweR BASket
watercolour on paper, 

signed and dated 1913

259 henRiQue CASAnoVA 1850-1913

FIGURA FEMININA
aguarela sobre papel, assinada 

e datada de 1911

Dim. - 41 x 22,5 cm

€ 800 - 1.200

A feMAle fiGuRe
watercolour on paper, signed 

and dated 1911
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260 AlfReDo RoQue GAMeiRo 1864-1935

IGREJA DE VIANA DO ALENTEJO
aguarela sobre papel, assinada e datada 

de Viana do Alentejo - 1921

Dim. - 43,5 x 32 cm

€ 2.200 - 3.300

A ChuRCh At ViAnA Do AlenteJo
watercolour on paper, signed and dated

Viana do Alentejo - 1921

261 RAQuel RoQue GAMeiRo 1889-1970

SEM TÍTULO
aguarela sobre papel colado 

em cartão, assinada

Dim. - 25,5 x 30,5 cm

€ 500 - 750

untitleD
watercolour on paper pasted 

on cardboard, signed
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262 RAinhA DonA AMÉliA 1865-1952

VISTA DO PALÁCIO DA PENA
aguarela sobre papel, picos de acidez, 

assinada e datada de 1896

Dim. - 24,5 x 21 cm

€ 1.500 - 2.250

View of penA pAlACe
watercolour on paper, browning spikes,

signed and dated 1896

263 RAinhA DonA AMÉliA 1865-1952

VISTAS DE SINTRA (?)
duas aguarelas sobre papel, picos de acidez,

assinaturas sumidas, datadas de 1903 e de 1904 

Dim. - 27 x 20,5 cm; 33 x 26 cm

€ 1.000 - 1.500

ViewS of SintRA (?)
a pair of watercolours on paper, browning spikes,

faded signatures, dated of 1903 and of 1904
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264 luÍS toMASini 1823-1902

MARINHA - BARCOS NO TEJO
óleo sobre tela, reentelado, restauros, 

assinado e datado de 1869

Dim. - 60 x 100 cm

€ 8.000 - 12.000

Nota: Cabo da Roca e Sintra

possivelmente representados à

esquerda.

MARine - BoAtS on the tAGuS
oil on canvas, relined, restoration, signed

and dated 1869
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266 VARelA AlDeMiRA 1895-1975

VISTA DE NOTRE-DAME 
DE PARIS
óleo sobre platex, pequena falha 

na camada pictórica, assinado 

e datado de 1924

Dim. - 31,5 x 42 cm

€ 600 - 900

View of notRe-DAMe De pARiS
oil on chipboard, minor faults 

on the pictorial layer, signed 

and dated 1924

265 JoSÉ MAlhoA 1855-1933

ARRIBA DAS AVENCAS - PRAIA DA
PAREDE COM BAÍA DE CASCAIS EM
FUNDO (ESTUDO)
óleo sobre tela, pequenas faltas na camada

pictórica, picos de humidade, grade com

vestígios de insectos xilófagos, não

assinado, inscrição manuscrita datada 

de 1933, autenticando a obra, assinada 

por Eurico Lisboa, Ezequiel Pereira 

e António Conceição e Silva

Dim. - 22,5 x 33,5 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: este estudo, realizado em 1933 (ano

da morte de José Malhoa), serviu, em 1934,

a um óleo sobre tela “Arriba das Avencas”

pintado por Eurico Lisboa, ao qual

acrescentou um banhista

ARRiBA DAS AVenCAS  - pRAiA DA
pAReDe (A StuDy)
oil on canvas, minor faults on the pictorial

layer, moisture spikes, grid with traces of

wood insects, unsigned, manuscript

inscription from 1933, authenticating the

painting, signed by Eurico Lisboa, Ezequiel

Pereira and António Conceição e Silva



267 AlfReDo keil 1850-1907

PAISAGEM COM BARCOS NUM RIBEIRO
óleo sobre cartão, assinado, inscrição manuscrita

no verso OFERECIDO PELO AUTOR ALFREDO

KEIL A JOSÉ DUARTE ??? EM JANEIRO DE 1903

Dim. - 27,5 x 20 cm

€ 4.500 - 6.750

lAnDSCApe with BoAtS on A BRook
oil on cardboard, signed, handwritten inscription on

the back OFERECIDO PELO AUTOR ALFREDO

KEIL A JOSÉ DUARTE ??? EM JANEIRO DE 1903
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269 fiGuRA feMininA e CRiAnÇA
grupo escultórico em bronze, Francês,

fundição do séc. XIX (4º quartel), assinado 

A. COYZEVOX (provavelmente Antoine

Coyzevox - 1640-1720) e datado de 1709, 

marcado F. BARBEDIENNE FONDEUR, selo

impresso com inscrição REDUCTION

MÉCANIQUE - A. COLLAS BREVETÉ

Dim. - 43 cm

€ 800 - 1.200

feMAle fiGuRe AnD ChilD
set of bronze sculptures, French, 19th C.

foundation (4th quarter), signed A.

COYZEVOX (probably Antoine Coyzevox -

1640-1720) and dated 1709, marked F.

BARBEDIENNE FONDEUR, printed stamp

with inscription REDUCTION MÉCANIQUE -

A. COLLAS BREVETÉ

210                                                                          

268 BuSto De AuGuSto De pRiMA poRtA
escultura em alabastro segundo modelo

de corpo inteiro em mármore exposto no

Museu do Vaticano, base em alabastro 

com união giratória, Italiana, séc. XIX,

pequenas faltas e defeitos, assente sobre

coluna moderna em metal

Dim. - (alabastro) 63,5 cm; 

(total com coluna)  163,5 cm

€ 6.000 - 9.000

BuSt of AuGuStuS of pRiMA poRtA
alabaster sculpture according to a full body

marble model exposed at the Vatican

Museum, alabaster base with swivel joint,

Italian, 19th C., minor faults and defects,

based on a modern metal column
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270 RelÓGio De CAixA AltA
D. Maria I (1777-1816), castanho pintado,

decoração policromada e dourada sobre

fundo verde “Ânforas e flores”, reservas

policromadas “Paisagem clássicas”,

mostrador em cobre pintado e dourado

“Putti brincando” com numeração romana 

e árabe a negro, autonomia de oito dias,

toca horas, com manivela e chave,

Português, mecanismo inglês, pequenas

faltas na policromia, craquelé na pintura

do mostrador

Dim. - 258 x 52,5 x 22,5 cm

€ 1.500 - 2.250

A lonGCASe CloCk
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816),

painted chestnut, polychrome and gilt

decoration on green background

“Amphorae and flowers”, polychrome

reserves “Classic landscape”, painted 

and gilt copper dial “Putti playing” 

with Roman and Arabic black numerals,

eight-day autonomy, hour striking, crank

and key, Portuguese, English mechanism,

minor faults on polychrome, craquelé 

on the dial painting

271 pAiSAGeM
tapeçaria em fio de lã,

Francesa, séc. XVII/XVIII,

pequenas faltas, defeitos

Dim. - 310 x 262 cm

€ 1.000 - 1.500

A lAnDSCApe
wool yarn tapestry,

French, 17th/18th C.,

minor faults and defects
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273 pAR De CADeiRAS De eSpAlDAR Alto
D. João V (1706-1750)/D. José (1750-1777),

nogueira com entalhamentos, espaldares

recortados e vazados, pés dianteiros de

«garra-e-bola», Portuguesas, um pé não

original, pequenas faltas e defeitos, restauros,

vestígios de insectos xilófagos, estofos 

não originais

Dim. - 121 x 57 x 47 cm

€ 500 - 750

A pAiR of hiGh-BACkeD ChAiRS
D. João V, King of Portugal (1706-1750)/D.

José I, King of Portugal (1750-1777), walnut

with carvings, scalloped and pierced

backrests, front “claw-and-ball” feet,

Portuguese, one non-original foot, minor

faults and defects, restoration, traces of

wood insects, non-original upholstery

272 CÓMoDA
D. José (1750-1777) ao gosto

francês, marchetaria de raiz 

de pau-santo, pau-rosa e

espinheiro, aplicações em

bronze relevado e dourado,

tampo em mármore,

Portuguesa, pequenas faltas 

e defeitos, costas com

pequenos vestígios de insectos

xilófagos

Dim. - 80,5 x 124 x 55,5 cm

€ 2.500 - 3.750

A CoMMoDe
D. José I, King of Portugal

(1750-1777) in the French

manner, burr-Brazilian

rosewood, kingwood and

thornbush marquetry, gilt

bronze applications en relief,

marble top, Portuguese, minor

faults and defects, back with

small traces of wood insects
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274 ConJunto De SeiS CADeiRAS
D. João V (1706-1750), nogueira com

entalhamentos, pés frontais de «garra-e-bola»,

travejamento em «X», Portuguesas, pequenos

restauros, pequenas faltas e defeitos,

entalhamentos e frisos com dourado não

original, estofo não original a tecido, vestígios

de insectos xilófagos

Dim. - 123 x 59 x 60 cm

€ 2.800 - 4.200

A Set of Six ChAiRS
D. João V, King of Portugal (1706-1750), carved

walnut, front claw-and-ball feet, X-shaped

stretchers, Portuguese, small restoration, minor

faults and defects, carvings and friezes with

non-original gilding, non-original fabric

upholstery, traces of wood insects
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275 MeSA De pÉ-De-GAlo
D. José (1750-1777)/D. Maria I (1777-

1816), pau-santo, tampo rectangular

basculante, pés de «garra-e-bola»,

Portuguesa, pequenos restauros,

pequenos defeitos

Dim. - 74,5 x 72 x 65 cm

€ 600 - 900276 pAR De CADeiRAS De BRAÇoS
estilo D. João V, pau-santo com entalhamentos, tabelas

recortadas e vazadas, pés frontais de «garra-e-bola»,

Portuguesas, séc. XIX, uma com falta e defeito no topo

da tabela, assentos com estofo não original em tecido

Dim. - 96 x 68 x 62 cm

€ 1.200 - 1.800

A tRipoD tABle
D. José I, King of Portugal

(1750-1777)/D. Maria I, Queen

of Portugal (1777-1816),

Brazilian rosewood, tilting

rectangular top, claw-and-ball

feet, Portuguese, small

restoration, minor defects

A pAiR of ARMChAiRS
D. João V (King of Portugal)

style, carved Brazilian

rosewood, scalloped 

and pierced back splats, 

front claw-and-ball feet,

Portuguese, 19th C., one with

fault and defect at the top 

of the back splat, seats with

non-original fabric upholster
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277 ARMÁRio liVReiRo
D. Maria I (1777-1816), vinhático, 

frisos com «gregas», corpo inferior com

gavetas e duas portas simulando

gavetas, corpo superior com vidros e

interior com divisórias, ferragens em

metal amarelo, Português, pequenas

faltas e defeitos

Dim. - 224,5 x 140 x 59 cm

€ 1.200 - 1.800

A BookCASe
D. Maria I, Queen of Portugal 

(1777-1816), Brazilian mahogany, friezes

with «greeks», lower body with drawers

and two doors simulating drawers,

glazed upper body and interior with

dividers, brass mounts, Portuguese,

minor faults and defects
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278 MolDuRA De AltAR
maneirista, madeira entalhada, pintada

e dourada, colunas gomadas 

e caneladas com capitéis entalhados,

Portuguesa, séc. XVII, faltas e defeitos

na estrutura, pequenas faltas na

decoração, vestígios de insectos

xilófagos, espelho moderno adaptado

Dim. - 170 x 180 cm

€ 500 - 750

An AltAR fRAMe
mannerist, carved, painted and gilt

wood, gadrooned and ribbed columns

with carved capitals, Portuguese, 17th

C., faults and defects in the structure,

minor faults on decoration, traces of

wood insects, adapted modern mirror

279 AtRil
renascentista, madeira revestida a veludo

vermelho com pregaria, fiador em ferro,

Português, séc. XVI, desgaste e pequenas

faltas e defeitos no veludo, veludo do suporte

da Bíblia e da trave frontal não originais,

falta de pregaria

Dim. - 151 x 58 x 64 cm

€ 300 - 450

A leCteRn
Renaissance, red velvet lined wood with

studs, iron rest, Portuguese, 16th C., wear and

minor faults and defects on velvet, non-

original Bible support and front crossbar,

missing studs
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280 CÓMoDA CoM AlÇADo oRAtÓRio
D. José (1750-1777), pau-santo, pilastras, pés 

e cimalha com entalhamentos, interior do

oratório com arco em madeira entalhada, vazada

e dourada, soco em madeira marmoreada 

e dourada, aplicações em bronze relevado,

vazado e dourado, Portuguesa, pequenos

restauros, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 258 x 136 x 71 cm

€ 3.500 - 5.250

A CoMMoDe with oRAtoRy
D. José I, King of Portugal (1750-1777), Brazilian

rosewood, carved pilasters, feet and cornice,

interior of the oratory with carved, pierced and

git wood arch, marbled and gilt wood socle,

pierced and gilt bronze applications en relief,

Portuguese, minor restoration, minor faults 

and defects

281 CADeiRAl De DoiS ASSentoS
D. João V (1706-1750)/D. José (1750-1777),

pau-santo com entalhamentos, assento de

vinhático, dobradiças em ferro, Português,

pequenos defeitos, sinais de uso

Dim. - 114 x 135 x 49 cm

€ 800 - 1.200

A two-SeAt ChAiR
D. João V (1706-1750), King of Portugal/D. José

(1750-1777) King of Portugal, carved Brazilian

rosewood, Brazilian mahogany seat, iron hinges,

Portuguese, 18th C., minor defects, signs of use
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282 CADeiRA
estilo neoclássico, folheado 

de raiz de nogueira, pernas em

mogno, aplicações em bronze,

relevado, vazado e dourado,

assento e medalhão do espaldar

estofados, Europa Central, 

séc. XIX, pequenos defeitos,

sinais de uso, vestígios 

de insectos xilófagos

Dim. - 86 x 52 x 59 cm

€ 250 - 375

A ChAiR
neoclassical, walnut veneer,

mahogany legs, pierced and gilt

bronze applications en relief,

upholstered backrest seat and

medallion, Central Europe, 19th

C., minor defects, signs of use,

traces of wood insects

283 GuÉRiDon De CentRo 
CoM tRÊS tAMpoS
estilo Luís XVI, carvalho revestido 

a marchetaria de pau-rosa, raiz 

de nogueira e pau-cetim, colunas em

mogno canelado, aplicações em bronze

relevado e dourado “Medalhões com

cupido”, tampo superior em mármore,

Francês, séc. XIX (4º quartel), pequenos

defeitos, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 80 x 55 x 36,5 cm

€ 600 - 900

A CentRe GuÉRiDon with 
thRee topS
Louis XVI style, oak coated with

kingwood, burr-walnut and satinwood

marquetry, ribbed mahogany columns,

gilt bronze applications en relief

“Medallions with cupid”, marble top,

French, 19th C. (4th quarter), minor

defects, traces of wood insects
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284 pApeleiRA CoM AlÇADo
neoclássica, marchetaria de nogueira, raiz de nogueira,

limoeiro, pau-santo e ébano, interior com gavetas 

e escaninhos, alçado com porta ladeada por gavetas,

gavetas com puxadores torneados, Europa Central, 

séc. XVIII (4º quartel), pequenas faltas e defeitos,

ferragens posteriores em latão relevado

Dim. - 201 x 116 x 54 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: HAYWARD, Helena (ed.) - “World Furniture”.

London: Paul Hamlyn, 1965, p. 152, nº 560.

A BuReAu with
uppeR BoDy
neoclassical, walnut,

burr-walnut, lemon tree

wood, Brazilian

rosewood and ebony

marquetry, interior with

drawers and pigeon

holes, upper body with

door flanked by

drawers, drawers with

turned handles, Central

Europe, 18th C. (4th

quarter), minor faults

and defects, later brass

mounts en relief
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285 ContADoR De oito GAVetAS 
SiMulAnDo DeZASSeiS CoM 
poRtA CentRAl oCupAnDo 
toDA A AltuRA
maneirista, casquinha integralmente

revestida a ébano e placas de tartaruga

com filetes de marfim, porta relevada

com moldados em ébano e madeira

dourada “Pórtico com arco de volta

perfeita”, interior da porta com quatro

gavetas simulando dez com frentes de

ébano, puxadores em marfim torneado,

dobradiças e fechadura em ferro, Italiano,

séc. XVII (2ª metade), restauros,

pequenas faltas e defeitos

Dim. - 45,5 x 79 x 33 cm

€ 2.000 - 3.000

An eiGht-DRAweR CABinet
SiMulAtinG Sixteen with CentRAl
DooR oCCupyinG the entiRe heiGht
mannerist, Scots pine entirely coated with

ebony and tortoiseshell plaques with

ivory fillets, door en relief with ebony and

gilt wood moldings “Portico with round

arch”, interior of the door with three

drawers simulating eight with ebony

fronts, turned ivory handles, iron hinges

and lock, Italian, 17th C. (2nd half), small

restoration, minor defects

286 CADeiRA De ASSento BAixo
colonial holandesa, sissó com entalhamentos

“Mascarões e motivos vegetalistas”, balaústres, 

pernas e travejamento torneados, assento de palhinha,

provavelmente Cochim, séc. XVII/XVIII, falta dos

braços, desgaste

Dim. - 71 x 54 x 46 cm

€ 800 - 1.200

Nota: vd. JAFFER, Amin - “Luxury Goods from India -

the Art of the Indian Cabinet-maker”. Londres: V&A

Publications, 2002, pp. 46-47.

