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A ABRIR
CAROS AMIGOS,

É com muito gosto que lhes apresentamos o catálogo do nosso Leilão Presencial 219, dedicado às Antiguidades e Obras de Arte,
Livros Antigos, Arte Moderna e Contemporânea: um leilão especial, de sessão única, abrangendo um conjunto alargado de bens
de particular qualidade, raridade e antiguidade.

Alguns destaques:

CAPA: BALTAZAR GOMES FIGUEIRA (1604-1674) E JOSEFA DE ÓBIDOS (OU DE AYALA) (1630-1684) - “Mês de Abril” 
(c. 1668), inscrição manuscrita “Pascoa de flores Abril/[...]/quando Alleluya amanhece/[...]”, assinado “Obidos" (Lote 150).

Pintura e Escultura 

Circuncisão do Menino Jesus, óleo sobre madeira, cópia de painel do Retábulo da Capela-mor da Sé de Lamego, da•
autoria de Vasco Fernandes (Grão Vasco) - c. 1475-1542, escola Portuguesa, séc. XVI (meados) (Lote 90);

JEAN PILLEMENT - 1728-1808 - Paisagens com figuras, par de óleos sobre cobre, assinados (Lote 96);•
MORGADO DE SETÚBAL (JOSÉ ANTÓNIO BENEDITO SOARES DA GAMA DE FARIA E BARROS) - 1752-1809 - Velhos•
na taberna, óleo sobre tela, assinado e datado de 1798 (Lote 152);

JOAQUIM MARQUES - 1755-1822 - Vista da foz do rio Douro, Porto, óleo sobre tela (Lote 151);•
ALFREDO KEIL - 1850-1907 - “O mosqueteiro”, óleo sobre tela, assinado e datado de 1875 (Lote 95); “Rua dos•
Amores - Collares”, óleo sobre tela colada em cartão, assinado e datado de 1881 (Lote 155);

ANTÓNIO RAMALHO - 1858-1916 - Pescadores à linha, óleo sobre madeira, assinado e datado de Paris - 1884-86,•
dedicado À Mme VAILLANT-COUTURIER - SOUVENIR D'AMITIÉ (Lote 156);

JOÃO VAZ - 1859-1931 - “Barcos no Sado”, óleo sobre tela, assinado e datado 1884 (Lote 98); “Forte de Nossa•
Senhora da Assunção - Vila do Conde”, óleo sobre tela, assinado (Lote 161); “Vista de cais com embarcações”,
óleo sobre madeira, assinado (Lote 167);

HENRIQUE POUSÃO - 1859-1884 - “Casas rústicas de Odemira”, óleo sobre tela, assinado (Lote 166);•
CARLOS REIS - 1863-1940 - Horta, óleo sobre tela, assinado (Lote 97); Paisagem com figura, óleo sobre tela, assinado•
(Lote 162);

ALVES CARDOSO - 1883-1930 - Ceifeira, óleo sobre tela, assinado e datado de 1912 (Lote 159); “Ao fim da tarde”, óleo•
sobre tela, assinado e datado de 1921 (Lote 160); Paisagem com ruínas, óleo sobre tela, assinado e datado de 1908
(Lote 164);

AMADEO DE SOUZA-CARDOSO - 1887-1918 - “Tu pars? - Oui j’ai mal au coeur”, aguarela sobre papel, assinada•
(Lote 302);

JORGE VIEIRA - 1922-1998 - Cabeça masculina, escultura em terracota com engobes (Lote 249); Cavaleiro, placa •
em terracota com engobes (Lote 250); Casal, escultura em bronze patinado (Lote 251); Mocho, escultura em bronze
patinado (Lote 252);

ANTÓNIO CHARRUA - 1925-2008 - Sem título, tríptico, óleo sobre tela, assinado e datado de 1994 (Lote 313);•
JÚLIO POMAR - 1926-2018 - “Tigre Azul”, colagem e pintura acrílica sobre tela colada em tela, assinada e datada •
de 1980 (Lote 307);

MANUEL CARGALEIRO - NASC. 1927 - Sem título, guache sobre papel (Lotes 311, 312, 323); técnica mista sobre papel•
(Lotes 324 e 325);

ÁLVARO LAPA - 1939-2006 - “Plurador (3)”, acrílico e colagem sobre platex, assinado (Lote 314); Sem título, acrílico,•
pastel de óleo e colagem sobre papel (Lote 316); “Oral”, tinta da China sobre papel, assinada (Lote 317); Sem título,
acrílico sobre tela, assinado (Lote 318).

ANTIGUIDADES

Arte Indo-Portuguesa

Escritório, sissó, faixas com embutidos de marfim gravado, vertente Mogol, séc. XVII (Lote 276);•
Escritório, teca, revestimento integral a ébano e sissó com filetes e faixas embutidas de marfim e ébano, vertente•
Mogol, séc. XVI/XVII (Lote 277);

Anjos ajoelhados, par de esculturas em marfim, séc. XVII/XVIII (Lote 281);•
Senhora europeia, iluminura sobre papel, Índia, Rajastão, provavelmente Bikaner, séc. XVIII (1º quartel) (Lote 293);•



Arte Namban

Cofre, madeira revestida a laca negra com incrustações de madrepérola e decoração a ouro “Flores”, •
período Momoyama (1573-1615) (Lote 275).

PORCELANA CHINESA DE EXPORTAÇÃO

Terrina “Cabeça de Javali”, decoração policromada e dourada, reinado Qianlong (1736-1795) (Lote 67);•
Garniture, porcelana Chinesa de exportação, decoração relevada, policromada e dourada “Flores e frutos”, pomos•
das tampas relevados “Leões budistas” com decoração a azul e dourado reinado Yongzheng (1722-1735) (Lote 70); 

MOBILIÁRIO

Cómoda «torta e retorta», D. João V (1706-1750)/D. José (1750-1777), nogueira com entalhamentos, Portuguesa •
(Lote 41);

Armário copeiro com três gavetões simulando oito gavetas, barroco, pau-santo, Português – Açores, •
séc. XVII (2ª metade) (Lote 33);

LIVROS RAROS – LOTES 201 A 248

SAN ROMAN Y RIBADENEYRA, Frei Antonio de, O.S.B.- HISTORIA GENERAL | DE LA YNDIA ORIENTAL •
En Valladolid: por Luis Sanchez, 1603 (Lote 247);

FERNANDO PESSOA Antinous: a poem / by Fernando Pessoa.- Lisbon: Monteiro &amp; Co., 1918 (Lote 248);•
MANUSCRITO.- ARRAIS, D. Frei Amador, O.C.C.- Bula do Papa Gregório XIII, confirmando a eleição de D. Frei•
Amador Arrais para Bispo de Portalegre.- Século XVI (1581) (pergaminho) (Lote 222);

GRAVURAS – LOTES 100 a 119

Diversas vistas da cidade de Lisboa – Lotes 100, 105, 107, 113, 116 e 117;•
“Gula” e “Soberba”, duas gravuras a talhe-doce (buril), da autoria de Pieter ven der Heyden (ca. 1530-ca.1585),•
segundo original de Pieter Brueghel o Velho (1525/1569) da série “Sete pecados capitais” (Lotes 118 e 119);

NEWCASTLE, William Cavendish, 1st Duke of.- 3 conjuntos de 4 gravuras a talhe-doce (buril e água-forte) da obra•
“Methode et invention nouvelle de dresser les chevaux”.- A Londres: Chez Jean Brindley, 1737 (Lotes 109, 110, 111);

JAPÃO.- Iapponiae Noua &amp; accurata descriptio Per R.P. Antonium Francisco Cardim Societatis IESV et Elogia•
Iapponica.- [Romae: Typis Heredum Corbelleti, 1646].- 1 gravura a talhe-doce (Lote 108).

PRATAS E JÓIAS 

Diversas salvas de aparato e de casamento, prata repuxada e cinzelada, séc. XVII; XVIII e XIX (Lotes 403 a 410);•
Par de brincos, platina e ouro, cravejados com 8 diamantes em talhe antigo de brilhante com o peso aproximado •
de 2,70 ct.; Portugueses, séc. séc. XX/XXI contraste pós-2021 (Lote 390);

Anel, ouro e prata, cravejado com diamantes em talhe rosa e 15 em talhe antigo de brilhante com o peso•
aproximado de 5,0 ct., tendo o maior cerca de 1,25 ct., séc. XIX/XX (Lote 393);

Diversos

Diversas casacas e calções em seda bordada, Portugueses, séc. XVIII (Lotes 374 a 378);•
Putto com ave e Putto com romã, par de esculturas em mármore, Europeias, séc. XVIII (2ª metade) (Lote 194);•
Gato, escultura em faiança provavelmente da Real Fábrica de Louça, ao Rato, Portuguesa, séc. XVIII (4º quartel)•
(Lote 21);

Relógio de mesa - duas esculturas "Putti alegóricos à «Literatura» e à «Pintura» Napoleão III (1848-1870) bronze•
dourado e patinado séc. XIX (2ª metade) marca de fabricante JAPY FRERES & Cie G[ran]de Med[aile] d'Honneur
(Lote 53);

Diversos tapetes orientais – Turquistão, Irão, Índia e Turquia - Lotes 120 a 134;•
Diversos tabuleiros e peças de xadrez e outros jogos – Lotes 328 a 340.•

Esperando ter o gosto de os receber em breve, presencial ou virtualmente, a todos desejamos desde já, com os nossos
cumprimentos, muito Boas Festas!

Pedro Maria de Alvim Miguel Cabral de Moncada



LEILÕES ONLINE

1403 ARTE MODERNA & CONTEMPORÂNEA
28 de Novembro a 4 de Dezembro

1404 BRINQUEDOS, ANTIGUIDADES & OBJECTOS DE DECORAÇÃO
5 a 11 de Dezembro
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“Tradição à Mesa - Vinhos e Receitas do Turf Club”, com prefácio de Virgílio Nogueiro Gomes, é uma obra profusamente ilustrada,
que descreve o culto da mesa, num dos clubes com maior tradição em Portugal. Foram convidados a participar nesta edição vinte
sócios do Turf Club. Os sócios participantes dividem-se em dezassete produtores de vinho, dois de azeite e um de figos. Todos
descrevem o historial das suas casas agrícolas, selecionam os seus vinhos e divulgam receitas inéditas cozinhadas e saboreados
nos ambientes únicos das suas quintas. Os vinhos de grande qualidade selecionados, representam a maior parte das regiões
vinícolas de Portugal. Dentro dos vinhos apresentados, dão-se a conhecer – os tintos, os brancos, os rosés e até os vinhos
generosos; alguns deles chamados vinhos de quinta. Para complementar esta associação dos vinhos á gastronomia, o Turf Club
contribuiu também com receitas únicas de pratos servidos no dia a dia aos seus sócios. O azeite e o figo também têm um
destaque nesta edição. Conforme escreve no prefácio Virgílio Nogueiro Gomes: “Um dos ingredientes mais importantes em
Portugal é, seguramente,
o azeite, que tem bons
exemplos no livro, assim
como os figos, tão
polivalentes para entradas
como para finalizar 
uma refeição.”

Tudo isto poderá
encontrar e saborear
nesta obra de grande
formato com capa dura.

Título: “Tradição á mesa - Vinhos
e Receitas do Turf Club”

Prefácio: Virgílio Nogueiro Gomes

Autores: Vários

Fotografia: Vasco da Cunha
Monteiro e outros

Versão: Portuguesa

Formato: 27,5 cm x 29 cm

Nº páginas: 176

Papel: Couché

Acabamento: Capa dura

€45 (IVA incluído)
Portes € 6

novidade
www.scribe.pt

Tradição à Mesa
VINHOS E RECEITAS DO TURF CLUB
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1 João De AlmeiDA sAntos 1???-1875
“ALEGORIA À CONSTITUIÇÃO DE 1822 - 
REI D. JOÃO VI RODEADO DE FIGURAS
ALEGÓRICAS COM EXÉRCITO EM FUNDO”
caixa redonda em tartaruga, tampa com

miniatura sobre marfim, aros em metal dourado,

Portuguesa, séc. XIX (1º quartel), assinada

Dim. - 8 cm

€ 3.000 - 4.500

Este lote está sujeito às restrições CITES 

de exportação/importação e encontra-se

devidamente certificado: nº 22PTLX09990C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto 

de diversos países proibirem a importação 

de bens que incorporem materiais de espécies 

da fauna e flora selvagens protegidas, incluindo,

entre outros, marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais

compradores a informarem-se previamente 

sobre a legislação aplicável, em particular 

os regulamentos aduaneiros em vigor 

nos países em causa.

“Allegory to the 1822 Constitution
- King D. João Vi of PortugAl
surrounDeD by AllegoriCAl figures
with An Army in the bACKgrounD”
tortoiseshell round box, Cover with

miniature on ivory, gilt metal rims,

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

VISTA ALTERNATIVA
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2 retrAto De militAr e retrAto De senhorA
duas miniaturas redondas - uma sobre marfim, outra sobre cartão,

colocadas conjuntamente numa moldura de dupla face em cobre

relevado e dourado, Francesas, séc. XIX (1º quartel), miniatura sobre

marfim com pequenos defeitos, miniatura sobre cartão com faltas 

e defeitos na camada pictórica

Dim. - 5,4 cm

€ 250 - 375

Nota: verso da miniatura “Retrato de senhora” com inscrição

manuscrita em francês, datada de 1839.

Este lote está sujeito às restrições CITES de exportação/importação 

e encontra-se devidamente certificado: nº 22PTLX09993C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos países

proibirem a importação de bens que incorporem materiais de espécies

da fauna e flora selvagens protegidas, incluindo, entre outros, marfim,

coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores a informarem-se

previamente sobre a legislação aplicável, em particular os

regulamentos aduaneiros em vigor nos países em causa.

3 retrAto De meninA
miniatura oval sobre cobre, moldura em metal dourado, escola Ibérica,

séc. XVII, restauros, algumas faltas na camada pictórica

Dim. - 11 x 8,5 cm

€ 400 - 600

A PortrAit of A girl
an oval miniature on copper, gilt metal frame, Iberian school, 17th C.,

restoration, some faults on the pictorial layer

A PortrAit of A militAry AnD A PortrAit of A lADy
two round miniatures - one on ivory, the other on cardboard,

placed together in a copper and gilt double-sided frame en

relief, French, 19th C. (1st quarter), miniature on ivory with

minor defects, miniature on cardboard with faults and defects

on the pictorial layer

IMAGEM DO VERSO
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4 CAixA reDonDA “hérCules e omPhAle"
tartaruga, embutidos e aros em metal dourado, tampa 

com miniatura pintada sobre marfim, Francesa, séc. XVIII (2ª

metade), pequenos defeitos no marfim, faltas na tartaruga

do interior, pequenas faltas na camada pictórica da miniatura

Dim. - 2,2 x 8,3 cm

€ 300 - 450

Nota: Este lote está sujeito às restrições CITES 

de exportação/importação e encontra-se devidamente

certificado: nº 22PTLX09507C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos

países proibirem a importação de bens que incorporem

materiais de espécies da fauna e flora selvagens protegidas,

incluindo, entre outros, marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores 

a informarem-se previamente sobre a legislação aplicável, 

em particular os regulamentos aduaneiros em vigor 

nos países em causa.

5 retrAto De senhor
miniatura oval sobre cobre, escola Europeia,

séc. XVII/XVIII, restauros na camada pictórica

Dim. - 7 x 5,6 cm

€ 250 - 375

A PortrAit of A gentlemAn
an oval miniature on copper, European school,

17th/18th C., restoration to the pictorial layer

A rounD box “herCules e omPhAle"
tortoiseshell, gilt metal inlays and rims, cover

with miniature painted on ivory, French, 18th

C. (2nd half), minor defects on the ivory,

faults on the tortoiseshell interior, minor

faults on the pictorial layer of the miniature

VISTA ALTERNATIVA
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6 retrAto De senhorA
miniatura em marfim, moldura

em ouro, verso da moldura

forrado a tartaruga com

embutidos de madrepérola e

ouro, Europeia, séc. XVIII/XIX,

sinais de uso, soldadura na

argola, assinada PAUL

NALLIER, ouro sem marcas, 

ao abrigo do Decreto-Lei

120/2017, de 15 de Setembro -

art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 10 cm

€ 300 - 450

Este lote está sujeito 

às restrições CITES 

de exportação/importação 

e encontra-se devidamente

certificado: nº 22PTLX10217C.

A Cabral Moncada Leilões

alerta para o facto de diversos

países proibirem a importação

de bens que incorporem

materiais de espécies da fauna

e flora selvagens protegidas,

incluindo, entre outros,

marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus

potenciais compradores 

a informarem-se previamente

sobre a legislação aplicável,

em particular os regulamentos

aduaneiros em vigor nos

países em causa.

PortrAit of A lADy
ivory miniature, gold

frame, tortoiseshell lined

back with mother-of-pearl

and gold inlays, European,

18th/19th C., signs of use,

welding on the ring,

signed PAUL NALLIER,

unmarked gold, pursuant

to Decreto-Lei 120/2017,

of 15 September - art. 2,

no. 2, subparagraph c)

VISTA ALTERNATIVA
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7 frAsCo
vidro, decoração policromada

“Ânforas com ramos de flores”,

Boémia, séc. XVIII, pequenas

esbeiçadelas, ligeiro desgaste 

na decoração, falta do aro 

e da tampa de estanho

Dim. - 21,5 x 12 x 10 cm

€ 350 - 525

Nota: vd. VÁVRA, Jaroslav R. -

“5000 Years of Glass-Making -

The History of Glass”, Artia,

Prague, 1954, p. 126, nº 327.; 

e “Roteiro do Museu Nacional 

de Soares dos Reis”. Lisboa:

Instituto Português de Museus,

2001, p. 150, nº inv 341.

A flAsK
glass, polychrome decoration

“Amphoras with bunches 

of flowers”, Bohemia, 18th C.,

small chips, slight wear to the

decoration, missing tin rim 

and cover

8 CoPo
vidro azul pintado, decoração

policromada com armas 

do Reino Unido, datado de 1755,

Inglês, séc. XVIII (3º quartel),

pequeno desgaste na decoração

Dim. - 14 x 10,5 cm

€ 500 - 750

A glAss
blue painted glass, polychrome

decoration with the coat of arms

of the United Kingdom, dated

1755, English, 18th C. (3rd

quarter), wear on decoration

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA

9 CoPo
cristal da Fábrica da Vista Alegre, decoração lapidada 

e gravada com medalhões de fundo fosco, inscrições 

VIVA A NAÇÃO / VIVA EL REY / VIVA A CONSTITUIÇAÕ /

VIVAÕ AS CORTES, Português, séc. XIX (1º quartel),

ligeiras esbeiçadelas no fundo, sem marca (1824-1880)

Dim. - 10,4 cm

€ 700 - 1.050

Nota: vd. BASTO, João Theodoro Ferreira Pinto - 

“A Fábrica da Vista Alegre - O Livro Do Seu Centenário -

1824-1924”. Lisboa: Oficinas Gráficas da Biblioteca

Nacional, 1924, vol. I, Estampa VII, Fig. 1; e vol. II -

“Catálogo da Exposição”, p. 11, nº 191.

A goblet
crystal from the Vista Alegre Factory, cut and engraved

decoration with medallions on a frosted background,

inscriptions VIVA A NAÇÃO / VIVA EL REY / VIVA A

CONSTITUÇÃOÕ / VIVAÕ AS CORTES, 

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

at the bottom, unmarked (1824-1880)
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10 PrAto
faiança de Coimbra, decoração dita 

de «Brioso» a azul e vinoso “Pássaro 

entre vegetação”, Português, séc. XVIII, 

falta do vidrado do bordo

Dim. - 35 cm

€ 600 - 900

Nota: vd. MONCADA, Miguel Cabral de -

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

Lisboa: SCRIBE, 2008, p. 142, nº. 171.

A Dish
faience from Coimbra, so-called «Brioso» 

blue and vinous decoration “Bird among

vegetation”, Portuguese, 18th C., missing 

the rim glaze

11 PrAto
faiança, decoração de «Faixa Barroca» a azul e

vinoso “Flor”, Português, séc. XVII (4º quartel),

bordo com colagem, faltas no vidrado

Dim. - 37,5 cm

€ 800 - 1.200

Nota: vd. MONCADA, Miguel Cabral de -

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

Lisboa: SCRIBE, 2008, p. 109, nº 102.

A Dish
faience, “Baroque strip” blue and vinous

decoration “Flower”, Portuguese, 17th C. 

(4th quarter), glued edge, faults on the glaze
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12 PAr De mAngAs De fArmáCiA
faiança, decoração azul e vinoso “Cartela 

com pássaro e flores”, Portuguesas, séc. XVIII,

pequenas faltas no vidrado, pequenos cabelos

Dim. - 25 cm

€ 500 - 750

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

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

2008, p. 129, nº 135.

A PAir of PhArmACy Pots
faience, blue and vinous decoration “Cartouche

with bird and flowers”, Portuguese, 18th C., 

minor faults on the glaze, small hairlines



24 CABRAL MONCADA LEILÕES 219 | 12 DE DEZEMBRO DE 2022

13 tinteiro
faiança, decoração a azul e vinoso, Português,

séc. XVII/XVIII, esbeiçadelas, faltas no vidrado,

colagem e pequeno restauro na base

Dim. - 11 x 16,5 x 16 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: integrou a colecção Alfredo Guimarães,

conforme etiqueta colada no fundo.

14 sAlVA Com Pé bAixo
faiança provavelmente de Talavera, decoração a azul

“Paisagem com cão e árvores”, Espanhola, séc. XVII, 

mínimas esbeiçadela, pequenas faltas no vidrado

Dim. - 3,9 x 21,6 cm

€ 300 - 450

Nota: vd. ZAMORA, César González - “Talaveras”.

Madrid: Antiqvária, 2004, nº 218, p. 428.

A sAlVer with low stem
faience probably from Talavera, blue decoration

“Landscape with hound and trees”, Spanish, 17th C.,

small chips, minor faults on the glaze

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA

An inKwell
faience, blue and vinous decoration,

Portuguese, 17th/18th C., chipping, faults

in the glaze, glueing and small restoration

on the base



15 Pote Com DuAs PegAs e tAmPA
faiança, decoração a azul “Paisagem com

diversos animais - gamos, ave, moscas, flores,

folhas e casas”, possivelmente Italiano, 

séc. XVII/XVIII, faltas no vidrado, tampa 

com esbeiçadelas e cabelo

Dim. - 59 cm

€ 8.000 - 12.000

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA

Nota: vd. “Ceramica del

seicento”. Novara: Istituto

Geografico de Agostini, 

1985, pp. 52-53

A Pot with two hAnDles
AnD CoVer
faience, blue decoration

“Landscape with various

animals - deer, bird, flies,

flowers, leaves and houses”,

possibly Italian, 17th/18th C.,

faults on the glaze, 

cover with chips and hairline

16 bACiA
faiança de Lisboa, decoração dita de «Monte Sinai» a azul,

centro com paisagem “Fidalgo e cães”, verso com esponjados,

Portuguesa, séc. XVIII (1ª metade), grandes cabelos e falta 

no bordo, muitas faltas e defeitos no vidrado

Dim. - 13 x 38 cm

€ 400 - 600

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

sécs. XVI a XVIII”. Lisboa: Scribe, 2008, p. 132, figs. 139 e 140.

A bAsin
faience from Lisbon, so-called «Monte Sinai» blue decoration,

centre with landscape “Nobleman and hounds”, sponged up

back, Portuguese, 18th C. (1st half), large hairlines and faults

on the edge, many faults and defects in the glaze
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VISTA ALTERNATIVA

17 gArrAfA “senhorA 
Com sombrinhA”
faiança, decoração

policromada, Portuguesa,

séc. XIX (meados),

algumas faltas no vidrado

Dim. - 31,5 cm

€ 300 - 450

Nota: Vd. SANTOS, Alberto -

“Apontamentos sobre

Cerâmica - Os Vasos

Antropomórficos”.

Portalegre: Edição do Autor,

1998, p. 96, figs. 122.

A bottle “lADy 
with umbrellA”
faience, polychrome

decoration, Portuguese, 

19th C. (middle), 

faults on the glaze

18 terrinA PequenA oVAl
faiança de Estremoz, decoração

policromada “Elementos vegetalistas”,

Portuguesa, séc. XVIII/XIX, tampa com

esbeiçadela, pequenas falta no vidrado

Dim. - 17 x 24 x 14 cm

€ 350 - 525

Nota: integrou a “Exposição de

Cerâmica Ulissiponense dos fins do

século XVI aos princípios do século

XIX, realizada no Museu Municipal de

Lisboa”. Lisboa: Câmara Municipal de

Lisboa, 1936, p. 44, nº 282, conforme

etiqueta colada no interior, onde 

é referido ser propriedade de Dr.

António Rodrigues Cavalheiro.

A smAll oVAl tureen
faience from Estremoz, polychrome

decoration “Plant elements”,

Portuguese, 18th/19th C., cover with

chip, minor faults on the glaze
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19 PrAto
faiança dita «de Ratinho»,

decoração policromada “Fiandeira”,

Português, séc. XIX (1ª metade),

pequena esbeiçadela, desgaste 

no vidrado do bordo

Dim. - 29 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. catálogo da exposição

“Cerâmica na Colecção da

Fundação Manuel Cargaleiro”.

Castelo Branco: Câmara Municipal

de Castelo Branco, 2012, pp. 51-57,

nºs 9-15.

A Dish
faience as known as «de Ratinho»,

polychrome decoration “Spinner

woman”, Portuguese, 19th C. 

(1st half), small chip, 

wear on the rim glaze
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20 tomás brunetto (Dir. 1767-1771)
TERRINA “GALINHA”
faiança da Real Fábrica de Louça ao Rato,

decoração em tons de vinoso, Portuguesa,

cauda restaurada, pequena falta no bico,

faltas no vidrado, marcada FR TB

Dim. - 27 x 34 x 18 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: etiqueta da “Exposição de Cerâmica

Ulissiponense Lisboa - vd. “catálogo da

Exposição de Cerâmica Ulissiponense dos

fins do século XVI aos princípios do século

XIX, realizada no Museu Municipal de

Lisboa”. Lisboa: Câmara Municipal de

Lisboa, 1936, p. 26, nº 121, onde é indicando

como pertencente ao Conde Monte Real.

Vd. “Real Fábrica de Louça, ao Rato”.

Lisboa: Instituto Português de Museus,

2003, p. 231, nº 33, onde é referido que

estas terrinas, designadas nos registos da

Fábrica como «galinhas sem cesto»,

possuiam um valor unitário de 1$200 reis.

VISTA ALTERNATIVA

A tureen “hen”
faience from the Real Fábrica 

de Louça ao Rato, decoration 

in different shades of vinous,

Portuguese, restored tail, minor

fault on the beak, faults on 

the glaze, marked FR TB
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21 gAto
escultura em faiança provavelmente da Real Fábrica de Louça, ao Rato,

decoração policromada, Portuguesa, séc. XVIII (4º quartel), pequena falta

no topo de uma orelha, pequenas esbeiçadelas

Dim. - 37 cm

€ 4.000 - 6.000

Proveniência: Casa Real Portuguesa - Rei D. Manuel II (1889-1932), tendo

sido, depois da implantação da República, inventariada pela Comissão de

Arrolamento dos Paços, com nº 940 - conforme etiqueta colada na base -

devolvida e transportada para Inglaterra, conforme etiqueta do inventário 

de Fulwell Park colada na base, com o nº 65, sendo visível numa

fotografia (aqui reproduzida) do interior de Fulwell Park, a casa onde

viveu e morreu no exílio o rei D. Manuel II.

Nota: Integrou o leilão “El Rei D. Manuel II”, realizado no Palácio 

do Correio Velho, em Novembro de 1992, com o nº 320, onde se refere

com possuía uma etiqueta com inscrição CLARK Rª Nº 656178, CONDUIT

STREET, BOND STREET.