A low-SeAt ChAiR
Dutch colonial, carved sissoo “Grotesque masks and

plant motifs”, turned balusters, legs and stretchers,

straw seat. probably Cochin, 17th/18th C., 

arms missing, worn
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287 eSCRitÓRio
renascentista, cedro (ou zimbro), decoração

esgrafitada com fundos preenchidos a massa

negra “Leões, cabeças de putti, aves, leopardo 

e leopardos”, ferragens em ferro, Português 

- Açores, séc. XVI (4º quartel), centro do tampo

posterior, falta da tampa frontal de abater,

restauros, pequenos defeitos, sinais de uso

Dim. - 56 x 83 x 40 cm

€ 4.500 - 6.750

Nota: vd. FERRÃO, Bernardo – Mobiliário

Português. Porto: Lello & Irmão, Editores, 1990,

vol. IV, pp. 48-49, nº 569.

A BuReAu
Renaissance, cedar (or juniper), grooved

decoration filled with black mass “Lions, putti

heads, birds, leopard and leopards”, iron fittings,

Portuguese - Azores, 16th C. (4th quarter), later

top centre, missing front tilt cover, restorations,

minor defects, signs of use
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288 pAR De CADeiRÕeS «SAVonARolA»
estilo Renascença, nogueira, embutidos de

osso “Vaso sextavado com plantas, flores,

hexágonos com estrelas de seis pontas e

losangos”, Espanhóis, séc. XIX, dois aros

partidos e colados, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 107 x 64 x 56 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: exemplares inspirados em modelo do 

séc. XVI de influência italiana - vd. FEDUCHI,

Luis - “Historia del mueble”- Bilbao: Abantos,

1966, p. 321, imagem 351.

289 pApeleiRA De ViAGeM
Jorge I (1714-1727)/Jorge II (1727/1760), 

madeira exótica, Inglesa, interior posterior em

pau-santo, pegas laterais e puxadores

posteriores em bronze gravado e dourado,

pequenos restauros

Dim. - 109 x 112 x 54 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. ANDREWS, John -”British Antique:

Furniture Price Guide & reasons for values”,

British Library: Londres, 1989, p. 89.

A tRAVel BuReAu
George I (1714-1727)/George II (1727/1760),

exotic wood, English, later Brazilian rosewood

interior, later engraved and gilt bronze handles, 

small restoration

VISTA ALTERNATIVA

A pAiR of «SAVonARolA» ChAiRS
Renaissance style, walnut, bone inlays

“Hexagonal vase with plants, flowers, 

six-pointed stars hexagons and lozenges”,

Spanish, 19th C., two broken and glued

rings, minor faults and defects
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290 CReDÊnCiA
rocaille, madeira entalhada e dourada, tampo

marmoreado debruado por faixa entalhada,

Italiana, séc. XVIII (2º quartel), faltas 

e defeitos, dourado parcialmente refeito

Dim. - 79 x 118 x 64 cm

€ 3.800 - 5.700

A CReDenCe tABle
rocaille, carved and gilt wood, marbled top

with carved band bordure, Italian, 18th C.

(2nd quarter), faults and defects, partially

redone gilding

VISTA ALTERNATIVA
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291 tReMÓ
Império, mogno e folheado de raiz

de mogno, faixas com marchetaria

de pau-santo e metal dourado,

aplicações em bronze dourado

“Figuras clássicas e Amores”,

tampo de mármore,

francês, séc. XIX (1º quartel),

pequenos defeitos

Dim. - 273 x 111 x 56 cm

€ 1.200 - 1.800

A pieR GlASS
Empire, mahogany and burr-

mahogany veneer, Brazilian

rosewood and yellow metal

marquetry bands, gilt bronze

applications “Classical Figures

and Cupids”, marble top, French,

19th C. (1st quarter), small defaults
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292 pAR De CÓMoDAS
estilo Luís XV, marchetaria de 

pau-santo, mogno, buxo e outras

madeiras “Flores”, reservas recortadas

“Cenas com figuras e animais”,

ferragens e aplicações em bronze

relevado, tampos de mármore,

Europeias, séc. XIX, pequenas faltas 

na marchetaria

Dim. - 87 x 122 x 65 cm

€ 5.000 - 7.500

A pAiR of CoMMoDeS
Louis XV style, Brazilian rosewood,

mahogany, boxwood and other woods

marquetry “Flowers”, scalloped

reserves “Scenes with figures and

animals”, bronze mounts and

applications en relief, marble top,

European, 19th C., minor faults on

marquetry

VISTA ALTERNATIVA
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294 CÓMoDA CoM GAVetA SeCRetÁRiA
mogno e folheado de raiz de mogno, filetes em Gonçalo-

Alves, espinheiro e buxo, puxadores de vidro cor de caramelo

facetado e latão, interior com porta, gavetas e escaninhos,

Brasileira, séc. XIX (2ª metade), pequenos restauros,

pequenos defeitos e vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 112 x 132 x 66 cm

€ 850 - 1.275

A Set of Six 
hiGh-BACkeD ChAiRS
D. João V, King of Portugal

(1706-1750), carved Brazilian

rosewood and Brazilian

chestnut, “claw-and-ball” front

feet, upholstered seats and back,

Portuguese, small restoration,

minor faults and defects, severel

non-original upholstery, carvings

with traces of gilt

293 ConJunto De SeiS CADeiRAS De eSpAlDAR Alto
D. João V (1706-1750), pau-santo e sicupira com

entalhamentos, pés dianteiros de «garra-e-bola», assentos

e costas estofados, Portuguesas, pequenos restauros,

pequenas faltas e defeitos, estofos diversos não originais,

entalhamentos com restos de dourado

Dim. - 121 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. PINTO, Augusto Cardoso; NASCIMENTO, J. F. da

Silva - “Cadeiras Portuguesas”. Lisboa: Edição dos autores,

1998, estampa XL, figs. 60, 61, 62 e 63.

A CheSt of DRAweRS with DeSk DRAweR
mahogany and burr-mahogany veneer, zebrawood,

thornbush and boxwood fillets, cut caramel glass and brass

handles, interior with door, drawers and pigeon holes,

Brazilian,  19th C. (2nd half), small restoration, minor defects

and traces of wood insects

VISTA ALTERNATIVA
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295 ConJunto De SeiS CADeiRAS De BRAÇoS
estilo Chippendale, mogno com entalhamentos,

tabelas vazadas, assentos com palhinha, Inglesas,

séc. XIX/XX, ligeiras diferenças na palhinha,

pequenos defeitos, estampilhadas WH e RS

Dim. - 92 x 68 x 62 cm

€ 1.200 - 1.800

A Set of Six ARMChAiRS
Chippendale style, carved mahogany, pierced

back splats, straw seats, 19th/20th C., slight

differences in straw, minor defects, one with

straw defects, stamped WH e RS

296 MeSA De CASA De JAntAR
Regency, mogno, pernas torneadas, ponteiras em

metal amarelo com rodízios, Inglesa, séc. XVIII/XIX,

restauros, pequenos defeitos, uma tábua posterior

Dim. - 73 x 249 x 101,5 cm

€ 2.000 - 3.000

A DininG RooM tABle
Regency, mahogany, turned legs, yellow metal caps

with castors, English, 18th/19th C., restorations, small

defects, a later Board
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297 CAMA De DoSSel
D. João V (1706-1750)/D. José (1750-

1777), pau-santo com entalhamentos,

espaldar com medalhão central estofado, 

colunas espiraladas, barras com

entalhamentos, ferragens em bronze,

Portuguesa, pequenas faltas e defeitos,

medalhão com estofo não original 

em seda adamascada, falta das ripas 

do dossel

Dim. - 257,5 x 141 x 200 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: vd. NASCIMENTO, J. F. - “Leitos 

e Camilhas Portuguesas”. Lisboa: Edição

do Autor, 1950, estampa LII, fig. 41.

A CAnopy BeD
D. João V, King of Portugal (1706-1750)/D.

José I, King of Portugal (1750-1777),

carved Brazilian rosewood, bedrest with

upholstered central medallion, spiraled

columns, carved beams, bronze mounts,

Portuguese, minor faults and defects, 

non-original damask silk upholstery,

canopy slats missing 

298 CAMA
D. João V (1706-1750)/D. José (1750-1777), pau-santo 

com entalhamentos, espaldar com embutidos de

espinheiro, buxo e outras madeiras “Floreira de suspensão

com flores”, pés de «garra-e-bola», Portuguesa, colagens

nos pés, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 186 x 140 x 198 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. NASCIMENTO, J. F. - “Leitos e Camilhas

Portuguesas”, Lisboa: Edição do Autor, 1950, estampa

LXXX e LXXXI, respectivamente figs. 74 - 77.

A BeD
D. João V, King of Portugal (1706-1750)/D. José I, King of

Portugal (1750-1777), carved Brazilian riosewood, backrest

with thornbush, boxwood and other woods inlays

“Hanging flower pot with flowers”, claw-and-ball feet,

Portuguese, gluing on the feet, minor faults and defects
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299 CÓMoDA De peRnAS AltAS
D. José (1750-1777), nogueira,

entalhamentos e frisos dourados,

Portuguesa, perna traseira com fissuras,

pequenos faltas e defeitos, dourados

posteriores, vestígios de insectos

xilófagos, falta da chave

Dim. - 84 x 103 x 67 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. PROENÇA, José António -

“Mobiliário da Casa-Museu Dr. Anastácio

Gonçalves”. Lisboa: Instituto Português 

de Museus, 2002, p. 103, nº 34.

A hiGh-leG CoMMoDe
D. José I, King of Portugal (1750-1777),

walnut, gilt friezes and carvings,

Portuguese, back leg cracked, minor faults

and defects, later gilding, traces of wood

insects, missing key

300 CÓMoDA
D. José (1750-1777)/D. Maria I (1777-1816),

pau-santo, ferragens em bronze vazado,

relevado e dourado, Portuguesa,

pequenas faltas e defeitos

Dim. - 89 x 125 x 62 cm

€ 1.400 - 2.100

A CheSt of DRAweRS
D. José I, King of Portugal (1750-1777)/D.

Maria I, Queen of Portugal (1777-1816),

Brazilian rosewood, pierced and gilt

bronze mounts en relief, Portuguese,

minor faults and defects
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VISTA ALTERNATIVA
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301 CÓMoDA CoM eStiRADoR
D. José (1750-1777), pau-santo com entalhamentos, ferragens

em bronze relevado, Portuguesa, pequenos defeitos

Dim. - 93 x 130 x 63 cm

€ 10.000 - 15.000

Nota: vd. PROENÇA, José António - “Mobiliário 

da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves”. Lisboa: Instituto

Português de Museus, 2002, p. 105, nº 35.

A CheSt of DRAweRS with pull-out top
D. José I, King of Portugal (1750-1777), carved Brazilian

rosewood, bronze mounts en relief, Portuguese, small defects
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303 ContADoR De eStRADo De QuAtRo GAVetAS 
SiMulAnDo SeiS
D. Maria I (1777-1816), marchetaria de pau-santo, espinheiro

e buxo “Estrela e rosetas”, Português, pequenos restauros,

defeitos, pequenas faltas, pés não originais

Dim. - 20,8 x 37,5 x 28 cm

€ 700 - 1.050

A SMAll fouR-DRAweR CABinet SiMulAtinG Six
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), Brazilian

rosewood, thornbush and boxwood marquetry 

“Star and rosettes”, Portuguese, small restoration, defects,

minor faults, non-original feet

302 ContADoR De eStRADo De SeiS GAVetAS
SiMulAnDo noVe
D. Maria I (1777-1816), marchetaria de pau-santo, pau-

cetim e espinheiro, ferragens em cobre recortado, vazado 

e dourado, Português, pequenos restauros, pequenas

faltas e defeitos, pés não originais, vestígios de insectos

xilófagos tendo diversos orifícios preenchidos

Dim. - 35 x 46 x 33,5 cm

€ 700 - 1.050

VISTA ALTERNATIVA

A SMAll Six-DRAweR CABinet
SiMulAtinG nine
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 

Brazilian rosewood, satinwood and thornbush

marquetry, scalloped, pierced and gilt copper

mounts, Portuguese, small restoration, minor

faults and defects, non-original feet, traces 

of wood insects with sone filled
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304 fRente De SACRÁRio De SuSpenSÃo
D. João V (1706-1750)/D. José (1750-1777),

madeira entalhada, marmoreada e dourada

“Flores e concheados”, Português,

restauros na pintura e no dourado

Dim. - 155 x 94 x 39 cm

€ 2.000 - 3.000

A SuSpenSion tABeRnACle fRont
D. João V, King of Portugal (1706-1750)

/D. José I, King of Portugal (1750-1777),

carved, marbled and gilt wood “Flowers

and shell motifs”, Portuguese, restoration

on both painting and gilding
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305 pietÀ
óleo sobre madeira, escola Espanhola, 

séc. XVI/XVII, restauros, pequenas faltas 

e defeitos na camada pictórica

Dim. - 40 x 30 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: integrou o leilão da Sotheby’s a 28 de Maio

de 1998, lote 51, onde se indicava tratar-se de um

seguidor de Luis de Morales (c. 1510-1586).

pietÀ
oil on wood, Spanish School, 16th/17th C.,

restoration, minor faults and defects on the

pictorial layer

Note: it integrated a Sotheby’s auction on the 28th

May 1998, lot 51, where the Author is indicated 

to be a follower of Luis de Morales (c. 1510-1586).

306 pietÀ lADeADA poR AnJoS
óleo sobre madeira de carvalho, escola Flamenga,

séc. XVI, pequenos restauros, pequenas manchas

na camada pictórica

Dim. - 73 x 104,6 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: integrou o leilão da Christie’s South

Kensington a 19 de Abril de 2002, lote 29, onde 

se indica tratar-se de um seguidor de Jacob 

de Backer (1555-1585).

pietÀ flAnkeD 
By AnGelS
oil on oak wood,

Flemish school,

16th C., small

restorations, small

stains on the

pictorial layer

Note: it integrated 

a Christie’s South

Kensington auction

on the 19th April

2002, lot 29, where

the Author is

indicated to be 

a follower of Jacob

de Backer 

(1555-1585).
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the DeSCent fRoM the CRoSS
oil on oak wood, Flemish school, 16th C.,

restorations at the union of the boards,

other small restoration, minor faults on

the pictorial layer, no frame

307 DeSCiDA DA CRuZ
óleo sobre madeira de carvalho, escola

Flamenga, séc. XVI, restauros na junção

das tábuas, outros pequenos restauros,

pequenas faltas na camada pictórica,

sem moldura

Dim. - 90 x 57,5 cm

€ 6.000 - 9.000
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308 MARtÍRio De SÃo peDRo De VeRonA
óleo sobre tela, escola Espanhola, séc. XVII (finais),

reentelado, faltas na camada pictórica

Dim. - 94,5 x 66,5 cm

€ 1.200 - 1.800

Nota: tabela atribuindo a B. E. Murillo (1618-1682)

the MARtyRDoM of SAint peteR of VeRonA
oil on canvas, Spanish School, 17th C. (late), relined,

faults on the pictorial layer

309 AnunCiAÇÃo
óleo sobre tela, escola Espanhola,

séc. XVII/XVIII, reentelado, diversos

pequenos restauros, pequenas faltas

na camada pictórica

Dim. - 66 x 81,3 cm

€ 800 - 1.200

Nota: integrou o leilão da Christie’s

South Kensington a 27 de Fevereiro

de 1996, lote 9.

the AnnunCiAtion
oil on canvas, Spanish School,

17th/18th C., relined, several small

restoration, minor faults on the

pictorial layer
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310 AnunCiAÇÃo
óleo sobre tela, escola Holandesa, 

séc. XVII, reentelado, restauros

Dim. - 116,8 x 76,2 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: integrou o leilão da Christie’s South

Kensington de 27 de Fevereiro de 1996,

lote 64, onde se indica tratar-se de um

seguidor de Salomon de Bray (1597-1664).

the AnnunCiAtion
oil on canvas, Dutch school, 

17th C., relined, restoration
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311 noSSA SenhoRA CoM o Menino 
JeSuS e SÃo JoÃo BAptiStA Menino
óleo sobre tela, escola Italiana, séc. XVIII/XIX,

reentelado, restauros

Dim. - 86,5 x 71,5 cm

€ 800 - 1.200

ouR lADy with the ChilD JeSuS AnD
SAint John the BAptiSt AS A ChilD
oil on canvas, Italian school, 18th/19th C.,

relined, restoration

312 SAntA ÚRSulA
óleo sobre tela, escola Ibérica, 

séc. XVII, reentelado, pequenos

restauros, pequenas faltas 

na camada pictórica

Dim. - 70 x 52,5 cm

€ 500 - 750

SAint uRSulA
oil on canvas, Iberian school, 17th C.,

relined, small restoration, minor faults

on the pictorial layer
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313 noSSA SenhoRA CoM o Menino JeSuS, SAntA 
CAtARinA De AlexAnDRiA, SAntA BÁRBARA e AnJoS
óleo sobre madeira, escola Flamenga, séc. XVI (2ª metade),

muitas faltas na camada pictórica, fissuras no suporte

Dim. - 73 x 99 cm

€ 2.000 - 3.000

ouR lADy with the ChilD JeSuS, SAint CAtheRine 
of AlexAnDRiA, SAint BARBARA AnD AnGelS
oil on canvas, Flemish school, 16th C. (2nd half), many faults 

on the pictorial layer, cracking on the support
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314 feRnÃo GoMeS 1548-1612

MISSA DE SÃO GREGÓRIO MAGNO
óleo sobre madeira, restauros, pequenas faltas 

na camada pictórica, fissuras no suporte, vestígios 

de insectos xilófagos

Dim. - 124 x 98 cm

€ 30.000 - 45.000

Nota: a presente obra integrou, originalmente, um

retábulo da Igreja da Graça, em Lisboa, juntamente

com “Milagre de São Gregório Magno no Castelo de

Sant’Angelo” e “São Gregório Magno orando pelas

almas do Purgatório”, ambos, actualmente, no Museu

Nacional de Arte Antiga, Lisboa - vd. SERRÃO, Vítor -

“História da Arte em Portugal - volume III «O

Renascimento e o maneirismo (1500-1620)»”. Lisboa:

Editorial Presença, 2001, p. 248.

Proveniência: Quinta da Cardiga, Golegã,

encontrando-se identificado e reproduzido em

BATISTA, Luís Miguel Preto - “Cardiga ou História de

uma Quinta (1169-2019)”, 2019.

“De entre os pintores portugueses - ou radicados em

Portugal - da segunda metade do século XVI é, sem

dúvida, Fernão Gomes um dos mais característicos. O

seu estilo, a sua «maneira» valem por uma assinatura.

Quando em 1973 dedicámos a este mestre uma

monografia, longe estávamos de imaginar quanto a

sua obra se viria a a alargar através dos estudos que,

posteriormente, Vítor Serrão e nós próprios

efectuámos, conjunta ou individualmente e que, a

partir deste momento, ainda mais se amplia. Nascido

em Albuquerque, Castela, entre 1548 e 1553, Hernán

Gómez Roman - o seu nome de nascimento - provável

discípulo de Luis de Morales, em 1565, terá trabalhado

em Évora, como mero adjunto de «El Divino», no

grande retábulo do Convento de S. Domingos,

encomendado por frei Domingos de Lisboa. Datam

deste período as suas relações com os condes de

Vimioso, amigos de Morales, que encomendam, em

1570 a Fernão Gomes, já radicado em Portugal, o

retrato de Luís de Camões, menos de um ano antes

regressado a Portugal e que devia figurar numa 1ª

edição - jamais publicada - de Os Lusíadas. Assim, o

nome do pintor ficaria para sempre associado ao

Poeta […]. […] a acentuada influência nórdica das

composições do mestre se deve à sua estada em

Delft, entre 1570 e 1572, quando estudou com o pintor

holandês Anthonie Blocklandt (ou A. Van Montfoort)”.

Cf. MARKL, Dagoberto - “Uma «Aparição de Cristo à

Virgem» por Fernão Gomes”, pp. 27-33.

MASS of SAint GReGoRy the GReAt
oil on wood, restoration, minor faults on the

pictorial layer, cracking on the support, 

traces of wood insects
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315 SAnto inÁCio De loyolA
e SÃo fRAnCiSCo xAVieR
par de óleos sobre tela, escola

Espanhola, séc. XVIII, reentelados,

restauros, sem molduras

Dim. - (cada) 46 x 35 cm

€ 800 - 1.200

SAint iGnAtiuS of loyolA
AnD SAint fRAnCiS xAVieR
a pair of oils on canvas, 

Spanish School, 17th C., 

relined, restoration, unframed

316 inteRioR De iGReJA 
CoM fiGuRA feMininA
óleo sobre madeira, moldura 

em madeira entalhada e escurecida, 

escola Europeia, séc. XIX, pequenas

faltas na camada pictórica

Dim. - 28,5 x 20,5 cm

€ 600 - 900

ChuRCh inteRioR with feMAle
fiGuRe
oil on wood, carved and darkened

wood frame, European school, 19th C.,

minor faults on the pictorial layer
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318 “CARitAS” RoMAnA
óleo sobre tela, escola Italiana,

séc. XVII/XVIII, reentelado, restauros

Dim. - 124 x 165 cm

€ 800 - 1.200

RoMAn “CARitAS”
oil on canvas, Italian school,

17th/18th C., relined, restoration

319 A tAÇA De ChoColAte
óleo sobre tela, escola Francesa, séc. XVIII 

(4º quartel), reentelado, pequenos restauros,

verso com etiqueta de ERIC TURQUIN EXPERT -

69, RUE STE ANNE - PARIS

Dim. - 55,5 x 73 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: integrou o leilão de 4 de Novembro de 2011

da leiloeira Tajan (Paris), Lote 90.

the ChoColAte Bowl
oil on canvas, French school, 18th C. 

(4th quarter), relined, small restoration, 

back with ERIC TURQUIN EXPERT label - 69,

RUE STE ANNE - PARIS

317 SÃo toMÁS De AQuino RoDeAnDo 
poR GRinAlDA De floReS
óleo sobre tela, escola Espanhola, séc. XVII,

pequenos restauros, pequenas faltas na

camada pictórica

Dim. - 68,5 x 91,5 cm

€ 1.200 - 1.800

thoMAS AQuinAS SuRRounDeD 
By A GARlAnD of floweRS
oil on canvas, Spanish School, 17th C., small

restoration, minor faults on the pictorial layer
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320 luStRe peQueno
estrutura em bronze relevado 

e dourado ao gosto chinês,

pingentes em cristal, Francês,

séc. XIX, defeitos na estrutura

Dim. - 87 cm

€ 1.500 - 2.250

A SMAll ChAnDelieR
gilt bronze structure en relief, 

the Chinese manner, crystal

pendants, French, 19th C.,

defects on the structure
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321 GARRAfA De BowMoRe iSlAy SinGle MAlt 
SCotCh whiSky, eDiÇÃo CoMeMoRAtiVA Do 
BiCentenÁRio DA DeStilARiA BowMoRe (1779-1979)
garrafa desenhada especialmente para esta ocasião

comemorativa, sendo uma reprodução de uma garrafa antiga

da colecção da Família Morrison (proprietária da destilaria),

usada por volta do ano 1760, cápsula de lacre com brasão da

família Morrison, cápsula bar top suplementar também com o

topo em lacre e brasão, caixa original de madeira com

marcação a fogo com inscrição “1779-1979 Bicentenary Islay

Single Malt Scotch Whisky”, cápsula ligeiramente danificada

no topo, garrafa sem perdas e em óptimo estado geral,

cápsula suplementar em óptimo estado, acompanhada do

respectivo certificado de autenticidade, edição numerada e

limitada a 20.400 exemplares - garrafa nº 8767

€ 3.800 - 5.700

RARe Bottle of BowMoRe iSlAy SinGle MAlt SCotCh 
whiSkey, CoMMeMoRAtiVe eDition of the
BiCentenARy of the BowMoRe DiStilleRy (1779-1979)
bottle designed especially for this commemorative occasion,

being a reproduction of an old bottle from the Morrison

Family collection (owner of the distillery), used around the

year 1760, seal capsule with Morrison family coat of arms,

supplementary top bar capsule also with the seal and coat of

arms, original hot iron branded wooden case with inscription

“1779-1979 Bicentenary Islay Single Malt Scotch Whiskey”,

slightly damaged capsule at the top, bottle without leaks and

in excellent general condition, supplementary capsule in

excellent condition, accompanied by the respective certificate

of authenticity, numbered edition and limited to 20,400

copies - bottle nº 8767

Nota: trata-se de uma garrafa de um lote de whiskies de 1950

a 1964, de que resultou um produto de qualidade reconhecida.
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322 RelÓGio De pulSo Rolex, MoDelo Cellini
caixa em ouro de 750/1000, nº 440359, bracelete

em pele, movimento mecânico de corda, calibre

1602, referência 5112, Suíço, séc. XXI, sinais de uso, 

marca de garantia de teor da Convenção

Dim. - 3,2 cm

€ 1.500 - 2.250

A Rolex wRiStwAtCh, Cellini MoDel 
750/1000 gold case nº 440359 and leather

bracelet, mechanical winding movement, caliber

1602, reference 5112, Switzerland, 21st C., 

signs of use, Convention warranty mark

VISTA ALTERNATIVA

323 pulSeiRA
ouro de 800/1000 e platina de 500/1000,

cravejada com 7 rubis em talhe cabochon 

e 21 diamantes em talhe 8/8 com o peso

aproximado de 0,20 ct., Portuguesa, com estojo, 

contraste de Lisboa (1938-1984), marca 

de ourives de Carvalho & Castro Ldª (1951)

Dim. - 17,5 cm; Peso - 30,2 g.

€ 900 - 1.350

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA,

Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes 

e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.

Lisboa: IN-CM, nº 100 e 3196.

A BRACelet
800/1000 gold and 500/1000 platinum, 

set with 7 cabochon cut rubies and 21 8/8

cut diamonds with an approximate weight

of 0.20 ct., Portuguese, with case, Lisbon

mark (1938-1984), Carvalho & Castro Ldª

maker’s mark (1951)
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324 RelÓGio De pulSo pAtek philippe, MoDelo elipSe
caixa em ouro de 750/1000 e bracelete em ouro de 800/1000,

movimento mecânico de corda, calibre 23/300PM, nº série

1215864, Suíço, séc. XX (anos 70), sinais de uso, 

marca de garantia de teor e contraste do Porto (1938-1984),

marca da joalharia BEYER

Dim. - 3,2 cm; Peso - (bruto) 66,8 g.

€ 4.000 - 6.000

A pAtek philippe wRiStwAtCh, ellipSe MoDel 
750/1000 gold case and 800/1000 gold bracelet, mechanical

winding movement, caliber 23/300PM, serial number 1215864,

Switzerland, 20th C. (the 70s), signs of use, Oporto mark and

guarantee mark (1938-1984), BEYER jewelery mark
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325 CAixA oVAl
cristal de rocha, aro e tampa em ouro de 750/1000, aplicação de

cristal de rocha pintado “Patos” e cravejado com 10 diamantes em

talhe de brilhante com o peso aproximado de 0,50 ct., Inglesa, sinais

de uso, contraste de Londres (1990), marca de ourives de Asprey 

& Cº Ltd (1987-1997), remarcada com contraste de Lisboa (pós-1985)

Dim. - 3,5 x 5,8 x 4,5 cm

€ 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, 1996, nº 4094 e 4126.

An oVAl Box
rock crystal, 750/1000 gold ring and cover, application of painted

rock crystal “Ducks” and set with 10 brilliant cut diamonds with an

approximate weight of 0.50 ct., English, signs of use, London mark

(1990), Asprey & Cº Ltd maker’s mark (1987-1997), remarked with

Lisbon mark (post-1985)

326 CAixA De RApÉ
ouro revestido a tartaruga, tampa com aplicação 

em ouro “Coroa de conde”, cravejada com 9 pérolas

de cultura (4,4~5,5mm) (não testadas), 3 esmeraldas

em talhe oval e 11 diamantes em talhe 8/8 e de

brilhante com o peso aproximado de 0,30 ct.,

Europeia, séc. XIX, defeitos, sem marcas, ao abrigo

do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro 

- art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 3 x 8 x 4 cm; Peso - (bruto) - 124,2 g.

€ 1.000 - 1.500

A SnuffBox
tortoishell coated gold, cover with gold application

“Count coronet”, set with 9 cultured pearls (4.4 ~

5.5mm) (not tested), 3 oval cut emeralds and 11 8/8

and brilliant cuts diamonds weight approximately

0.30 ct., European, 19th C., defects, without marks,

pursuant to Decreto-Lei 120/2017, of 15 September 

- art. 2, paragraph 2, point c)

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA

A CiGARette CASe
800/1000 gold, onyx clasp,

Portuguese, with case, Oporto mark

(1938-1984), José Bernardo Moutinho

Russo maker’s mark (1887-1921)

327 CiGARReiRA
ouro de 800/1000, fecho em ónix,

Portuguesa, com estojo, contraste do Porto

(1938-1984), marca de ourives de José

Bernardo Moutinho Russo (1887-1921)

Dim. - 12,5 x 9 cm; Peso - 209 g.

€ 6.200 - 9.300

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.
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328 fio CoM penDente
ouro branco de 750/1000 (fio) e 585/1000 (pendente), cravejado

com três diamantes em talhe de brilhante com o peso aproximado

de 0,90 ct., graus de cor G~H e pureza VS, Europeus, séc. XXI, 

contraste Lisboa (pós-1985)

Dim. - 6,3 cm; Peso - 6,3 g.

€ 900 - 1.350

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 ChAin with penDAnt
750/1000 gold chain and 585/1000 gold pendant, set with three

brilliant cut diamonds weighing approximately 0.90 ct., G ~ H colour

grades and VS purity, European, 21st C., Lisbon mark (post-1985)

329 Anel
ouro de 750/1000, cravejado com 1 diamante

em talhe princesa, 4 diamantes em talhe navette

e 52 diamantes em talhe de brilhante com 

o peso aproximado de 1,60 ct., 

Português, séc. XXI, 

contraste Lisboa (pós-1985)

Med - 12 (16,5 mm); Peso - 6,7 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 e 4126.

A RinG
750/1000 gold, set with 1 princess cut diamond,

4 navette cut diamonds and 52 brilliant cut

diamonds with an approximate weight of 1.60

ct., Portuguese, 21st C., Lisbon mark (post-1985)

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA
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330 ColAR 
ouro 585/1000, cravejado com 1 diamante em talhe

triângulo com o peso aproximado de 0,60 ct., 3 em talhe

baguette com o peso aproximado de 0,40 ct. e 100 em

talhe de brilhante com o peso aproximado de 1,90 ct.,

Português, sinais de uso, 

contraste de Lisboa (pós-1985)

Dim. - 40 cm; Peso - 47,4 g.

€ 3.500 - 5.250

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, 

Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes e Ourives

Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, 

nº 4096 e 4126.

A neCklACe
585/1000 gold, set with 1 triangle cut diamond with an

approximate weight of 0.60 ct., 3 baguette cut diamonds

with an approximate weight of 0.40 ct. and 100 brilliant

cut ones with an approximate weight of 1.90 ct.,

Portuguese, signs of use, Lisbon mark (post-1985)

331 ColAR
quatro fiadas de contas de coral 

do Mediterrâneo, fecho em ouro 

de 585/1000 cravejado com corais,

Holandês, séc. XX (meados), sinais

de uso, marcado, sem marcas

Portuguesas, ao abrigo do Decreto

-Lei nº 120-2017, de 15 de Setembro

– art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 36 cm

€ 800 - 1.200

A neCklACe
four strings of Mediterranean coral

beads, 585/1000 gold clasp set with

coral, Dutch, 20th C. (mid), signs of

use, marked, without Portuguese

marks, pursuant to Decreto-Lei No.

120-2017, of 15 September - art. 2,

paragraph 2, point c
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332 Alfinete
ouro de 800/1000 e prata de 833/1000, cravejado com pérolas

naturais (2,2mm~3,4mm) (não testadas), safiras, esmeraldas,

diamantes em talhe rosa e 34 em talhe antigo de brilhante com o

peso aproximado de 3 ct., Português, com estojo, contraste de Lisboa

(1938-1984), marca de ourives de LEITÃO & IRMÃO

Dim. - 4,5 x 6 cm; Peso - 26,2 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 109 e 635.