A Cabral Moncada Leilões regista e agradece ao Doutor Alexandre Pais 

o seu contributo para a identificação da presente escultura.

Fotografia do Gabinete do rei D. Manuel II em Fulwell Park, reproduzida em: Palácio do Correio Velho,

El Rei D. Manuel II, Novembro de 1992.
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A CAt
faience sculpture probably from the Real

Fábrica de Louça, at Rato, polychrome

decoration, Portuguese, 18th C. (4th quarter),

minor fault at the top of one ear, small chips

VISTA ALTERNATIVA
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23 CostA mottA sobrinho 1877-1956
JARRO
Arte Nova, faiança das Caldas da Rainha, decoração relevada 

e policromada “Folhas e troncos”, Português, ligeira

esbeiçadela no bico, não assinado, marcado da Fábrica 

de Faianças das Caldas da Rainha, datado de 1909

Dim. - 18 cm

€ 300 - 450

22 CostA mottA sobrinho 1877-1956
JARRA
Art Déco, faiança das Caldas da Rainha,

Portuguesa, pequenas falhas no vidrado,

não assinada, marcada da Fábrica de Faianças

das Caldas da Rainha, marca ilegível

Dim. - 41,5 cm

€ 900 - 1.350

Nota: vd. catálogo da exposição “Costa Motta

Sobrinho (1877-1956): obra cerâmica e escultórica”.

Lisboa: Instituto Português de Museus, 2001, p. 182,

nºs 46 e 47.

A VAse
Art Deco, faience from Caldas da Rainha, Portuguese,

minor faults on the glaze, unsigned, marked Fábrica

de Faianças das Caldas da Rainha, unreadable mark

A Jug
Art Nouveau, faience from Caldas

da Rainha, polychrome decoration

en relief “Leaves and logs”,

Portuguese, slight chip on the

spout, unsigned, marked Fábrica

de Faianças das Caldas da Rainha,

dated 1909

Nota: vd. catálogo da

exposição “Costa Motta

Sobrinho (1877-1956): obra

cerâmica e escultórica”.

Lisboa: Instituto Português

de Museus, 2001, p. 111; e

SIMAS, Filomena; ISIDRO,

Sónia - “Dicionário de

Marcas de Faiança e

Porcelana Portuguesas”.

Lisboa: Estar Editora, 1996,

p. 66, nº 279.

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA

24 JArrão
faiança, decoração a azul e ocre com

reservas esculpidas e policromadas

“Hércules e Ateneu” e “Hércules vence

Caco”, pegas esculpidas e policromadas

“Grifos e sereias” encimando brasões 

de famílias italianas, Italiano, séc. XIX,

pequenos defeitos de fabrico, pequenas

faltas no vidrado e alguns repintes

Dim. - 50 cm

€ 1.000 - 1.500

A lArge VAse
faience, blue and ocher decoration 

with carved and polychrome reserves

“Hercules and Athenaeus” and “Hercules

conquers Cacus”, carved and polychrome

handles “Griffins and Mermaids” over the

coats of arms of Italian families, Italian,

19th C., minor manufacturing defects,

minor faults on the glaze 

and a few repaints
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25 mÚsiCos
painel de vinte e oito azulejos , decoração a azul,

Português, séc. XVIII, restauros, pequenas faltas

no vidrado, pequenos defeitos

Dim. - 57 x 100 cm

€ 1.200 - 1.800

Nota. o presente painel pertenceu originalmente

à Quinta dos Anjos em Carnide - vd.

https://www.timeout.pt/lisboa/pt/compras/solar

-antiques - consultado a 21-11-2022 às 16:29.

musiCiAns
a panel of twenty eight tiles, blue decoration,

Portuguese, 18th C., restoration, minor faults on

the glaze, minor defects
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26 fiDAlgo
painel de vinte e cinco azulejos,

decoração a azul, amarelo 

e vinoso, Português, séc. XVIII 

(3º quartel), pequenos restauros,

pequenas faltas e defeitos

Dim. - 70,5 x 70,5 cm

€ 1.000 - 1.500

A noblemAn
a panel of twenty five tiles, yellow,

blue and vinous decoration,

Portuguese, small restoration, minor

faults and defects
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27 PrAto De esmolAs 
Nuremberga, metal 

amarelo relevado “São 

Cristóvão”, tarja com letras

góticas, Alemão,

séc. XVI/XVII, desgaste 

na decoração

Dim. - 37 cm

€ 600 - 900

Nota: vd. “Os Pratos 

de Nuremberga 

da Casa-Museu de Guerra

Junqueiro”. Porto: Câmara

Municipal do Porto, 1965.

An Alms Dish
Nuremberg, relief brass

“Saint Christopher”, stripe

with gothic lettering,

German, 16th/17th C.,

wear on decoration

28 PrAto De esmolAs
Nuremberga, metal

amarelo relevado

“Folhas de videira

e cachos de uvas”, Alemão, 

séc. XVI/XVII, pequeno

restauro no bordo, furo

para suspensão na aba,

outros pequenos defeitos

Dim. - 37 cm

€ 250 - 375

Nota: vd. “Os Pratos 

de Nuremberga da 

Casa-Museu de Guerra

Junqueiro”. Porto: Câmara

Municipal do Porto, 1965.

An Alms Dish
Nuremberg, relief brass,

“Vine leaves and bunches

of grapes”, German,

16th/17th C., small

restoration on the rim, hole

for suspension on the flap,

other minor defects
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29 PrAto De esmolAs grAnDe
Nuremberga, metal amarelo relevado 

“O retorno dos doze espiões israelitas

carregando as uvas de Canãa”,

tarja com letras góticas, Alemão, 

séc. XVI/XVII, desgaste na decoração

Dim. - 48 cm

€ 700 - 1.050

Nota: vd. “Os Pratos de Nuremberga 

da Casa-Museu de Guerra Junqueiro”.

Porto: Câmara Municipal do Porto, 1965,

s.p., nº de inv. 379.

A lArge Alms Dish
Nuremberg, relief brass 

“The return of the twelve Israelite spies

carrying the grapes of Canaan”, 

stripe with gothic lettering, German,

16th/17th C., wear on decoration

30 PrAto De esmolAs
Nuremberga, metal amarelo relevado

“São Martinho”, tarja com letras góticas,

Alemão, séc. XVI/XVII, desgaste 

na decoração

Dim. - 43,5 cm

€ 600 - 900

Nota: vd. “Os Pratos de Nuremberga 

da Casa-Museu de Guerra Junqueiro”.

Porto: Câmara Municipal do Porto, 1965.

An Alms Dish
Nuremberg, relief brass “Saint Martin”,

stripe with gothic lettering,

German, 16th/17th C., 

wear on decoration
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31 mesA rÚstiCA De Centro
filipina, nogueira, frente das

gavetas, laterais e parte

posterior sulcados “Quadrados

colocados canto-a-canto”,

ferragens em ferro, Portuguesa,

séc. XVII, tampo e traves

posteriores, faltas e defeitos,

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 88 x 145 x 80 cm

€ 500 - 750

Nota: vd. "Mobiliário nas

colecções particulares de

Arouca", realizada em

Setembro de 1986 - vd.

"Mobiliário nas colecções

particulares de Arouca".

Arouca: Associação para a

Defesa da Cultura

Arouquense/Museu de Aveiro,

1986, p. 24, nº 11.

32 bufete De estrADo
barroco, pau-santo, frente da gaveta

e laterais ondulados, frisos

«tremidos», pernas e travejamento

torneados, Português, séc. XVII (2ª

metade), fissura no tampo, pequenas

faltas e defeitos, falta das ferragens

Dim. - 34 x 43 x 41 cm

€ 700 - 1.050

Nota: vd. PROENÇA, José António

- "A colecção de mobiliário do

Museu-Biblioteca Condes de

Castro Guimarães, Lisboa: Câmara

Municipal de Cascais, 2009, 

pp. 76-77, cat. 7.

A smAll Centre tAble
Baroque, Brazilian roserwood, wavy

drawer front and sides, ripple

moulded friezes, turned legs 

and stretches, Portuguese, 17th C.

(2nd half), crack on the top, minor

faults and defects, missing mounts

A rustiC Centre tAble
Filipina, walnut, grooved drawer fronts, sides 

and back “Corner-to-corner-placed squares”, iron

mounts, Portuguese, 17th C., later top and stretchers,

faults and defects, traces of wood insects



VISTA ALTERNATIVA

33 Armário CoPeiro Com trÊs gAVetÕes 
simulAnDo oito gAVetAs
barroco, pau-santo, faixas e frisos «tremidos», pernas 

e travejamento torneados, portas vazadas com colunas

espiraladas, ferragens em ferro, interior com galeria 

em pau-santo torneado com frisos «tremidos», Português -

Açores, séc. XVII (2ª metade), restauros, adaptações, restauros,

adaptações, falta do friso que dividia o corpo superior 

do corpo inferior, outras pequenas faltas e defeitos, 

pequenos vestígios de insectos xilófagos, puxadores não

originais em bronze relevado, vazado e dourado

Dim. - 199 x 111 x 64 cm

€ 7.000 - 10.500

Nota: para decoração semelhante vd. MARTINS, Francisco

Ernesto de Oliveira - “Mobiliário Açoriano - elementos para 

o seu estudo”. Angra do Heroísmo: Direcção Regional dos

Assuntos Culturais, 1981, p. 370.

A CuPboArD with three lArge DrAwers
simulAting eight
Baroque, Brazilian rosewood, «ripple moulded» strips 

and friezes, turned legs and stretchers, pierced doors 

with spiral columns, iron mounts, interior with turned 

Brazilian rosewood gallery with «ripple moulded» 

friezes, Portuguese - Azores, 17th C. (2nd half), 

restorations, adaptations, lack of the frieze that divided 

the upper body from the lower body, other small faults 

and defects, small traces of wood insects, non-original 

handles in relief, pierced and gilded bronze
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35 CAnAPé e PAr De CADeirÕes 
De brAços
D. José (1750-1777), pau-santo com

entalhamentos, Portugueses, pequenos

restauros, estofos posteriores em veludo

adamascado, ligeiros vestígios 

de insectos xilófagos

Dim. - (canapé) 102 x 219 x 76 cm;

(cadeirões) 106 x 70 x 71 cm

€ 2.800 - 4.200

A settee AnD A PAir of ArmChAirs
D. José I, King of Portugal (1750-1777),

carved Brazilian rosewood, Portuguese,

small restoration, later damask velvet

upholstery, slight traces of wood insects

34 CÓmoDA
D. João V (1706-1750)/D. José (1750-1777),

nogueira com entalhamentos, ferragens em

bronze relevado e dourado, Portuguesa,

restauros, pequenos defeitos, muitos

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 87 x 111 x 64 cm

€ 1.200 - 1.800

Nota: vd. GUIMARÃES, Alfredo -

"Mobiliário Artístico Português".

Guimarães: Edições Pátria, 1935, 

p. 162, figura 95.

A Chest of DrAwers
D. João V, King of Portugal (1706-1750)/D.

José I, King of Portugal (1750-1777), carved

walnut, gilt bronze mounts en relief,

Portuguese, restoration, minor defects,

traces of wood insects



36 PAPeleirA Com AlçADo orAtÓrio 
D. José (1750-1777)/D. Maria I (1777-1816),

pau-santo, pilastras e pés com

entalhamentos, interior com gavetas,

escaninhos e porta central, oratório 

com cimalha recortada, entalhada 

e vazada “Motivos vegetalistas”, interior

com moldura em madeira entalhada,

vazada e dourada, fundo forrado a seda

vermelha adamascada e base em madeira

marmoreada em tons de verde, ferragens

em bronze relevado e dourado,

Portuguesa, pequenos defeitos, tampo 

de abater com mancha, ligeiros vestígios

de insectos xilófagos

Dim. - 274 x 113 x 68 cm

€ 1.500 - 2.250

A bureAu with orAtory toP boDy
D. José I, King of Portugal (1750-1777)/D. Maria I,

Queen of Portugal (1777-1816), Brazilian

rosewood, pilasters and legs with carvings,

interior with drawers, pigeonholes and central

door, oratory with scalloped, carved and pierced

cornice “Plant motifs”, interior with carved,

pierced and gilt wood frame, background lined

with red damask silk and marbled wood base in

shades of green, gilt bronze mounts en relief,

Portuguese, minor defects, bureau with stained

folding top, traces of wood insects

VISTA ALTERNATIVA
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37 CÓmoDA
D. José (1750-1777) ao gosto francês,

marchetaria de pau-santo, pau-rosa 

e espinheiro, Portuguesa, tampo de

mármorte e ferragens não originais,

pequenas faltas e defeitos, ligeiros

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 86 x 116 x 63 cm

€ 1.200 - 1.800

A CommoDe
D. José I, King of Portugal (1750-1777)

in the French manner, Brazilian

rosewood, kingwood and thornbush

marquetry, Portuguese, non-original

mounts and marble top, minor faults

and defects, traces of wood insects

38 CÓmoDA
D. José (1750-1777) ao gosto francês,

marchetaria de raiz de pau-santo 

e de raiz de pau-rosa, aplicações 

em bronze relevado e dourado,

tampo de mármore, Portuguesa, 

falta no saial, pequenos defeitos,

bordo do tampo com esbeiçadelas,

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 87 x 114 x 59 cm

€ 2.000 - 3.000

A CommoDe
D. José I, King of Portugal 

(1750-1777) in the French manner, 

burr-Brazilian rosewood root 

and burr-kingwood marquetry, gilt

bronze mounts en relief, marble top,

Portuguese, fault on the skirt, minor

defects, edge of the top with chips,

traces of insects wood
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39 CAnAPé e PAr De CADeirAs
D. João V (1706-1750)/D. José (1750-1777),

nogueira com entalhamentos, tabela

recortada e vazada, travejamento em X,

Portugueses, restauros, pequenos defeitos,

assentos com estofos modernos, vestígios 

de insectos xilófagos

Dim. - (canapé) 111,5 x 180 x 60 cm; (cadeira)

111,5 x 58 x 51,5 cm

€ 1.400 - 2.100

Nota: vd. "Museu de Lamego - Mobiliário",

Lisboa: Ministério da Cultura, 1999, p. 79, nº 20.

A settee AnD A PAir of ChAirs
D. João V, King of Portugal (1706-1750)/D.

José I, King of Portugal (1750-1777), carved

walnut, scalloped and pierced back splat, X

shaped stretchers, Portuguese, restoration,

minor defects, seats with modern upholstery,

traces of wood insects
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40 trÊs CADeirÕes De brAços
D. João V (1706-1750)/D. José (1750-1777),

nogueira com entalhamentos, tabelas vazadas,

assentos com palhinha, Portugueses, 

pequenos restauros, pequenas faltas e defeitos,

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 111 x 65 x 64 cm

€ 1.400 - 2.100

Nota: vd. PINTO, Augusto Cardoso; NASCIMENTO,

J. F. da Silva - "Cadeiras Portuguesas". Lisboa: Edição

dos autores, 1998, estampas LXXIX e LXXX, 

figs. 162 e 163.

three Arm ChAirs
D. João V, King of Portugal (1706-1750)/D. José I,

King of Portugal (1750-1777), carved walnut,

pierced back splats, straw seats, Portuguese, 

small restoration, minor flaws and defects, 

traces of wood insects
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41 CÓmoDA «tortA e retortA»
D. João V (1706-1750)/D. José (1750-1777),

nogueira, pilastras, pés e saias com entalhamentos,

ferragens em bronze relevado e vazado,

Portuguesa, pequenos restauros, pequenos defeitos,

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 90 x 139 x 75 cm

€ 3.000 - 4.500

A «bombée» CommoDe
D. João V, King of Portugal (1706-1750)

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

walnut, carved pilasters, feet and skirts,

pierced bronze mounts en relief,

Portuguese, small restoration, minor

defects, traces of wood insects
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43 CÓmoDA 
Luís XV (1723-1774), estrutura em

casquinha integralmente revestida de

marchetaria de raiz de pau-rosa, gaveta

de segredo, aplicações em bronze

relevado, vazado e dourado, interior 

das gavetas em carvalho, Francesa,

pequenos restauros, mármore adaptado

e com restauro num dos cantos de trás

Dim. - 80 x 116 x 58 cm

€ 2.000 - 3.000

A Chest of DrAwers
Louis XV (1723-1774), Scots pine frame

fully lined with kingwood root

marquetry, secret drawer, pierced 

and gilt bronze mounts en relief, oak

interior of the drawers, French, small

restoration, adapted marble and

restoration in one of the back corners

42 senhor Dos PAssos
esculturas em terracota policromada - composto por

Senhor dos Passos, Santa Verónica, São Simão de

Cirene, Santas Mulheres e soldados romanos - e outros

materiais “Muralha de Jerusalém”, maquineta D. Maria

(1777-1816) em madeira pintada com frisos dourados,

cimalha e pináculos entalhados pintados e dourados,

Portuguesas, um soldado com colagem numa mão,

outro com colagem numa mão e falta de um dedo,

outras pequenas faltas e defeitos, maquineta com

pequenos vestígios de insectos xilófagos, electrificada

Dim. - (Simão de Cirene) 35,5 cm; (maquineta) 104 x

74,5 x 60,5 cm

€ 4.000 - 6.000

our lorD of the PAssion
polychrome terracotta sculptures - composed of Our

Lord of the Passion, Saint Veronica, Saint Simon of

Cyrene, Holy Women and Roman soldiers - and other

materials “Wall of Jerusalem”, D. Maria I, Queen of

Portugal (1777-1816) display cabinet in painted wood

with gilt friezes and painted and gilt carved cornice and

pinnacles, Portuguese, one soldier with gluing on one

hand, another with gluing on one hand and missing a

finger, other minor faults and defects, display cabinet

with small traces of insects wood, electrified
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44 CÓmoDA Com AlçADo orAtÓrio Com estirADor
D. José (1750-1777)/D. Maria I (1777-1816), pau-santo com entalhamentos,

oratório com cimalha entalhada e vazada “Pelicano em sua Piedade”, interior

com moldura e reserva central em madeira entalhada, vazada, pintada e

dourada “Querubins sobre nuvens raiadas envolvendo triângulo”, fundo forrado

a seda adamascada, escultura em madeira policromada “Cristo crucificado”,

base e cruz em pau-santo com entalhamentos dourados e aplicações em prata

relevada, ferragens em bronze relevado e dourado, Portuguesa, pequenas faltas

e defeitos, vestígios de insectos xilófagos, prata sem marcas, ao abrigo do

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

Dim. - 290 x 134 x 75 cm; (Cristo) 32 cm; (cruz) 120,5 cm

€ 4.000 - 6.000

Nota: vd. PINTO, Maria Helena Mendes - “Os Móveis e o seu Tempo - Mobiliário

Português do Museu Nacional de Arte Antiga - Séculos XV-XIX”. Lisboa:

Instituto Português do Património Cultural, 1985-1987, p. 87, nºs 64 e 65.

A Chest of DrAwers with orAtory toP AnD DrAwing boArD
D. José I, King of Portugal (1750-1777)/D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816),

carved Brazilian rosewood, oratory with carved and pierced cornice “Pelican in

his Piety”, interior with carved, pierced, painted and gilt wood frame and central

reserve “Cherubs over rayed clouds enveloping triangle”, background lined with

damask silk, polychrome wood sculpture “Crucified Christ”, Brazilian rosewood

base and cross with gilt carvings silver applications en relief, gilt bronze mounts

en relief, Portuguese, minor faults and defects, traces of wood insects,

unmarked silver, pursuant to Decreto-Lei no. 120/2017, of 15 September - art. 2,

no. 2, subparagraph c)

VISTA ALTERNATIVA
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45 orAtÓrio
D. José (1750-1777), madeira entalhada,

pintada e dourada, interior com decoração

policromada e dourada “Flores”, Português,

adaptado a vitrine com base com três

gavetas a respeitar a decoração do corpo

superior, restauros, pequenos defeitos,

vestígios de insectos xilófagos, electrificado 

Dim. - 236 x 100 x 37 cm

€ 1.000 - 1.500

An orAtory
D. José I, King of Portugal (1750-1777),

carved, painted and gilt wood, interior with

polychrome and gilt decoration “Flowers”,

Portuguese, adapted to display cabinet,

lower body with three drawers respecting

the decoration of the upper body,

restoration, minor defects, traces of wood

insects, electrified
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46 PAr De CreDÊnCiAs Com esPelhos
estilo Luís XV, madeira entalhada e dourada, topo dos

espelhos com óleos sobre tela “Narciso apaixonado pelo

seu reflexo” e “Clitia transformando-se num girassol”,

tampos de mármore, credências em madeira entalhada

“Mascarões”, Portuguesas, séc. XIX (1ª metade), 

pedras não originais, uma com canto partido

Dim. - (total) 337 x 156 x 62 cm; 

(credência) 90 x 156 x 62 cm; 

(alçado) 247 x 145 cm

€ 8.500 - 12.750

Nota: pinturas realizadas a partir de gravuras segundo

desenhos originais de Bernard Picart (1673-1733).

A PAir of Consoles with mirrors
Louis XV style, carved and gilt wood, mirrors top

with engraving reproducing a painting “Narcissus

in love with his own reflection” and “Clytia being

transformed into a Sunflower”, marble tops,

carved wood consoles “Grotesque Masks”,

Portuguese, 19th C. (1st half), non-original stones,

one with broken corner
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48 mesA De CAsA De JAntAr
romântica, mogno, pernas torneadas, perna

central idêntica, quatro tábuas de extensão,

Portuguesa, séc. XIX (2ª metade), manchas,

pequenos defeitos, sinais de uso

Dim. - 76 x 131 (293) x 132 cm

€ 1.200 - 1.800

47 tremÓ “urnA”
ao gosto Império, mogno e folheado de raiz

mogno com entalhamentos dourados, base 

e alçado com espelhos, tampo de mármore,

Português, séc. XIX (1ª metade), espelhos

posteriores, restauros, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 262 × 130 x 45 cm

€ 800 - 1.200

A Pier glAss with urn-shAPeD Console
Empire manner, mahogany and burr-mahogany

veneer with gilt carvings, base and top with

mirrors, marble top, Portuguese, 19th C.

(1st half), later mirrors, restoration,

minor faults and defects

A Dinner tAble
romantic, mahogany, turned legs, identical

center leg, four extension boards,

Portuguese, 19th C. (2nd half), stains,

minor defects, signs of use

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA

49 pApeleirA
D. José (1750-1777)/D. Maria I (1777-1816),

pau-santo, pilastras e pés com

entalhamentos, pilastras e frentes 

das gavetas do interior com filetes em

espinheiro, ferragens em bronze relevado,

Portuguesa, sinais de uso, pequenos

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 112 x 130 x 67 cm

€ 1.200 - 1.800

A bureAu
D. José I, King of Portugal (1750-1777)/D.

Maria I, Queen of Portugal (1777-1816),

Brazilian rosewood, carved pilasters and

feet, interior pilasters and drawer fronts

with thornbush fillets, bronze mounts en

relief, Portuguese, signs of use, traces of

wood insects

50 pAr de meiAs-cómodAs
nogueira, colunas cilíndricas, pés com entalhamentos,

ferragens em bronze relevado e dourado, tampos de

mármore, Portuguesas, séc. XIX (1ª metade), restauros,

pequenas faltas e defeitos, vestígios de insectos

xilófagos, tampos de cores diferentes

Dim. - 86 x 91 x 58 cm

€ 1.000 - 1.500

A pAir of demilune
chest of drAwers
walnut, cylindrical columns,

carved feet, gilt bronze

mounts en relief, marble

tops, Portuguese, 19th C.

(2nd half), minor faults 

and defects, traces of 

wood insects, tops in

different colors



52

51 pAr de cAndelAbros 
de cinco lumes
estilo Império, bronze relevado 

e dourado “Leões alados e folhas”,

Franceses, séc. XIX, um fuste central

a necessitar de consolidação,

desgaste no dourado

Dim. - 73 cm

€ 1.500 - 2.250

A pAir of five-light
cAndelAbrA
Empire manner, gilt bronze 

en relief “Winged lions 

and leaves”, French, 19th C., 

one central shaft needing

consolidation, wear to the gilt

52 pAr de cAndeeiros
bronze relevado, vazado e dourado 

“Grifos, mascarões e motivos vegetalistas”,

quebra-luzes em tecido bordado 

com franjas, Franceses, séc. XIX/XX, 

ligeiro desgaste no dourado, electrificados

Dim. - (bronze) 40 cm

€ 1.200 - 1.800

A pAir of lAmps
pierced and gilt bronze en relief “Griffins,

grotesque masks and plant motifs”,

embroidered fabric lampshade with

fringes, French, 19th/20th C., slight wear 

to the gilt, electrified
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53 relógio de mesA - duAs esculturAs “putti 
Alegóricos à «literAturA» e à «pinturA»
Napoleão III (1848-1870), bronze dourado e patinado, base

relevada “Motivos vegetalistas e enrolamentos”, reserva central

relevada “Alegoria às Artes e às Ciências”, autonomia de oito

dias, toca horas e meias horas em campainha, regulação 

da marcha no mostrador, numeração a árabe a negro, Francês,

séc. XIX (2ª metade), mecanismo a necessitar de revisão, marca

de fabricante JAPY FRERES & Cie G[ran]de Med[aile] d’Honneur 

Dim. - 53,5 x 50 x 14 cm

€ 5.000 - 7.500

Nota: com duas chaves e pêndulo.

A tAble clock - two sculpturesAlegoricAl putti
to literAture And pAinting
Napoleon III, gilt and patinated bronze, base with floral

motifs and scrolls, with a central reserve alluding to the

Arts and Sciences, eight-day autonomy, hour and half-hour

striking, march regulation on the dial, black Arabic

numerals, French, 19th C. (2nd half), mechanism requiring

maintenance, marked JAPY FRERES & Cie G[ran]de

Med[aile] d’Honneur
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55 pAr de cAndelAbros de dois lumes
Napoleão III (1848-1870), bronze relevado 

e dourado, aplicações em porcelana

possivelmente de Sèvres policromada 

e dourada “Figuras femininas”, Franceses,

oxidação no dourado, pequenas faltas 

e defeitos, electrificados

Dim. - 44 cm

€ 800 - 1.200

A pAir of two-light cAndelAbrA
gilt bronze en relief, polychrome and gilt

porcelain applications possibly from Sèvres,

French, 19th C. (2nd half), oxidation, minor

faults and defects, electrified

54 AutómAto com cAiXA de mÚsicA 
“pÁssAros em rAmos”
escultura em papel, pássaros embalsamados 

e outros materiais, base em porcelana, decoração

policromada “Flores” sobre fundo azul, pés em

bronze relevado e vazado, redoma de vidro,

Francês, séc. XX (1º quartel), mecanismo 

a necessitar de revisão, pequenas faltas e defeitos

Dim. - (total) 73 cm

€ 700 - 1.050

A musicAl AutomAton “birds on brAnches”
paper sculpture, embalmed birds and other

materials, porcelain base, polychrome decoration

“Flowers” on a blue background, pierced bronze

feet en relief, glass dome, French, 20th C. 