A BRooCh
800/1000 gold and 833/1000 silver, set with natural pearls (2.2mm ~

3.4mm) (not tested), sapphires, emeralds, rose cut diamonds and 34

antique brilliant cut diamonds with an approximate weight of 3 ct.,

Portuguese, with case, Lisbon mark (1938-1984), LEITÃO & IRMÃO

makers’ mark

333 Alfinete “lAÇo”
platina de 500/1000 e ouro de 800/1000, cravejado com diamantes 

em talhe rosa, 164 em talhe 8/8 e 9 em talhe de brilhante com o peso

aproximado de 0,50 ct., Português, sinais de uso, contraste de Lisboa

(1938-1984), marca de ourives de Jofre Albuquerque de Castro (1945-1951)

Dim. - 4 cm; Peso - 18,5 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 100, 109 e 611.

A Bow BRooCh
500/1000 platinum and 800/1000 gold, set with rose cut diamonds, 164

8/8 cut diamonds and 9 brilliant cut ones with an approximate weight of

0.50 ct., Portuguese, signs of use, Lisbon mark (1938-1984), Jofre

Albuquerque de Castro maker’s mark (1945-1951

334 pAR De ClipS “floR”
platina de 500/1000 e ouro de 800/1000, cravejados com 180

diamantes em talhe 8/8 com o peso aproximado de 3,60 ct.,

Portugueses, sinais de uso, contraste de Lisboa (1938-1984),

marca de ourives de Carvalho & Castro Ldª (1951)

Dim. - 3 cm; Peso - 20,3 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 100, 109 e 3196.

A pAiR of “floweR” ClipS
500/1000 platinum and 800/1000 gold, set with 180 8/8 cut

diamonds with an approximate weight of 3.60 ct., Portuguese,

signs of use, Lisbon mark (1938-1984), Carvalho & Castro Ldª

makers’ mark (1951)
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335 pAR De BRinCoS
platina de 500/1000, cravejados com 2 diamantes 

em talhe de brilhante com o peso total aproximado

de 0,30 ct. e 2 diamantes em talhe de brilhante com

o peso total aproximado de 4 ct., grau de cor O~P 

e pureza VVS, Portugueses, sinais de uso, contraste

de Lisboa (1938-1984), marca de ourives 

de José Francisco Franco (reg. 1933)

Dim. - 1,4 cm; Peso - 7,3 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, 1996, nº 109 e 587.

Proveniência: Colecção de Jóias de Soprano do

Teatro Nacional de São Carlos, Lisboa.

A pAiR of eARRinGS
500/1000 platinum, set with 2 brilliant cut diamonds

with an approximate weight of 0.30 ct. and 2 brilliant

cut ones with an approximate weight of 4 ct. O~P

colour grade and VVS clarity, Portuguese, signs of

use, Lisbon mark (1938-1984), José Francisco Franco

maker’s mark (reg. 1933)



336 inSÍGniA DA ReAl oRDeM DA RAinhA SAntA iSABel
ouro, decorado com esmaltes policromados, medalhão

encimado por coroa real fechada, frente esmaltada 

e decorada “Cena do milagre das rosas” e legenda 

“Pauperum Solatio”, verso com monograma da Fundadora, 

“C e J entrelaçados (Carlota Joaquina)”, tendo 

em baixo, num listel, a data romana de MDCCCI (1801).

Portuguesa, séc. XIX (2ª metade), sem marcas, ao abrigo do

Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 9 cm; Peso - 59,7 g.

€ 6.000 - 9.000

Nota: Peça semelhante pertenceu à Rainha D. Maria Pia, vd.

“Tesouros reais”, Lisboa: Palácio da Ajuda, IPPC, 1991, pp. 174 -

175, nº 287; peça idêntica proveniente da colecção de D. Manuel

de Sousa e Holstein Beck, Conde da Póvoa, foi vendida por

 9.500, no Palácio do Correio-Velho, leilão 284, lote nº 180.
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inSiGniA of the poRtuGueSe RoyAl oRDeR 
of Queen SAint iSABel
gold, decorated with polychrome enamels, medallion

topped by a closed royal crown, with enamelled front

and decorated with scene of the miracle of roses 

and caption “Pauperum Solatio”; back with

monogram of the Founder "Intertwined CJ (Carlota

Joaquina)", below, a ban with the Roman date 

of MDCCCI (1801)., Portuguese, 19th C. (2nd half),

without marks, pursuant to Decreto-Lei 120/2017, 

of 15 September - art. 2nd, paragraph 2, point c)
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337 Bule
D. José (1750-1777)/D. Maria I (1777-1816), prata,

decoração gravada “Flores e concheados” com brasão

encimado por escudo esquartelado: I - Carvalho; II -

Mascarenhas; III - ?; IV - ?; coronel de nobreza e timbre

de Carvalho; pega de pau-santo entalhado, Português,

sinais de uso, amolgadelas, sem marcas, ao abrigo do

Decreto-Lei nº 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2, nº 2,

alínea c)

Dim. - 20 x 26,5 x 13,5 cm; Peso - 1.084 g.

€ 1.500 - 2.250

A teApot
D. José I, King of Portugal (1750-1777)/D. Maria I, Queen

of Portugal (1777-1816), silver, engraved decoration

“Flowers and shell motifs” quartered Shield  I - Carvalho;

II - Mascarenhas; III - ?; IV - ?;: helmet and chrest of

Carvalho, carved Brazilian rosewood handle, Portuguese,

signs of use, bruises, without marks, pursuant to Decreto-

Lei No. 120/2017, of 15 September - art. 2, paragraph 2,

point c

338 Bule
D. José (1750-1777), prata de 833/1000, decoração

espiralada, pega em madeira exótica, Português, 

sinais de uso, pega posterior, marcado 

com Cabeça de Velho

Dim. - 16 x 23 x 12,5 cm; Peso - 826 g.

€ 800 - 1.200

A teApot
D. José I, King of Portugal (1750-1777), 833/1000 silver,

spiral decoration, exotic wooden handle, Portuguese,

18th/19th C., marked with Cabeça de Velho
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339 Bule
D. José (1750-1777), prata, decoração relevada

e gravada “Flores e concheados”, pega e pomo

da tampa de pau-santo, Português,

sinais de uso, sem marcas, ao abrigo do

Decreto-Lei nº 120/2017, de 15 de Setembro 

- art. 2, nº 2, alínea c)

Dim. - 19,5 x 28,5 x 16 cm; Peso - 1.135 g.

€ 1.400 - 2.100

A teApot
D. José I, King of Portugal (1750-1777), silver,

engraved decoration en relief “Flowers and

shell motifs”, Brazilian rosewood handle and

cover finial, Portuguese, signs of use, without

marks, pursuant to Decreto-Lei No. 120/2017,

of 15 September - art. 2, paragraph 2, point c)

340 Bule
D. João V (1706-1750)/D. José (1750-1777), prata,

decoração relevada “Flores e concheados” 

e espiralada, bico relevado “Cabeça de Ave”, pega de

pau-santo entalhada, Português, sinais de uso,

sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017,

de 15 de Setembro - art. 2, nº 2, alínea c)

Dim. - 21,5 x 32 x 17 cm; Peso - 1.295 g.

€ 2.500 - 3.750

A teApot
D. João V (1706-1750), King of Portugal/D. José 

(1750-1777) King of Portugal, silver, 

coiled decoration en relief “Flowers and shell motifs”,

spout en relief “Bird head”, carved Brazilian rosewood

handle, Portuguese, signs of use, without marks,

pursuant to Decreto-Lei No. 120/2017, of 15 September

- art. 2, paragraph 2, point c)
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341 CAfeteiRA
D. Maria I (1777-1816), prata de 833/1000, frisos

estriados, pega de pau-santo, Portuguesa, sinais 

de uso, pega partida e colada, marca de ensaiador

do Porto (1810-1839), marca de ourives de Manuel

Marques Coelho (1792-1814)

Dim. - 28,5 x 28,5 x 13 cm; Peso - 1.126 g.

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de;

CARLOS, Rita - “Inventário de Marcas de Pratas

Portuguesas e Brasileiras - Século XV a 1887”.

Lisboa: IN-CM, 2018, P-28.0 e P-512.0.

A Coffee pot
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 833/1000

silver, ribbed friezes, Brazilian rosewood handle,

Portuguese, signs of use, broken and glued handle,

Oporto Assay mark (1810-1839), Manuel Marques

Coelho maker’s mark (1792-1814)

342 Bule
D. Maria I (1777-1816), prata, faixas caneladas,

decoração gravada “Escudos e flores”, 

frisos perlados, pega de madeira exótica,

Português, sinais de uso, pega posterior,

marca de ensaiador do Porto (séc. XVIII/XIX),

marca de ourives de Manuel Marques Coelho

(1792-1814)

Dim. - 23,5 x 26,5 x 15,5 cm; Peso - 1.197 g.

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de;

CARLOS, Rita - “Inventário de Marcas de Pratas

Portuguesas e Brasileiras - Século XV a 1887”.

Lisboa: IN-CM, 2018, P-21.0 e P-512.

A teApot
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), silver,

ribbed bands, engraved decoration “Shields and

flowers”, beaded friezes, exotic wooden handle,

Portuguese, signs of use, later handle, Oporto

Assay mark (séc. XVIII/XIX) Manuel Marques

Coelho maker’s mark (1792-1814), 



CABRAL MONCADA LEILÕES 206 | 28 DE SETEMBRO DE 2020 259

343 Bule
D. Maria I (1777-1816) ao gosto inglês, prata de 833/1000,

frisos estriados, pega de pau-santo, Português, sinais de uso, 

marca de ensaiador de Lisboa (1790-1795), marca de ourives

de António Firmo da Costa (1793-1824), remarcado com

Cabeça de Velho

Dim. - 19 x 29 x 11 cm; Peso - 881 g.

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de; CARLOS, Rita 

- “Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras 

- Século XV a 1887”. Lisboa: IN-CM, 2018, L-35.0 e L-86.0.

A teApot
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), the English manner.

833/1000 silver, grooved friezes, Brazilian rosewood handle,

Portuguese, signs of use, Lisbon Assay mark (1790-1795),

António Firmo da Costa maker’s mark (1793-1824), remarked

Cabeça de Velho

344 Bule
D. Maria I (1777-1816) ao gosto inglês, prata 

de 833/1000, decoração canelada, pega e pomo 

da tampa de pau-santo, Português, pomo partido 

e colado, sinais de uso, pequenas amolgadelas, marca 

de ensaiador de Lisboa (1804-1812), marca de ourives

de António Firmo da Costa (1783-1824)

Dim. - 16,5 x 28,5 x 11,5 cm; Peso - 851 g.

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de; CARLOS,

Rita - “Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e

Brasileiras - Século XV a 1887”. Lisboa: IN-CM, 2018, 

L-37.0 e L-86.0.

A teApot
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), in the English

manner, 833/1000 silver, ribbed decoration, Brazilian

rosewood handle and cover finial, Portuguese, broken

and glued finial, signs of use, small bruises, Lisbon

Assay mark (1804-1812), António Firmo da Costa

maker’s mark (1783-1824)
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345 Bule
D. Maria I (1777-1816), prata de 833/1000,

pés esféricos, pega de ébano, Português, sinais 

de uso, pega partida e colada, restauros, marca de

ensaiador de Lisboa (1810-1822), marca de ourives

atribuível a José Severino Antunes (1774-1809)

Dim. - 22,5 x 28 x 14 cm; Peso - 992 g.

€ 900 - 1.350

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de;

CARLOS, Rita - “Inventário de Marcas de Pratas

Portuguesas e Brasileiras - Século XV a 1887”.

Lisboa: IN-CM, 2018, L-38.0a e L-449.0.

A teApot
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 833/1000

silver, spherical feet, ebony handle, Portuguese,

signs of use, broken and glued handle, restoration,

Lisbon Assay mark (1810-1822), José Severino

Antunes maker’s mark (1774-1809)

346 Bule CoM tRÊS pÉS
rocaille, prata, decoração gomada e relevada

“Concheados”, pega de pau-santo, Espanhol,

sinais de uso, marca de ourives madrileno

Martín de Alcolea (1731-d.1810),

remarcado com marca de ensaiador do Porto

(1855-1861) e marca de ourives atribuível 

a António Pinto da Cruz (1825-1881)

Dim. - 18 x 32,5 x 17 cm; Peso - 1.071 g.

€ 1.200 - 1.800

vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de; CARLOS,

Rita - “Inventário de Marcas de Pratas

Portuguesas e Brasileiras - Século XV a 1887”.

Lisboa: IN-CM, 2018, P-37.0 e P-159.0; e

SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e -

“Dicionário de ourives e lavrantes da prata do

Porto, 1750-1825”, Civilização Editora, 2005, p.

144.

A tRipoD teApot
rocaille, silver, gadrooned decoration en relief

“Shell motifs”, Brazilian rosewood handle,

Spanish, 18th/19th C., signs of use, madrilien

Martín de Alcolea maker’s mark (1731-d.1810),

remarked with Oporto Assay mark (1855-1861)

and António Pinto da Cruz maker’s mark 

(1825-1881)
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347 Bule GRAnDe
estilo D. Maria, prata de 833/1000, arranques da pega

relevados, pega em sicupira, Português, defeito 

na dobradiça da tampa, sinais de uso, marca de ensaiador

de Lisboa (1822-1860), marca de ourives atribuível 

a Isidoro José dos Santos (1828-1832)

Dim. - 29,5 cm; Peso - 2.227 g.

€ 2.000 - 3.000

vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de; CARLOS, Rita -

“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras

- Século XV a 1887”. Lisboa: IN-CM, 2018, L-42.0a 

e L-363.0.

A lARGe teApot
D. Maria I, Queen of Portugal style, 833/1000 silver,

handle starts en relief, Brazilian chestnut handle,

Portuguese, defect in the cover hinge, signs of use,

Lisbon Assay mark (1822-1860), Isidoro José dos Santos

maker’s mark (1828-1832)



262                                                                          

349 eSCRiVAninhA
romântica, prata de 833/1000, decoração gravada

“Grinalda de flores” e monograma, composto por

tinteiro, areeiro, campainha e suporte para penas,

Portuguesa, sinais de uso, um recipiente em vidro

partido, pequenas amolgadelas, 

marca de ensaiador do Porto (1877-1881), marca de

ourives atribuível a Guilherme Soares (1877-1886)

Dim. - 24 x 30 x 22 cm; Peso - 897 g.

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de

- “Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras

(Século XV a 1887)”. Lisboa: IN-CM, 1995,

P-45.g e P296.a.

348 CoRoA GRAnDe
folha de prata recortada, vazada e cinzelada

“Querubins”, aro com vidro colorido encastoado,

Colonial Espanhola, séc. XVII/XVIII, restauros, falta de

quase todas as encastoações de vidro colorido, outras

pequenas faltas, sem marcas, ao abrigo do Decreto-

Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea

c)

Dim. - 16,8 x 21,5 cm; Peso - 775 g.

€ 700 - 1.050

A lARGe CRown
scalloped, pierced and chiselled silver leaf

“Cherubs”, rim set with coloured glass. Colonial

Spanish, 17th/18th C., restoration, almost all

coloured glass settings missing, other minor faults,

without marks, pursuant to Decreto-Lei 120/2017,

of 15 September - art. 2nd, paragraph 2, point c)

An inkStAnD
romantic, 833/1000 silver, engraved

decoration “Flower garland” and

monogram, consisting of inkwell, pounce

pot, bell and pen holder, Portuguese, signs

of use, a glass container is broken, small

bruises, Oporto Assay mark (1877-1881),

Guilherme Soares maker’s mark (1877-1886)

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA
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350 SeRViÇo De ChÁ e De CAfÉ
D. Maria (1777-1816), prata de 833/1000,

composto por bule, cafeteira, leiteira e

açucareiro, decoração canelada, pegas em

madeira, Português, sinais de uso, cafeteira

com marca de ensaiador do Porto (1810-1839) 

e marca de ourives atribuível a José Ferreira

Guimarães (1799-1842), duplamente remarcada

com Cabeça de Velho, restantes peças com

contraste Javali do Porto (1887-1937) e marca

de ourives de João Joaquim Monteiro (1887-

1949)

Dim. - (cafeteira) 34 cm; Peso - 3.383 g.

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de;

CARLOS, Rita - “Inventário de Marcas de Pratas

Portuguesas e Brasileiras - Século XV a 1887”.

Lisboa: IN-CM, 2018, P-28 e P-268, 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 73 e 1947.

351 SeRViÇo De ChÁ e De ChoColAte
prata de 916/1000, composto por bule,

chocolateira, açucareiro, leiteira, seis chávenas

de vidro com armações em prata e bandeja de

gradinha, pega e anilhas em marfim, Português,

amolgadelas, contraste Javali de Lisboa (1887-

1937), marca de ourives de LEITÃO & IRMÃO

Dim. - (chocolateira) 20 cm; 

(bandeja) 56 x 30,5 cm; Peso - 3.199 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, 1996, nº 67 e 635.

A teA AnD ChoColAte Set
916/1000 silver, composed of teapot, chocolate

pot, sugar bowl, milk jug, six glass cup mounts

with silver mounts and tray with gallery, ivory

handle and rings, Portuguese, bruises, Lisbon

Javali mark  (1887-1937), LEITÃO & IRMÃO

makers’ mark

A teA AnD Coffee Set
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 833/1000 silver,

composed of teapot, coffee pot, milk jug and sugar bowl, ribbed

decoration, wooden handles, Portuguese, signs of use, coffee

pot with Oporto assay mark (1810-1839) and José Ferreira

Guimarães maker’s mark (1799-1842), marked twice with Cabeça

de Velho, the other pieces with Oporto Javali mark (1887-1937)

and João Joaquim Monteiro maker’s mark (1887-1949)

VISTA ALTERNATIVA
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352 pAR De CAStiÇAiS
D. José (1750-1777), prata de 833/1000, decoração relevada

“Concheados”, Portugueses, sinais de uso, marca de ensaiador

de Lisboa (1770-1790), marca de ourives atribuível a Joaquim

José de Almeida (1755-1795)

Dim. - 26,5 cm; Peso - 1.942 g.

€ 2.500 - 3.750

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de; CARLOS, Rita -

“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras -

Século XV a 1887”. Lisboa: IN-CM, 2018, L-33 e L-349.0.

Par de castiçais idênticos e do mesmo ourives foram vendidos

na Cabral Moncada Leilões, Leilão 123, 14 de Dezembro de 2010, 

lote 334, por  9.000.

A pAiR of CAnDleStiCkS
D. José I, King of Portugal (1750-1777), 833/1000 silver,

decoration en relief “Shell motifs”, Portuguese, signs of use,

Lisbon Assay mark (1770-1790), Joaquim José de Almeida

maker’s mark (1755-1795)

353 pAR De CAStiÇAiS
prata de 950/1000, decoração relevada, Franceses, séc. XVIII,

restauros, pequeno furo e ligeiras diferenças na decoração,

marca de carga da cidade de Paris (1762), marca de ourives de

Jean-François Balzac (1749-1766), marca de posse e de

exportação (1768-1774), sem marcas Portuguesas, ao abrigo do

Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 25,5 cm; Peso - 1.233 g.

€ 2.000 - 3.000

Nota:

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/192337

A pAiR of CAnDleStiCkS
950/1000 silver, decoration en relief, French, 18th C.,

restoration, small holes and slight differences in decoration,

Paris cargo mark (1762), Jean-François Balzac maker’s mark

(1749-1766), possession and export mark (1768-1774), without

Portuguese marks, pursuant to Decreto-Lei 120/2017, 15th of

September - art. 2nd, paragraph 2, point c)
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354 pAR De CAnDelABRoS De tRÊS luMeS
D. Maria I (1777-1816), prata de 833/1000, frisos

estriados, braços amovíveis, Portugueses, sinais 

de uso, marca de ensaiador de Lisboa (1804-1812),

marca de ourives de António Firmo da Costa 

(1793-1824), remarcados com marca de

reconhecimento de Lisboa (1887-1893)

Dim. - 33,5 cm; Peso - 2.092 g.

€ 3.000 - 4.500

Nota: peças idênticas vêm representadas no

catálogo da exposição “António Firmo da Costa 

- Um ourives de Lisboa através da sua Obra”.

Lisboa: Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves,

2000, p. 82 a 83, fig. 51. Vd. ALMEIDA, Fernando

Moitinho de; CARLOS, Rita - “Inventário de Marcas

de Pratas Portuguesas e Brasileiras - Século XV a

1887”. Lisboa: IN-CM, 2018, L-37.0 e L-86.0; e

VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando

Moitinho de - “Marcas de Contrastes e Ourives

Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM,

1996, nº 130.

A pAiR of thRee-liGht CAnDelABRA
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 833/1000

silver, ribbed friezes, removable arms, Portuguese,

signs of use, Lisbon Assay mark (1804-1812),

António Firmo da Costa maker’s mark (1793-1824),

remarked with Lisbon recognition mark (1887-1893)



266                                                                          CABRAL MONCADA LEILÕES 206 | 28 DE SETEMBRO DE 2020

356 tAÇA “ConChA”
prata, pés relevados “Grifos”, Alemã, séc. XX (meados), sinais

de uso, marcas fantasistas possivelmente de Hanau, sem

marcas Portuguesas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017, 

de 15 de Setembro - art. 2, nº 2, alínea c)

Dim. - 36 x 11 cm; Peso - 1.051 g.

€ 1.000 - 1.500

A “Shell” Bowl
silver, feet “Griffins”, German, 20th C. (mid), signs of use,

fantasy marks possibly from Hanau, without Portuguese

marks, pursuant to Decreto-Lei No. 120/2017, of 15 September

- art. 2, paragraph 2, point c)

355 CAnDeeiRo De MeSA
prata de 916/1000, coluna com “Dragão”, base redonda

vazada, com escudos heráldicos e quatro pés, Português,

sinais de uso, faltas e defeitos, contraste Javali do Porto

(1887-1937), marca de ourives de Custódio Bernardo

Lopes (1917-1940), marca comercial da ourivesaria 

REIS - PORTO

Dim. - 55,5 cm; Peso - bruto - 2.882 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, 1996,

nº 68 e 1529.

Custódio Bernardo Lopes, nascido em 1888, frequentou 

e concluiu na Escola Faria Guimarães o curso de Desenho

Ornamental, tendo, posteriormente, frequentado a Escola

de Arte Aplicada Soares dos Reis. Possuía uma oficina 

na Rua da Alegria, onde criou e executou peças muito

interessantes, [...] Uma delas constituída por Baldaquino,

Custódia e Relicário foi concebida para a Catedral do

Maputo, Moçambique, onde ainda hoje se encontra. Essas

peças foram desenhadas, criadas e cinzeladas por ele,

embora o acabamento tenha sido feito na fábrica

Moutinho Russo [...] para a mesma catedral executou

ainda o Sacrário [...].

Custódio Bernardo Lopes foi mestre de cinzelagem de 17

de Março de 1923 a 30 de Junho de 1930 na Escola de

Arte Aplicada Soares dos Reis, no Porto. Em 1 de Junho

de 1930 inicia a sua actividade docente na Escola

Industrial Faria Guimarães, como mestre da oficina de

cinzelagem onde se mantém até 10 de Dezembro de 1951.

(...)”, in LOBO, Maria Natália de Magalhães Moreira - “O

Ensino 

das Artes Aplicadas (ourivesaria e talha) na Escola Faria

Guimarães de 1884 a 1948 (Reflexo no desenvolvimento

artístico da cidade do Porto)”, Dissertação de Tese de

Mestrado em História de Arte, Universidade do Porto.

Porto:, Faculdade de Letras da Universidade do Porto,

1998, pp. 191 a 194.

A tABle lAMp
916/1000 silver, column with “Dragon”,

round pierced base, with heraldic shields

and four feet, Portuguese, signs of use,

faults and defects, Oporto Javali mark

(1887-1937), Custódio Bernardo Lopes

maker’s mark (1917-1940), REIS -

OPORTO trademark

VISTA ALTERNATIVA
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357 teRRinA oVAl CoM BASe
prata de 916/1000, decoração relevada 

e gravada, asas e pomo relevados "Cisnes" 

e "Putti" Portuguesa, sinais de uso, contraste

Águia do Porto (1938-1984), marca de

ourives de Ferreira Marques & Irmão (reg.

1934)

Dim. - (terrina) 31 cm; (base) 44,5 x 35,5 cm;

Peso - 4.483 g.

€ 3.500 - 5.250

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves;

ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas de

Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a

1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, 1996, 

nº 46 e 1835.

An oVAl tuReen with StAnD
916/1000 silver, engraved decoration en

relief, wings and finial en relief “Swans”

and “Putti”, Portuguese, signs of use,

Oporto Águia mark (1938-1984), Ferreira

Marques & Irmão makers’ mark

VISTA ALTERNATIVA
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358 luiZ feRReiRA 1909-1994

ELEFANTE
escultura em prata de 835/1000, cabeça

oscilante, presas de osso, Portuguesa, sinais

de uso, espigão solto, contraste do Porto 

(pós-1985), marca de ourives de Delmar Gomes

Pinheiro (1945-1981), marca comercial da casa

LUIZ FERREIRA

Dim. - 8 x 15 x 7,5 cm; Peso - 240 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, 1996, nº 49 e 1675.

An elephAnt
835/1000 silver sculpture,

oscillating head, bone tusks,

Portuguese, signs of use, loose

spike, Oporto mark (post-1985),

Delmar Gomes Pinheiro maker’s

mark (1945-1981), LUIZ FERREIRA

trademark
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359 luiZ feRReiRA 1909-1994

FLOREIRA “CISNE”
prata de 833/1000, decoração relevada e gravada,

olhos em contas, pescoço e asas articulados,

Portuguesa, sinais de uso, restauros e um olho

com conta não original, contraste Águia do Porto

(1938-1984), marca de ourives de Delmar Gomes

Pinheiro (1945-1981), marcas comerciais de LUIZ

FERREIRA e de DAVID FERREIRA

Dim. - 57 x 57 x 21 cm; Peso - 4.119 g.

€ 8.000 - 12.000

A floweR pot “SwAn”
engraved 833/1000 silver en relief, beaded eyes,

articulated neck and wings, Portuguese, signs of use,

restoration and an eye with non-original bead,

Oporto  Águia mark (1938-1984), Delmar Gomes

Pinheiro maker’s mark (1945-1981), LUIZ FERREIRA 

and DAVID FERREIRA trademarks
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360 ConJunto De Sete pRAtoS MARCADoReS
prata de 800/1000, bordo relevado, aba com

medalhão relevado com brasão, Austro-Húngaros,

séc. XIX, sinais de uso, um prato com marca de

garantia da cidade de Viena (1839) e marca de

ourives ilegível, seis com marca de garantia de

Viena (1867-1922), marca de ourives de Würbel &

Czokally e marca da ourivesaria SCHWARZ &

STEINE, sem marcas portuguesas, ao abrigo do

Decreto-Lei nº 120-2017, de 15 de Setembro 

– art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 26 cm; Peso - 3.987 g.

€ 1.500 - 2.250

A Set of SeVen ChARGeRS
800/1000 silver, engraved rim, engravdeb

medallion rim with coat of arms, Austro-Hungarian,

19th C., signs of use, one charger with warranty

mark of the City of Vienna (1839) and unreadable

maker’s mark, six chargers with Vienna warranty

mark (1867-1922), Würbel & Czokally and SCHWARZ

& STEINE makers’ marks, without Portuguese marks,

pursuant to Decreto-Lei No. 120-2017, of 15

September

- art. 2, paragraph 2, point c)
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361 SAlVA ReCoRtADA CoM QuAtRo pÉS
Jorge IV (1820-1830), prata de 925/1000, aba

relevada “Concheados”, fundo gravado “Flores 

e concheados”, centro com armas de família

inglesa com divisa MACTE VIRTUTE ESTO,

Inglesa, sinais de uso, marca da cidade de

Londres (1828), marca de ourives de Barak

Mewburn, remarcada com contraste Águia 

de Lisboa (1938-1984)

Dim. - 56 cm; Peso - 3.997 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 45.

A fouR-foot SAlVeR
George IV (1820-1830), 925/1000 silver, rim 

en relief “Shell motifs”, engraved background

“Flowers and shells”, centre with coat of arms

of an English family with motto MACTE

VIRTUTE ESTO, English, signs of use, London

mark (1828), Barak Mewburn maker’s mark,

remarked with Lisbon Águia mark (1938-1984)
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362 SeRViÇo De ChÁ e De CAfÉ CoM BAnDeJA
prata de 916/1000, decoração relevada 

e gravada “Flores e concheados”, composto 

por bule, cafeteira, leiteira, açucareiro e bandeja,

Português, sinais de uso, contraste Águia do

Porto (1938-1984), marca de ourives de Manuel

Alexandre de Almeida Júnior (1918-1959), marca

comercial de ALMEIDA JÚNIOR - PORTO

Dim. - (cafeteira) 32,5 cm; (bandeja) 81 x 48 cm;

Peso - 10.180 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 46 e 2772.

A teA AnD Coffee Set with tRAy
916/1000 silver, engraved decoration 

en relief “Flowers and shell motifs”,

composed of teapot, coffee pot, milk jug,

sugar bowl and tray, Portuguese, signs 

of use, Oporto Águia mark (1938-1984),

Manuel Alexandre de Almeida Júnior

maker’s mark (1918-1959), ALMEIDA

JÚNIOR - OPORTO trademark
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363 fAQueiRo pARA DoZe peSSoAS
prata de 833/1000, composto por 15 talheres 

de servir, colheres de sopa, talheres de carne, de peixe

e de sobremesa, colheres de chá e colheres de café,

estojo em madeira patinada, Português, sinais de uso,

faltas e defeitos no estojo, falta a pinça, 1 faca de

carne, 1 faca de sobremesa e 1 colher de café,

contraste Javali do Porto (1887-1937), marca

de ourives de Júlio Ernesto da Silva (1896-1932)

Dim. - (concha de sopa) 32 cm; Peso - bruto - 5.881 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 2169.

flAtewARe foR twelVe people
833/1000 silver, consisting of 15 serving

cutlery, soup spoons, meat, fish and dessert

cutlery, tea and coffee spoons, patinated

wooden case, Portuguese, signs of use, case

with faults and defects, missing tongs, 1

meat knife, 1 dessert knife and 1 coffee

spoon, Oporto Javali mark (1887-1937), Júlio

Ernesto da Silva maker’s mark (1896-1932)



ÍNDICE ALFABÉTICO DE AUTORES

ALDEMIRA, VARELA 
1895-1975

Lote 266

BARRADAS, JORGE  
1894-1971

Lotes 171, 172, 179, 180

BARTOLOZZI, FRANCESCO 
1728-1815

Lote 197

BRANDÃO, ALÍPIO 
1918-1965

Lote 79

CAMPAS, JOSÉ  
1888-1971

Lote 91

CASANOVA, HENRIQUE 
1850-1913

Lotes 258, 259

FERREIRA, LUIZ  
1909-1994

Lotes 358, 359

GAMEIRO, ALFREDO ROQUE 
1864-1935

Lote 260

GAMEIRO, RAQUEL ROQUE 
1889-1970

Lote 261

GOMES, DÓRDIO 
1890-1976

Lote 84

GOMES, FERNÃO 
1548-1612

Lote 314

HOGAN, JOÃO  
1914-1989

Lote 177

KEIL, ALFREDO  
1850-1907

Lotes 80, 267

LAPA, EDUARDA  
1896-1976

Lote 89

LOZANO, LÁZARO  
1906-1999

Lote 178

MALHOA, JOSÉ 
1855-1933

Lotes 86, 265

MANTA, JOÃO ABEL  
NASC. 1928

Lote 169

MAYA, ERNESTO CANTO DA  
1890-1981

Lote 181

MELLO JÚNIOR, TOMÁS DE 
SÉC. XIX/XX

Lotes 94, 95

MENDONÇA, HIGINO 
18??-1920

Lote 81

MORAIS, ALFREDO 
1872-1971

Lote 255

MURTEIRA, JAIME 
1910-1986

Lote 170

OLIVEIRA, MARQUES DE  
1853-1927

Lote 75

PEREIRA, EZEQUIEL  
1868-1943

Lote 82

POMAR, JÚLIO 
1926-2018

Lote 176

RAINHA DONA AMÉLIA 
1865-1952

Lotes 262, 263

RAMOS, JOSÉ JOAQUIM  
1881-1972

Lotes 92, 93

RAMOS, JÚLIO 
1868-1945

Lote 88

REI D. CARLOS 
1863-1908

Lote 76

REIS, CARLOS 
1863-1940

Lote 85

REIS, JOÃO 
1899-1982

Lote 78

RESENDE, JÚLIO 
1917-2011

Lote 175

SALGADO, VELOSO 
1864-1945

Lote 87

SANTOS, ALDA MACHADO  
1892-1977

Lote 90

SMITH, FRANCIS 
1881-1961

Lote 173

SOUZA, ALBERTO DE 
1880-1961

Lotes 247, 248, 249, 250, 251, 252,
253, 254, 256, 257

SOUZA, MARTINHO ANTÓNIO DE 
SÉC. XVIII (2ª METADE)

Lotes 200, 200a, 200b, 200c, 200d,
200e, 200f, 200g, 200h, 200i, 200j,
200l, 200m, 200n, 200o, 200p

TOMASINI, LUÍS 
1823-1902

Lotes 77, 264

VIANA, EDUARDO  
1881-1967

Lote 174

VEIGA, SIMÃO DA 
1879-1963

Lote 83

274                                                                          



CABRAL MONCADA LEILÕES 206 | 28 DE SETEMBRO DE 2020 275

EVOLUÇÃO DA LICITAÇÃO

valores em euros €

10.000 a 50.000 | 1.000 em 1.000

50.000 a 100.000 | 2.000 em 2.000

100.000 a 300.000 | 5.000 em 5.000

300.000 a 500.000 | 10.000 em 10.000

Acima de 500.000 | 20.000 em 20.000

0 a 200 | 10 em 10 

200 a 500 | 20 em 20

500 a 1.000 | 50 em 50 

1.000 a 3.000 | 100 em 100

3.000 a 5.000 | 200 em 200

5.000 a 10.000 | 500 em 500



POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA CABRAL MONCADA LEILõES

A presente Política de Privacidade da Sociedade Comercial de Leilões “O Pregão”, Lda., que opera sob a denominação comercial Cabral Moncada Leilões, com sede na Rua

Miguel Lupi, 12 A, 1200-725 Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 503556858 e com o capital social de € 120.000 (cento e vinte mil euros)

(adiante a “Cabral Moncada Leilões”) estabelece a forma como a Cabral Moncada Leilões recolhe e trata os dados pessoais dos seus clientes.