(1st quarter), mechanism requiring maintenance,

minor faults and defects

VISTA ALTERNATIVA
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57 pAr de cAndelAbros de cinco 
lumes “putti segurAndo rAmAgem”
Napoleão III (1848-1870), bronze relevado 

e dourado, Franceses, dourado intervencionado

Dim. - 72 cm

€ 1.800 - 2.700

A pAir of five-light cAndelAbrA “putti
holding brAnches”
Louis XV style, gilt bronze en relief, French, 

19th C., handled gilding

56 serviço de mesA
porcelana, composto por centro de mesa e par 

de fruteiros, quatro pratos cobertos, saladeira,

molheira com base, terrina pequena com base,

quatro covilhetes ovais, sete travessas ovais

variadas, doze pratos de sopa e trinta e três pratos

rasos, decoração policromada e dourada “Nardos”

sobre fundo azul, centro de mesa e par de fruteiros

com cestos vazados e colunas esculpidas em

biscuit “Senhoras e grinaldas de flores”, Francês,

séc. XIX (4º quartel), pequenas faltas no vidrado e

na decoração, ligeiro desgaste no dourado, centro

de mesa com grandes esbeiçadelas na coluna 

e cabelo no cesto, uma travessa, base de molheira,

dois pratos de sopa, sete pratos rasos e três

covilhetes com esbeiçadelas, um prato de sopa

partido e colado, um prato de sopa e seis pratos

rasos com pequenos restauros nas bases, um prato

de sopa e três pratos rasos com cabelos, 

alguns marcados

Dim. - (centro de mesa) 60 cm

€ 700 - 1.050

A tAblewAre
porcelain, consisting of a centrepiece and a pair of fruit bowls, four covered

plates, a salad bowl, a sauceboat with stand, a small tureen with stand, four

oval spoons, seven assorted oval platters, twelve soup plates and thirty-three

flat plates, polychrome and gilt decoration “ Nardos” on a blue background,

centrepiece and pair of fruit bowls with pierced baskets and sculpted biscuit

columns “Ladies and flower garlands”, French, 19th C. (4th quarter), minor

faults on the glaze and decoration, wear to the gilt, centerpiece with large

chips on the column and hairline on the basket, a platter, sauceboat base, two

soup plates, seven flat plates and three spoons with chips, a broken 

and glued soup plate, a soup plate and six flat plates with small restoration

on the stands, a soup plate and three flat plates with hairlines, a few marked
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58 grAde de jAnelA de convento 
feminino encimAdA por cruz
ferro forjado, Portuguesa, séc. XVII, oxidação

no ferro, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 147 x 100 x 25,5 cm

€ 800 - 1.200

A femAle convent window grille
surmounted by cross
wrought iron, Portuguese, 17th C., iron

oxidation, minor faults and defects
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59 grAde de jAnelA de convento 
feminino encimAdA por cruz
ferro forjado, Portuguesa, séc. XVII, oxidação

no ferro, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 193 x 100 x 45,5 cm

€ 1.200 - 1.800

A femAle convent window grille
surmounted by cross
wrought iron, Portuguese, 17th C., 

iron oxidation, minor faults and defects
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60 colchA
dita de Castelo Branco,

linho bordado a fio 

de seda policromado

“Pássaros e flores”,

Portuguesa, séc.

XVIII/XIX, pequenas

faltas na franja,

pequenos defeitos

Dim. - 261 x 174 cm

€ 1.500 - 2.250

A coverlet
known as Castelo

Branco coverlet,

polychrome silk thread

embroidered linen “Birds

and flowers”,

Portuguese, 18th/19th C.,

minor faults on the

fringe, minor defects



59

62 frontAl de AltAr
madeira pintada simulando

tecidos e galões, Português,

séc. XVIII, defeitos no

suporte, pequenas faltas e

defeitos na pintura, vestígios

de insectos xilófagos

Dim. - 90 x 162 x 8,5 cm

€ 1.200 - 1.800

An AltAr front piece
painted wood simulating

fabrics and bordures,

Portuguese, 18th C., defects

in the support, minor faults

and defects on the paint,

traces of wood insects

61 lustre de doze lumes (sendo seis interiores)
estrutura em bronze, pingentes recortados «Rabo de

bacalhau» e esfera em cristal, Europeu, séc. XIX/XX,

pequenos defeitos

Dim. - 100 cm

€ 1.500 - 2.250

A twelve-light chAndelier (siX in the interior)
bronze structure, Scalloped “cod tail” pendants and crystal

bead, European, 19th/20th C., minor defects
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63 putti
par de retábulos

barrocos em castanho

entalhado, pintado e

dourado, Portugueses,

séc. XVIII (1ª metade),

faltas e defeitos

Dim. - 89 x 25 x 21 cm

€ 3.000 - 4.500

putti
a pair of carved, painted

and gilt chestnut

baroque altarpieces,

Portuguese, 

18th C. (1st half),

faults and defects

64 dois retÁbulos
barrocos, madeira entalhada, pintada e dourada, Portugueses, 

séc. XVIII (1ª metade), restauros, pequenas faltas e defeitos,

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 49,5 x 98 x 5 cm

€ 800 - 1.200

two AltArpieces
Baroque, carved, painted and gilt wood, Portuguese, 18th C. (1st half),

restoration, minor faults and defects, traces of wood insects
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66 pAr de colunAs espirAlAdAs
barrocas, castanho entalhado, pintado e

dourado “Anjos e aves entre parras e cachos

de uvas”, Portuguesas, séc. XVIII (1ª metade),

pequenas faltas e defeitos, restauros e faltas

na policromia e no dourado

Dim. - 181 cm

€ 3.000 - 4.500

A pAir of spirAled columns
Baroque, carved, painted and gilt chestnut

“Angels and birds among vines and bunches

of grapes”, Portuguese, 18th C. (1st half),

minor faults and defects, restoration and

faults to the polychrome and gilding

65 pAr de pilAstrAs
D. José (1750-1777), madeira entalhada, pintada

e dourada, Portuguesas, restauros no pintura

pequenas faltas e defeitos, vestígios de insectos

xilófagos

Dim. - 140 x 36 x 12,5 cm

€ 1.500 - 2.250

A pAir of pilAsters
D. José I, King of Portugal (1750-1777), carved,

painted and gilt wood, Portuguese, restoration to

the polychrome, minor faults and defects, traces

of wood insects
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VISTA ALTERNATIVA

A tureen “boAr’s heAd”
Chinese export porcelain,

polychrome and gilt decoration,

Qianlong period (1736-1795), 

one tooth missing, fault on the other

tooth, small chips
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67 terrinA “cAbeçA de jAvAli”
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada

e dourada, reinado Qianlong (1736-1795), falta de um

dente, falta no outro dente, pequenas esbeiçadelas

Dim. - 27 x 38 x 25 cm

€ 8.000 - 12.000

Nota: vd. BEURDELEY, Michel - “Porcelaine de la

Compagnie des Indes”. Fribourg, Office du Livre, 1962, 

p. 175, cat. 99; e AYERS, John - “China for the West, Chinese

Porcelain & other Decorative Arts for Export illustrated 

from the Mottahedeh Collection”. Londres e Nova Iorque:

Sotheby’s Parke Bernet, 1978, Vol. II, p. 603, ilust. 628.
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69 trAvessA ovAl
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada e dourada

“Flores” com reservas na aba “Mísula

com pássaro e baldaquino”

tradicionalmente atribuída a

encomenda de Madame de

Pompadour (1721-1764), verso da

aba com decoração a sépia “Flores”,

reinado Qianlong (1736-1795),

restaurada, cabelo, desgaste na

decoração, ligeira falta no vidrado

Dim. - 47 x 37,7 cm

€ 1.200 - 1.800

68 pAr de cAstiçAis de bAse oitAvAdA
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Flores”, reinado Qianlong

(1736-1795), ligeiras faltas no vidrado, ligeiro

desgaste na decoração

Dim. - 17 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. “Out of the ordinary - Living with

Chinese Export Porcelain”. London/Lisbon: Jorge

Welsh Oriental Porcelain Works of Art, 2014, pp.

228-229, nº 74.

A pAir of octAgonAl bAse cAndlesticks
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration “Flowers”, Qianlong period (1736-1795),

minor faults on the glaze, wear on decoration

An ovAl plAtter
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration

“Flowers” with reserves on the flap “Corbel with bird and

canopy” traditionally attributed to the commission of Madame

de Pompadour (1721-1764), back of the flap with sepia

decoration “Flowers”, Qianlong period (1736-1795), restored,

hairline, wear on decoration, minor fault on the glaze

Nota: vd. BEURDELEY,

Michel - Porcelaine de la

Compagnie des Indes.

Fribourg: Office du Livre,

1962, p. 198, nº 190.
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70 gArniture
porcelana Chinesa de exportação,

decoração relevada, policromada 

e dourada “Flores e frutos”, pomos das

tampas relevados “Leões budistas” com

decoração a azul e dourado, reinado

Yongzheng (1722-1735), um pote e uma

jarra partidos e colados, dois pomos

partidos e colados, uma tampa com

grande esbeiçadela, desgaste 

na decoração, faltas no vidrado

Dim. - (potes com tampa) 33 cm;

(jarras) 30,2 cm

€ 3.000 - 4.500

A gArniture
Chinese export porcelain, polychrome

and gilt decoration en relief “Flowers

and fruits”, cover finials en relief

“Buddhist lions” with blue and gilt

decoration, Yongzheng period 

(1722-1735), a broken and glued pot 

and vase, two broken and glued tops, 

a cover with a large chip, wear on

decoration, faults on the glazing

VISTA ALTERNATIVA
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72 molheirA recortAdA
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada e dourada 

“Pseudo Folha de Tabaco”, 

reinado Qianlong (1736-1795), cabelo 

na base da pega, «pé-de-galo» na base,

esbeiçadela, ligeiro desgaste na decoração

Dim. - 6 x 19 x 10 cm

€ 700 - 1.050

71 trAvessA
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Pseudo Folha de Tabaco”,

reinado Qianlong (1736-1795),

ligeiro desgaste na decoração

Dim. - 29,5 x 23,6 cm

€ 1.400 - 2.100

Nota: vd. VEIGA, Jorge Getúlio - “Chinese Export

Porcelain in Private Brasilian Collections”. London:

Han-Shan Tang, 1989, p. 326, nº 308; e DEBOMY,

Pierre L. - “Tobacco Leaf and Pseudo/Feuille de

Tabac et Pseudo - A Tentative Inventory/Tentative

d’Inventaire”. Sèvres: Société des Amis du Musée

National de Céramique, 2013, pp. 206-209.
Nota: vd. DEBOMY, Pierre L. -

“Tobacco Leaf and Pseudo/Feuille de

Tabac et Pseudo. A Tentative

Inventory/Tentative d’inventaire”.

Sèvres: Société des Amis du Musée

National de Céramique, 2013, p. 147.

A scAlloped sAuceboAt
Chinese export porcelain, polychrome

and gilt decoration “Pseudo Tobacco

Leaf”, Qianlong period (1736-1795),

hairline at the base of the handle,

«rooster’s foot» at the base, chip,

wear on decoration

A plAtter
Chinese export porcelain , polychrome

and gilt decoration “Pseudo Tobacco

Leaf”, Qianlong period (1736-1795),

wear on decoration
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73 terrinA ovAl com trAvessA
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada “Flores 

e abelhas”, pomo da tampa esculpido

“Frutos”, reinado Qianlong 

(1736-1795), restauros nas pegas,

ligeiro desgaste na decoração, faltas 

no vidrado do bordo da travessa

Dim. - (terrina) 23 x 31, x 22 cm; 

(travessa) 5,8 x 38 x 31 cm

€ 700 - 1.050

An octAgonAl tureen 
with stAnd
Chinese export porcelain, polychrome

decoration “Flowers and bees”,

carved cover finial “Fruits”, Qianlong

period (1736-1795), restoration to the

handles, wear on decoration, faults on

the glaze of the edge of the stand

74 trAvessA de mAnteigueirA
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada e dourada com

armas da cidade de Nova Iorque, escudo

heráldico com inscrição AMOR sustido 

por alegorias à Liberdade e à Justiça 

e encimado por virol e timbre da cidade

de Nova Iorque, reinado Jiaqing 

(1796-1820), pequenas faltas no vidrado

Dim. - 15,5 x 13,5 cm

€ 400 - 600

Nota: vd. HERVOUET, François et Nicole;

BRUNEAU, Yves - “La Porcelaine des

Compagnies des Indes à Décor

Occidental”. Paris: Flammarion, 1986, 

p. 337, 14.39.

A butter dish
Chinese export porcelain, polychrome and

gilt decoration with the coat of arms 

of the city of New York, heraldic shield

with the inscription AMOR supported 

by allegories of Liberty and Justice and

surmounted by torse and crest of the city

of New York, Jiaqing period (1796-1820),

minor faults on the glaze
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75 covilhete redondo recortAdo
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Grinaldas de flores”

com armas de D. Diogo José Vito de Menezes

de Noronha Coutinho (1739-1803), 

5º marquês de Marialva, reinado Qianlong

(1736-1795), ligeiro desgaste no dourado

Dim. - 22 cm

€ 1.200 - 1.800

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

Chinesa ao Tempo do Império - Portugal-

Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007, p. 167;

SANTOS, A. Varela - “Portugal na Porcelana

da China: 500 Anos de Comércio”, Lisboa:

Artemágica, 2009, vol. III, pp. 922-931,

encontrando-se representado um exemplar

semelhante na p. 930; e DIAS, Pedro -

“Heráldica Portuguesa na Porcelana da China

Qing”. Lisboa: Fundação Macau, 2014, 

pp. 150-155.

A scAlloped round dish
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration “Garlands of flowers” with the

coat of arms of D. Diogo José Vito de

Menezes de Noronha Coutinho (1739-1803),

5th Marquis of Marialva, Qianlong period

(1736-1795), slight wear to the gilt

76 trAvessA oitAvAdA
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Pavões”, reinado Qianlong

(1736-1795), ínfimo desgaste na decoração

Dim. - 26 x 18 cm

€ 500 - 750

An octAgonAl plAtter
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration “Peacocks”, Qianlong period

(1736-1795), wear on decoration

Nota: decoração idêntica a um

dos serviços de mesa que

pertenceu ao Rei D. José e que 

o Rei D. João VI levou para o

Brasil, que se encontrava na Real

Fazenda de Santa Cruz, Rio de

Janeiro - vd. CASTRO, Nuno de -

“A Porcelana Chinesa ao Tempo

do Império - Portugal/Brasil”.

Lisboa: ACD Editores, 2007, p.

274; VEIGA, Jorge Getúlio -

“Chinese Export Porcelain in

Private Brasilian Collections”.

London: Han-Shan Tang, 1989, p.

199, no 171; e RIGO, André Luiz -

“A mesa do rei - A Porcelana de

Dom João VI, Rei de Portugal,

Brasil e Algarves”. Videira (SC):

Êxito Editora e Comunicação,

2022, pp. 38-47.
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77 terrinA com trAvessA
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada 

e dourada com armas tradicionalmente atribuídas à Ordem

de Santo Agostinho - Convento de São Vicente de Fora,

Lisboa, reinado Qianlong (1736-1795), corpo restaurado,

travessa restaurada, cabelos, desgaste no dourado

Dim. - (Terrina) 23 x 35 x 22; 

(travessas) 6 x 37 x 28,5 cm

€ 2.500 - 3.750

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

Chinesa ao Tempo do Império, Portugal/Brasil”.

Lisboa: ACD Editores, 2007, p. 357; e SANTOS,

A. Varela - “Portugal na Porcelana da China -

500 Anos de Comércio”. Lisboa: Artemágica,

2008, volume II, pp. 922 a 931, nº 4.07, onde 

é colocada em causa a referida atribuição.

A tureen with stAnd
Chinese export porcelain, polychrome and

gilt decoration with coat of arms traditionally

attributed to the Order of Saint Augustine -

Convent of St. Vincent de Fora, Lisbon.,

Qianlong period (1736-1795), restored body

and stand, hairline, wear to the gilt
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78 prAto de sopA recortAdo
porcelana Chinesa de exportação, decoração

atribuída ao Colégio Real dos Nobres 

de Lisboa e tradicionalmente designada

“Meninos da Palhavã” a azul com policromia

e dourado “Monograma e coroa real” 

e inscrição SETE BARRO HE OUTRO

OUNICORNIO 1776, reinado Qianlong 

(1736-1795), cabelo, pequenas esbeiçadelas,

ligeiro desgaste na decoração

Dim. - 23,5 cm

€ 2.500 - 3.750

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

Chinesa ao Tempo do Império -

Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007,

p. 175; e SANTOS, A. Varela - “Portugal na

Porcelana da China - 500 Anos de

Comércio”. Lisboa: Artemágica, Lisboa,

2009, volume III, pp. 942-947.

A scAlloped soup plAte
Chinese export porcelain, blue decoration

attributed to the Royal College of Nobles in

Lisbon and traditionally called “Meninos da

Palhavã” with polychrome and gilt

“Monogram and royal crown” and inscription

SETE BARRO HE OUTRO OUNICORNIO

1776, Qianlong period (1736-1795), hairline,

small chips, slight wear on decoration

79 pAr de trAvessAs ovAis de mAnteigueirA
porcelana Chinesa de exportação, decoração a azul

e dourado “Grinaldas de flores”, centros a grisaille

“Menino Jesus e São João Baptista” e inscrições em

castelhano Sn. JUAN e NIÑO DIOS, reinado Jiaqing

(1796-1820), pequeno desgaste na decoração, 

um com grande desgaste no grisaille

Dim. - 18 x 15 cm

€ 500 - 750

A pAir of ovAl butter stAnds
Chinese export porcelain, blue and gilt decoration

“Garlands of flowers”, centres en grisaille “Child

Jesus and Saint John the Baptist” and inscriptions 

in Castilian Sn. JUAN and NIÑO DIOS, Jiaqing period

(1796-1820), small wear on decoration, one with very

worn grisaille
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80 trAvessA ovAl
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada com armas de D. Joaquim

Xavier Botelho de Lima Távora, Arcebispo de Évora

- 1º serviço, reinado Qianlong (1736-1795)

Dim. - 41,5 x 35 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. CASTRO, Nuno - “A Porcelana Chinesa ao

Tempo do Império - Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD

Editores, 2007, p. 162; SANTOS, A. Varela -

“Portugal na Porcelana da China: 500 Anos de

Comércio”, Lisboa: Artemágica, 2008, vol. II, 

pp. 636-639, nº 5.07; e DIAS, Pedro - “Heráldica

Portuguesa na Porcelana da China Qing”. Lisboa:

Fundação Macau, 2014, pp. 212-215.

VISTA ALTERNATIVA

81 bule
porcelana Chinesa de exportação , decoração a sépia e dourado

“Armas dos Estados Unidos da América - «type XIV»”, reinado

Jiaqing (1796-1820), ínfima esbeiçadela, desgaste no dourado

Dim. - 15 cm

€ 900 - 1.350

Nota: vd. SCHIFFER, Herbert, Peter and Nancy - “China for

America - Export Porcelain of the 18th and 19th Centuries”. 

Exton (Pennsylvania): Schiffer Publishing Limited, 1980, p. 128.

An ovAl plAtter
Chinese export

porcelain, polychrome

and gilt decoration with

the coat of arms 

of  D. Joaquim Xavier

Botelho de Lima

Távora, Archbishop 

of Évora - 1st service,

Qianlong period 

(1736-1795)

A teApotchinese
eXport porcelAin
sepia and gilt decoration

“Cost of Arms of the United

States of America - «type

XIV»”, Jiaqing period 

(1796-1820), wear to the

gilt, minor cip
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82 covilhete recortAdo
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada com armasdecoração

policromada com armas de Joaquim Inácio da

Cruz Sobral - 2º serviço (imbricados), reinado

Qianlong (1736-1795), pequeno desgaste 

no dourado

Dim. - 3,5 x 15,5 x 12,5 cm

€ 1.100 - 1.650

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

ao Tempo do Império - Portugal / Brasil”. Lisboa:

ACD Editores, 2007, p. 169; SANTOS, A. Varela -

“Portugal na Porcelana da China: 500 Anos de

Comércio”, Lisboa: Artemágica, 2010, vol. IV, pp.

1090-1097; e DIAS, Pedro - “Heráldica Portuguesa

na Porcelana da China Qing”. Lisboa: Fundação

Macau, 2014, pp. 192-205.

A smAll scAlloped dish
Chinese export porcelain, polychrome decoration

with coat of arms of Joaquim Inácio da Cruz

Sobral - 2nd service ((overlapping), small wear 

to the gilt

83 covilhete recortAdo
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada com armas 

do 5º marquês de Marialva - D. Diogo José Vito

de Meneses Noronha Coutinho, reinado Qianlong

(1736-1795), pequenas esbeiçadelas, 

faltas no dourado

Dim. - 3,5 x 16,5 x 13,5 cm

€ 1.100 - 1.650

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

Chinesa ao Tempo do Império - Portugal/Brasil”.

Lisboa: ACD Editores, 2007, p. 167; SANTOS, A.

Varela - “Portugal na Porcelana da China: 500

Anos de Comércio”. Lisboa: Artemágica, 2009,

vol. III, pp. 922-931, nº 6.22; e DIAS, Pedro -

“Heráldica Portuguesa na Porcelana da China

Qing”. Lisboa: Fundação Macau, 2014, pp. 150-

155.

A smAll scAlloped dish
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration with the coat of arms of the 5th

Marquis of Marialva - D. Diogo José Vito de

Meneses Noronha Coutinho, Qianlong period

(1736-1795), small chips, faults on the gilt
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84 sAleiro recortAdo
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada com armas de

D. Diogo José Vito de Meneses

Noronha Coutinho (1739-1803), 

5º marquês de Marialva, reinado

Qianlong (1736-1795)

Dim. - 3,5 x 7,5 x 7 cm

€ 2.750 - 4.125

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A

Porcelana Chinesa ao Tempo do

Império - Portugal/Brasil”. Lisboa:

ACD Editores, 2007, p. 167; SANTOS,

A. Varela - “Portugal na Porcelana 

da China: 500 Anos de Comércio”.

Lisboa: Artemágica, 2009, vol. III, pp.

922-931, nº 6.22, encontrando-se

representado um exemplar

semelhante na p. 930; e DIAS, Pedro -

“Heráldica Portuguesa na Porcelana

da China Qing”. Lisboa: Fundação

Macau, 2014, pp. 150-155.

A scAlloped sAlt cellAr
Chinese export porcelain, polychrome

decoration with coat of arms 

of D. Diogo José Vito de Meneses

Noronha Coutinho (1739-1803), 

5th marquis of Marialva
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85 pAr de trAvessAs 
ovAis recortAdAs
porcelana Chinesa 

de exportação, decoração

policromada e dourada “Flores”

com armas da família Murray,

reinado Qianlong (1736-1795),

ligeiro desgaste na decoração

Dim. - 29 x 18 cm

€ 700 - 1.050

Nota: vd. HOWARD, David

Sanctuary - “Chinese Armorial

Porcelain”. London: Faber, 1974,

p. 537, Q2.

86 pAr de trAvessAs 
oitAvAdAs
porcelana Chinesa 

de exportação, decoração

policromada e dourada

“Flores” com armas da família

Murray, reinado Qianlong

(1736-1795), faltas no vidrado

e na decoração

Dim. - 29 x 20,5 cm

€ 800 - 1.200

Nota: vd. HOWARD, David

Sanctuary - “Chinese Armorial

Porcelain”. London: Faber,

1974, p. 537, Q2.

A pAir of octAgonAl
plAtters
Chinese export porcelain,

polychrome and gilt

decoration “Flowers” with

Murray family coat of arms,

Qianlong period (1736-1795),

faults on glaze and decoration

A pAir of scAlloped ovAl plAtters
Chinese export porcelain, polychrome and

gilt decoration “Flowers” with Murray family

coat of arms, Qianlong period (1736-1795),

wear on decoration

87 pAr de trAvessAs ovAis 
recortAdAs
porcelana Chinesa 

de exportação, decoração

policromada e dourada “Flores”

com armas da família Murray,

reinado Qianlong (1736-1795),

desgaste na decoração, uma

com esbeiçadela

Dim. - 29 x 18 cm

€ 600 - 900

Nota: vd. HOWARD, David

Sanctuary - “Chinese Armorial

Porcelain”. London: Faber, 1974,

p. 537, Q2.

A pAir of scAlloped ovAl plAtters
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration “Flowers” with Murray family coat of

arms, Qianlong period (1736-1795), wear on

decoration, one with chip
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89 pAr de trAvessAs ovAis recortAdAs
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Flores” com armas 

da família Murray, reinado Qianlong (1736-1795),

ligeiro desgaste no vidrado

Dim. - 32,5 x 22,5 cm

€ 1.200 - 1.800

Nota: vd. HOWARD, David Sanctuary - “Chinese

Armorial Porcelain”. London: Faber, 1974, p. 537, Q2.

A pAir of scAlloped ovAl plAtters
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration “Flowers” with Murray family coat of

arms, Qianlong period (1736-1795), wear on the glaze

88 pAr de trAvessAs oitAvAdAs
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Flores” com armas 

da família Murray, reinado Qianlong (1736-1795),

muitas faltas no vidrado, desgaste na decoração

Dim. - 33 x 24,5 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. HOWARD, David Sanctuary - “Chinese

Armorial Porcelain”. London: Faber, 1974, p. 537, Q2.

A pAir of octAgonAl stAnds
Chinese export porcelain, Polychrome and gilt

decoration “Flowers” with Murray family coat 

of arms, Qianlong period (1736-1795), many faults on

the glaze, wear on decoration
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90 circuncisão do menino jesus
óleo sobre madeira, cópia de painel do Retábulo 

da Capela-mor da Sé de Lamego, da autoria de Vasco

Fernandes (Grão Vasco) - c. 1475-1542, escola Portuguesa,

séc. XVI (meados), restauros

Dim. - 117 x 63 cm

€ 4.000 - 6.000

Nota: a presente obra copia um dos painéis do antigo

Políptico da Capela-mor da Sé de Lamego, da autoria de

Vasco Fernandes (Grão Vasco) - c. 1475-1542, datável de 

c. 1506 a 1511, que integra actualmente a Colecção do Museu

de Lamego - vd.

https://museudelamego.gov.pt/colecao/grao-vasco/,

consultado a 3 de Novembro de 2022 às 12:58h.

A Cabral Moncada Leilões regista e agradece a

disponibilidade do Professor Doutor Vítor Serrão na

identificação e enquadramento da presente pintura.

“O tema Grão Vasco ultrapassa largamente, em

complexidade e interesse, o quadro bibliográfico e a

produção artística do pintor Vasco Fernandes, um dos

maiores protagonistas da pintura portuguesa do

Renascimento. A história lendária da sua vida que se adensa

no mistério de elementos essenciais não documentados - a

sua naturalidade, filiação e formação artística - e se reifica

na exaltação do «grande Vasco» ao longo de séculos, traduz

um fenómeno singular, em Portugal, de heroificação de um

artista. E este processo de prodigiosa fama e glória reflecte

também uma recepção e apropriação, a vários títulos

excepcional, da sua obra, não apenas por artistas que 

o seguiram e o copiaram, mas também pela sua clientela 

e pelos seus destinatários, ainda em vida e muito além 

da sua morte” - in RODRIGUES, Dalila - «Grão Vasco: Fama,

Fortuna, Memória», in AGOSTINHO, Ribeiro (coord.) - “Além

de Grão Vasco, Do Douro ao Mondego: A Pintura entre o

Renascimento e a Contrarreforma”. Viseu: Museu Nacional

Grão Vasco; Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga, 2016, p. 31.

Sobre o painel “Circuncisão” do Políptico da Capela-mor da

Sé de Lamego:

“A pintura com o tema Circuncisão é mais ousada do que a

Anunciação no modo como prescinde de quaisquer

presenças para ocultar o pavimento no primeiro plano e no

modo sensível e rigorosamente calculado como espacializa

as figuras, prescindindo já da presença dos tecidos longos e

dos efeitos turbulentos dos seus pregueados para preencher

difíceis “vazios”. 