Recomendamos a leitura atenta e completa deste documento. A disponibilização dos seus dados pessoais implica o conhecimento e aceitação dos termos e condições

da presente Política de Privacidade.

1. Responsável pelo tratamento de dados

O responsável pelo tratamento dos dados pessoais
disponibilizados é a Cabral Moncada Leilões. 

Não obstante, a Cabral Moncada Leilões poderá,
no âmbito da sua actividade, recorrer a parceiros
para a prossecução das finalidades de recolha de
dados infra indicadas. Nestes casos, a Cabral Moncada
Leilões garante que tais parceiros oferecem garantias
suficientes de execução das medidas técnicas e
organizativas e asseguram os direitos dos titulares
dos dados.

2. Dados pessoais recolhidos e tratados

Nos termos da regulamentação aplicável, constituem
dados pessoais quaisquer informações, de qualquer
natureza e independentemente do respectivo suporte,
incluindo som e imagem, relativas a uma pessoa
singular identificada ou identificável. É considerada
identificável a pessoa que possa ser identificada
directa ou indirectamente, designadamente por
referência a um número de identificação ou a um
ou mais elementos específicos da sua identidade
física, fisiológica, psíquica, económica, cultural ou
social.

A informação pessoal recolhida pela Cabral Moncada
Leilões pode incluir o seu nome, endereço de correio
electrónico, número de telefone, fax, morada, data
de nascimento, cartão de cidadão ou outro documento
de identificação, número de contribuinte e dados
bancários e/ou outros.

Alguns dados pessoais recolhidos são de disponibilização
obrigatória pelo que, em caso de falta ou insuficiência
desses dados, a Cabral Moncada Leilões poderá não
conseguir prestar-lhe os serviços ou as informações
por si solicitadas. Em cada caso concreto, a Cabral

Moncada Leilões informá-lo-á da natureza obrigatória
ou facultativa do fornecimento dos dados pessoais
em causa.

A Cabral Moncada Leilões assume que os dados foram
fornecidos pelo titular dos mesmos ou que este deu
autorização para o efeito e presume que os mesmos
são verdadeiros e se encontram actualizados, até
indicação em contrário por parte do titular.

3. Regras gerais aplicáveis à recolha e ao tratamento

A Cabral Moncada Leilões compromete-se a tratar os
dados pessoais de forma lícita, com respeito pelo
princípio da boa-fé e com absoluta confidencialidade.

Os dados pessoais apenas são recolhidos para finalidades
determinadas, explícitas e legítimas, não sendo, em
circunstância alguma, tratados de forma incompatível
com essas finalidades. 

A Cabral Moncada Leilões garante que os dados pessoais
recolhidos são adequados, pertinentes e não excessivos
relativamente às finalidades para que são recolhidos
e tratados.

4. Formas de recolha e tratamento de dados
pessoais

Os dados pessoais são recolhidos por via electrónica
ou em suporte papel e tratados nas seguintes
situações:

i)    no quadro da celebração, ou da potencial celebração
(propostas contratuais), pelo titular dos dados, de
contratos com a Cabral Moncada Leilões,
designadamente para efeitos de prestação de
serviços de avaliação ou colocação de bens em
leilão;

ii)   no quadro dos leilões organizados pela Cabral
Moncada Leilões, aquando da inscrição/registo
do titular para efeitos de participação nos
mesmos ou através da submissão de ordens de
compra ou pedidos de licitação telefónica ou
no acto de compra de bens retirados;

iii)  através do preenchimento e submissão de um
Formulário de Consentimento pelo titular dos
dados;

Os dados recolhidos são processados informaticamente,
sendo armazenados em bases de dados específicas
criadas e geridas para o efeito pela Cabral Moncada
Leilões, no estrito cumprimento da legislação de
protecção de dados pessoais.

5. Legitimidade e finalidade da recolha dos dados
pessoais

Os dados pessoais são recolhidos e tratados quando
o tratamento seja legitimamente necessário para
efeitos de:

i)    cumprimento pela Cabral Moncada Leilões de
obrigações contratuais e pré-contratuais, incluindo
avaliações de bens, colocação de bens em leilão
e participação do titular em leilões, quer por via
presencial, quer através de ordens de compra ou
pedidos de licitação telefónica;

ii)   cumprimento pela Cabral Moncada Leilões de
obrigações legais a que se encontre sujeita.

Caso seja prestado o necessário consentimento
aquando da recolha dos dados pessoais ou
posteriormente, os dados pessoais são ainda recolhidos
e utilizados para fins de marketing, incluindo o
envio, por correio postal e/ou correio electrónico

276                                                                          CABRAL MONCADA LEILÕES 206 | 28 DE SETEMBRO DE 2020



e/ou SMS, de informações, convites e outras acções
comerciais tendo por objecto os leilões organizados
e outros serviços prestados pela Cabral Moncada
Leilões. Neste âmbito, poderão ainda ser realizadas
segmentações e/ou criados perfis com a mesma
finalidade promocional/publicitária.

Residualmente, e nos termos e limites da legislação de
protecção de dados pessoais, os dados pessoais poderão
ainda são recolhidos e tratados quando o tratamento
seja legitimamente necessário para efeitos de:

i)   protecção de interesses vitais do titular dos dados,
se este estiver física ou legalmente incapaz de dar
o seu consentimento;

ii)  prossecução de interesses legítimos do responsável
pelo tratamento ou de terceiro a quem os dados
sejam comunicados, desde que não devam prevalecer
os interesses ou os direitos, liberdades e garantias
do titular dos dados.

6. Partilha de dados pessoais

A Cabral Moncada Leilões poderá partilhar os dados
pessoais com entidades oficiais, tendo por base
imposições legais.

A Cabral Moncada Leilões poderá ainda partilhar os
dados pessoais com parceiros e prestadores de serviços
da Cabral Moncada Leilões, para efeitos da prestação
dos referidos serviços, sempre com respeito pelo dever
de confidencialidade e pelo princípio da finalidade
que presidiu à recolha.

Caso ocorram transferências de dados para países terceiros
que não pertençam à União Europeia ou ao Espaço
Económico Europeu, a Cabral Moncada Leilões cumprirá
com a lei, nomeadamente no que respeita à adequabilidade
do país de destino quanto à protecção de dados pessoais
e aos requisitos que são aplicáveis a estas transferências,
não sendo, em circunstância alguma, transferidos dados
pessoais para jurisdições que não ofereçam adequadas
garantias de segurança e protecção.

7. Prazo de conservação de dados pessoais

O período de tempo durante o qual os dados são
armazenados e conservados varia de acordo com a

finalidade para a qual tiverem sido recolhidos. Sempre
que não exista uma exigência legal específica, os dados
serão armazenados e conservados apenas pelo período
mínimo necessário para as finalidades que motivaram
a sua recolha e posterior tratamento.

Para efeitos de marketing, os dados pessoais recolhidos
serão conservados pelo período máximo de 5 (cinco)
anos contados da data de recolha do consentimento
ou do último contacto realizado (consoante o que
ocorrer em último lugar), sem prejuízo de o
consentimento poder ser retirado a todo o tempo.

Uma vez atingido o prazo máximo de conservação,
os dados pessoais serão destruídos de forma
segura.

8. Medidas de Segurança

A Cabral Moncada Leilões assume o compromisso
de garantir a protecção e a segurança dos dados
pessoais recolhidos e tratados. Para o efeito, adopta
diversas medidas de segurança, de carácter técnico
e organizativo, de forma a proteger os dados
pessoais contra a difusão, perda, uso indevido,
alteração, tratamento ou acesso não autorizado,
bem como contra qualquer outra forma de
tratamento ilícito.

Tais medidas incluem, designadamente, o seguinte:

i)   acesso pessoal limitado aos dados pessoais com
base no critério da “necessidade de conhecer” e
apenas no âmbito das finalidades comunicadas;

ii)  transferência de dados recolhidos de forma
encriptada;

iii) armazenamento de dados altamente confidenciais
(e.g. informações relativas a cartão de crédito) de
forma encriptada;

iv)  protecção dos sistemas de tecnologias de informação
através de firewall, por forma a minimizar o risco
de acessos não autorizados;

v)   monitorização dos acessos aos sistemas de
tecnologias de informação, tendo em vista prevenir
e detectar o uso indevido de dados pessoais.

A Cabral Moncada Leilões exige aos seus parceiros que
adoptem as medidas de segurança, de carácter técnico
e organizativo, equivalentes àquelas que pratica.

9. Direitos do titular dos dados pessoais

A Cabral Moncada Leilões garante ao titular dos dados,
em permanência, todos os direitos decorrentes da
legislação de protecção de dados pessoais, incluindo
os direitos de acesso, actualização, rectificação,
esquecimento, limitação de tratamento ou eliminação
dos dados pessoais e, quando aplicável, o direito de
portabilidade dos mesmos.

A Cabral Moncada Leilões confere ao titular dos dados,
em especial, o direito de, a todo o tempo, revogar,
retirar, diminuir o âmbito ou limitar o alcance de
qualquer consentimento previamente dado,
designadamente quanto à utilização dos dados para
efeitos de marketing. 

O exercício destes direitos deverá ser realizado através
do endereço de correio electrónico privacidade@cml.pt
ou mediante o envio de carta registada com aviso de
recepção para a sede da Cabral Moncada Leilões (morada
acima indicada).

10. Alterações à Política de Privacidade

A Cabral Moncada Leilões reserva-se o direito de, a
qualquer altura, alterar a presente Política de Privacidade.
No caso de tais alterações serem materialmente
relevantes, a ponto de ser razoavelmente de presumir
que se encontram comprometidas as condições em
que fundamentou o seu consentimento, a Cabral
Moncada Leilões assume o compromisso de tornar a
solicitá-lo.
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CONDIÇõES NEGOCIAIS

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. As presentes Condições Neg -ociais aplicam-se a todos os leilões organizados pela “Cabral Moncada Leilões”, sejam eles presenciais

ou online. As presentes Condições Negociais têm quatro Secções (condições para vendedores; condições para compradores; condições comuns a vendedores 

e compradores; e condições adicionais para leilões online e participações online em leilões presenciais); tal repartição tem por mera finalidade simplificar 

e facilitar a consulta do articulado, que, no entanto, constitui um todo e como tal deverá sempre ser entendido.

A. CONDIÇÕES RELATIVAS AOS VENDEDORES

A.1. CONTRATO
ART. 1º - Contrato de prestação de serviços

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 - Menções obrigatórias do Contrato
Do Contrato deverão constar obrigatoriamente:

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

inventariação do bem;

f) quaisquer outras taxas acordadas pelas partes,

nomeadamente as relativas a transportes,

fotografias, 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

legislação do Estado-membro da União Europeia

onde ocorra a transmissão] nem se encontra

sujeita ao regime especial de tributação da

margem (aprovado 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 transmissão);

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

condições particulares a que haja lugar.

ART. 3º - Garantias e obrigações do Vendedor
Ao celebrar o Contrato, o vendedor:

a) garante ter capacidade e legitimidade para

contratar e, em especial, ser proprietário e legítimo

possuidor do bem e que o mesmo se encontra livre

de quaisquer ónus, encargos ou restrições,

designadamente quanto à detenção, uso, fruição ou

transmissibilidade, 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 vendedor ser notificado ou

tomar de alguma forma conhecimento do início de

um procedimento tendente 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

susceptíveis de modificar a vontade desta em

contratar 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

disposição da “Cabral Moncada Leilões” e do

comprador, logo e sempre que tal lhe seja

solicitado. 

ART. 4º - Representação por terceiro
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 obrigando

o representante a apresentar à “Cabral Moncada

Leilões” documentos que titulem a respectiva relação

com o proprietário vendedor.

ART. 5º - Prova da legitimidade
A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se o direito de

solicitar a todo o tempo a apresentação de documentos

comprovativos da capacidade e legitimidade do

vendedor, incluindo, sem limitar, documentos

comprovativos da propriedade do bem,

designadamente documentos que titulem a respectiva

aquisição pelo vendedor.

ART. 6º - Exames e peritagens
A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se igualmente 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 permitirem

concluir que o Contrato não se encontra materialmente

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 negociação 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 peritagens não se revelarem

conclusivos mas, ainda assim, subsistirem para a “Cabral

Moncada Leilões” fundadas dúvidas sobre a correcção

material do Contrato.

ART. 7º - Alterações ao Contrato

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 - Incumprimento
Em caso de incumprimento, por parte do vendedor, 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

comissões 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 prejuízo de um eventual dano excedente.
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ART. 9º - Vigência
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)

resolução 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”.

A.2. RESPONSABILIDADE
ART. 10º - Responsabilidade do vendedor pelo
transporte
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,

considerando--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, trabalhadores

ou colaboradores.

ART. 11º - Responsabilidade do vendedor pela posse
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 - Responsabilidade da “Cabral Moncada
Leilões” pelo depósito
Com excepção dos casos em que se estabeleça

expressamente regra diferente nas presentes

Condições Negociais, a “Cabral Moncada Leilões”

apenas se responsabiliza pelos bens que estejam

depositados nas suas instalações desde que o

respectivo Contrato esteja devidamente 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 - Dedução da comissão e de outros valores
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 - Prazo
A “Cabral Moncada Leilões” obriga-se a fornecer 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 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 “Cabral Moncada

Leilões” para o efeito. Considerando que o comprador

deve efectuar o pagamento 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 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 - Direito de sequência
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 disposto 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 vendedor, 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 - Compensação
O vendedor autoriza ainda a “Cabral Moncada Leilões”

a deduzir do montante líquido que lhe seria devido nos

termos do artigo 13º quaisquer quantias pelo mesmo

devidas enquanto comprador de outros bens,

operando, nessa medida, a compensação.

ART. 17º - Incumprimento do comprador
Decorrido o prazo referido no artigo 14º, se a “Cabral

Moncada Leilões” não tiver recebido do comprador 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

comprador careça da intervenção do vendedor, deverá

este mandatar a “Cabral Moncada Leilões” para quanto

se revele necessário ou conveniente. No caso de a

“Cabral Moncada Leilões” conseguir cobrar, de forma

judicial ou extrajudicial, o crédito sobre o comprador,

entregará o valor devido ao vendedor nos oito (8) dias

subsequentes à efectiva cobrança.

A.4. NÃO VENDA DE UM BEM
ART. 18º - Pagamento e levantamento
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

estipulado 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 - Venda fora de leilão
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 posteriormente, tenha indicado de forma

expressa à “Cabral Moncada Leilões” que apenas

pretende vender o bem em leilão.

ART. 20º - Incumprimento do prazo de levantamento
Decorrido o prazo referido no artigo 18º sem que o

bem tenha sido levantado pelo vendedor, considerar-

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 responsabilizados

por essa eventualidade. O vendedor ficará igualmente

responsável por todas as despesas de remoção,

armazenamento ou seguro do bem a que haja lugar,

nos termos do preçário em vigor.

ART. 21º - Recolocação em leilão
Passados noventa (90) dias sobre o termo do prazo

referido no artigo 18º e não tendo o vendedor

cumprido voluntariamente as obrigações aí previstas,

poderá a “Cabral Moncada Leilões” colocar novamente

o bem em leilão, presencial ou online, sem sujeição ao

preço mínimo 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 - Registo e respectivos requisitos
Para poder licitar, um potencial comprador deverá ser

maior de idade, registar-se antecipadamente e possuir

um número de licitação, devendo constar

obrigatoriamente 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 - Prova da identificação
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

identificação válido e em vigor ao potencial comprador

ou seu representante.