A posição de cada figura e a forma de cada pormenor

parece ter sido rigorosamente calculada e determinada em

função de uma concepção unitária da imagem. Daqui a

opção pela colocação das figuras a três quartos, ou de perfil

mas em elegante torção, como sucede com a Virgem. Daqui

também a posição e os gestos do Menino, a estabelecer

articulações entre as figuras principais, ou a presença do

lenço-toalha que, tal como a luz no pavimento, articula e

define percursos ao olhar do espectador. Ao invés da

simples frontalidade e da justaposição da forma, da 

acumulação de muitas “presenças” contra a presença de 

muitos “vazios”, há um sentido de ordem, um princípio

estruturante, que orienta o processo de concepção da

imagem. Incluem-se neste âmbito os jogos de luz e sombra,

nomeadamente a que se projecta da esquerda para a direita

no segundo plano, sobre os pés de São José e, logo de

seguida, sobre o pavimento, conduzindo de imediato 

o olhar do espectador ao plano sequente, às duas figuras

femininas semiocultas. 

À elegância da forma acresce uma qualquer força poética,

pelo menos ao nosso olhar actual, e um envolvimento

dramático que se torna compreensivelmente mais explícito

neste painel do que nos restantes. Antes de mais porque, ao

trabalhar de modo sensível a relação entre figuras, procura

já assinalar esse envolvimento - o prolongamento do lenço

branco da Virgem, de uma mão à outra e desta ao Menino,

envolvendo ainda a mão do sacerdote e transformando-se

depois em toalha, parece ter a finalidade principal de

estabelecer articulações formais, mas não deixa, com essa

presença, de chamar a atenção do espectador para a

expressão comovida da Virgem. O velho sacerdote, na

mesma linha, surge em expressiva atitude melancólica,

apoiando com o braço esquerdo a cabeça, e deixando cair 

a mão direita sobre a mesa. Mas é através da caracterização

extraordinariamente plástica dos rostos masculinos que

melhor afirma esse dramatismo. O do sacerdote, o de São

José e do que se supõe ser o retrato do encomendante da

obra, D. João Camelo de Madureira, não são apenas

excelentes exemplares para avaliar as qualidades de

retratista de Vasco. No conjunto são também importantes

testemunhos  para constatar a sua capacidade de transpor

para a imagem o misterioso plano do sagrado. É evidente

que para reforçar essa peculiar dimensão sagrada na

imagem inclui também no campo figurativo pormenores

concretos, como as aréolas das figuras, os anjos planantes 

e uma série de imagens dentro da imagem. 

A relação entre o Antigo e o Novo Testamentos, tal como

sucede na Anunciação, estabelece-se neste painel entre as

figurações do primeiro e as do último plano. Dois anjos, bem

integrados no espaço arquitectónico, afastam os reposteiros

para dar a ver um pequeno retábulo, que simula a presença

de escultura em madeira não policromada, com figuras e

cenas narrativas do Antigo Testamento. Este modo de

apresentação da imagem dentro da imagem, solução que

repetirá no tema seguinte, na Apresentação do Menino no

Templo, é uma excelente estratégia para chamar a atenção

do espectador para o plano do fundo, mas não deixa de

encontrar no mundo real correspondentes visuais de

significação. Considerando que o dispositivo retabular de

que fazia parte este painel teria os seus próprios

reposteiros, a imagem pintada oferecia-se ao espectador,

também a este nível, como espelho da realidade vivida.” 

- in RODRIGUES, Dalila - “Grão Vasco”. Lisboa: Alêtheia

Editores, 2007, pp. 74-75.

circumcision of the child jesus
oil on wood, copy of a panel from the altarpiece of the Main

Chapel of the Cathedral of Lamego by Vasco Fernandes

(Grão Vasco) - c. 1475-1542, Portuguese school, 16th. (mid),

restoration
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91 retrAto de criAnçA - filho de mArtim
lopes lobo de sAldAnhA (c. 1730-1788),
2º cApitão-generAl dA cApitAniA de são 
pAulo, brAsil, entre 1775-1782
óleo sobre tela, escola Portuguesa, séc. XVIII (3º

quartel), restauros, craquelé, pequenas faltas na camada

pictorica, grade com vestigios de insectos xilófagos 

Dim. - 84,5 x 71 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: A criança surge retratada junto a um monumento

com as armas da sua família (I - Saldanha; II - Melo; III -

Vasconcelos; IV - Magalhães, sobre-o-todo - Lobo) 

e encimando o monumento uma urna onde se lê STETIT

URNA PAULUM. A criança trajando de vermelho segura

nas mãos uma fita de onde pende a seguinte inscrição

TU NIHIL IN VITA DICIS, FACIES VE MINERVA. No canto

inferior direito, podemos ler: EFFIGIEM FILLI DILECTI,

ANNUM HABENTIS, PATRI OFFERT, VASCUS JOSEPH

VRª, algo como: Vasco José apresenta a seu pai a efígie

de seu filho amado, que tem um ano de idade.

Proveniencia: integrou a antiga colecção dos condes das

Galveias, no seu palácio do Campo Pequeno, Lisboa..

portrAit of A child - son of mArtim
lopes lobo de sAldAnhA (c. 1730-1788),
second cAptAin-generAl of the
cAptAincy of são pAulo, brAzil,
between 1775-1782
oil on canvas, Portuguese school, 18th C.,

restoration, craquelé, minor faults on the

pictorial layer, grid with traces of wood insects
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92 retrAto de senhor
óleo sobre tela, escola Europeia,

séc. XVIII, reentelado, restauros,

ínfimas faltas na camada pictórica

Dim. - 102,5 x 83,5 cm

€ 1.500 - 2.250

portrAit of A gentlemAn
oil on canvas, European school, 

18th C., relined, restorations, minor

faults on the pictorial layer



80 CABRAL MONCADA LEILÕES 219 | 12 DE DEZEMBRO DE 2022

93 retrAto dA rAinhA donA mAriA piA (1847-1911)
aguarela sobre papel, escola Portuguesa, séc. XIX

Dim. - 36 x 24,5 cm

€ 700 - 1.050

Nota: obra encontra-se reproduzida em NOBRE, Eduardo - “Casa

Real - Fotografias, Documentos, Manuscritos, Memorabilia”.

Lisboa: Quimera, 2003, p. 197.

portrAit of Queen d. mAriA piA (1847-1911) of portugAl
watercolour on paper, Portuguese school, 19th C.
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94 retrAto do rei d. joão vi (1767-1826)
óleo sobre tela, escola Portuguesa, séc. XIX (1º quartel),

pequenos restauros

Dim. - 77 x 62,5 cm

€ 8.000 - 12.000

Nota: obra representada em NOBRE, Eduardo - “As Armas 

e os Barões - Temas de Armaria”. Lisboa: Quimera, 2004, p. 93.

Retrato semelhante, atribuído a Simplício Rodrigues de Sá,

integra a Colecção da Pinacoteca do Estado de São Paulo - vd.

LIMA, Oliveira - “Dom João VI no Brasil (1808-1821) - vol. I”.

Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2019, s.p.-

http://funag.gov.br/biblioteca/download/Dom-Joao-VI-no-

Brazil-vol-I-embaixa.pdf, consultado a 17-11-2022 às 16:12.

portrAit of king d. joão vi (1767-1826) of portugAl
oil on canvas, Portuguese school, 

19th C. (1st quarter), small restoration
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95 Alfredo keil 1850-1907
“O MOSQUETEIRO” (?)
óleo sobre tela, reentelado, restauros, 

assinado e datado de 1875

Dim. - 87 x 69 cm

€ 8.000 - 12.000

Nota: 

1 - “Retrato representando um soldado da época das Guerras da Restauração

(1640-1668).

Tem nas mãos uma espada de copos de tigela com quebra-pontas, perfeitamente

militar, usa colete de couro e sobre este um gorjal (protecção de pescoço) com

lavrados ou marchetados, peça rica.

As mangas inspiram-se nas dos lansquenetes sendo semelhantes a uma

representação existente na pintura de Veloso Salgado “Coroação de D. João IV”,

onde o Rei de Armas que empunha a bandeira usa mangas idênticas e com 

as mesmas cores - vd.

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Joao_IV_proclaimed_king.jpg - consultado

a 22-11-2022 às 11:49.

Alfred Keil, que era coleccionador e amigo de coleccionadores, terá usado peças

autênticas para a execução da presente pintura, incluindo o cadeirão de espaldar

com pregaria.”

A Cabral Moncada Leilões regista e agradece a Eduardo Nobre a identificação 

do traje usado pela figura representada, conforme transcrição precedente.

2 - Na listagem das obras expostas na 11ª Exposição da Sociedade Promotora das

Bellas-Artes, realizada em Lisboa em 1875-1876, encontra-se identificada uma

pintura de Alfredo Keil intitulada “O Mosqueteiro” - vd. “Relatorio de Contas 

da Sociedade Promotora das Bellas-Artes em Portugal no anno de 1875-1876”. 

Lisboa: Typographia Universal de Thomaz Quintino Antunes, 1879.

Apesar da referida listagem não apresentar imagem da pintura, nem as suas

dimensões, não podemos deixar de colocar a hipótese de se tratar da presente pintura

3 – “[...] A série de fotografias que Keil realizou em 1874, dele próprio vestido 

de cavaleiro quinhentista, para modelos de pintura como “Depois do Duelo”, 

“O Mosqueteiro” e “Uma Boa Lâmina”, prova que a fantasia não está tanto no tema,

mas acima de tudo no jogo que preside à realização de tais composições [...]. Keil

divertia-se a imaginar-se mosqueteiro, “Depois do Duelo”, abatido por suposto

resultado trágico da estocada final, ou preparando-se para outro, enquanto

confirma as qualidades de “Uma Boa Lâmina”. O pintor gere com humor as

referências literárias e operáticas deste mosqueteiro sem pose heroica, espreitado

pelo espectador nos instantes em que medita sobre sentimentos tão humanos

como o receio antes da luta e a tristeza que lhe pode suceder” – cf. “Alfredo Keil

1850-1907”, catálogo da exposição retrospectiva realizada na Galeria de Pintura 

do Rei D. Luís, Palácio da Ajuda. Lisboa: Instituto Português do Património

Arquitectónico / Galeria de Pintura do Rei D. Luís, 2001, p. 29.

untitled or “o mosQueteiro”
oil on canvas, relined, restoration, signed and dated 1875 
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lAndscApes with figures
pair of oils on copper, restoration, signed,

one with inscription on the back
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96 jeAn pillement 1728-1808
PAISAGENS COM FIGURAS
par de óleos sobre cobre, restauros, assinados,

um com inscrição no verso 

Dim. - 29 x 41 cm

€ 12.000 - 18.000

Proveniência: leilão nº 5660 da Christie’s “Old

Master & British Paintings”, Londres, 

30 de Outubro de 2014, lote 67 - vd.

https://www.christies.com/lot/lot-

5836583?ldp_breadcrumb=back&intObjectID=58

36583&from=salessummary&lid=1, consultado a

08-11-2022, às 15:06.
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97 cArlos reis 1863-1940
HORTA
óleo sobre tela, reentelado,

pequenos restauros, assinado

Dim. - 45 x 65 cm

€ 37.500 - 56.250

vegetAble gArden
oil on canvas, relined, small

restoration, signed
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98 joão vAz 1859-1931
BARCOS NO SADO
óleo sobre tela, reentelado, ínfimos restauros 

na camada pictórica, assinado e datado de 1884

Dim. - 72,5 x 121 cm

€ 80.000 - 120.000

Nota: integrou a Colecção Pedro Manuel Morais

David e pertenceu ao tio-avô do proprietário

(Fernando David, discípulo de Malhoa).

Pintura adquirida na 4ª Exposição de Quadros

Modernos em 1884, cat. 71.

Integrou a exposição “João Vaz (1859-1931). Um

Pintor do Naturalismo” encontrando-se reproduzida

no respectivo catálogo. Lisboa: Casa-Museu 

Dr. Anastácio Gonçalves, 2005, p. 78.

boAts on the sAdo river
oil on canvas, relined, small restoration on the

pictorial layer, signed and dated 1884
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99 fAlcão trigoso 1879-1956
“LUZ DA MINA” 
óleo sobre tela, tela ligeiramente enfolada

no canto superior esquerdo, assinado

Dim. - 100 x 122 cm

€ 7.000 - 10.500

Nota: etiqueta manuscrita “Luz da Mina” -

Força - Mina de Tuela - Torre D. Chama -

Trás dos Montes - Abril de 1948”, no verso.

“luz dA minA”
oil on canvas, creased canvas on the upper

left corner, signed
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100 grAvurA.- donA mAriA AnA de 
ÁustriA, rAinhA de portugAl.- 
l’Arrivo dellA sposA reAle di 
portogAllo à lisbonA.- [AugustA 
vindelicorum: s.n., cA. 1710].- 1 
grAvurA A tAlhe-doce
Versão italiana (exitem também versões com

o descritivo em francês e em alemão),

colorida à mão, da gravura alegórica alemã

representando a chegada a Lisboa da Rainha

D. Maria Ana de Áustria (1683-1754), filha do

Imperador Leopoldo I, a 26 de Outubro de

1708. Inclui a seguinte subscrição: Pauly

Decker inv. et del. — Ier. Wolff excudit Aug.

Vind. — G. Stein Sculpsit. Emoldurada, 

picos de acidez

Dim. - (gravura) 42,4 x 35 cm; 

(moldura) 66,5 x 56,4 cm

€ 300 - 450

print.- donA mAriA AnA de ÁustriA,
rAinhA de portugAl.- l’Arrivo dellA
sposA reAle di portogAllo à
lisbonA.- [AugustA vindelicorum: s.n.,
cA. 1710].- 1 engrAving; 549X424 mm
(AppArent sheet)
Italian version (there are also versions with the

description in French and German), hand-

coloured, of the German allegorical engraving

representing the arrival in Lisbon of Queen

Maria Ana of Austria (1683-1754), daughter of

Emperor Leopold I, October 26, 1708. Includes

the following subscription: Pauly Decker inv. et

del. — Ier. Wolff excudit Aug. Vind. — G. Stein

Sculpsit. Framed., some foxing
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101 iluminurA.- Árvore de jessÉ.- grAvurA 
XilogrÁficA iluminAdA à mão, 
pertencente A um “livro de horAs”, 
impresso sobre pergAminho, 
provAvelmente publicAdo em pAris, 
por philippe pigouchet pArA simon 
vostre, por voltA de 1510. 
Representa a Árvora de Jessé, com a genealogia

da Virgem Maria, ilustração habitualmente

associada às duas primeiras horas (matinas e

laudes) das “Horas da Virgem”, núcleo central de

todos os “Livro de Horas”. No verso, texto em

latim enquadrado por cinco tarjas, as laterais com

fundo em criblé; sem moldura. 

Dim. - 18,5 x 11,5 cm

€ 300 - 450

miniAture.- tree of jesse.- hAnd-
illuminAted woodcut, belonging to A
“book of hours”, printed on pArchment,
probAbly published in pAris, by philippe
pigouchet for simon vostre, Around 1510.
It represents the Tree of Jesse, with the genealogy

of the Virgin Mary, an illustration usually

associated with the first two hours (matins and

laudes) of the “Hours of the Virgin”, central

nucleus of all the “Book of Hours”. On the verso,

text in Latin framed by five borders, the sides with

a criblé background; without frame.

102 iluminurAs.- duAs grAvurAs
XilogrÁficAs iluminAdAs à
mão, pertencente A um “livro
de horAs”, não identificAdo,
impresso sobre pergAminho,
provAvelmente publicAdo 
em pAris, entre 1500 e 1510. 
A primeira representa a Santíssima

Trindade, associada às “Horas da

Santíssima Trindade”,  e a segunda, 

a Coroação da Virgem Maria, última

iluminura das “Horas da Virgem” 

(a completas). No verso, textos latinos,

com uma tarja vegetalista. Ligeiro

desgaste, sem moldura

Dim. - (a maior) 19 x 12,5 cm

€ 200 - 300

miniAtures.- two hAnd-
illuminAted woodcuts,
belonging to An unidentified
“book of hours”, printed on
pArchment, probAbly published
in pAris between 1500 And 1510.
The first represents the Holy Trinity,

associated with the “Hours of the Holy

Trinity”, and the second, the Coronation

of the Virgin Mary, the last miniature 

of the “Hours of the Virgin” (complete).

On the verso, Latin texts, with a vegetal

stripe, some wear, without frame.
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103 grAvurAs.- donA cAtArinA de brAgAnçA, (pArtidA
& chegAdA de).- três grAvurAs A tAlhe-doce
(buril e ÁguA-forte).- frAnkfurt: mAtthäus
meriAn, (cA. 1700).
Gravuras provavelmente provenientes do volume IX (1661-1665)

da obra “Theatrum Europaeum” inicialmente publicada 

pelo livreiro e gravador alemão Matthäus Merian (1593-1650)

em Frankfurt, entre 1633 e 1738 (em 21 volumes). Conjunto

constituído pelas seguintes gravuras: 1 - Partida da Rainha 

D. Catarina do Terreiro do Paço em 1662, 2 - Chegada a

Portsmouth; 3 - Chegada a Londres. Gravura dupla com restauro

central e na margem inferior. Ligeira descloração junto às dobras

das duas gravuras menores, ligeiro desgaste. Emolduradas.

Dim. - (gravura - a maior) 34,5 x 41 cm; (moldura - a maior)

46,5 x 54 cm

€ 400 - 600

engrAvings.- donA cAtArinA de brAgAnçA,
(depArture & ArrivAl of).- three copperplAte
engrAvings And etching.- frAnkfurt: 
mAtthäus meriAn, (cA. 1700).
Engravings probably from volume IX (1661-1665) of the work

“Theatrum Europaeum” initially published by the German

bookseller and engraver Matthäus Merian (1593-1650) in Frankfurt,

between 1633 and 1738 (in 21 volumes). Set consisting of the

following engravings: 1 - Departure of Queen Catherine from

Terreiro do Paço in 1662, 2 - Arrival in Portsmouth; 3 - Arrival 

in London. Double engraving with restorations in the centre 

and in the lower margin, slight discoloration along the folds 

of the two smaller engravings, some wear. Framed.

104 grAvurA. goA.- A ilhA e cidAde de goA
metropolitAnA dA indiA e pArtes orientAis Qve
estA en 15 grAos dA bAndA do norte.-
[AmsterdAm: cornelis clAez, 1595-1596].- 1
grAvurA A tAlhe-doce (buril e ÁguA-forte)
Colorida à mão, da obra “Itinerario”, de Jan Huygen van

Linschoten (1563-1611), publicada em Amesterdão, em 1595-96,

da autoria do gravador holandês Johannes von Doetecum

(1530-1605). Inclui três brasões (de Portugal, de Goa e do

arcebispo de Goa) e quatro cartelas, sendo uma com o título,

outra com a dedicatória ao príncipe Alberto da Áustria, outra

com a legenda descritiva e a última com as informações 

da edição. Diversos vincos de dobragem. Emoldurada.

Dim. - (gravura) 59,5 x 81,5 cm; (moldura) 71,5 x 92,8 cm

€ 600 - 900

engrAving. goA.- A ilhA e cidAde de goA
metropolitAnA dA indiA e pArtes orientAis
Qve estA en 15 grAos dA bAndA do norte.-
[AmsterdAm: cornelis clAez, 1595-1596]. - 1
intAglio engrAving;
Hand-coloured copperplate engraving and etching of the work

“Itinerario”, by Jan Huygen van Linschoten (1563-1611),

published in Amsterdam, 1595-96, by the Dutch engraver

Johannes von Doetecum ( 1530-1605). It includes three coats 

of arms (of Portugal, Goa and the Archbishop of Goa) and four

cartouches, one with the title, another with a dedication to

Prince Albert of Austria, another with a descriptive caption 

and the last one with the edition information.slight creases

when folding, Framed.
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105 grAvurA.- seQueirA, domingos 
António de.- [sopA de Arroios 
(lisboA)].- lisboA: s.n., 1813.- 1 grAvurA 
A tAlhe-doce
Uma das mais célebres gravuras de Lisboa,

aberta a buril e água-forte por Gregório

Francisco Queirós (1768-1845) segundo original

de Domingos António de Sequeira (1768-1837),

publicado em Lisboa, em 17 de Dezembro de

1813. Apresenta a seguinte subscrição: Dom. Ant.

de Sequeira Ac. Rom. inv. del. et abrio os cont.

das fig. — Greg. Franco. de Queiroz esculpio as

figuras a Agoa forte e a buril em 1813. Prova

limpa, emoldurada.

Dim. - (gravura) 55 x 83 cm; 

(moldura) 68,5 x 96,4 cm

€ 600 - 900

print.- seQueirA, domingos António de.-
[sopA de Arroios (lisboA)].- lisboA: s.n.,
1813.- 1 copperplAte
One of the most famous engravings of Lisbon,

open engraving and etching by Gregório

Francisco Queirós (1768-1845) after an original

by Domingos António de Sequeira (1768-1837),

published in Lisbon, on December 17, 1813.

Presents the following subscription:  Dom. Ant.

de Sequeira Ac. Rom. inv. del. et abrio os cont.

das fig. — Greg. Franco. de Queiroz esculpio as

figuras a Agoa forte e a buril em 1813. Clean,

framed proof.

106 grAvurA.- portugAl.- le royAume de portugAl et 
des AlgArves. divisÉ en ses ArchevêchÉs, evêchÉs,
et territoires / pAr le sr. sAnson...- A pAris: chez 
h. iAillot, 1695.- 1 grAvurA A tAlhe-doce
Grande mapa de Portugal (gravura a talhe-doce, colorida à mão),

da autoria do cartógrafo e historiador francês Nicolas Sanson 

d’Abeville (1600-1667). Inclui uma grande cartela com o título e 

uma outra, menor, com texto latina: Nova Regni Portugalliae et 

Algarbiae Descriptio Authore N. Sanson. Prova muito fresca, com 

vinco central, emoldurada, manchas de humidade, vincos.

Dim. - (gravura) 75 x 55; (moldura) 99,5 x 74 cm

€ 250 - 375

print.- portugAl.- le royAume de portugAl et des
AlgArves. divisÉ en ses ArchevêchÉs, evêchÉs, et
territoires / pAr le sr. sAnson...- A pAris: chez h.
iAillot, 1695.- 1 copperplAte
Large map of Portugal (copperplate engraving, hand-coloured),

by the French cartographer and historian Nicolas Sanson

d’Abeville (1600-1667). It includes a large cartouche with the title

and a smaller one with Latin text: Nova Regni Portugalliae et

Algarbiae Descriptio Authore N. Sanson. Very fresh proof, with

central crease, framed, moisture stains, creases.
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107 grAvurA.- lisboA.- lisAbonA mAgnificentissimA
regiA sedes portugAlliæ et florentissimum 
emporium Ad ostiA tAgi situm... = lisAbon die 
prächtigste königl. residenz stAtt in 
portugAll u. florisAnteste hAndels plAz Am 
Austfluss des tAgi situm...- Aug[ustA]. 
vindel[icorum]. (Ausgsburgo): georg 
mAtthäus seutter, [cA. 1735].
Gravura a buril e água-forte, aguarelada à mão, da autoria 

do cartógrafo alemão de Augsburgo Georg Matthäus 

Seutter (1678-1757), com representação de Lisboa em “vista 

aérea” (em cima) e zona ribeirinha (em baixo), anterior ao 

torreão filipino da Praça do Comércio. Ao centro uma 

grande cartela contendo uma extensa legenda interpretativa

da imagem (em alemão). Prova muito fresca, com vinco

central e margens curtas, mas conservando todo 

o vinco da matriz.

Dim. -51 x 60 cm

€ 600 - 900

print.- lisboA.- lisAbonA mAgnificentissimA regiA
sedes portugAlliæ et florentissimum emporium
Ad ostiA tAgi situm... = lisAbon die prächtigste
königl. residenz stAtt in portugAll u.
florisAnteste hAndels plAz Am Austfluss des
tAgi situm...- Aug[ustA]. vindel[icorum].
(Ausgsburgo): georg mAtthäus seutter, 
[cA. 1735].- 1 print color.; 
Engraving and etching, watercoloured by hand, by the

German cartographer from Augsburg Georg Matthäus

Seutter (1678-1757), with representation of Lisbon in “aerial

view” (above) and riverside area (below), previous to the

Philippine turret of Praça do Comércio. In the centre a large

cartouche containing an extensive interpretive caption of

the image (in German). Very fresh proof, with central crease

and short margins, but retaining all the plate mark.
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108 grAvurA.- jApão.- iApponiAe nouA &Amp; 
AccurAtA descriptio per r.p. Antonium 
frAncisco cArdim societAtis iesv et elogiA 
iApponicA.- [romAe: typis heredum 
corbelleti, 1646].- 1 grAvurA A tAlhe-doce; 
Mapa gravado a buril e água-forte, não colorido, publicado

na obra do Pe. Cardim, “Fasciculus e Iapponicis floribus”

(Roma, 1646). O Pe. Cardim SJ (1596-1659), missionário

jesuíta, natural de Viana do Alentejo, ingressou na

Companhia de Jesus em 1611, tendo terminado os seus

estudos em Goa. Cardim, foi um dos grandes viajantes 

no Oriente, cronista da Companhia de Jesus na China e no

Japão e procurador-geral da província do Japão, acabou

os seus dias em Macau, aos 63 anos depois de ter vivido

15 anos entre os dois impérios do Oriente. A estampa

representa a diocese do Japão, com a implantação dos

colégios, seminários, hospitais, etc., perfazendo os 36

pontos identificados na extensa legenda; em baixo à

esquerda, uma nau em alto mar, representando a chegada

de S. Francisco Xavier ao Japão, em 15 de Agosto de 1549.

Exemplar um pouco manuseado e com algumas manchas,

aparado pelo vinco da matriz na margem esquerda;

ocasionais restauros menores e dobra central fragilizada.

Encontra-secontudo, completo e é susceptível 

de recuperação. Sommervogel, II, p. 740.

Dim. - 31,5 x 43 cm

€ 800 - 1.200

grAvurA.- jApão.- iApponiAe nouA &Amp;
AccurAtA descriptio per r.p. Antonium
frAncisco cArdim societAtis iesv et elogiA
iApponicA.- [romAe: typis heredum corbelleti,
1646].- 1 print
Engraving and etching map, not coloured, published in the

work of Fr. cardim, “Fasciculus e Iapponicis floribus”

(Rome, 1646). Father Cardim SJ (1596-1659), a Jesuit

missionary, born in Viana do Alentejo, joined the Society of

Jesus in 1611, having completed his studies in Goa. Cardim,

was one of the great travelers in the East, chronicler of the

Society of Jesus in China and Japan and attorney general

of the province of Japan, ended his days in Macau, at the

age of 63 after having lived 15 years between the two

empires of the East.  The print represents the diocese of

Japan, with the implementation of schools, seminaries,

hospitals, etc., making up the 36 points identified in the

extensive caption; bottom left, a ship on the high seas,

representing the arrival of St. Francis Xavier to Japan, on

August 15, 1549. Slightly worn copy with some stains, left

margin trimmed by the platemark; occasional minor

restorations and weakened central fold. It is, however,

complete and recoverable. Sommervogel, II, p. 740.
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109 grAvurAs.- newcAstle, williAm cAvendish,
1st duke of.- QuAtro grAvurAs dA obrA
“methode et invention nouvelle de dresser
les chevAuX”.- A londres: chez jeAn
brindley, 1737.
Conjunto constituído por dois quatro gravuras a talhe-doce

(a buril e água-forte) correspondentes aos nº 6, 8, 28 e 29.

Provas com vinco central, ligeira acidez e ocasionais

restauros marginais, leve manuseamento, emolduradas.

Dim. - (gravura) 43 x 53 cm; (moldura) 51 x 60,5 cm

€ 800 - 1.200

prints- newcAstle, williAm cAvendish, 1st
duke of.- four engrAvings from the work
“methode et invention nouvelle de dresser
les chevAuX”.- A londres: chez jeAn
brindley, 1737.-
4 gravuras a talhe-doce; dim. aprox.: 428x525 mm

(folha aparente).