ART. 3º - Exigência de garantia
A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se igualmente o

direito de, no acto de registo ou em momento

posterior, 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 - Incumprimentos prévios
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 - Representação de terceiro
A “Cabral Moncada Leilões” considera que quem solicita

o seu registo como potencial comprador actua por si, só
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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 - Licitação presencial, ordens de compra,
licitação telefónica e licitação online
Sempre que um potencial comprador pretenda

certificar-se da efectiva licitação de determinado ou de

determinados bens, deverá comparecer e licitar

pessoalmente no respectivo leilão, considerando a

“Cabral Moncada Leilões” que a presença do potencial

comprador é, em qualquer caso, a forma mais adequada

de salvaguardar os seus interesses.

a) Ordens de compra

A “Cabral Moncada Leilões” poderá licitar em nome e

por conta dos potenciais compradores que

expressamente o solicitem através de:

(i) impresso próprio e nos termos e condições dele

constantes, desde que o pedido seja recebido três

horas antes do início da respectiva sessão; ou 

(ii) pedido submetido por intermédio de uma ou

mais plataformas internacionais online em que o

leilão em causa tenha sido disponibilizado pela

“Cabral Moncada Leilões” desde que o pedido seja

recebido em tempo útil.

As ordens de compra para um determinado bem

serão executadas pela “Cabral Moncada Leilões” ao

melhor preço permitido por quaisquer outras

ordens de compra e licitações eventualmente

recebidas para o mesmo bem.

b) Licitação Telefónica

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

efectuar as diligências razoáveis para os contactar

telefonicamente, por forma a permitir a sua

participação, por essa via, na licitação de um ou mais

bens previamente determinados;

c) Licitação online

Nas plataformas online em que o leilão em causa tenha

sido disponibilizado pela “Cabral Moncada Leilões”

poderá ainda ser possível, em acréscimo à submissão de

ordens de compra a que acima se fez referência,

efectuar licitações online no decurso do leilão;

d) Os serviços de execução de ordens de compra e de

licitação por telefone e online, referidos nas alíneas

anteriores, são prestados a título de cortesia aos

potenciais compradores que não possam estar

presentes e têm carácter confidencial e gratuito; a

“Cabral Moncada Leilões” efectuará todas as

diligências 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 responsabilizados por qualquer erro ou

omissão, ainda que culposos, que eventualmente

possa ocorrer na sua execução; especificamente no

caso de ordens de compra e licitações online, aplica-

-se ainda o disposto na secção D das presentes

Condições Negociais.

ART. 7º - Evolução dos lances
Cabe ao pregoeiro decidir, com total poder

discricionário, o montante em que os lances evoluem

na licitação de cada bem, nunca podendo, porém, o

pregoeiro exceder 10% do valor do lance anterior, nem

qualquer lance ser inferior a € 10, excepto nos leilões

online.

ART. 8º - Preferência e resolução de dúvidas
A “Cabral Moncada Leilões” considera comprador

aquele que, por si ou representado por terceiro com

poderes 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 - Comissão
a) 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%;

b) Se porém a compra for efectuada através de

plataformas internacionais online 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 da comissão que for devida.

c) Sem prejuízo do que antecede, nos casos

excepcionais devidamente assinalados no catálogo,

poderá ainda ser devido IVA sobre o montante da

arrematação.

ART. 10º - Prazo de pagamento
O comprador obriga-se a proceder ao pagamento

referido no artigo anterior e a levantar o bem durante

os dez (10) dias seguintes à data da última sessão do

leilão, 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 - Transferência de titularidade
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 (até ao valor

máximo de € 2.500), cheque visado ou transferência

bancária. No caso de o pagamento se efectuar através

de cheque não visado, só se considera paga a quantia

total da venda depois de boa cobrança,

independentemente 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 - Condição para levantamento
O levantamento de qualquer bem só será autorizado

depois de paga a quantia total da venda.

ART. 13º - Responsabilidade pelo levantamento
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 colaboradores 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 - Responsabilidade após prazo de
levantamento
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

responsável pela perda ou dano, incluindo furto ou

roubo, que possa ocorrer no bem. O comprador fica

igualmente responsável por todas as despesas de

remoção, armazenamento e/ou seguro do bem a que

haja lugar, nos termos do preçário em vigor.

ART. 15º - Responsabilidade da “Cabral Moncada
Leilões”
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

direito a receber quantia igual à paga até esse

momento pelo bem, não tendo direito a qualquer

compensação, indemnização ou juros.

ART. 16º - Consequências do não pagamento
Caso o comprador não proceda ao pagamento da quantia

total da venda no prazo de dez (10) dias contados 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

consequente possibilidade de ser intentada acção

judicial 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

termos previstos em b).

B.4. RESPONSABILIDADE DA “CABRAL MONCADA
LEILÕES”
ART. 17º - Responsabilidade pelas descrições
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
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ao estado de conservação) dos bens efectuadas nos

seus catálogos, sem prejuízo de as poder corrigir

pública e verbalmente até ao momento da venda.

ART. 18º - Estado de conservação e casos especiais
Todos os bens são vendidos no estado de conservação

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

eventuais restauros, faltas ou defeitos que ali se

mencionem.

a) no caso de bens cuja constituição inclua

mecanismos, 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

responsabilidade 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

atribuição de autoria pela “Cabral Moncada Leilões” a

não ser nos casos em que essa autoria seja

expressamente assumida no início da descrição.

ART. 19º - Vícios das descrições
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

arrematação, 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 - Ónus da prova
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

artigos anteriores.

ART. 21º - Peritagem de suporte
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 - Fotografias
As fotografias ou representações do bem no catálogo

destinam-se, exclusivamente, à identificação do bem

sujeito a venda.

ART. 23º - Reivindicações de terceiros
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

autoridades 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 - Restrições à transmissão, exportação e
similares
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 quanto à detenção, uso, fruição ou

transmissibilidade, incluindo ao abrigo da legislação

de protecção do património cultural,

independentemente da data em que haja sido

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 reclamados pelo comprador

directamente ao vendedor ou terceiro 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

pretendido 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 - Limitação de responsabilidade
Excepto em caso de dolo e sem prejuízo do seguro

legalmente obrigatório, a eventual responsabilidade 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 - Independência
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 compradores dos bens colocados em

leilão.

ART. 2º - Autorização de publicitação
O vendedor e o comprador autorizam expressamente 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 - Foro
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

exclusivamente competente o foro da comarca de

Lisboa.

D. CONDIÇÕES RELATIVAS AOS LEILÕES ONLINE E
À PARTICIPAÇÃO ONLINE EM LEILÕES
PRESENCIAIS
As Condições Negociais antecedentes aplicam-se aos

leilões online e à participação online em leilões

presenciais, com as seguintes adaptações e

modificações, decorrentes da sua especificidade:

ART. 1º - Plataformas
A “Cabral Moncada Leilões” organiza leilões

exclusivamente online, no sítio Internet / website da

“Cabral Moncada Leilões”, em www.cml.pt – adiante a

“Plataforma CML”. A “Cabral Moncada Leilões” permite

ainda a participação online (incluindo a emissão de ordens

de compra e a licitação) nos respectivos leilões

presenciais, através de determinadas plataformas geridas

por terceiros – adiante as “Plataformas de Terceiros”.

ART. 2º - Catálogo dos leilões online
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 na

Plataforma CML.

ART. 3º - Registo online
a) Para poder emitir ordens de compra e licitar num

leilão online, o potencial comprador deverá ser maior

de idade e registar-se antecipadamente na Plataforma

CML, preenchendo obrigatoriamente os campos de

onde constem o seu nome, morada, número de

contribuinte, contacto telefónico e email e declarando

conhecer e aceitar as presentes Condições Negociais. 

b) Para poder emitir ordens de compra e licitar online num

leilão presencial, o potencial comprador deverá registar-se

antecipadamente numa das Plataformas de Terceiros em

que o leilão em causa tenha sido disponibilizado pela

“Cabral Moncada Leilões”, cumprindo as regras e

vinculando-se aos termos e condições de tal plataforma. Ao

fazê-lo e emitir ordens de compra e/ou licitar num leilão

presencial da “Cabral Moncada Leilões”, o potencial

comprador aceita ainda vincular-se às presentes Condições

Negociais, que prevalecerão, em caso de contradição, sobre

os termos e condições de tal plataforma.

c) A palavra-passe escolhida e demais meios de

autenticação aquando do registo na Plataforma CML

ou, consoante o caso, numa das Plataformas de

Terceiros deverão ser mantidos confidenciais pelo

potencial comprador, responsabilizando-se este por

qualquer acesso não autorizado à respectiva conta.

d) A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se o direito de

cancelar ou suspender o registo de quem não tiver

pontualmente cumprido obrigações, designadamente

de pagamento e levantamento de um ou mais bens, em

leilões anteriores.

ART. 4º - Ordens de compra e licitações nos leilões
online
a) Nos leilões online da “Cabral Moncada Leilões” só

serão aceites ordens de compra e licitações online

através da Plataforma CML, devendo o licitante e

potencial comprador registar-se nos termos da alínea

a) do artigo anterior;

b) Só serão aceites ordens de compra e licitações de

valor igual ou superior ao valor de base de cada bem;

c) 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 ou licitações online

eventualmente recebidas para o mesmo bem.
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d) Os incrementos dos lances online não excederão em

nenhum caso 10% do valor da ordem de compra

precedente;

e) As ordens de compra e licitações online recebidas e

aceites pela “Cabral Moncada Leilões” são confidenciais;

f) O licitante e potencial comprador aceita que as suas

ordens de compra e licitações na Plataforma CML, uma

vez aceites, são definitivas e não podem, por qualquer

meio, ser anuladas ou revogadas até ao termo do prazo

em que decorra o leilão em causa.

ART. 5º - Pagamento e levantamento nos leilões online
a) 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%;

b) Nos casos excepcionais devidamente assinalados no

catálogo, poderá ainda ser devido IVA sobre o montante da

arrematação;

c) O comprador online obriga-se a proceder ao pagamento

referido nas alíneas anteriores e a levantar o bem durante

os dez (10) dias seguintes ao termo do leilão;

d) O pagamento poderá ser efectuado através de

numerário (até ao valor máximo de € 3.000),

multibanco, transferência bancária ou cheque visado; no

caso de o pagamento se efectuar através de cheque não

visado, só se considera paga a quantia total da venda

depois de boa cobrança, independentemente do bem

poder estar já na posse do comprador;

e) 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 titularidade,

o bem permanece propriedade do vendedor;

f) 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 intentar acção

ou anular a venda, aplicando-se o art.º 16.º das

presentes Condições Negociais, para o qual se remete;

g) 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 colaboradores 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.

h) As regras previstas no presente artigo são

exclusivamente aplicáveis aos leilões online. Em caso

de licitação e compra online em leilões presenciais,

aplicam-se as regras destes últimos, tal como

constantes das Secções antecedentes.

ART. 6º - Inexistência do direito de livre resolução
O comprador online em leilões online ou presenciais

reconhece que, por ter efectuado uma compra em leilão,

não beneficia do direito de livre resolução do contrato

previsto na legislação que regula os contratos celebrados à

distância.

ART. 7º - Responsabilidade
a) A Plataforma CML opera, em todas as fases

(incluindo, sem limitar, registo, acesso à conta por

parte de utilizadores registados, gestão de ordens de

compra e licitações, determinação da licitação

vencedora e comunicação com os utilizadores

registados) de forma totalmente automatizada. As

Plataformas de Terceiros operam igualmente de forma

pelo menos parcialmente automatizada. Em ambos os

casos, podem ocorrer períodos de indisponibilidade da

Plataforma CML ou das Plataformas de Terceiros e/ou

problemas e erros de funcionamento das mesmas, os

quais podem ser causados por múltiplos factores,

incluindo, designadamente, problemas de ligação à

Internet, sobrecarga, vírus e ataques informáticos e

inconsistências e erros de programação – adiante os

“Problemas de Funcionamento da Plataforma”. 

b) No caso dos leilões online, os Problemas de

Funcionamento da Plataforma podem comprometer a

realização de um ou mais leilões online ou afectar, dentro

de determinado leilão, um ou mais lotes; de igual forma,

os Problemas de Funcionamento da Plataforma podem

afectar a generalidade dos utilizadores, um grupo de

utilizadores ou apenas determinado utilizador em

concreto, que pode, designadamente, não se conseguir

registar, não conseguir aceder à respectiva conta, não

conseguir colocar uma ordem de compra ou uma

licitação, colocar uma ordem compra ou uma licitação

que não venha a ser tida em consideração ou não receber

determinadas comunicações (por exemplo de licitação

ultrapassada) ou receber comunicações erradas.

c) No caso dos leilões presenciais, os Problemas de

Funcionamento da Plataforma podem levar a que um ou

mais utilizadores não se consigam registar, não consigam

aceder à respectiva conta, não consigam colocar ordens

de compra ou licitações, coloquem uma ordem de compra

ou uma licitação que não venha a ser tida em

consideração ou não recebam determinadas

comunicações (por exemplo de licitação ultrapassada) ou

recebam comunicações erradas. Assim, sempre que um

potencial comprador pretenda certificar-se da efectiva

licitação de determinado ou de determinados bens,

deverá comparecer e licitar pessoalmente no respectivo

leilão, considerando a “Cabral Moncada Leilões” que a

presença do potencial comprador é, em qualquer caso, a

forma mais adequada de salvaguardar os seus interesses.

d) Nem a “Cabral Moncada Leilões”, nem os seus

representantes, trabalhadores ou colaboradores poderão,

em caso algum, ser responsabilizados por quaisquer

Problemas de Funcionamento da Plataforma.

e) No caso de se verificar um Problema de Funcionamento

da Plataforma num leilão online, a “Cabral Moncada

Leilões” poderá, mas não se encontra obrigada a, repetir o

leilão afectado ou recolocar os bens afectados em novo

leilão presencial ou online. No caso de se verificar um

Problema de Funcionamento da Plataforma num leilão

presencial, caberá ao pregoeiro decidir, com total poder

discricionário, qualquer dúvida que ocorra.

IMPORTANTE
PREVENÇÃO E COMBATE AO BRANQUEAMENTO
DE CAPITAIS E AO FINANCIAMENTO DO
TERRORISMO
Nos termos da Lei nº 83/2017, de 18 de Agosto, e do

Regulamento nº 314/2018, de 25 de Maio, a “Cabral

Moncada Leilões” está sujeita ao cumprimento dos

deveres gerais de PCBC/FT. O dever de identificação e

diligência (art. 23º e segs. da Lei e art. 5º do

Regulamento) é exigível para o estabelecimento de

relações de negócio, bem como para a realização de

transacções ocasionais de montante igual ou superior a

€ 15.000, independentemente da forma de pagamento

e de a transacção ser realizada através de uma única

operação ou de várias operações aparentemente

realizadas entre si.

REGULAMENTO GERAL DE PROTECÇÃO DE DADOS 
Nos termos e para os efeitos do RGPD e conforme a

Política de Privacidade a que está adstrita, e para que

se remete, a “Cabral Moncada Leilões” compromete-se a

tratar os dados pessoais de forma lícita, com respeito

pelo princípio da boa-fé e com absoluta

confidencialidade, garantindo que os dados pessoais

recolhidos são adequados, pertinentes e não excessivos

relativamente às finalidades para que são recolhidos e

tratados.

REGIME JURÍDICO DA OURIVESARIA E DAS
CONTRASTARIAS – Lei nº 98/2015, de 18.8.2015 e
Dec. Lei nº 44/2016 de 17.8.2016
Todos e cada um dos bens constituídos por metais

preciosos, 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
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,

colocados em venda pela “Cabral Moncada Leilões”,

foram previamente certificados em conformidade com

as disposições da CITES. Nos termos da legislação

aplicável, o respectivo comprador deverá solicitar o

novo registo em seu nome junto da autoridade

competente.

INFORMAÇÃO PRESTADA NOS TERMOS DA LEI
144/2015 (ENTIDADES DE RESOLUÇÃO
ALTERNATIVA DE LITÍGIOS DE CONSUMO)
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
Maio 2019

282                                                                          

1      



110    COFRE NAMBAN



87    VELOSO SALGADO



PRÓXIMO LEILÃO
PRESENCIAL

LEILÃO 207 

Colecção Particular de Arte
Moderna e Contemporânea

26 de Outubro de 2020

LEILÃO 208 

Arte Moderna e Contemporânea

16 de Novembro de 2020

LEILÃO 209 

Antiguidades e Obras de Arte
Moderna e Contemporânea

14 de Dezembro de 2020

LEILõES ONLINE

Regularidade Semanal

Carácter Temático

www.cml.pt  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
De segunda a sexta-feira, das 10h00 às 19h00

VENDA DE BENS EM LEILãO

AVALIAçãO INFORMAL / MARCAçÕES  
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  
213 954 781 - info@cml.pt

A Cabral Moncada Leilões assegura um serviço
permanente 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 
(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.