Set of four engravings corresponding to numbers 6, 8,

28 and 29. Proofs with central crease, slight acidity

and occasional marginal restorations, light handling
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110 grAvurAs.- newcAstle, williAm cAvendish, 1st
duke of.- QuAtro grAvurAs dA obrA “methode
et invention nouvelle de dresser les
chevAuX”.- A londres: chez jeAn brindley, 1737.
Conjunto constituído por quatro gravuras a talhe-doce (a

buril e água-forte) correspondentes aos nº 14, 15, 20 e 32.

Provas com vinco central, ligeira acidez e ocasionais

restauros marginais, leve manuseamento, emolduradas.

Dim. - (gravura) 42,8 x 52,5 cm; (moldura) 51 x 60,5 cm

€ 800 - 1.200

engrAvings - newcAstle, williAm cAvendish, 1st
duke of.- four engrAvings from the work
“methode et invention nouvelle de dresser les
chevAuX”.- A londres: chez jeAn brindley, 1737.
Set of four prints (etchings and engravings)

corresponding to numbers 14, 15, 20 and 32. Proofs with

central crease, slight acidity and occasional marginal

restorations, light handling, framed.
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111 grAvurAs.- newcAstle, williAm cAvendish, 1st
duke of.- QuAtrogrAvurAs dA obrA “methode et
invention nouvelle de dresser les chevAuX”.- 
A londres: chez jeAn brindley, 1737.
Conjunto constituído por quatro gravuras a talhe-doce 

(a buril e água-forte) correspondentes aos nº 7, 18, 23 e s/n.

Provas com vinco central, ligeira acidez e ocasionais

restauros marginais, leve manuseamento, emolduradas.

Dim. - (gravura) 42 x 52,5 cm; (moldura) 50 x 60,5 cm

€ 800 - 1.200

engrAvings - newcAstle, williAm cAvendish, 1st
duke of.- four engrAvings from the work
“methode et invention nouvelle de dresser les
chevAuX”.- A londres: chez jeAn brindley, 1737.
Set of four prints (etchings and engravings)

corresponding to numbers 7, 18, 23 and s/n.evidence 

with central crease, slight acidity and occasional marginal

restorations, light handling, framed.
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112 GRAVuRAS.- SANTA ISABEL, MILAGRE dE.- FATTo 
MILAGRozo dE SANTA IzABEL RAINhA dE PoRTuGAL.- 
RoMA: S.N., 1798.- 1 GRAVuRA A TALhE-docE; 
Rara gravura a água-forte, com a seguinte subscrição: M. D. inv. e

F. — Manoel Dias de Oliveira, Brasilience inventou ea briu[sic] en

Roma no Anno de 1798. Manuel Dias de Oliveira (1764-1837),

pintor e professor, era natural de Cachoeiras de Macacu (Rio de

Janeiro); muito jovem viajou para Lisboa, tendo estudado na

recém-fundada Casa Pia; em data incerta foi enviado para Roma,

a fim de aperfeiçoar a sua formação na Academia de São Lucas,

tendo sido condiscípulo de Domingos Sequeira; em 1800 volta a

Portugal e ao Brasil onde funda a Aula Régia de Desenho 

e Figura. Manuel Dias foi também decorador, tendo sido 

o responsável pela decoração da cidade na recepção da Corte

Portuguesa à sua chegada ao Rio de Janeiro, em 1808. A partir

de 1816, o seu prestígio declinou tendo passado a residir em

Campos dos Goitacazes, onde abriu uma escola primária e veio 

a morrer em 1837. Estampa dedicada a Diogo Inácio de Pina

Manique, protector do artista. Prova manuseada e empoeirada, 

com algumas manchas de acidez e restauro no canto inferior

esquerdo. Encontra-se, contudo, completa, com boas margens 

e é susceptível de recuperação. Não temos conhecimento 

de qualquer prova existente em Portugal.

Dim. - (gravura) 52,5 x 56,5 cm

€ 300 - 450

ENGRAVINGS.- SANTA ISABEL, MILAGRE dE.- FATTo
MILAGRozo dE SANTA IzABEL RAINhA dE PoRTuGAL.-
RoMA: S.N., 1798. - 1 coPPERPLATE ENGRAVING
Rare etching, with the following subscription:  M. D. inv. e F. —

Manoel Dias de Oliveira, Brasilience inventou ea briu[sic] en

Roma no Anno de 1798. Manuel Dias de Oliveira (1764-1837),

painter and teacher, was born in Cachoeiras de Macacu (Rio de

Janeiro); very young he travelled to Lisbon, having studied at the

newly founded Casa Pia; at an uncertain date he was sent to

Rome in order to improve his training at the Accademia di San

Luca, having been a fellow disciple of Domingos Sequeira; in

1800 he returned to Portugal and Brazil where he founded the

“Aula Régia de Desenho e Figura”. Manuel Dias was also a

decorator, having been responsible for the decoration of the city

at the reception of the Portuguese Court on arrival in Rio de

Janeiro, in 1808. From 1816 onwards, his prestige declined and he

took up residence in Campos dos Goitacazes, where he opened

an elementary school and died in 1837. Engraving dedicated to

Diogo Inácio de Pina Manique, protector of the artist. Handled

and dusty proof, with some browning and restoration stains in

the lower left corner. It is, however, complete, with good margins

and is susceptible to recovery. We are not aware of any existing

proof in Portugal.
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ENGRAVINGS.- LISBoA.- LISABoNA.- [AuGSBuRG (AuGuSTA
VINdELIcoRuM)]: S.N., [cA. 1756].- 1 coPPERPLATE ENGRAVING;
410x1100 MM (APPARENT ShEET) 
Copperplate and etching engraving by the German Georg Balthasar

Probst (1732-1801), published in Ausburg, engraved from a pre-earthquake

drawing of 1755, composed of two sheets glued together. 

Slightly dusty proof, with small imperfections and central crease, framed
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113 GRAVuRAS.- LISBoA.- LISABoNA.- [AuGSBuRGo (AuGuSTA
VINdELIcoRuM)]: S.N., [cA. 1756].
Gravura a talhe-doce (buril e água-forte) da autoria do alemão

Georg Balthasar Probst (1732-1801), publicada em Ausburgo,

gravada a partir de um desenho anterior ao terremoto de 1755,

composta por duas folhas coladas. Prova levemente empoeirada,

com pequenas imperfeições e vinco central, emoldurada. 

Dim. - (gravura) 41 x 110 cm; (moldura) 53,5 x 122,5 cm

€ 800 - 1.200
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114 GRAVuRA.- GuINÉ, MANIcoNGo & ANGoLA.-
TyPuS oRARuM MARITIMARuM GuINEAE,
MANIcoNGo, & ANGoLAE uLTRA PRoMoNToRIuM
BoNAE SPEI.- [LoNdoN: JohN WoLFE, 1598] 
Carta de navegação, gravada a talhe-doce (buril 

e água-forte), colorida à mão, provavelmente proveniente

da edição londrina do “Itinerario”, de Jan Huygen van

Linschoten (1563-1611), publicada em 1598, da autoria 

do gravador flamengo Arnold Florent van Langren 

(1580-1644). Inclui uma grande cartela descritiva,

encimada pelas armas de Portugal. Em baixo, uma outra

cartela panorâmica, representando as ilhas de Ascenção

e de Santa Helena, ambas descobertas pelo navegador

galego João da Nova, em 1501, então ao serviço de

Portugal. Prova muito fresca, vinco central, emoldurada.,

vincos, manchas de humidade, pequenos defeitos

Dim. - gravura) 42 x 54,5 cm; (moldura) 53 x 65 cm

€ 600 - 900

GRAVuRA.- GuINÉ, MANIcoNGo & ANGoLA.- TyPuS
oRARuM MARITIMARuM GuINEAE, MANIcoNGo, 
& ANGoLAE uLTRA PRoMoNToRIuM BoNAE SPEI.-
[LoNdoN: JohN WoLFE, 1598]
Copperplate (engraving and etching) navigation chart,

hand-coloured, probably from the London edition 

of the “Itinerario”, by Jan Huygen van Linschoten 

(1563-1611), published in 1598, by the Flemish engraver

Arnold Florent van Langren (1580-1644). 

Large descriptive cartouche, surmounted by the coat

of arms of the Kingdom of Portugal. Below, another

panoramic cartouche, representing the islands of

Ascenção and Santa Helena, both discovered by the

Galician navigator João da Nova, in 1501, at the time

in the service of Portugal. Very fresh, central crease,

framed proof.
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115 GRAVuRA. ILhA TERcEIRA (AçoRES).- A cIdAdE dE
ANGRA NA ILhA dE IESV xPo dA TERcEIRA qVE ESTA
EM 39 GRAoS.- [AMSTERdAM: coRNELIS cLAEz, 
1595-1596].- 1 GRAVuRA A TALhE-docE
Gravura a talhe-doce (buril e água-forte), da obra “Itinerario”, 

de Jan Huygen van Linschoten (1563-1611), publicada em

Amesterdão, em 1595-96, da autoria do gravador holandês

Johannes von Doetecum (1530-1605). Inclui cinco cartelas, 

uma rosa dos ventos  e as armas de Portugal e dos Açores,

destacando-se, no canto superior direito, a dedicatória 

a D. Cristóvão de Moura (1538-1613), 1º conde de Castelo

Rodrigo e capitão-donatário da cidade de Angra. Prova

colorida à mão. Vinco central, levemente aparada 

mas conservando o vinco da matriz, emoldurada.

Dim. - (gravura) 50 x 85 cm; (moldura) 61 x 96 cm

€ 600 - 900

GRAVuRA. ILhA TERcEIRA (AçoRES).- A cIdAdE dE
ANGRA NA ILhA dE IESV xPo dA TERcEIRA qVE
ESTA EM 39 GRAoS.- [AMSTERdAM: coRNELIS cLAEz,
1595-1596].— 1 coPPERPLATE ENGRAVING
Copperplate print engraving (engraving and etching), from

the work “Itinerario”, by Jan Huygen van Linschoten (1563-

1611), published in Amsterdam, 1595-96, by the Dutch

engraver Johannes von Doetecum (1530-1605) . It includes

five cartouches, a compass rose and the coats of arms of

Portugal and the Azores, highlighting, in the upper right

corner, the dedication to D. Cristóvão de Moura (1538-1613),

1st Count of Castelo Rodrigo and capitão-donatário of the

city of Angra. Hand coloured, central crease, slightly

trimmed but preserving the matrix crease, fradem proof.
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116 GRAVuRAS.- LISBoA.- VuE du PoRT dE 
LISBoNNE.- A PARIS: chEz NoEL, S.d. [cA. 
1780].- 1 GRAVuRA A TALhE-docE
Gravura a talhe-doce (buril e água-forte), colorida

à mão, com a seguinte legenda: Vue du Port de

Lisbonne. Prise du milieu du Port entre la

Montagne Ste. Catherine et le Village d’Almada, 

à bord du Vaisseau de Guerre le St. Sebastien.

Dédiée à son Altesse Monseigneur Dom Jean-

Charles de Bragança... Prova com colorido suave,

dois vincos e restauro menor no canto inferior

esquerdo, vestígios de traça

Dim. - (gravura) 54 x 74,5 cm; 

(moldura) 80,5 x 100,5 cm

€ 600 - 900

Nota: vd. https://www.bl.uk/collection-items/vue-

du-port-de-lisbonne.

ENGRAVINGS.- LISBoA.- VuE du PoRT dE
LISBoNNE.- A PARIS: chEz NoEL, S.d. [cIRcA
1780].- 1 coPPERPLATE ENGRAVING
Copperplate engraving and etching, hand-coloured,

with the following caption: Vue du Port de

Lisbonne. Prise du milieu du Port entre la

Montagne Ste. Catherine et le Village d’Almada, à

bord du Vaisseau de Guerre le St. Sebastien.

Dédiée à son Altesse Monseigneur Dom Jean-

Charles de Bragance ... Proof with soft colouring,

two creases and minor restoration in the lower left

corner, some worm holes
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117 GRAVuRAS.- LISBoA.- LISBoN AS BEFoRE
ThE LATE EARThquAkE...- LoNdoN: 
G. hAWkINS, S.d. [cA. 1756].- 4 GRAVuRAS
A TALhE-docE 
Conjunto de quatro gravuras a talhe-doce (buril 

e água-forte), habitualmente conhecidas pelo

título genérico de     “Lisbon as before the late

earthquake”, com a seguinte subscrição (comum 

a todas): Drawn by C. Lempriere, Revis’d & Painted

by R. Paton. London Publish’d accordg. 

to Act of Parlt. 29th. of Novr. 1756. by G. Hawkins

(at Temple Barr) Bookseller to H.R.H. the Prince of

Wales. Engraved by J. Mason (P. Fourdrinier, Ant.

J. Walker e P. C. Canot). Vista panorâmica de

Lisboa ribeirinha, antes do terremoto de 1755,

desde a Torre de Belém até ao Terreiro do Paço.

As quatro gravuras um pouco manuseadas,

conservam a margem inferior com as legendas,

mas apresentam as restantes margens aparadas

pela imagem. Gravura de Belém com pequenas

imperfeições. Gravura de Alcântara com algumas

falhas de suporte afectando a imagem gravada.,  

Dim. - (gravura) 40 x 75 cm; (moldura) 52,5 x 88 cm

€ 800 - 1.200

ENGRAVINGS.- LISBoA.- LISBoN AS BEFoRE ThE
LATE EARThquAkE...- LoNdoN: G. hAWkINS,
S.d. [cIRcA 1756].- 4 coPPERPLATE
ENGRAVINGS 
Set of four prints (engraved and etched),

commonly known by the generic title of “Lisbon

as before the late earthquake”, with the following

subscription (common to all): Drawn by C.

Lempriere, Revis’d & Painted by R. Paton. London

Publish’d accordg. to Act of Parlt. 29th. of Novr.

1756. by G. Hawkins (at Temple Barr) Bookseller to

H.R.H. the Prince of Wales. Engraved by J. Mason

(P. Fourdrinier, Ant. J. Walker e P. C. Canot).

Panoramic view of riverside Lisbon, before the

1755 earthquake, from Belém Tower to Terreiro 

do Paço. The four slightly manipulated engravings

retain the lower margin with the captions, but

have the remaining margins trimmed by the

image. Belém engraving with minor imperfections.

Alcântara engraving with some support failure

affecting the engraved image.
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118 GRAVURA.- PIETER BRUEGHEL, O VELHO.- 
SVPERBIA [SoBERBA], 
Gravura original a talhe-doce (buril), da autoria do

gravador flamengo Pieter ven der Heyden (ca. 1530-

ca.1585), segundo original de Pieter Brueghel o

Velho (1525/1569), o mais célebre artista da arte

renascentista flamenga e brabantina. Gravura

publicada por Hieronymus Cock (ca. 1517-1570), em

Antuérpia, por volta de 1558, da série “Sete pecados

capitais”, representando de forma alegórica e

satírica a soberba (SVPERBIA). 

Com a seguinte subscrição: Cock. excud. cum

priuileg. 1558. — P. brueghel. Inventor. Prova 

aparada pela imagem, com falta da margem 

inferior com a legenda e inscrição flamenga.

Dim. - (gravura) 21,7 x 30 cm; (moldura) 38,2 x 46,5 cm

€ 1.600 - 2.400

ENGRAVING.- PIETER BRUEGHEL, THE OLD.-
SVPERBIA [PRIdE], 
Original copperplate engraving by the Flemish

engraver Pieter ven der Heyden (ca. 1530-

ca.1585), according to an original by Pieter

Brueghel the Elder (1525/1569), the most

celebrated artist of Flemish and Brabantine

Renaissance art . Engraving published by

Hieronymus Cock (ca. 1517-1570), in Antwerp,

around 1558, from the series “Seven deadly sins”,

allegorically and satirically representing pride

(SVPERBIA). With the following subscription:

Cock. excud. cum priuileg. 1558. — P. brueghel.

Inventor. Proof cropped by the image, lacking

the lower margin with the caption and Flemish

inscription. Dimensions: ±227x208 mm (image

and sheet).
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119 GRAVURA.- PIETER BRUEGHEL, O VELHO.-
GVLA [GuLA], 
Gravura original a talhe-doce (buril), 

da autoria do gravador flamengo Pieter ven der Heyden

(ca. 1530-ca.1585), segundo original de Pieter Brueghel 

o Velho (1525/1569), o mais célebre artista da arte

renascentista flamenga e brabantina. Gravura publicada

por Hieronymus Cock (ca. 1517-1570), em Antuérpia, 

por volta de 1558, da série “Sete pecados capitais”,

representando de forma alegórica e satírica a gula. Inclui a

seguinte legenda, na margem inferior: GVLA. Ebrietas est

vitanda, inglvviesqve ciborvm e, na segunda linha, 

o verso flamengo Schout dronckenschap, en gulsichlÿck

eten Want ouerdaet doet godt en hem seluen vergheten.

Com a seguinte subscrição: H. Cock. excud. cum gratia 

et priuilegium. 1558; assinada na matriz (no fundo de um

alguidar): brueghel inventor. Prova aparada pelo vinco 

da matriz, com margens imperfeitas.

Dim. - (gravura) 23 x 30 cm; (moldura) 43,7 x 50,5 cm

€ 3.700 - 5.550

ENGRAVING.- PIETER BRUEGHEL, THE OLD.-
GuLA, 
Original copperplate engraving, by the Flemish

engraver Pieter ven der Heyden (ca. 1530-ca.1585),

accoding to an original by Pieter Brueghel the Elder

(1525/1569), the most celebrated artist of Flemish

and Brabantine Renaissance art. Engraving published

by Hieronymus Cock (ca. 1517-1570), in Antwerp,

around 1558, from the series “Seven deadly sins”,

representing gluttony in an allegorical and satirical

way. Includes the following caption, in the lower

margin: GVLA. Ebrietas est vitanda, inglvviesqve

ciborvm and in the second line the Flemish verse

Schout dronckenschap, en gulsichlÿck eten Want

ouerdaet doet godt en hem seluen vergheten. With

the following subscription: H. Cock. excud. cum

gratia et priuilegium. 1558; signed in the matrix 

(at the bottom of a bowl): brueghel inventor. 

Proof cropped by the matrix crease, with imperfect

margins. Dimensions: ±225x297 (image and sheet).
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120 TAPETE khoTAN
fio de lã, decoração policromada

com simbologia chinesa, Turquistão,

séc. XIX (1ª metade), pequenos defeitos,

desgaste, sinais de uso

Dim. - 260 x 142 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: a cidade de Khotan situa-se no Turquistão

(Ásia Central), região que se encontra actualmente

englobada em Xinjiang, região autónoma 

da República Popular da China.

A khoTAN cARPET
woolen yarn, polychrome decoration with Chinese

symbols, Turkistan, 19th C. (1st half), minor defects,

wear, signs of use

121 TAPETE khoTAN
fio de lã, decoração policromada com simbologia

chinesa “Ânforas com flores e outros motivos”,

Turquistão, séc. XIX (1ª metade), manchas,

desgaste, sinais de uso 

Dim. - 280 x 151 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: a cidade de Khotan situa-se no Turquistão

(Ásia Central), região que se encontra actualmente

englobada em Xinjiang, região autónoma 

da República Popular da China.

A khoTAN cARPET
woolen yarn, polychrome decoration with Chinese

symbols “Amphorae with flowers and other motifs”.

Turkistan, 19th C. (1st half), stains, wear, signs of use
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122 TAPETE khoTAN
fio de lã, decoração policromada com simbologia

chinesa “Ânforas com flores e outros motivos”,

Turquistão, séc. XIX (1ª metade),

pequenos rasgões, desgaste, sinais de uso

Dim. - 329 x 171 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: a cidade de Khotan situa-se no Turquistão

(Ásia Central), região que se encontra actualmente

englobada em Xinjiang, região autónoma da

República Popular da China.

A khoTAN cARPET
wool yarn, polychrome

decoration with Chinese

symbology “Amphorae with

flowers and other motifs”.

Turkistan, 19th C. (1st half),

small tears, wear, signs of use
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123 TAPETE BIdJAR
fio de lã, decoração policromada “Flores

e elementos vegetalistas”, Iraniano, 

séc. XX, pequenos sinais de uso

Dim. - 402,5 x 204 cm

€ 900 - 1.350

A BIdJAR cARPET
woolen yarn, polychrome decoration

“Flowers and plant elements”, Iranian,

20th C., few signs of use

124 TAPETE TABRIz
fio de lã, decoração policromada

“Flores e elementos vegetalistas”,

Iraniano, séc. XX/XXI, sinais de uso

Dim. - 309 x 205 cm

€ 900 - 1.350

125 TAPETE GhouM
fio de lã, decoração policromada

“Flores e elementos vegetalistas”,

Indiano, séc. XX, desgaste, muitos

sinais de uso

Dim. - 351 x 244,5 cm

€ 700 - 1.050

A GhouM cARPET
woolen yarn, polychrome decoration

“Flowers and plant elements”, Indian,

20th C., wear, many signs of use

A TABRIz cARPET
woolen yarn, polychrome

decoration “Flowers and

plant elements”, Iranian,

20th/21st C., signs of use
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126 TAPETE TABRIz
fio de lã e fio de seda, decoração

policromada “Animais e animais

fantásticos, elementos vegetalistas 

e objectos do quotidiano”, reserva central

“Paisagem com animais”, 

Iraniano, séc. XX/XXI, sinais de uso

Dim. - 292 x 201 cm

€ 1.400 - 2.100

AN TABRIz cARPET
woolen yarn, polychrome decoration

“Flowers and plant elements”, Turkish,

20th C., signs of use

127 TAPETE TABRIz
fio de lã, decoração policromada

“Animais fantásticos, elementos

vegetalistas e objectos do quotidiano”, 

reserva central “Paisagem com animais”,

Iraniano, séc. XX/XXI, sinais de uso, assinado

Dim. - 400 x 287 cm

€ 1.400 - 2.100

A TABRIz cARPET
woolen yarn, polychrome decoration

“Imaginary animals, plant elements and 

everyday objects”, central reserve

“Landscape and animals”, Iranian, 

20th/21st C., signs of use, signed
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129 TAPETE kIRMAN
fio de lã, decoração policromada

“Motivos vegetalistas”, Iraniano,

séc. XX, muitos sinais de uso

Dim. - 206 x 206 cm

€ 650 - 975

A kIRMAN cARPET
woolen yarn, polychrome decoration

“Plant motifs”, Iranian, 20th C., 

many signs of use

128 TAPETE ISPARTA
fio de lã, decoração policromada

“Flores e elementos vegetalistas”,

Turco, séc. XX, sinais de uso

Dim. - 364 x 239 cm

€ 700 - 1.050

AN ISPARTA cARPET
woolen yarn, polychrome decoration

“Flowers and plant elements”.

Turkish, 20th C., signs of use
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130 TAPETE kEShAN
fio de lã, decoração policromada

“Flores e elementos vegetalistas”,

Iraniano, séc. XX, sinais de uso, assinado

Dim. - 426,5 x 319 cm

€ 2.500 - 3.750

A kEShAN cARPET
woolen yarn, polychrome decoration

“Flowers and plant elements”, Iranian,

20th C., signs of use, signed
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131 TAPETE TABRIz
fio de lã, decoração policromada “Flores

e elementos vegetalistas”, Iraniano,

séc. XX, desgaste, sinais de uso

Dim. - 409 x 290 cm

€ 1.200 - 1.800

A TABRIz cARPET
woolen yarn, polychrome decoration

“Flowers and plant elements”, Iranian,

20th C., wear, signs of use

132 TAPETE SARouk
fio de lã, decoração policromada

“Flores e elementos vegetalistas”,

Iraniano, séc. XX, sinais de uso

Dim. - 390 x 217 cm

€ 1.200 - 1.800

A SARouk cARPET
woolen yarn, polychrome decoration

“Flowers and plant elements”, Iranian,

20th C., signs of use
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134 TAPETE kAShMIR
fio de lã e fio de seda , decoração

policromada “Motivos vegetalistas”,

Indiano, séc. XX/XXI, sinais de uso

Dim. - 306 x 240,5 cm

€ 1.200 - 1.800

A kAShMIR cARPET
wool yarn and silk thread, polychrome

decoration “Plant motifs”. Indian,

20th/21st C., signs of use

133 TAPETE TABRIz
fio de lã, decoração policromada

“Cenas de caça e motivos florais”,

Iraniano, séc. XX/XXI, sinais de uso

Dim. - 373 x 290 cm

€ 1.200 - 1.800

A TABRIz cARPET
woolen yarn, polychrome

decoration “Hunting scenes and

floral motifs”, Iranian, 20th/21st C.,

signs of use
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135 cRISTo cRucIFIcAdo
escultura em marfim, Europeia, séc. XVIII, falta de parte de um dedo

da mão, restauros nos pés e alguns dedos refeitos, emoldurado 

e colocado sobre fundo de veludo moderno

Dim. - 20,2 cm

€ 400 - 600

Nota: vd. TARDY - “Les Ivoires - Évolution Décorative du ler Siècle 

a nos Jours - Premiére Partie, Europe”. Paris: Tardy, 1972, p. 82.

Este lote está sujeito às restrições CITES de exportação/importação

e encontra-se devidamente certificado: nº 22PTLX10223C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos países

proibirem a importação de bens que incorporem materiais de

espécies da fauna e flora selvagens protegidas, incluindo, entre

outros, marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores a

informarem-se previamente sobre a legislação aplicável, em

particular os regulamentos aduaneiros em vigor nos países em

causa.

cRucIFIEd chRIST
ivory sculpture, European, 18th C., missing part of a finger, foot

restorations and some redone fingers, framed and placed on

modern velvet background

136 cRISTo cRucIFIcAdo
escultura em marfim, base e cruz em madeira

ebanizada com aplicação de marfim esculpido INRI,

Europeia, séc. XIX, parte de dedos das mãos refeitos,

desgaste no ebanizado e na moldura

Dim. - 26,4 cm

€ 400 - 600

Nota: Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se devidamente

certificado: nº 22PTLX10222C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de

diversos países proibirem a importação de bens que

incorporem materiais de espécies da fauna e flora

selvagens protegidas, incluindo, entre outros, marfim,

coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores

a informarem-se previamente sobre a legislação

aplicável, em particular os regulamentos aduaneiros

em vigor nos países em causa.

cRucIFIEd chRIST
ivory sculpture, ebonised wood base and cross with

carved ivory application INRI, European, 19th C., part

of fingers redone, wear on ebony and frame
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137 cRISTo cRucIFIcAdo
escultura em marfim parcialmente

policromado e dourado, aplicações 

de rubis, Europeia, séc. XVIII, 

algum desgaste na decoração

Dim. - 51,5 cm

€ 4.000 - 6.000

Nota: Este lote está sujeito às restrições

CITES de exportação/importação 

e encontra-se devidamente certificado:

nº 22PTLX09105C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para 

o facto de diversos países proibirem 

a importação de bens que incorporem

materiais de espécies da fauna e flora

selvagens protegidas, incluindo, entre

outros, marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais

compradores a informarem-se

previamente sobre a legislação aplicável,

em particular os regulamentos aduaneiros

em vigor nos países em causa.

cRucIFIEd chRIST
partially polychrome and gilt ivory

sculpture, rubies applications, European,

18th C., wear on decoration
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138 SANTANA EM MAJESTAdE ENSINANdo NoSSA SENhoRA A LER
grupo escultórico em madeira, decoração policromada e dourada, cabeças

em marfim, resplendor em prata, Português, séc. XVIII (1ª metade),

restauros, faltas nos dedos, faltas na camada pictórica, prata sem marcas,

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

alínea c)

Dim. - 29 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: Este lote está sujeito às restrições CITES de exportação/importação 

e encontra-se devidamente certificado: nº 22PTLX10910C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos países proibirem

a importação de bens que incorporem materiais de espécies da fauna e

flora selvagens protegidas, incluindo, entre outros, marfim, coral e

tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores a informarem-se

previamente sobre a legislação aplicável, em particular os regulamentos

aduaneiros em vigor nos países em causa.

139 SANTANA ENSINANdo NoSSA SENhoRA A LER
escultura em madeira dourada e policromada, olhos de

vidro, coroa e resplendor em prata relevada, Portuguesa,

séc. XVIII (2ª metade), pequenas faltas na policromia,

prata sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017,

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

Dim. - 36,5 cm

€ 800 - 1.200

SAINT ANNE TEAchING ouR LAdy To REAd
gilt and polychrome wood sculpture, glass eyes, silver

crown and halo en relief , Portuguese, 18th C. (2nd half),

minor faults on polychrome, unmarked silver, pursuant to

Decreto-Lei no. 120/2017, of 15 September - art. 2, 

no. 2, subparagraph c)

SAINT ANNE IN MAJESTy TEAchING ouR LAdy To REAd
wood sculpture group, polychrome and gilt decoration, ivory

heads, silver halo, Portuguese, 18th C. (1st half), restoration,

faults on the fingers and on the pictorial layer, unmarked

silver, pursuant to Decreto-Lei no. 120/2017, of 15 September -

art. 2, no. 2, subparagraph c)
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140 Menino Jesus de Praga
escultura em madeira

policromada e dourada, base

em madeira marmoreada

Espanhola, séc. XVIII/XIX,

restauros, pequenas faltas 

na policromia e no dourado

Dim. - 81 cm

€ 1.500 - 2.250

Child Jesus of Prague
polychrome and gilt wood

sculpture, marbled wooden

base, Spanish, 18th/19th C.,

restoration and minor faults 

on polychrome and gilding



122 CABRAL MONCADA LEILÕES 219 | 12 DE DEZEMBRO DE 2022

141 santo antónio CoM o Menino Jesus
escultura em madeira policromada, Portuguesa,

séc. XVIII (1ª metade), faltas, colagem na cabeça,

muitas faltas na policromia

Dim. - 64 cm

€ 800 - 1.200

saint anthony with the Child Jesus
polychrome wood sculpture, Portuguese, 18th C. (1st half),

faults, glueing to the head, many faults on polychrome

142 anJos Candelários
par de esculturas barrocas em madeira policromada 

e dourada, Portuguesas, séc. XVIII (1ª metade), braços 

com restauros, falta de dedos numa das mãos, faltas 

na policromia e no dourado, falta das candeias, 

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - (a maior) 36,2 cm

€ 1.500 - 2.250

Candelabra angels
a pair of polychrome and gilt wood baroque sculptures,

Portuguese, 18th C. (1st half), arms with restoration,

missing fingers on one of the hands, faults on polychrome

and gilding, missing lamps, traces of wood insects
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143 nossa senhora CoM o Menino Jesus
escultura em madeira pintada e dourada, coroa 

em prata de 925/1000 parcialmente dourada com

aplicações de contas e vidros, Hispano-Flamenga,

séc. XV/XVI, falta da mão direita de Nossa Senhora

e do braço esquerdo do Menino, faltas na

policromia e no dourado, coroa com faltas, coroa

com contraste do Porto (1985-2020)

Dim. - (escultura) 82 cm; (coroa) 23 cm; 

Peso - (coroa) 273 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 4105.

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

925/1000 silver crown with beaded and glass

applications, Hispano-Flemish, 15th/16th C., 

the right hand of Our Lady and the left arm 

of the Child Jesus missing, faults on polychrome

and gilding, crown with faults, crown with Oporto

mark (1985-2020)
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145 anJos Candelários
par de esculturas barrocas 

em madeira, decoração policromada

e dourada, Portuguesas, séc. XVIII

(1ª metade), faltas e defeitos, muitas

faltas na policromia e no dourado,

restauros no dourado

Dim. - 55,5 cm

€ 1.500 - 2.250

Candelabra angels
a pair of baroque wooden

sculptures, polychrome and gilt

decoration, Portuguese, 18th C. 

(1st half), faults and defects, many

faults on polychrome and gilding,

restoration on the gilding

fluttering angels
a pair of chestnut hanging

sculptures with paint

traces, Portuguese, 18th C.,

a broken finger, some

restoration, an arm about

to open, minor defects

144 anJos esvoaçantes
par de esculturas de suspensão em

castanho com restos de pintura,

Portugueses, séc. XVIII, um dedo

partido, alguns restauros, um braço

a abrir, pequenos defeitos

Dim. - 47 cm

€ 800 - 1.200
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146 anJos esvoaçantes
par de esculturas barrocas em madeira

pintada e dourada, Portugueses, séc. XVIII

(1ª metade), restauros, pequenas faltas 

e defeitos, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 74 cm

€ 3.000 - 4.500

fluttering angels
a pair of painted and gilt wood baroque

sculptures, Portuguese, 18th C. (1st half),

restoration, minor faults and defects,

traces of wood insects
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147 deus Pai
retábulo em madeira esculpida, dourada 

e policromada, Português, séc. XVIII,

restauros, falta dos dois braços, faltas 

na camada pictórica e no dourado,

vestígios de insectos xilofagos

Dim. - 61 x 80 cm

€ 500 - 750

148 águia
escultura em madeira prateada,

Portuguesa, séc. XVIII, pequenas faltas,

desgaste no prateado

Dim. - 55 x 76 x 24 cm

€ 1.200 - 1.800

an eagle
silver wood sculpture, Portuguese,

18th C., minor faults, wear on the silver

god the father
sculped, gilt and polychrome

wood altarpiece, Portuguese,

18th C., restoration, missing two

arms, faults on the pictorial and

gilt layer, traces of wood insects
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149 anJos de susPensão
par de esculturas rococó em

madeira pintada e dourada, Europa

Central, séc. XVIII (2º quartel),

pequenos restauros, algumas faltas

no dourado e na pintura

Dim. - 84 cm

€ 4.000 - 6.000

a Pair of susPension angels
rocaille, pair of painted and gilt

wood sculpture, Central Europe, 

18th C. (2nd quarter), 

small restoration, some faults 

on the gilding and painting
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baltaZar goMes figueira (1604-1674)
e Josefa de óbidos (ou de ayala) (1630-1684)
“MÊS DE ABRIL” (C. 1668)
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150 baltaZar goMes figueira (1604-1674) 
e Josefa de óbidos (ou de ayala) (1630-1684)
“MÊS DE ABRIL” (C. 1668)
óleo sobre tela, inscrição manuscrita “Pascoa de flores

Abril/[...]/quando Alleluya amanhece/[...]; Obidos”, 

reentelado, restauros, assinado “Obidos”

Dim. - 111,5 x 176 cm

€ 220.000 - 330.000

Nota: etiqueta com a referência “4361 - Marqueses de Sabugosa”

colada no verso.

Integrou as exposições:

“Exposição das pinturas de Josefa de Óbidos”, 

Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, 1949, nº 14;

“Pintura Portuguesa do séc. XVII. Histórias, lendas, narrativas”,

Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, 2004, estando reproduzida

no respectivo catálogo, pp. 124-125, nº 39;

“Josefa de Óbidos e a Invenção do Barroco Português”, 

Museu Nacional de Arte Antiga, 2015, encontrando-se reproduzida

no respectivo catálogo, p. 103, nº 29.

Embora não tenha integrado outras duas exposições, a presente

obra também se encontra representada em:

1 - no catálogo da Exposição “Josefa de Óbidos e o tempo Barroco”,

realizada na Galeria de Pintura do Rei D. Luís, Palácio Nacional da

Ajuda, em 1991. Lisboa: Instituto Português do Património

Cultural/TLP, p. 156, onde o título “Mês de Agosto” se encontra mal

atribuído, uma vez que as inscrições não tinham ainda sido

descobertas, de acordo com o texto que acompanha a obra no

catálogo da exposição “Pintura Portuguesa do séc. XVII. Histórias,

lendas, narrativas”, realizada no Museu Nacional de Arte Antiga,

Lisboa, 2004, estando representada no respectivo catálogo, 

pp. 124-125, nº 39;

2 - no catálogo da exposição “Josepha na Ogiva”. Óbidos: Galeria

Ogiva, 1972, s.p, s.n, sob o título “Doces e Flores”; 

3 - em CAETANO, Joaquim de Oliveira, “Reading the Fate of the

Christ Child - New Masterpiece by Josefa de Ayala (1630-1684).

Montevideo: Jaime Eguiguren Art & Antiques, pp. 54-55, fig. 16, onde

se refere que na literatura da época, que serviu de inspiração à

pintura “A leitura da sina do Menino Jesus” (1667), as figuras

referem-se a Jesus como “Páscoa e flores” a mesma expressão que

está na legenda.

É também identificável numa fotografia dos interiores do Palácio

dos Condes e Marqueses de Sabugosa, arquivo de Imagens de Mário

Novais, actualmente na Biblioteca de Arte da Fundação Calouste

Gulbenkian e em http://acasasenhorial.org/acs/index.php/pt/fontes-

documentais/fotografia/277-palacio-dos-condes-de-sabugosa, -

consultado a 9-11-2022 às 14:55.

“Mês de abril” (C. 1668)
oil on canvas, handwritten inscription “Pascoa de flores

Abril/[...]/quando Alleluya amanhece/[...]; Obidos”, 

restoration, signed “Obidos”
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“AS MUITAS INTERROGAÇÕES DAS PINTURAS 

DOS «MESES»

No centro da revisão da obra que estes autores, na

sequência dos mencionados estudos de Vitor Serrão,

atribuíram a Baltazar Gomes Figueira e a Josefa de

Óbidos, e como ponto de contacto, quase de charneira,

da produção de ambos no campo da natureza morta

está a série (ou as séries), conhecida como «dos meses»,

seis pinturas a que os autores juntam, numa nova

proposta, uma sétima, um quadro do Museu dos Uffizi,

Florença, cuja inclusão no grupo, porém, não deixa de

ser problemática.

As obras foram mostradas juntas uma única vez na

exposição do Museu Nacional de Arte Antiga, em 1949

(nos. 11 a 16). Uma das versões do Mês de março (cat.

27) pertencia ao conde de São Martinho e outra a uma

coleção particular não identificada (cat. 28). O possível

Mês de agosto (identificado como Frutos e barros, cat.

de 949, n.° 13) e o que se supõe ser o Mês de abril

(designado como Doces e flores, cat. de 1949. n.° 14)

(cat. 29) pertenciam aos condes de Sabugosa e Murça.

Os outros dois quadros, um apresentado como Frutas 

e legumes (cat. de 1949, n.° 15), que se refere

provavelmente ao mês de julho (fig. 32), e o do Mês de

maio (fig. 33) (cat. de 1949, n.° 16), pertenciam ao conde

de Arnoso. As pinturas n.ºs 11, 15 e 16 do referido

catálogo estão datadas de 1668 e apresentam a

inscrição Obidos. Estas pinturas, e a pintura n.° 13, têm

inscrita (total ou parcialmente visível) uma quadra o

que, juntamente com a diversidade dos frutos, legumes

e animais em primeiro plano, permitem relacioná-las

com um dos meses do ano. Como o mês de março se

encontra repetido, podemos supor que das oficinas de

Óbidos saíram pelo menos duas séries alusivas ao

calendário, cada uma, obviamente, com os doze meses,

utilizando composições semelhantes.

Como Luís de Moura Sobral lembrou, a representação

dos Meses, ligada ou não aos signos astrológicos, é um

tema com uma longínqua história na arte ocidental, que

chega ao século XVII unindo as tradições simbólicas

clássicas aos modelos descritivos da Idade Média, que

tendiam a representar a sucessão dos meses e das

estações pela representação dos trabalhos e das

atividades agrícolas correspondentes. A sucessão das

estações ou dos meses, assim como as representações

dos elementos, dos continentes, dos cinco sentidos

foram usadas em séries que tratavam alegoricamente 

a diversidade do mundo, do tempo e dos sentidos,

utilizando frequentemente e misturadas com figuras

e/ou paisagens, naturezas-mortas, flores, frutos objetos,

nos quais era fácil reconhecer uma relação simbólica

com o tema tratado. Séries de gravuras de Adriaen

Collaert e de Crispijn de Passe, ou de pinturas de Jan

Brueghel, Bassano on Barrera, muitas delas

abundantemente copiadas, tornavam o tema dos meses

ou das estações facilmente reconhecível. Refira-se que o

maior tratado sobre símbolos conhecido no século XVII,

a Iconologia overo descrittione dell’imagini universali

Cesare Ripa (Roma, 1593), trata copiosamente, quer 

a iconografia das estações, quer dos meses, dando

exemplos de composições e referindo bases literárias 

e visuais célebres. Contudo, não deixa de permitir, ou

mesmo de aconselhar, liberdade aos pintores para

adequarem os frutos e legumes escolhidos aos locais

onde vivem, de forma a tornarem as representações

mais convincentes: «os frutos que ponho, como aqueles

que disponho para os restantes meses, podem ser 

ao seu gosto variados pelo Pintor diligente, segundo 

a qualidade dos lugares» (ed. cit., vol. I, p. 73).

Ripa dá sentidos diversos e quase contraditórios a estas

séries de meses e estações. Por um lado, apresenta-os

quase como uma vanitas, como representação 

"as Muitas interrogaçÕes
das Pinturas dos «Meses» 

Texto de CAETANO, Joaquim Oliveira -"As Muitas Interrogações 
das Pinturas dos «Meses»", in “Josefa de Óbidos e a Invenção do
Barroco Português”. Lisboa:  Museu Nacional de Arte Antiga, 
Imprensa Nacional Casa da Moeda, pp. 93-98.
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da inexorável passagem do tempo, citando a esse

propósito Petrarca - Volano gl’anni, i mesi, i giorni e l’

hore («Voam os anos, os meses, os dias e as horas»);

por outro, encontra na representação da natureza e dos

seus frutos uma fonte de deleite e de acalmia das

paixões da alma humana: «incitados os homens ao

prazer pela formosa aparência das coisas e da beleza do

mundo, gozam com alegria de tudo aquilo que a terra

produz, esquecendo as suas tristezas e melancolias» 

(a propósito do mês de maio, idem, p. 83). A presença

desta temática na obra de Ripa deve ter sido de grande

importância para a divulgação destas séries, pois 

a Iconologia era o género de obra que interessava

igualmente tanto a artistas e literatos como a nobres 

e abastados cultos que constituíam a sua clientela.

Através do original, ou de vulgarizações, o sentido dos

símbolos recolhidos por Ripa invadiu no século XVII

todas as linguagens da cultura— das artes visuais ao

teatro, da poesia à música — e boa parte das

representações sociais, na decoração de edifícios

públicos, nas armações para as festividades, na

monumentalidade efémera das arquiteturas que

pontuavam as celebrações políticas e religiosas, 

e a presença dos monarcas. A influência desta obra foi

imensa, com mais de duas dezenas de edições nas

décadas seguintes à sua publicação. A primeira, em

língua castelhana (Siena: Herdeiros de Mateo Fiorini,

1613), não se esquecia de mencionar no subtítulo ser

obra útil «para oradores, predicadores, poetas, pintores,

escultores, desenhadores, e para todos os estudiosos

em geral». Em quase todas as bibliotecas conhecidas 

de artistas espanhóis do tempo de Baltazar e Josefa

encontram-se exemplares da Iconologia, e o seu estudo

é expressamente aconselhado por tratadistas como

Carducho ou Pacheco pelo que Baltazar Gomes

Figueira, pelo menos, não pode deixar de ter conhecido

a obra na sua aprendizagem sevilhana. Moura Sobral

propôs igualmente um paralelo entre esta série de

Óbidos e a obra do pintor madrileno Francisco Barrera,

autor de uma série das «Estações», hoje no Museo de

Bellas Artes de Sevilla, de que se expõe um exemplar

(cat. 65), e de uma desaparecida série dos «Meses», 

de que restam três pinturas, uma em coleção particular

espanhola, outra nas Galerias Slovenská Národní de

Bratislava e a última na Galeria Strodoceska de Praga,

considerando ser «impossível não ver nos Meses de

Josefa de Óbidos um eco de Barrera» (ob. cit., p. 119). 

A ficha de catálogo (não assinada) da exposição

dedicada a Josefa, realizada em Washington em 1997,

pelo contrário, entende que a série portuguesa, apesar

das séries afins espanholas, parece ser uma «invenção

original». De diferentes maneiras precisas, em ambos os

casos, a solução de representação «nacionaliza» o tema,

dando-lhe um caráter profundamente local, o que talvez

tenha sido o motivo pelo qual muitos autores 

se sentiram tentados em identificar o exato local das

paisagens pintadas na série portuguesa. De qualquer

forma, deve referir-se que, contemporânea da série de

Óbidos, ainda resta a representação dos meses em

figurações 

de azulejo, nos alegretes do jardim sobre a horta do

Palácio dos Marqueses de Fronteira, em São Domingos

de Benfica.

Quando Vitor Serrão começou a rever a obra de Josefa

e a dar consistência à biografia do seu pai, estas

pinturas, não só pela sua qualidade (dentro da

diferenciação que o autor propõe, a que atrás fizemos

referência), mas sobretudo pela dimensão que nelas

adquire a paisagem, foram das primeiras a ser ligadas

ao trabalho de Baltazar Gomes Figueira, tido como

especialista nesta modalidade. Félix da Costa Meesen

começa as sete linhas biográficas que dedicou a Josefa

referindo-a como «filha do sevilhano que nos países foi

celebrado», isto é, famoso pela suas paisagens, fama

invulgar pois que o género é quase inexistente no que

chegou até hoje da pintura portuguesa seiscentista, se

excetuarmos algumas vistas de cidades, reais (Stoop ou

Filipe Lobo) ou imaginadas (Diogo Pereira), ou alguns

fundos  de pintura religiosa. A série dos «Meses»

aparece assim como a possibilidade mais direta para

justificar a fama gozada por Baltazar Gomes Figueira.

Na exposição de 1991 apenas figurou o Mês de março,

considerado por Vitor Serrão como uma parceria entre

Josefa de Ayala e Baltazar Gomes Figueira, mas as suas

conclusões eram extensíveis a toda a série, avançando

com a possibilidade de caberem ao pintor os fundos de

paisagem e a sua filha as naturezas-mortas que ocupam

os primeiros planos. Recorde-se, no entanto, que é

precisamente no Mês de março (em ambas as versões

conhecidas) que no primeiro piano da pintura, à direita,

se repete a composição da parte inferior da natureza-

morta assinada por Baltazar, hoje no Louvre. A melhor

qualidade da tela parisiense («de muito superior

qualidade plástica») em relação a esta representação,

justificava também a repartição do trabalho tal como

era proposto (Josefa de Óbidos e o Tempo Barroco,

1991, p. 157).

O mesmo entendimento foi expresso na já citada tese

doutoral deste historiador, acentuando a ideia da

diferença de qualidade entre os dois pintores,

nomeadamente no que toca ao fundo de paisagem,

deixando a Josefa uma colaboração secundária nos

primeiros planos em que teria sido executante dos

modelos do pai:

«a qualidade deste “país” [Mês de março], executado

com particular desenvoltura, torna impossível que

Josefa fosse a sua autora, ainda que pudesse ter

intervindo na pintura das peças de primeiro plano, como

o peixe e o caranguejo à direita, estes não pintados do

natural, mas inspirados em obra paterna».
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E concluía, aplicando a toda a série o mesmo

pensamento:

«A mesma eventual colaboração entre pai e filha se

pode fazer sentir nos restantes “Meses”, onde o seguro

e dinâmico sentido plástico do paisagismo fundeiro

remete para a intervenção decisiva do velho Baltazar,

enquanto que as “naturezas mortas” de primeiro plano

podem ser de Josefa de Ayala, repetindo aliás outros

“motivos” e “receitas” por ela utilizados

abundantemente noutros quadros».

Sob a designação de Josefa de Óbidos a obra figurou na

já citada exposição de Washington de 1997, embora na

entrada do catálogo, como vimos, se aceitasse a

colaboração entre os dois pintores; foi sob esta dupla

autoria que a mesma pintura (versão do Mês de março

com a paisagem com lagoa ao fundo) integrou, em

2005, a mostra Rouge et Or, em Paris e foi apresentada

em Roma, nesse mesmo ano, sob o título Rosso e Oro.

Diferente posição teve Luís de Moura Sobral na já

referida exposição do MNAA, em 2004. Sem pôr em

causa que a versão do Mês de março, apresentada nas

exposições atrás indicadas, fosse da dupla

Baltazar/Josefa, considerou todas as outras pinturas 

de meses, incluindo a diferente versão do Mês de março

(cat. 27), (aquela em que a baía é menos visível e o

bacalhau, à esquerda, não aparece inteiro, cat. 28),

como sendo apenas de Josefa. Foi, aliás, esta a versão

que esteve presente na mostra, onde se reuniu também

a tela do Mês de abril e outra, identificada como Mês de

agosto, mas que será certamente junho (cat. 30), dado

o trabalho agrícola que lhe serve de fundo, uma ceifa,

nunca poder ser realizado em agosto.

Mais do que uma análise crítica que relacionasse as

pinturas expostas com a obra de Baltazar, Luís de Moura

Sobral manteve a tradicional atribuição a Josefa por

considerar que os quadros estavam «firmadas com 

a assinatura habitual de Josefa» (Pintura Portuguesa 

do Século XVII, 2004, p. 122), o que é muito difícil de

defender, dado que a pintora tem quase duas dezenas

de obras assinadas «Josepha d’Ayalla» ou «Josepha em

Obidos›, mas nunca «Obidos» apenas, como aparece

nestas pinturas, seguida da data de 1668. Nas

assinaturas em documentos, a pintora assina

invariavelmente como «Josepha de Ayala e Cabrera»,

utilizando os apelidos maternos, mas em caso algum

assinou com o nome da sua terra como se fora uma

alcunha. A palavra «Obidos» , marcando um local, acaso

uma ideia de «oficina», apenas surge no universo de

pinturas dado a Josefa ou a Baltazar, precisamente na

série dos «Meses» e no Cesto de folares, atualmente da

coleção Novo Banco (cat. 69), uma pintura que pode 

até ser um fragmento de uma composição maior. 

Não há, pois, nada na obra de Josefa que autorize

pensar-se que assinava dessa forma e, muito menos, que

essa era a sua firma «habitual».

A análise deste importante conjunto de obras não ficou

mais esclarecida com as várias abordagens tecidas no

catálogo da exposição que a Câmara Municipal de

Óbidos dedicou a Baltazar Gomes Figueira em 2005.

Logo na «sinopse biográfica-artística de Baltazar Gomes

Figueira», síntese cronológica de presumível

responsabilidade dos três comissários, refere-se a já

mencionada citação de Félix da Costa Meesen, de 1696,

com o elogio à pintura de países, entendendo-se porém

que o enaltecimento dos «pertos delles» feito pelo

memorialista, se reporta «aos primeiros planos com

composições bodegonistas» (p. 24). Ora, este conjunto

de naturezas-mortas em

primeiro plano era exatamente o que vinha nos textos

de Vitor Serrão, desde 1991, a ser ligado à intervenção

de Josefa de Ayala na série dos «Meses», ou, dito de

outra forma, precisamente a parte destas pinturas que 

o autor considerava não serem de Baltazar Gomes

Figueira. Esta posição é tanto mais estranha quanto, 

na mesma cronologia, na entrada referente a 1668, se

continua a defender que nessa data Josefa concluiu 

a grande série de telas que seu pai iniciara, reutilizando

o que seriam «belas vedute anteriormente pintadas, 

o que pode pressupor que se tratava em telas

conservadas no atelier e que o interesse da clientela

levou então a remodelar quanto aos bodegones

envolventes e às cartelas da zona inferior» (p. 21).

Noutra parte do catálogo percebe-se melhor a razão

esteve na base de tal teoria. A vontade de incluir na

série dos meses portugueses a natureza-morta com

paisagem de Florença, de que já falámos, levou à ideia

de que os Meses teriam sido pintados originalmente

entre 1645 e 1649. A primeira data corresponde à que

aparece no bodegón do Louvre, firmado por Baltazar, 

e do qual se replica uma parte nas duas versões do Mês

de março. A última reporta-se à presença do citado

quadro florentino num inventário italiano (Villa della

Petraia). Para encaixar estes dois factos, e a data que

ostentam alguns dos Meses de 1668, o autor do artigo

propõe a seguinte versão:

Depois da execução do retábulo da Igreja do Colégio de

Nossa Senhora da Graça em Coimbra [datado de 1644],

Baltasar regressa a Óbidos onde pinta naturezas-mortas,

a do Louvre e certamente outras, e quando toma em

mãos a produção dos Meses copia parte delas,

reintegrando-as noutro contexto, numa prática comum

no século XVII [...]. Algumas delas foram rapidamente

vendidas, como foi o caso do mês de setembro que o

pintor contava eventualmente repor, outras foram

completadas como março ou abril, e outras ficaram





inacabadas, porventura devido aos seus afazeres em

Lisboa, tendo Josefa em 1668 acrescentado elementos

ausentes ou sumariamente apontados, o que levou 

a pensar numa empreitada de mútua colaboração.

Entretanto os quadros quedaram-se 20 anos no atelier 

e serviram como fonte iconográfica a Josefa na grande

maioria das suas obras.

Creio que não vale a pena sublinhar o caráter ficcional 

e rebuscado da proposta, mas não podemos deixar de

sublinhar dois aspetos. O primeiro é que o enredo parte

da certeza de que o quadro dos Uffizi é de Baltazar,

quando o modelo de paisagem com natureza-morta em

primeiro plano, sendo raro em Portugal, está

profundamente enraizado na natureza-morta italiana.

Nem o museu, nem nenhum dos autores que se referiu 

à pintura, com a exceção do catálogo de Óbidos, pôs

em dúvida a sua natureza italiana e, finalmente, ao

contrário do que é dito naquele catálogo, as dimensões

deste quadro não se «ajustam» (p. 74) às dimensões das

pinturas portuguesas. Antes tem mais 20 cm de lado 

e mais 40 cm de alto, isto é, um terço de pintura a mais

do que a maior das telas portuguesas da série dos

«Meses». Por outro lado, a ideia de que um pintor

seiscentista preparava, sem ter encomenda certa 

e contratualizada, uma série de doze pinturas (o ciclo 

do ano) de quase 2 m de largura, com o que isso

representava de esforço em tempo e dinheiro, 

parece-me francamente inverosímil. O desenvolvimento

da temática das naturezas-mortas liga-se intimamente a

um mercado livre de pinturas, não sujeitas à encomenda,

que muitas vezes era feito precisamente nos intervalos

ou tempos mortos das maiores empreitadas, 

mas a realização e venda de pequenas telas disponíveis

nas tendas oficinais, nada têm a ver com a ideia dos

pintores realizarem empreitadas enormes, como doze

quadros desta dimensão, sem terem assegurado a sua

venda, dispondo para isso de recursos temporais 

e económicos que dificilmente estavam ao seu alcance.

Mas, sobretudo, não há, objetivamente, dado algum que

leve a duvidar da veracidade da data de 1668, que

quatro destas pinturas ostentam de forma bem visível.

Nessa data, ambos os pintores estavam vivos e muitos

documentos mostram que, apesar da emancipação de

Josefa e desta morar separadamente, o seu

relacionamento era próximo. Nada obsta, portanto, se se

vier a provar, que tivesse havido uma colaboração entre

os dois artistas, nesta e noutras obras, nomeadamente

na execução de naturezas-mortas, na maioria dos casos

segundo modelos de Baltazar, em composições que

radicam em modelos sevilhanos. Muitas das

composições têm uma simetria e uma clareza, para além

da apresentação formal «à janela», que não apenas

provém dos modelos andaluzes, como de modelos

radicados em Cotán ou Zurbarán, isto é, em tipologias

do primeiro quartel do século, quando Baltazar as

apreendeu. É este modelo que replicará até ao fim, em

obras de grande qualidade como o bodegón do Louvre,

ou os dois que se mostram neste núcleo, de coleção

particular, notáveis pela sua sobriedade e presença

(cats. 31 e 32)”.