Através das Plataformas Online onde o leilão presencial
tenha sido disponilizado pela Cabral Moncada Leilões.

TESOURARIA - COMPRADORES
Rosário  Azevedo / Clara Ferraz / Helena Bairrão
Oleiro / Alexandra Gameiro - tc@cml.pt

TESOURARIA - VENDEDORES
Dulce Quaresma / Joana Loureiro / Diogo Wagner
de Alvim - tvf@cml.pt

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
Leilões Presenciais

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 120.000 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

Seguramos os bens que nos são
confiados numa companhia 

e numa corretora de referência,
especializadas em seguros de arte
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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,
comercialmente designada por CABRAL MONCADA
LEILÕES, é uma empresa portuguesa especializada em
ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE e ARTE MODERNA E
CONTEMPORÂNEA, desenvolvendo a sua actividade em
duas áreas principais: LEILÕES - PRESENCIAIS E ONLINE
- e AVALIAÇÕES; e duas complementares: PERITAGENS e
CONSULTADORIA.

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 actividade
leiloeira de 23.11.2015 e da apólice de seguro de
responsabilidade civil Hiscox € 200.000 nº 2503667. É
administrada pelos seus sócios Miguel Cabral de
Moncada e Pedro Maria de Alvim.

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 assegura um
serviço permanente de consultadoria, peritagem e avaliação
de bens, em particular antiguidades, mobiliário, pintura,
escultura e arte sacra, arte Lusíada, pratas, jóias e moedas,
porcelanas orientais e europeias, faianças, tapeçarias,
bronzes e metais, objectos de arte e de decoração, relógios,
armas, uniformes, arte tribal, vinhos, brinquedos, livros,
manuscritos e encadernações, gravuras, designadamente
para efeitos de partilha, de seguro, de venda em leilão, de
actualização de activos patrimoniais, etc.

O presente GUIA DO CLIENTE constitui uma síntese
meramente informativa das CONDIÇÕES NEGOCIAIS em
vigor (para que se remete em www.cml.pt), e dos passos a
seguir para uma eventual venda ou compra em leilão. Nele
poderão ser obtidas respostas para as questões que mais
frequentemente nos são colocadas.

Nota preliminar: as CONDIÇÕES NEGOCIAIS aplicam-se a
todos os leilões organizados pela CABRAL MONCADA
LEILÕES sejam eles presenciais ou online; aos leilões
online e à participação online em leilões presenciais, as
referidas CONDIÇÕES NEGOCIAIS são aplicáveis com as
adaptações e modificações decorrentes da sua especificidade
nelas expressamente previstas e para que se remete.

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, para um número necessariamente restrito de
bens, será apresentada sob a forma de Proposta de
Contrato; é gratuita e não implica qualquer obrigação de
colocação em leilão. *(Excepto vinhos).

Que fazer no caso de não poder trazer o bem consigo?
Se o bem for de difícil transporte ou muito frágil, poderá,
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 colocação em leilão.
           
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
colocação em leilão. Tal como nos casos anteriores, a
avaliação, informal, é gratuita e não implica qualquer
obrigação de colocação em leilão.

Avaliação formal de bens
Sempre que, porém, o interessado pretenda dispor de uma
avaliação formal, escrita e assinada – designadamente 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 escalões, 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:
1. Sempre que a CABRAL MONCADA LEILÕES entenda
que determinados bens, ou autorias, embora insusceptíveis
de peritagem são susceptíveis de avaliação, os respectivos
valores serão indicados sob reserva e a título
necessariamente indicativo; para efeitos do cálculo dos
honorários tais valores serão reduzidos, nesses casos, 
em 50%;
2. O custo da avaliação formal dos bens que
subsequentemente sejam colocados e vendidos em leilão
será deduzido ao montante devido pelo proprietário 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 preferência

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;

• 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
confiados e com quem mantém uma parceria há mais de
dez anos, no âmbito da qual lhe prestarão toda a
assistência 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
proprietário do bem constarão obrigatoriamente, para além
das Condições Negociais inerentes ao vendedor, a
identificação completa, civil e fiscal deste, a
identificação 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,
também designado por reserva, corresponderá ao valor
estipulado pela avaliação efectuada; o mesmo valor
constará expressamente no correspondente catálogo.
(Preço mínimo de venda acordado pelas partes no contrato
/ 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 online ................................................ € 2,00
por bem, incluindo bens não vendidos
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 representar 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 e Dec.
Lei nº 44/2016 de 17.8.2016
Todos e cada um dos bens constituídos por metais
preciosos, 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.
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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 certificados, 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 ....€ 31,30 (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
pagamento 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 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.

Bens não vendidos em leilão (retirados); sua
recolocação em venda
Ao assinar o contrato o vendedor poderá autorizar
expressamente a recolocação em leilão dos bens não
vendidos com a seguinte redução: Leilões presenciais:
30%; Leilões online: 50%. Nesse caso, não serão devidas
despesas de armazenamento previstas no preçário em
vigor.

COMO COMPRAR BENS EM LEILÃO?

LEILÕES PRESENCIAIS

Antes do leilão presencial – Catálogo e exposição
O catálogo de cada leilão presencial está disponível em
www.cml.pt; a sua versão impressa pode ser obtida
directamente junto da CABRAL MONCADA LEILÕES.
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 período de
exposição inclui sempre um fim-de-semana de forma a
facilitar a visita a quem tem dificuldade em o fazer durante
a semana. No domingo é apenas das 15h00 às 20h00.

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.

Acesso e licitação
É livre e gratuito o acesso à sala onde decorrem os leilões
presenciais, 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
condições a arrematação desejada.
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.

Como licitar?
Existem diversas formas de licitar e comprar bens nos
leilões presenciais: pessoalmente; ordem de compra;
pedido de licitação telefónica; através das
Plataformas Online onde o leilão presencial tenha
sido disponilizado. 

Pessoalmente
O interessado deverá registar-se à entrada das instalações
da CABRAL MONCADA LEILÕES bastando preencher e
assinar o impresso que lhe será fornecido para o efeito
(nome, morada, telefone, nº do bilhete de
identidade/passaporte, nº fiscal de contribuinte; as
Condições Negociais inerentes ao comprador encontram-
se reproduzidas no referido impresso); ser-lhe-á entregue
uma raquete numerada com que deverá licitar.
Para o fazer basta levantar e mostrar claramente 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 respectivo valor de venda,
passando ao seguinte.

Através de ordem de compra
O impresso de ordem de compra poderá ser obtido em
www.cml.pt ou solicitado à CABRAL MONCADA
LEILÕES. Basta preencher, assinar e entregar o referido
impresso, pessoalmente, por e-mail 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 possível,
não excedendo o valor máximo que para os mesmos tenha
sido especificado. 
O serviço de execução de ordens de compra é prestado a
título de cortesia aos compradores que não possam estar
presentes e têm carácter confidencial e gratuito.

Por telefone
O impresso de pedido de licitação telefónica poderá
ser obtido em www.cml.pt ou solicitado à CABRAL
MONCADA LEILÕES. Basta preencher, assinar e entregar
o referido impresso, pessoalmente, por e-mail ou por fax,
pelo menos três horas antes do início da respectiva
sessão. Será contactado telefonicamente pela CABRAL
MONCADA LEILÕES a partir da sala onde decorre o
leilão, em momento anterior à colocação em praça do bem
ou bens que pretende licitar, por forma a poder
acompanhar a respectiva licitação.
O serviço de licitação telefónica é prestado a título de
cortesia aos compradores que não possam estar presentes
e têm carácter confidencial e gratuito.

Através das Plataformas Online onde o leilão
presencial tenha sido disponilizado. 

LEILÕES ONLINE

Conforme referido no início do Guia do Cliente, as
Condições Negociais aplicam-se aos leilões online e à
participação online em leilões presenciais, com as
adaptações e modificações, decorrentes da sua
especificidade, para que se remete.

Antes do leilão online
Os catálogos com as imagens e as descrições de todos e
cada um dos lotes que integram os leilões online apenas
estão disponíveis em versão digital no website da
“Cabral Moncada Leilões” www.cml.pt

Como licitar nos leilões online? 
Registo e licitação nos leilões online – ordens de
compra
Para poder licitar, o potencial comprador online deverá
ser maior de idade, registar-se antecipadamente no
website da “Cabral Moncada Leilões”, preenchendo
obrigatoriamente os campos de onde constem o seu
nome, morada, número de contribuinte, contacto
telefónico e e-mail e declarando conhecer e aceitar as
Condições Negociais. 
O potencial comprador online deverá manter confidencial
a password que escolheu no acto do registo e é
responsável pela sua utilização.

Irrevogabilidade e confidencialidade
As ordens de compra online recebidas durante a
realização do leilão online através do website da “Cabral
Moncada Leilões”, uma vez aceites, são definitivas e não
podem ser anuladas ou revogadas; as ordens de compra
online recebidas e aceites pela “Cabral Moncada Leilões”
são confidenciais.

Valor mínimo e execução das ordens de compra
Para poder ser aceite, a ordem de compra (licitação)
deverá ser de valor igual ou superior ao valor de base de
cada bem.
Se a sua ordem de compra (licitação) para determinado
lote for superior ao respectivo valor de base, a plataforma
de licitação incrementará gradual e automaticamente as
licitações em cumprimento da sua ordem de compra, por
forma a garantir que a mesma cobre quaisquer outras
ordens de compra de valor inferior à sua (até atingir o
valor máximo por si indicado, o qual, sendo confidencial,
poderá todavia consultar a todo o tempo).
Nos casos em que sejam recebidas duas ordens de compra
com o mesmo valor, terá prioridade a que for recebida em
primeiro lugar.
Se, em qualquer momento, o valor máximo estabelecido
na sua ordem de compra (licitação) for ultrapassado,
receberá um e-mail com essa informação. Poderá então, se
o desejar, apresentar uma nova ordem de compra
(licitação) de valor superior.

Período de apresentação das ordens de compra 
(licitações)
As ordens de compra (licitações) podem ser submetidas
na plataforma online desde o início do leilão até ao
encerramento da licitação de cada um dos lotes que 
o integram.
Evolução da licitação online
Os incrementos das licitações online são estabelecidos
pela “Cabral Moncada Leilões” de acordo com a seguinte
tabela:
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Intervalo de valores (€)         Evolução (€)
0 - 50                                      2
50 - 100                                   5
100 - 200                                 10
200 - 300                                 20
300 - 800                                25
800 - 1.400                              50
1.400 - 3.000                           100
3.000 - 8.000                          250
8.000 - 14.000                        500
14.000 - 30.000                      1.000
30.000 - 80.000                      2.500
Acima de 80.000                     5.000

Monitorização da licitação
Assim que inserir uma ordem de compra (licitação) num
lote, receberá, no écran, uma notificação que o informará
se a mesma é (ou não) a mais elevada. Se o valor máximo
da sua ordem de compra (licitação) for ultrapassado,
receberá essa informação por e-mail, e terá acesso a um
“link” onde o poderá aumentar. Aconselhamo-lo a
acompanhar o processo de licitação dos seus lotes
enquanto durar o leilão, por forma a garantir que a sua
ordem de compra (licitação) é a mais elevada até ao seu
encerramento.

Termo do leilão
A licitação dos lotes encerrará, progressiva e
sequencialmente, com intervalos de 15 segundos entre
cada lote, a partir da hora prevista para o termo do
leilão.
Todavia, nos casos em que seja recebida uma ordem de
compra (licitação) para determinado lote até três
minutos antes da hora do termo do leilão, a “Cabral
Moncada Leilões” prolongará automaticamente a
licitação desse lote durante mais três minutos, contados
a partir da hora de apresentação da última ordem de
compra (licitação); e assim sucessivamente. O
encerramento da licitação de cada lote em concreto
estará indicado junto ao mesmo.
O prolongamento da hora de encerramento da licitação de
qualquer lote não afectará a dos lotes seguintes, o que
poderá resultar no encerramento dos mesmos fora da sua
ordem numérica.

Lotes ganhos
Se mantiver a sua posição de melhor licitador até ao
encerramento da licitação do(s) lote(s), receberá um e-mail,
no fim do leilão, com informação sobre a(s) sua(s)
compra(s).

Inexistência do direito de livre resolução
O comprador online em leilões online ou presenciais
reconhece que, por ter efectuado uma compra em leilão,
não beneficia do direito de livre resolução do contrato
previsto na legislação que regula os contratos celebrados
à distância.

Responsabilidade
A plataforma online da CABRAL MONCADA LEILÕES
opera, em todas as fases (designadamente registo,
acesso à conta por parte de utilizadores registados,
gestão de ordens de compra e licitações, determinação
da licitação vencedora e comunicação com os
utilizadores registados) de forma totalmente
automatizada. 
Podem ocorrer períodos de indisponibilidade da
plataforma online da CABRAL MONCADA LEILÕES ou
das Plataformas de Terceiros e/ou problemas e erros de
funcionamento das mesmas, os quais podem ser causados

por múltiplos factores, incluindo, designadamente,
problemas de ligação à Internet, sobrecarga, vírus e
ataques informáticos e inconsistências e erros de
programação. 

No caso dos leilões online, os problemas de
funcionamento da plataforma podem comprometer a
realização de um ou mais leilões online ou afectar, dentro
de determinado leilão, um ou mais lotes.

De igual forma, os problemas de funcionamento da
Plataforma podem afectar a generalidade dos
utilizadores, um grupo de utilizadores ou apenas
determinado utilizador em concreto, que pode,
designadamente, não se conseguir registar, não
conseguir aceder à respectiva conta, não conseguir
colocar uma ordem de compra ou uma licitação, colocar
uma ordem compra ou uma    licitação que não venha a ser
tida em consideração ou não receber determinadas
comunicações (por exemplo de licitação ultrapassada)
ou receber comunicações erradas.

Nem a CABRAL MONCADA LEILÕES nem os seus
representantes, trabalhadores ou colaboradores
poderão, em caso algum, ser responsabilizados por
quaisquer problemas de funcionamento da
plataforma.

No caso de se verificar um problema de
funcionamento da plataforma num leilão online, a
CABRAL MONCADA LEILÕES poderá, mas não se
encontra obrigada a, repetir o leilão afectado ou
recolocar os bens afectados em novo leilão presencial ou
online.

DEPOIS DO LEILÃO – PRESENCIAL OU ONLINE

Se comprar um bem em leilão, presencial ou online,
quais as minhas obrigações?
1. 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:

2. Deverá levantar o bem.

Pagamento e levantamento de bens adquiridos:
Prazo: devem ser efectuados nos dez (10) dias seguintes
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
comprador (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 Sociedade
Comercial de Leilões “O Pregão”, Lda.; as despesas a que
haja lugar são da responsabilidade do comprador);
Numerário até € 3.000 (Nota: valores superiores a esse
montante deverão ser efectuados pelo comprador directamente
nas contas abaixo indicadas; não é aceite numerário para
pagamento de bens adquiridos nos leilões online).

Por favor note que não são aceites cartões de crédito.

LEILÕES PRESENCIAIS E LEILÕES ONLINE
Banco: Banco BPI, S.A. 
Nome da conta: Sociedade Comercial de Leilões 
“O Pregão”, Lda.
IBAN: PT 50 0010 0000 5034 1370 0014 2
SWIFT Code: BBPIPTPL

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 Compradores. 

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

LEILÕES ONLINE – ADJUDICAÇÃO A TERCEIRO EM
CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO
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 online, sem que o cliente comprador
se possa opor ou pedir qualquer indemnização.

IMPORTANTE

REGULAMENTO GERAL DE PROTECÇÃO DE DADOS 
– RGPD
Nos termos e para os efeitos do RGPD e conforme a Política de
Privacidade a que está adstrita, e para que se remete, a “Cabral
Moncada Leilões” compromete-se a tratar os dados pessoais de
forma lícita, com respeito pelo princípio da boa-fé e com
absoluta confidencialidade, garantindo que os dados pessoais
recolhidos são adequados, pertinentes e não excessivos
relativamente às finalidades para que são recolhidos e tratados.

CERTIFICADO CITES
Nos termos da legislação aplicável, o comprador de bem sujeito
a certificado CITES deverá solicitar o novo registo em seu nome
junto da autoridade competente.

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.

Janeiro 2020

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

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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