CAETANO, Joaquim Oliveira -”As Muitas Interrogações

das Pinturas «Meses»”, in “Josefa de Óbidos 

e a Invenção do Barroco Português”. Lisboa: Museu

Nacional de Arte Antiga, Imprensa Nacional Casa 

da Moeda, pp. 93-98.

Fonte: Col. Estúdio Mário Novais I
FCG - Biblioteca de Arte e Arquivos
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151 JoaQuiM MarQues 1755-1822
VISTA DA FOZ DO RIO DOURO,
PORTO
óleo sobre tela, reentelado,

pequenos restauros, não assinado

Dim. - 74 x 100 cm

€ 10.000 - 15.000

Nota: a presente obra integrou a

exposição “Triomphe du Baroque”,

realizada no Palais des Beaux-Arts,

em Bruxelas, integrada na Europalia

91 Portugal, encontrando-se

representada no respectivo catálogo.

Bruxelas: Europalia 91 Portugal, 1991, 

p. 370, fig 54 e pp. 373-374.

A Cabral Moncada Leilões regista e

agradece ao Doutor Nuno Saldanha

a confirmação da Autoria e a

descrição da presente obra.

a view of the douro river’s
Mouth, oPorto
oil on canvas, relined, small

restoration, not signed
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152 Morgado de setÚbal (JosÉ antónio benedito 
soares da gaMa de faria e barros) 1752-1809
VELHOS NA TABERNA
óleo sobre tela, reentelado, pequenos restauros, ínfimas

faltas na camada pictórica, assinado e datado de 1798

Dim. - 86 x 105 cm

€ 20.000 - 30.000

Nota: obra semelhante integra a coleção do Museu Carlos

Machado, Açores, com o inv. nº MCM5224.

old Man at the tavern
oil on canvas, relined, small restoration, minor flaws 

on the pictorial layer, signed and dated 1798
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153 toMás da anunCiação 1818-1879
PAISAGEM COM FIGURAS
óleo sobre madeira de carvalho, 

assinado e datado de 1866

Dim. - 18 x 23,5 cm

€ 600 - 900

landsCaPe with figures
oil on oak wood, signed and dated 1866

154 ColuMbano bordalo Pinheiro 1857-1929
“O SERÃO”
aguarela sobre cartão, assinada

Dim. - 21 x 13,5 cm

€ 1.500 - 2.250

“o serão”
watercolour on cardboard, signed
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155 alfredo Keil 1850-1907
“RUA DOS AMORES - COLLARES”
óleo sobre tela colada em cartão,

ínfimos retoques na camada

pictórica, assinado e datado de 1881

Dim. - 22 x 23,5 cm

€ 8.000 - 12.000

Nota: inscrição manuscrita, no verso,

indicando o título da obra.

“rua dos aMores - Collares”
oil on canvas pasted on cardboard,

slight touches on the pictorial layer,

signed and dated 1881
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156 ANTÓNIO RAMALHO 1858-1916
PESCADORES À LINHA
óleo sobre madeira, ínfimos restauros, 

assinado e datado de Paris - 1884-86,

dedicado A Mme VAILLANT-COUTURIER

SOUVENIR D’AMITIÉ

Dim. - 28,5 x 40 cm

€ 10.000 - 15.000

PESCADORES À LINHA
oil on wood, small restoration, signed and

dated Paris - 1884-86, dedicated A Mme

VAILLANT-COUTURIER SOUVENIR D’AMITIÉ
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158 JOSÉ DE bRITO 1855-1946
NAPOLITANA
óleo sobre tela, reentelado, restauros,

assinado e datado de Lisboa - 10-10-1876 (?)

Dim. - 61,5 x 50 cm

€ 1.350 - 2.025

A NEAPOLITAN wOMAN
oil on canvas, relined, restoration,

signed and dated Lisbon - 10-10- 1876 (?)

157 FRANCISCO JOSÉ DE RESENDE 1825-1893
“CAMPONEZA DOS ARRABALDES DE BARCELLOS”
óleo sobre madeira, restauros, suporte estalado e com furo,

frente assinada com inicial R e datada do Porto - 1861,

verso assinado, datado e com inscrição “A montanha que

se vê no fundo he onde existia o antigo Castello de Faria;

vendido ao Exmo. Sr. Bazilio Castello Branco” 

Dim. - 41 x 32,5 cm

€ 2.000 - 3.000

“CAMPONEzA DOS ARRAbALDES DE bARCELLOS”
oil on wood, restoration, cracked support and with hole,

front signed with the initial R and dated Oporto - 1861, back

signed, dated and with the inscription “A montanha que se

vê no fundo he onde existia o antigo Castello de Faria;

vendido ao Exmo. Sr. Bazilio Castello Branco”
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159 ALVES CARDOSO 1883-1930
CEIFEIRA
óleo sobre tela, pequeno restauro,

assinado e datado de 1912

Dim. - 70 x 60 cm

€ 12.000 - 18.000

A HARVESTER wOMAN
oil on canvas, small restoration, 

signed and dated 1912
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160 ALVES CARDOSO 1883-1930
“AO FIM DA TARDE”
óleo sobre tela, 

assinado e datado de 1931 

Dim. - 58 x 68,5 cm

€ 20.000 - 30.000

“AO FIM DA TARDE”
oil on canvas, signed and dated 1931
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161 JOÃO VAz 1859-1931
FORTE DE NOSSA SENHORA 
DA ASSUNÇÃO - VILA DO CONDE
óleo sobre tela, assinado

Dim. - 38 x 60 cm

€ 30.000 - 45.000

FORT OF OuR LADy OF THE
ASSuMPTION - VILA DO CONDE
oil on canvas, signed
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162 CARLOS REIS 1863-1940
PAISAGEM COM FIGURA
óleo sobre tela, assinado

Dim. - 43 x 67 cm

€ 25.000 - 37.500

LANDSCAPE wITH FIguRE
oil on canvas, signed
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163 JOÃO REIS 1899-1982
CASARIO JUNTO AO MAR -
AZENHAS DO MAR
óleo sobre tela, pequenas faltas 

na camada pictórica, assinado

Dim. - 38 x 55 cm

€ 1.000 - 1.500

HOuSES by THE SEA - 
AzENHAS DO MAR
oil on canvas, minor faults on the

pictorial layer, signed
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164 ALVES CARDOSO 1883-1930
PAISAGEM COM RUÍNAS
óleo sobre tela, ínfimas faltas na camada

pictórica, assinado e datado de 1908

Dim. - 38 x 50 cm

€ 3.500 - 5.250

LANDSCAPE wITH RuINS
oil on canvas, minor faults on the

pictorial layer, signed and dated 1908
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165 MIguEL ÂNgELO LuPI 1826-1883
“ACADEMIA - HOMEM COM BASTÃO”
carvão sobre papel, pequenas faltas 

e defeitos no papel, assinado

Dim. - 59 x 39,5 cm

€ 500 - 750

Nota: integrou a exposição “Miguel

Ângelo Lupi - 1826-1883”. Lisboa: Museu

do Chiado, 2002, p. 115, nº 47, onde se

encontra datado de c. 1842-1846.

“ACADEMIA - HOMEM COM bASTÃO”
charcoal on paper, minor faults and

defects in the paper, signed
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166 HENRIQuE POuSÃO 1859-1884
“CASAS RÚSTICAS DE ODEMIRA”
óleo sobre tela, reentelado, assinado

Dim. - 27 x 18 cm

€ 20.000 - 30.000

Nota: obra representada em RODRIGUES,

António - “Henrique Pousão”. Lisboa:

Edições INAPA, 2004, pp. 56-57.

“CASAS RúSTICAS DE ODEMIRA”
oil on canvas, relined, signed
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167 JOÃO VAz 1859-1931
VISTA DE CAIS COM
EMBARCAÇÕES
óleo sobre madeira, pequenos

restauros, assinado

Dim. - 35 x 43,5 cm

€ 15.000 - 22.500

VIEw OF THE PIER wITH VESSELS
oil on wood, small restoration, signed
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168 ANDRÉ DELATTE 1887-1953
CANDEEIRO DE MESA
Arte Nova, pasta de vidro, decoração

relevada em tons rosa “Flores e folhas”,

pequenos sinais de uso, 

assinado de NANCY

Dim. - 22,5 cm

€ 2.500 - 3.750

A TAbLE LAMP
Art Nouveau, glass paste, decoration en

relief in shades of pink “Flowers and leaves”,

signs of use, signed NANCY

169 DAuM - SÉC. XIX/XX
VASO  
Arte Nova, pasta de vidro relevada

e policromada “Folhas de hera 

e bagas”, marcado DAUM-NANCY

com cruz de Lorena

Dim. - 22 x 25 cm

€ 1.500 - 2.250

A VASE
Art Nouveau, polychrome glass

paste en relief “Ivy leaves and

berries”, marked DAUM-NANCY

with cross of Lorraine
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170 CANDEEIRO DE MESA DE CINCO LuMES
Arte Nova, estrutura em metal “Ramos de

hera entrelaçados” e “Libelinhas”, abat-jours

em pasta de vidro policromado, Francês, 

séc. XIX/XX, uma libelinha posterior com

pequeno restauro a necessitar consolidação, 

marcado LE VERRE FRANÇAIS

Dim. - 75 cm

€ 1.200 - 1.800

A DESk LAMP
Art Noveau, metal and glass paste, five lamps

with lampshades and coloured glass paste

dome, body simulating “Branches 

of ivy intertwined”, French, 19th/20th C.,

signs of use, one posterior damselfly 

with minor consolidations, marked 

LE VERRE FRANÇAIS
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171 TAçA DE bORDO ONDuLADO
porcelana Chinesa de exportação, decoração «Família

Verde» policromada e dourada “Leão budista, tigre e ave

entre flores”, interior com decoração policromada “Flores”,

reinado Kangxi (1662-1722), ligeiras faltas no vidrado 

do bordo, marcada

Dim. - 4,6 x 8,5 cm

€ 300 - 450

172 bASE DE TAçA QuADRILObODA
cobre, frente e verso da aba integralmente revestido 

a esmaltes cloisonné “Flores”, Chinesa, séc. XIX 

(1ª metade), falta da taça, desgaste no dourado

Dim. - 3,2 x 15,2 x 9,6 cm

€ 400 - 600

A CuP wITH wAVy RIM
Chinese export porcelain, “Famille verte”

polychrome and gilt decoration “Buddhist lion,

tiger and bird among flowers”, interior with

polychrome decoration “Flowers”, Kangxi period

(1662-1722), minor faults on the rim glaze, marked

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA

A bOwL wITH QuADRuPLE bASE
copper, front and back of the flap fully

coated with cloisonné enamels “Flowers”,

Chinese, 19th C. (1st half), missing bowl,

wear to the gilt



VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA

174 PRATO RECuPERADO DO JuNCO CHINêS 
bINH THuAN, NAuFRAgADO PERTO 
DO VIETNAME EM 1608 E DESCObERTO EM 2001
porcelana Chinesa de exportação para o Sudeste

Asiático designada de «Swatow» ou «Zhangzhou»,

decoração muito sumida “Folhas”, reinado Wanli (1573-

1620), verso com etiqueta nº 23774 

de recuperação dos bens naufragados

Dim. - 25 cm

€ 400 - 600

173 PRATO
porcelana Chinesa de exportação,

decoração a azul “Flores”, reinado

Kangxi (1662-1722), cabelos, pequenos

defeitos de fabrico

Dim. - 51 cm

€ 1.000 - 1.500

A DISH
Chinese export porcelain, blue

decoration “Flowers”, Kangxi period

(1662-1722), hairlines, minor

manufacturing defects

DISH RECOVERED FROM THE CHINESE JuNk
bINH THuAN, SHIPwRECkED OFF VIETNAM 
IN 1608 AND DISCOVERED IN 2001
Chinese export porcelain to Southeast Asia called

«Swatow» or «Zhangzhou», very faded decoration

“Leaves”, Wanli period (1573-1620), back with label

nº 23774 of recovery of shipwrecked goods
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176 PAR DE MOLHEIRAS
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Flores”, bordos

moldados, reinado Qianlong (1736-1795),

pequeno cabelo no arranque de uma pega,

ligeiras faltas no vidrado do bordo

Dim. - 7,8 x 21,5 x 10,5 cm

€ 350 - 525

Nota: vd. catálogo “Porcelana da China -

Colecção do Museu Quinta das Cruzes”.

Funchal:  Museu da Quinta das Cruzes, 2005, 

p. 67, nº 57.

A PAIR OF SAuCE bOATS
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration “Flowers”, moulded edges,

Qianlong period (1736-1795), small hairline at

the bottom on one of the handles, minor faults

on the glazing of the edge

175 PAR DE REFRESCADORES PEQuENOS
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Flores”, reinado

Qianlong (1736-1795), desgaste no dourado

Dim. - 15,5 x 19 x 15,5 cm

€ 1.200 - 1.800

VISTA ALTERNATIVA

A PAIR OF SMALL COOLERS
Chinese export porcelain,

polychrome and gilt decoration

“Flowers”, Qianlong period (1736-

1795), wear to the gilt
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177 TERRINA COM TRAVESSA 
RECORTADAS
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada e dourada

“Papagaio e flores”, verso da aba 

da travessa com decoração a azul 

e «rouge-de-fer» “Flores”, reinado

Qianlong (1736-1795), faltas nos relevos

do pomo da tampa, desgaste no vidrado

Dim. - (terrina) 19,5 x 34 x 22,5;

(travessa) 7 x 37 x 29,3 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: apesar da presente decoração 

não integrar o conjunto das inúmeras

decorações «Folha-de-Tabaco» 

e «Pseudo-Folha-de-Tabaco», possui 

o bordo e a decoração no verso da aba

semelhante a um dos serviços com

decoração «Pseudo-Folha-de-Tabaco» -

vd. DEBOMY, Pierre L. - “Tobacco Leaf

and Pseudo/Feuille de Tabac et Pseudo -

A Tentative Inventory/Tentative

d’Inventaire”. Sèvres: Société des Amis 

du Musée National de Céramique, 2013,

pp. 186-189.

A TuREEN wITH SCALLOPED STANDS
Chinese export porcelain, polychrome

and gilt decoration “Parrot and flowers”,

back of the stand rim with blue and

«rouge-de-fer» decoration “Flowers”,

Qianlong period (1736-1795), faults 

on the reliefs of the cover’s finial, 

wear on the glaze

178 bACIA RECORTADA 
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada e dourada

“Flores”, reinado Qianlong (1736-1795),

cabelos na aba, esbeiçadelas, 

faltas no vidrado do bordo

Dim. - 8,5 x 38,8 cm

€ 1.200 - 1.800

A SCALLOPED bASIN
Chinese export porcelain, polychrome

and gilt decoration “Flowers”, 

Qianlong period (1736-1795), 

hairlines on the flap, chips, 

faults on the edge glaze
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179 NOSSA SENHORA DA CONCEIçÃO
escultura em madeira dourada e policromada, olhos de vidro, base

em madeira entalhada, marmoreada e dourada, coroa de prata,

Portuguesa, séc. XIX (1ª metade), um dedo partido e colado, faltas na

policromia e dourado, coroa sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei

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

Dim. - (escultura) 39,5 cm; (base) 7,5 cm

€ 2.200 - 3.300

OuR LADy OF THE IMMACuLATE CONCEPTION
gilt and polychrome wood sculpture, glass eyes, carved, marbled and

gilt wood base, silver crown, Portuguese, 19th C. (1st half), a broken

and glued finger,faults on polychrome and gilding, unmarked crown,

pursuant to Decreto-Lei no. 120/2017, of 15 September - 

art. 2, no. 2, subparagraph c)

180 NOSSA SENHORA SObRE NuVENS COM QuERubINS
escultura em madeira dourada e policromada, coroa em

prata, Portuguesa, séc. XVIII, um dedo partido 

e colado, pequenas faltas na policromia, coroa sem

marcas ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017, 

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

Dim. - (total) 58 cm

€ 1.200 - 1.800

OuR LADy ON CLOuDS wITH CHERubS
gilt and polychrome wood sculpture, silver crown,

Portuguese, 18th C., a broken and glued finger, minor

faults on the paint, unmarked crown pursuant 

to Decreto-Lei no. 120/2017, of 15 September - 

art. 2, paragraph 2, letter c)
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181 SÃO JOSÉ COM O MENINO JESuS
escultura em madeira dourada e policromada,

base em madeira entalhada e dourada,

resplendores e vara de açucenas em prata,

Portuguesa, séc. XVIII, pequenas faltas no

dourado e na policromia, pratas sem marcas,

ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017, 

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

Dim. - 43 cm

€ 3.000 - 4.500

SAINT JOSEPH wITH THE CHILD JESuS
gilt and polychrome wood sculpture,

carved and gilt wood base, silver halos

and lily rod, Portuguese, 18th C., minor

faults on gilding and polychrome,

unmarked silver, pursuant to Decreto-Lei

no. 120/2017, of 15 September - art. 2, 

no. 2, subparagraph c)

VISTA ALTERNATIVA
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182 SÃO PEDRO E SÃO PAuLO
par de esculturas em madeira

dourada e policromada, Espanholas,

séc. XVII/XVIII, pequenos restauros,

faltas no dourado e na policromia

Dim. - 47 cm

€ 3.000 - 4.500

SAINT PETER AND SAINT PAuL
a pair of gilt and polychrome wood

sculptures, Spanish, 17th/18th C.,

small restoration, faults on gilt 

and polychromy
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183 SÃO JOÃO bAPTISTA 
MENINO
escultura em madeira dourada

e policromada, olhos de vidro,

estandarte e resplendor em

prata, base em madeira

pintada simulando pedras com

vidros coloridos encastoados,

peanha em madeira pintada

com frisos entalhados 

e dourados, Espanhola, 

séc. XVIII, restauros, pequenas

faltas e defeitos, prata sem

marcas ao abrigo ~ do

Decreto-Lei n.º 120/2017, 

de 15 de Setembro - art. 2º, 

nº 2, alínea c)

Dim. - (santo) 50,5 cm; 

(total sem resplendor) 71,5 cm

€ 3.500 - 5.250

SAINT JOHN THE bAPTIST 
AS A CHILD
polychrome and gilt wood

sculpture, glass eyes, silver

banner and halo, painted wood

base simulating stones with

coloured glass inlays, wooden

pedestal painted with carved

and gilt friezes, Spanish, 18th

C., restoration, minor faults and

defects, unmarked silver

pursuant to Decreto-Lei no.

120/2017, of 15 September - art.

2, no. 2, subparagraph c)
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184 NOSSA SENHORA DA CONCEIçÃO
escultura em madeira policromada 

e ligeiramente dourada, Portuguesa,

séc. XVIII, faltas na policromia e no dourado

Dim. - 47 cm

€ 1.200 - 1.800

OuR LADy OF CONCEPTION
polychrome and slightly gilt wood sculpture,

Portuguese, 18th C., faults 

on polychrome and gilt

185 SÃO FRANCISCO DE bORJA
escultura em teca, Portuguesa, séc. XVII 

(2ª metade), falta de uma mão, base 

com adaptação para andor, vestígios 

de insectos xilófagos

Dim. - 59 cm

€ 1.500 - 2.250

SAINT FRANCIS bORgIA
teak sculpture, Portuguese, 17th C. (2nd half),

one hand is missing, adaptation 

for a procession litter at the base
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186 FugA PARA O EgIPTO - NOSSA SENHORA 
COM O MENINO JESuS NuM buRRO E SÃO JOSÉ 
escultura em madeira policromada e dourada,

Portuguesa, séc. XIX, pequenas faltas na policromia

Dim. - 31,5 x 33,5 x 15 cm

€ 2.800 - 4.200

THE FLIgHT INTO EgyPT - OuR
LADy wITH CHILD JESuS ON 
A DONkEy AND SAINT JOSEPH
polychrome and gilt wood

sculpture, Portuguese, 19th C.,

minor faults  on polychrome
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187 SÃO SEbASTIÃO
escultura em madeira policromada,

Portuguesa, séc. XVII, um braço colado, falta

das setas, pequenas faltas na policromia

Dim. - 63 cm

€ 1.200 - 1.800

SAN SEbASTIAN
polychrome wood sculpture, Portuguese,

17th C., a glued arm, missing arrows, minor

faults on polychrome

VISTA ALTERNATIVA
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188 SANTO COM DALMáTICA 
E LIVRO
escultura em madeira 

com restos de policromia,

Portuguesa, séc. XVII,

diversas faltas e defeitos,

vestígios de insectos

xilófagos (tratados) na base

Dim. - 114 cm

€ 1.200 - 1.800

SAINT HOLDINg DALMATIC
AND HOLDINg A bOOk
wood sculpture with

polychrome remains,

Portuguese, 17th C., various

faults and defects, traces 

of wood insects (treated) 

on the base
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189 DESCIDA DA CRuz
Malines, placa em alabastro esculpido com

dourados, Flamenga, séc. XVI, falta da moldura,

desgaste no dourado, assinada com iniciais 

e símbolo R * T

Dim. - 12,5 x 9,5 cm

€ 900 - 1.350

DESCENT FROM THE CROSS
Malines, sculped alabaster plaque with gilding,

Flemish, 16th C., missing frame, wear on the

gilding, signed with initials and symbol R*T
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190 ADORAçÃO DO MENINO JESuS
Malines, placa de alabastro esculpido com

dourados, moldura original em madeira pintada

com relevos dourados, Flamenga, séc. XVI,

pequenas faltas

Dim. - (placa) 12,5 x 10 cm; (total) 23 x 20 cm

€ 1.000 - 1.500

ADORATION OF THE CHILD JESuS
Malines, carved alabaster plaque with gilt,

original painted wood frame with gilted reliefs,

Flemish, 16th C., minor faults

191 MAgOS ADORANDO O MENINO JESuS
Malines, placa de alabastro esculpida com

dourados, moldura original em madeira pintada

com relevos dourados, Flamenga, séc. XVI,

pequenas faltas

Dim. - (placa) 12,5 x 10 cm, (total) 23 x 20 cm

€ 1.000 - 1.500

ADORATION OF THE CHILD JESuS
Malines, carved alabaster plaque with gilding,

original painted wood frame with gilted reliefs,

Flemish, 16th C., minor faults
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193 CAbEçA DE LAOCOONTE
escultura em alabastro, base

em pedra, Italiana, séc. XIX

Dim. - (cabeça) 17 cm; 

(total) 30,5 cm

€ 600 - 900

LAOCOöN’S HEAD
alabaster sculpture, stone base,

Italian, 19th C.

192 buSTO FEMININO
escultura em alabastro,

Italiana, séc. XIX/XX, falta

de parte do colar, outras

pequenas faltas, desgaste

no alabastro

Dim. - 43,5 cm

€ 600 - 900

A FEMALE buST
Alabaster sculpture,

Italian, 19th/20th C.,

missing part of the

necklace, other minor

faults, wear on alabaster
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194 PuTTO COM AVE E PuTTO COM ROMÃ
par de esculturas em mármore, Europeias,

séc. XVIII (2ª metade), uma com muitos

restauros, outra com restauro numa mão,

colunas modernas em mármore

Dim. - (esculturas) 90 cm; (colunas) 85 cm

€ 3.000 - 4.500

PuTTO wITH bIRD AND PuTTO 
wITH POMEgRANATE
a pair of marble sculptures, European,

18th C. (2nd half), one with many

restorations, one with restoration in

one hand, modern marble columns
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195 RAINHA SANTA ISAbEL
escultura em terracota com patine

verde, Portuguesa, séc. XX, 

faltas na coroa e nos dedos,

outras faltas

Dim. - 57,5 cm

€ 400 - 600

SAINT ELIzAbETH 
OF PORTugAL
terracotta sculpture with green

patina, Portuguese, 20th C., faults

on crown and fingers, other faults
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196 RELÓgIO DE PAREDE “LANTERN CLOCk”
latão e aço, mostrador de latão polido, gravado 

e prateado com numeração romana a negro,

autonomia de cerca de 20 horas, toca horas 

em campainha, escape de palheta, Inglês, 

séc. XVII/XVIII, falta do despertador, 

peso não original, pequenas alterações

Dim. - 35,5 x 16,5 x 14 cm

€ 1.200 - 1.800

Nota: mecanismo revisto pela relojoaria Pêndulo

Real em Lisboa (com garantia até Outubro de 2025).

A wALL “LANTERN CLOCk”
brass and steel, polished, engraved and silvered

brass dial with black roman numerals, autonomy

around 20 hours, hour striking, verge escapement,

English, 17th/18th C., alarm mechanism missing, 

later weight, minor alterations
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198 RELÓgIO DE CAIXA ALTA
Jorge II (1727-1760), caixa em carvalho folheada a nogueira e raiz de nogueira

com aplicações e pináculos em latão dourado, provavelmente posteriores,

mostrador em latão polido, granitado, gravado e prateado com aplicações 

de latão vazado e dourado, numeração romana e árabe a negro, autonomia 

de oito dias, toca horas em campainha, calendário mensal, Inglês, faltas e

defeitos, vestígios de insectos xilófagos, mecanismo a necessitar de revisão,

marcado W[illia]M TRIPPETT, JACOB GARON - LONDON

Dim. - 265 x 56 x 29,5 cm

€ 800 - 1.200

A LONgCASE CLOCk
George II (1727-1760), walnut and burr-walnut veneered oak case with gilt brass

mounts and probably later finials, polished, matt, engraved and silvered brass

dial with pierced and gilt brass mounts, black roman and arabic numerals, eight-

day autonomy, hour striking, month calendar, English, faults and defects,

mechanism requiring maintenance, traces of wood insects, signed W[illia]M

TRIPPETT, JACOB GARON - LONDON

197 RELÓgIO DE CAIXA ALTA
Jorge III (1760-1820), caixa em

mogno e folheado de mogno,

pináculos e aplicações latão vazado

e dourado, mostrador em latão

gravado, dourado, prateado 

e granitado, autonomia de oito dias,

toca horas, calendário mensal,

silenciador de badaladas, Inglês,

caixa com pequenas faltas 

e defeitos, suspensão do pêndulo

partida, mecanismo a necessitar 

de revisão, marcado 

JOHN MONKHOUSE - LONDON

Dim. - 267 cm

€ 700 - 1.050

A LONgCASE CLOCk
George III (1760-1820), mahogany

and mahogany veneered case, gilt

brass pierced finials and mounts,

engraved, gilt, silvered and matted

brass dial, eight-days autonomy,

strikes hours, month calendar,

striking silencer, English, case with

minor faults and defects, broken

pendulum suspension, mechanism

requiring maintenance, marked

JOHN MONKHOUSE - LONDON
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199 RELÓgIO DE CAIXA ALTA
caixa em nogueira e raiz de nogueira,

cimalha com entalhamentos, pés

zoomórficos, aplicações de latão,

mostrador em latão gravado e prateado

com numeração romana e árabe a negro,

autonomia de oito dias, fases da lua, dia

da semana (com imagem da divindade

associada), toca horas em campainha,

Holandês, séc. XVIII (meados), faltas,

alterações e restauros na cabeça da

caixa, alterações no mostrador, outras

pequenas faltas e defeitos, mecanismo

alterado e a necessitar de revisão,

mostrador assinado SAM[UEL] 

STANTON LONDON

Dim. - 255 x 50 x 27 cm

€ 1.800 - 2.700

A LONgCASE CLOCk
walnut and burr-walnut case, carved

cornice, zoomorphic feet, brass mounts,

engraved and silvered brass dial with

black Roman and Arabic numerals, eight-

day autonomy, moon phases, day of the

week (with image of the associated

deity), hour striking, Dutch, 18th C. (mid),

faults, alterations and restoration to the

case top, alterations to the dial, other

minor faults and defects, mechanism

altered and requiring maintenance, dial

signed SAM[UEL] STANTON LONDON

200 RELÓgIO DE CAIXA ALTA
Jorge I (1714-1727), caixa de carvalho,

lacada a negro, decoração a dourado

“Chinoiseries”, mostrador em latão polido,

gravado, granitado e prateado com

numeração romana e árabe a negro,

autonomia de oito dias, toca horas,

calendário mensal, manivela original,

Inglês, ponteiro dos minutos partido,

outros pequenos defeitos, mecanismo 

a necessitar de revisão, caixa

provavelmente posterior, marcado

THO[MAS] HALHED - LONDON

Dim. - 245 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: Thomas Halhed (também escrito

Halked), esteve activo de 1702 a 1716

(pelo menos).

A LONgCASE CLOCk 
George I (1714-1727), oak case, black lacquered

with gilt “Chinoiseries”, polished, engraved,

matt and silvered  brass dial with black roman

and arabic numerals, eight-day autonomy, hour

striking, month calendar, original winding

crank, English, broken minute hand, other

minor defects, mechanism requiring

maintenance, probably later case , marked

THO[MAS] HALHED - LONDON
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201 figueiRedO, pe. JOSé ANASTáciO de (1766-1805).- NOvA

hiSTORiA dA MiliTAR ORdeM de MAlTA, e dOS SeNhOReS gRãO-
pRiOReS dellA, eM pORTugAl: fuNdAdA SObRe OS dOcuMeNTOS, 
que Só pódeM SuppRiR, cONfiRMAR, Ou eMeNdAR O pOucO, 
iNceRTO, Ou fAlSO, que dellA Se AchA iMpReSSO; SeRviNdO

iNcideNTeMeNTe A OuTROS MuiTOS ASSuMpTOS, cOM geRAl

uTilidAde.- liSbOA: NA OfficiNA de SiMãO ThAddeO feRReiRA, 
1800.- 3 vOlS.: 1 eSTAMpA deSdObR.; 29 cM.- e.
José Anastácio de Figueiredo, cónego da Colegiada de Nª.

Senhora da Oliveira de Guimarães e membro correspondente

da Academia Real das Ciências. Segunda edição emendada e

acrescentada de “copiosos aditamentos”. O terceiro volume

termina, como na maioria dos casos, na pág. 504 do índice,

conforme a explicação de Inocêncio (IV, p. 233); chegando a

impressão a este ponto, o autor viu-se obrigado a levantar

mão da empresa, em que se empenhara com todos os seus

pequenos haveres, e só ao fim de muito tempo se resolveu a

mandar imprimir as últimas folhas complementares do índice;

a tiragem dessas folhas foi porém tão limitada, que apenas

bastou para inteirar um pequeno número de exemplares,

ficando sem elas a quase totalidade da edição”. A colação

dos três tomos é a seguinte: 1 - [4], X, [1, 1 br.], 522 p.; II - [4],

396 p.: 1 grav. desdobr.; III - 504 p. No tomo I, as págs. 17 a 24

estão encadernadas a seguir à página preliminar VIII. O tomo

II inclui uma estampa desdobrável com uma inscrição lapidar.

Exemplar muito limpo, com o corte das folhas carminado.

Encadernações inteiras de carneira, recentes, com cercaduras

nos planos, patine e decoração a ouro nas lombadas, 

ao gosto da época.

€ 300 - 450

José Anastácio de Figueiredo (1766-1805), canon of the

Collegiate Church of Our Lady of the Oliveira of Guimarães

and corresponding member of the Royal Academy of

Sciences. Second edition amended and added with ”copious

additions”. The third volume ends, as in most cases, on p. 504

of the index, as explained by Inocêncio (IV, p. 233) “; when

printing reached this point, the author was forced to give up

the task, in which he had committed himself with all his small

possessions, and only after a long time did he decide to have

the last complementary sheets of the index printed; the print

run of these sheets was, however, so limited that it was only

enough to complete a small number of copies, leaving almost

the entire edition without them”. The collation of the three

volumes is as follows: 1 - [4], X, [1, 1 br.], 522 p.; II - [4], 396 

p.: 1 unfolded engraving; III - 504 p. In volume I, p. 17 to 24 are

bound after preliminary page VIII. Volume II includes a fold-

out plate with a lapidary inscription. Very clean copy, with

carmine edges. Full sheepskin bindings, recent, with

ornamental borders on the covers, patina and gold tooling

decoration on the spines, according to the taste of the period.

202 SANTOS, MANuel dOS.- ReviSTA bibliOgRAficA cAMiliANA

e RepROduçãO fAc-SiMile dOS fRONTiSpiciOS de TOdAS AS ObRAS

e ediçõeS, cARTAS AuTOgRAfAS, ReTRATOS, fOlheTOS, fOlhAS

AvulSAS, eTc., eTc. dO iluSTRe e iNOlvidAvel ROMANciSTA

cAMillO cASTellO bRANcO e de OuTROS livROS que lhe digAM

ReSpeiTO, pReçOS pOR que TeeM SidO veNdidOS TANTO eM leilãO

cOMO eM livReiRO / deScRiTOS bibliOgRAficAMeNTe pOR MANOel

dOS SANTOS, cOM uMA NOTiciA SObRe cAMillO pelO dR. 
TheOphilO bRAgA.- liSbOA: livRARiA MANOel dOS SANTOS, 
1916-1926.- 19 fAScículOS eM 2 vOlS.: il.; 25 cM.- e.
Conjunto completo da mais precisa e rigorosa bibliografia de

Camilo, especialmente notável por reproduzir os frontispícios

de todas as obras e edições do romancista, em boa parte dos

casos, utilizando papéis idênticos ou semelhantes aos das

edições originais. Exemplar nº 112, numerado e assinado pelo

autor, de uma tiragem que não excedeu os 126 exemplares 

(1 + 10 + 115). O prefácio biográfico de Teófilo Braga ocupa as

págs. VII a XXXII do primeiro volume. Exemplar muito limpo,

conservando todas as capas de brochura, encadernadas no

final: 12 pares no primeiro volume, seis no segundo e uma no

terceiro. Proveniência: Biblioteca de Fernando Alves Barata

(com o seu ex-líbris), leilão Silva’s / Pedro de Azevedo,

Novembro de 1990, lote nº 1067. Meias-encadernações de

marroquim negro, com casas fechadas a ouro nas lombadas.

€ 400 - 600

A complete set of the most accurate and rigorous

bibliography of Camilo, especially notable for reproducing the

frontispieces of all the novelist’s works and editions, in most

cases, using papers identical or similar to those of the original

editions. Copy nº 112, numbered and signed by the author, of a

print run not exceeding 126 copies (1 + 10 + 115). Teófilo

Braga’s biographical preface occupies pages VII to XXXII of

the first volume. Very clean copy, with all the brochure covers,

bound at the end: 12 pairs in the first volume, six in the

second and one in the third. Prevenience: Fernando Alves

Barata Library (with its ex-libris), Silva’s / Pedro de Azevedo

auction, November 1990, lot nº 1067. Half-bindings in black

morocco, with gold closed panels on the spines.
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203 RegiMeNTO dOS cONTOS dO ReyNO, e cASA, NeSTA NOvA

iMpReSSAM AcReSceNTAdO cOM huM AlphAbeTO pARA Nelle Se

AchAR cOM MuiTA fAcilidAde O que cONTeM TOdOS OS

cApiTulOS [gRAvuRA cOM AS ARMAS de pORTugAl].- eM liSbOA: 
NA OfficiNA de vAleNTiM dA cOSTA deSlANdeS, iMpReSSOR de

SuA MAgeSTAde, 1708.- [16], 177, [1 bR.]; 29 cM.- e. 
A Casa dos Contos, como primeiro órgão de ordenação 

e fiscalização das receitas e despesas do Estado, pode ser

considerada a antecessora do actual Tribunal de Contas. 

A edição inclui uma grande vinheta a talhe-doce no rosto,

com as armas de Portugal e diversos capítulos referentes 

aos territórios insulares, bem como ao Brasil, África e Índia.

Exemplar ligeiramente aparado (corte das folhas dourado),

com algum manuseamento, revestido de notável

encadernação da época, inteira de chagrin “vieux rouge”,

levemente cansada, com múltiplas cercaduras e rectângulo

central a ouro em ambos os planos, com as armas de Portugal

gravadas a ouro na reserva central (guardas novas). 

Não referido nas bibliografias consultadas. 

€ 500 - 750

The Casa dos Contos, as the first organ for ordering and

supervising State revenue and expenditure, can be considered

the predecessor of the current Tribunal de Contas. The edition

includes a large copperplate vignette on the title page, with

the coat of arms of the Kingdom of Portugal and several

chapters referring to the island territories, as well as Brazil,

Africa and India. Slightly cropped copy (gilt edges), with

some handling, covered in a remarkable contemporary

binding, full “vieux rouge” shegreen, slightly worn, with

multiple ornamental borders and central gold rectangle on

both covers, with the coat of arms of Portugal gold engraved

in the central reserve (new endpapers). Not mentioned in the

consulted bibliographies.

201

202

203
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204 ANguiANO, fRei MATeO de, O.f.M. cAp.- epiTOMe 
hiSTORiAl, | y cONqviSTA eSpiRiTvAl | del iMpeRiO 
AbySSiNO, | eN eTiOpiA lA AlTA, | O SObRe egypTO, 
| A cvyO eMpeRAdOR SveleN | llAMAR pReSTe JuAN lOS

de euROpA...- eN MAdRid: pOR ANTONiO gONçAlveS de ReyeS, 
1706.- [32], 204, [12] p.; 20 cM.- e.
O autor (1610- ca. 1680), religioso capuchinho espanhol, viajou

pela América do Sul e por África. A sua obra resume a

“História da Etiópia” do Pe. Baltasar Teles e a “História

Etiópica” de Job Ludolfo, acrescentando notícias inéditas do

que ocorreu desde 1672 até 1704, com especial destaque para

a acção dos missionários capuchinhos na Abissínia. Exemplar

um pouco aparado (sobretudo à cabeça), levemente

manuseado e com alguma acidez; folha de rosto tratada e

com restauros menores na margem exterior; pequenas

manchas de tinta nas primeiras 10 folhas. Encadernação

recente, inteira de pergaminho, com o título caligrafado na

lombada. Palau, 12706.

€ 500 - 750

The author (1610-ca. 1680), a Spanish Capuchin religious,

traveled through South America and Africa. His work

summarizes the “History of Ethiopia” by Friar Baltasar Teles

and Job Ludolfo’s “História Etiópica”, adding unpublished

news of what happened from 1672 to 1704, with special

emphasis on the action of Capuchin missionaries in Abyssinia.

Copy a little cropped (especially to the top), slightly handled

and with some browning; treated title page with minor

restorations on the outer margin; small ink smudges on the

first 10 sheets. Recent binding, full parchment, with the title

handwritten on the spine. Palau, 12706.

205 AZpilcueTA NAvARRO, fRei MARTiN de, c.R.S.A.- 
cõMeNTO, Re | peTiciON del cApiTulO: quANdO | de

cONSecRATiONe. diSTiN. i. | cõpueSTO y de NueuO ReuiSTO | y
eMe[N]dAdO pORel dOcTOR MAR | TiN de AZpilcueTA NAuARRO: 
cA | [...] | eNel quAl de RAyS Se TRATA de lA ORAciON | hORAS

cANONicAS, y OTROS OfficiOS diui- | NOS, y quANdO, cOMO, y
pORque Se hã de | deZiR eN el chORO O fueRA del...- eN lA

vNiueRSidAde de cOiMbRA: pOR iuAN de bARReRA, y iuAN

AluAReS, iMpReSSOReS del Rey M. d.l. [1550].- [51, 1 bR.], 
476, [2] p.; 16 cM.- e. 
Uma das numerosas edições publicadas em Portugal no

século XVI (pelo menos 25), pelo célebre humanista espanhol

(1492-1586) que leccionou em Coimbra entre 1538 e 1554,

sendo o “Manual de confessores” a que atingiu maior

popularidade. O rosto (um pouco aparado, com prejuízo de

duas letras na penúltima linha), enquadrado por duas tarjas e

dois enfeites xilográficos, apresenta na margem inferior, a

seguinte inscrição: Vendese en los palacios del Rey en casa de

los m[is]mos impressores a cie[n]t marauedis, o vn teston.

Edição quase inteiramente impressa em caracteres góticos.

Exemplar aparado, mas limpo, assinado por Fr. Simão Cabral

na última folha preliminar (aprovação). Encadernação do

século XIX, com a lombada em pergaminho (com duas

etiquetas). Anselmo, 270. Biblioteca Nacional (Século XVI),

49. Biblioteca de D. Manuel II não refere.

€ 300 - 450

One of the numerous editions published in Portugal in the

16th century (at least 25), by the famous Spanish humanist

(1492-1586) who taught in Coimbra between 1538 and 1554,

the “Manual de confessores” being the one that achieved

greater popularity. The title page (slightly cropped, with a loss

of two letters on the penultimate line), framed by two stripes

and two woodcut embellishments, has the following

inscription on the lower margin: Vendese en los palacios del

Rey en casa de los m[is]mos printers a cie[n]t marauedis, the

vn teston. Edition almost entirely printed in Gothic characters.

Cropped but clean copy signed by Friar Simão Cabral on the

last preliminary sheet (approval). Binding from the 19th

century, with parchment spine (with two labels). Anselmo,

270. National Library (16th century), 49. Biblioteca de D.

Manuel II, no reference.
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206 cAMõeS, luíS de.- RiMAS | de lviS de | cAMõeS. | 
AcReSceNTAdAS NeSTA | TeRceyRA iMpReSSãO. | 
diRigidAS A iNclyTA vNiueRSidAde | de cOiMbRA. | [gRAvuRA

xilOgRáficA cOM A eSfeRA ARMilAR] | iMpReSSAS cOM liceNçA

dA SANcTA iNquiSiçãO.- eM liSbOA: pOR pedRO cRASbeeck. A 
cuSTA de dOMiNgOS feRNANdeZ MeRcAdOR de libROS. cOM

pRiuilegiO. ANNO 1607.- [8], 102 [AliáS 202], [5] f.; 18 cM.- e.
Uma das três variantes conhecidas da terceira edição das

Rimas e, provavelmente, a primeira a sair dos prelos de Pedro

Craesbeeck. A presente, com uma esfera armilar na gravura

do rosto, corresponde aproximadamente à descrição do

exemplar de José do Canto (Camoneana, 14), mas apresenta a

gralha SENETO I. na folha 1 (f. A1), ainda por corrigir. Em

contrapartida, a numeração da última folha (202) foi corrigida,

uma vez que existem exemplares com erro na foliação (102

por 202). As duas outras variantes apresentam as armas de

Portugal na gravura do rosto. Na realidade, as três variantes

apresentam também significativas diferenças de composição

que não são constantes de exemplar para exemplar.

Levantam-se, portanto, sérios problemas de ordem

bibliográfica como se poderá verificar pelas pormenorizadas

descrições de Tito de Noronha (Anuário da Sociedade

Nacional Camoneana), José do Canto (14) e Brito Aranha

(Inocêncio, 11) que também não são coincidentes. Exemplar

levemente aparado e com ligeira acidez, conservando a rara

última folha em branco (c8) que completa o caderno c.

Proveniência remota: Ex-libris Marchionis Salsiae (Francesco

Maria Berio 1765-1820, marchese di Salza); um segundo ex-

líbris, na contracapa posterior, com a divisa: Comme Je Fus

(William Ward, viscount Dudley, 1750-1823). O exemplar

apresenta ainda uma pequena nota manuscrita a lápis do

livreiro londrino Bernard Quarith, com a indicação Perfect.

Boa encadernação da época, inteira de pergaminho rígido,

conservando as guardas originais em papel liso. Inocêncio,

XIV, p. 40/43. Palha, 1619. Arouca, C 66 (descreve apenas a

segunda variante).

€ 600 - 900

One of the three known variants of the third edition of the

Rimes and, probably, the first to come off the press by Pedro

Craesbeeck. The present one, with an armillary sphere in the

engraving of the title page, corresponds approximately to

the description of the copy by José do Canto (Camoneana,

14), but presents the typographical error SENETO I. on page

1 (f. A1), still to be corrected. On the other hand, the

numbering of the last leaf (202) was corrected, since there

are copies with errors in the foliation (102 by 202). The other

two variants feature the coat of arms of the Kingdom of

Portugal in the title page engraving. In fact, the three

variants also show significant compositional differences that

are not constant from specimen to specimen. Therefore,

serious bibliographic problems arise, as can be seen from

the detailed descriptions of Tito de Noronha (Anuário da

Sociedade Nacional Camoneana), José do Canto (14) and

Brito Aranha (Inocêncio, 11) which also do not coincide. Copy

slightly cropped and with slight browning, preserving the

rare last blank sheet (c8) that completes the section c.

Remote provenance: Ex-libris Marchionis Salsiae (Francesco

Maria Berio 1765-1820, Marchese di Salza); a second ex-libris,

on the back cover, with the motto: Comme Je Fus (William

Ward, viscount Dudley, 1750-1823). The copy also has a small

handwritten note in pencil by London bookseller Bernard

Quarith, with the indication Perfect. A good contemporary

binding, fully made of rigid parchment, with the original

endpapers on plain paper. Inocêncio, XIV, p. 40/43. Palha,

1619. Arouca, C 66 (describes only the second variant).
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207 cAMõeS, luíS de.- ObRAS | de | lviS de cAMOÊS | 
pRiNcepe dOS pOeTAS | pORTugueSeS. | cOM OS 
ARguMeNTOS dO | leceNceAdO JOãO fRANcO bARReTO; 
& pOR elle eMÊ- | dAdAS eM eSTA NOvA iMpReSSAõ, que

cOMpReheNde | TOdAS AS ObRAS, que deSTe iNSigNe AuTOR Se

Achà- | RAõ iMpReSSAS, & MANuScRiTAS, cOM O iNdex | dOS

NOMeS pROpRiOS.- liSbOA: pOR ANTONiO cRAeSbeek d’ MellO,
1669.- [8], 376, 78 p.; 18 cM.- e. JuNTO cOM:
- ——.- RiMAS | de | lviS de cAMõeS 
pRiNcepe dOS pOeTAS | pORTvgveSeS. | pRiMeiRA, 
SegvNdA, e | TeRceiRA pARTe, | NeSTA NOvA 
iMpReSSAM | eMMeNdAdAS, & AccReSceNTAdAS, | pellO 
leceNceAdO | iOAM fRANcO 
bARReTO.- liSbOA: NA OfficiNA de ANTONiO cRAeSbeeck de

MellO, 1666.- [4], 368 p.; 18 cM.- e. JuNTO cOM:  
——-.- RiMAS | de | lviS de cAMõeS | 
pRiNcipe dOS pOeTAS pORTvgveZeS. | SeguNdA pARTe.
| eMeNdAdAS, & AcReSceNTAdAS | pellO leceNceAdO iOãO

fRANcO | bARReTO.- liSbOA: pOR ANTONiO cRAeSbeeck de

MellO, 1669.- [4], 207, [1 bR.] p.: 18 cM. JuNTO cOM:  
——-.- TeRceiRA | pARTe | dAS RiMAS | dO 
pRiNcipe dOS pOeTAS | pORTvgveSeS v lviS de 
cAMOeNS, | TiRAdAS de vARiOS MANvScRiTOS | 
MuiTOS dA leTRA dO MeSMO AuTOR, | pOR d. ANTONiO
AlvAReZ | dA cuNhA...- pOR ANTONiO

cRAeSbeeck de MellO, 1668.- [8], 108, [22] p.; 18 cM.- e. 
Volume constituido por quatro partes, correspondendo

respectivamente a “Os Lusíadas” e às três partes das “Rimas”.

É frequente estas obras andarem juntas e apresentarem

dificuldades de colação ou algumas falhas, mas o conjunto

apresenta-se completo, conferindo exactamente com as

descrições do catálogo da colecção de José do Canto (nºs 36,

33, 35 e 34). Exemplar levemente aparado, mas limpo e sem

defeitos assinaláveis. Encadernações inteiras de carneira, da

época, ligeiramente cansadas, conservando as guardas

originais em papel marmoreado. Arouca, C 63, 71, 82 e 83.

Biblioteca de D. Manuel II, 713.

€ 600 - 900

Volume consisting of four parts, corresponding respectively to

“Os Lusíadas” and to the three parts of “Rimas”. These works

often go together and present difficulties in collation or some

faults, but the set is complete, exactly matching the

descriptions in the catalogue of the José do Canto collection

(nºs 36, 33, 35 and 34). Copy slightly cropped, but clean and

without noticeable defects. Entire leather contemporary

bindings, slightly worn, retaining the original marbled paper

endpapers. Arouca, C 63, 71, 82 and 83. Biblioteca de D.

Manuel II, 713.

208 MuRphy, JAMeS.- A geNeRAl view Of The STATe Of

pORTugAl; cONTAiNiNg A TOpOgRAphicAl deScRipTiON TheReOf

iN which ARe iNcluded AN AccOuNT Of The phySicAl ANd MORAl

STATe Of The kiNgdOM, TOgeTheR wiTh ObSeRvATiONS ON The

ANiMAl, vegeTAble ANd MiNeRAl pROducTiONS Of iTS cOlONieS.- 
lONdON: pRiNTed fOR T. cAdell JuN. ANd w. dAvieS, 1798.- 
xi, [1], 272 p.: xv gRAvuRAS, 1 MApA deSdObR.; 31 cM.- e.
Edição original de um dos mais célebres livros estrangeiros

sobre Portugal. James Murphy (1760-1814), arquitecto e

viajante irlandês, natural de Blackrock (Cork). Murphy esteve

em Portugal durante os anos de 1789 e 1790, ao serviço de

William Burton Conyngham, com a missão de estudar e

desenhar a arquitectura do Mosteiro da Batalha. Edição

ilustrada com 15 águas-tintas representando sobretudo

costumes e trajos portugueses, e um mapa de Portugal,

desdobrável. Todas as gravuras e o mapa respeitam a

colocação original, de acordo com a “list of plates”, na p. [VII].

Exemplar muito limpo, com grandes margens, com as

gravuras no seu estado original (não coloridas). Encadernação

recente, inteira de de chagrin azul, provavelmente das oficinas

da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, com triplo filete em

cercadura periférica nos planos, casas fechadas na lombada

lisa, roda nas seixas e o corte das folhas dourado à cabeça

(estojo de protecção). Duarte de Sousa, 509. Foulché-

Delbosc, 197 D.

€ 600 - 900

Original edition of one of the most famous foreign books on

Portugal. James Murphy (1760-1814), Irish architect and

traveller, native of Blackrock (Cork). Murphy was in Portugal

during the years 1789 and 1790, in the service of William

Burton Conyngham, with the mission of studying and drawing

the architecture of the Monastery of Batalha. Illustrated

edition with 15 aquatints representing mainly Portuguese

usages and costumes, and a fold-out map of Portugal. All

engravings and the map respect the original placement,

according to the “list of plates”, on p. [VII]. Very clean copy,

with large margins, with the engravings in their original state

(not in colour). Recent binding, complete in blue shagreen,

probably from the workshops of the Ricardo Espírito Santo

Silva Foundation, with a triple fillet in a peripheral border on

the covers, closed panels on the smooth spine, roll on the

squares and the gilt top edges (protective case). Duarte de

Sousa, 509. Foulché-Delbosc, 197 D.

207 208
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209 piNTO, feRNãO MeNdeS.- wuNdeRliche uNd MeRkwüRdige | 
ReiSeN feRdiNANd MeNdeZ piNTO, | welche eR

iNNeRhAlb eiN uNd ZwANZig, JAhReN | duRch euROpA, ASiA, 
uNf AfRicA, uNd deReN köNig- | Reiche uNd läNdeR; AlS

AbySSiNA, chiNA, JApON, TARTARey, SiAM, | cAlAMiNhAM, 
pegu, MARTAbANe, beNgAle, bRAMA, ORMuS, | bATAS, quedA, 
ARu, pAN, AiNAN, cAleMpluy, cAu- | cheNchiNA, uNd ANdeRe

OeRTeRveRRichTeT...- AMSTeRdAM: bey heiNRich uNd dieTRich

bOOM, 1671.- [8], 392 [i.e. 390], [1, 1 bR.] p.: il.; 20 cM.- e. 
Primeira edição alemã do famoso livro de viagens de Fernão

Mendes Pinto (1510/14-1583), célebre viajante e aventureiro,

natural de Montemor-o-Velho. Fernão Mendes partiu para a

Índia em 1537, tendo permanecido no Oriente cerca de 21

anos. A “Peregrinação”, relato fantástico das suas atribuladas

aventuras, foi originalmente publicado por iniciativa de Fr.

Belchior Faria, 31 anos após a sua morte (1614), a partir do

manuscrito original legado pelo autor à Casa Pia dos

Penitentes. Edição ilustrada com um frontispício alegórico

(integrado no primeiro caderno) e 11 gravuras a talhe-doce,

impressas em separado, correctamente colocadas, de acordo

com a respectiva paginação. Destas, sete foram importadas

da edição holandesa de 1652 e quatro foram expressamente

gravadas para a presente edição. A edição de 1652 também

não inclui os capítulos referentes a São Francisco Xavier, que

não eram bem aceites nos Países Baixos, à época

predominantemente calvinistas. Erro de paginação a partir 

da p. 73 (erradamente 75) até ao final. Restauros menores

marginais nas seis primeiras folha e nas folhas Z2, Aa2 e Zz1.

De resto um exemplar levemente aparado, mas muito limpo.

Encadernação do século XX, inteira de chagrin tabaco, com

decoração geométrica a seco nos planos. Cordier, BJ, 463.

Cordier, BS, 111. Reiss & Auvermann, 675. Leite de Faria não

refere. 

€ 1.500 - 2.250

First German edition of the famous travel book by Fernão

Mendes Pinto (1510/14-1583), a famous traveler and

adventurer, born in Montemor-o-Velho. Fernão Mendes left for

India in 1537, having remained in the East for about 21 years.

The “Pilgrimage”, a fantastic account of his troubled

adventures, was originally published on the initiative of Friar

Belchior Faria, 31 years after his death (1614), from the original

manuscript bequeathed by the author to Casa Pia dos

Penitentes. Paging error from p. 73 (wrongly 75) to the end.

Illustrated edition with an allegorical frontispiece (integrated

in the first booklet) and 11 copperplate engravings, printed

separately, correctly placed, according to the respective

pagination. Of these, seven were imported from the Dutch

edition of 1652 and four were expressly engraved for the

present edition. The 1652 edition also does not include the

chapters referring to Saint Francis Xavier, which were not well

accepted in the Netherlands, at the time predominantly

Calvinist. Paging error from p. 73 (wrongly 75) to the end.

Minor marginal restorations on the first six leaves and on

leaves Z2, Aa2 and Zz1. Otherwise a slightly cropped but very

clean copy. Bound from the 20th century, full of tobacco

shagreen with blind tooling decoration on the covers. Cordier,

BJ, 463. Cordier, BS, 111. Reiss & Auvermann, 675. Leite de

Faria, XXXXX.
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210 TeleS, pe. bAlTASAR, S.J.- hiSTORiA | geRAl | de 
eThiOpiA | A | AlTA, | Ov | pReSTe iOAM, | e dO qve 
NellA ObRáRAM | OS | pAdReS dA cOMpANhiA | de 
ieSvS: | cOMpOSTA NA MeSMA | eThiOpiA, | pelO 
pAdRe MANOel d´AlMeydA, NATvRAl de 
viZev, | pROviNciAl, e viSiTAdOR, qve fOy NA 
iNdiA. | AbReviAdA cOM NOvA ReleyçAM, e 
MeThOdO, | pelO pAdRe bAlTheZAR TelleZ, 
NATvRAl de liSbOA, | AMbOS dA MeSMA 
cOMpANhiA.- eM cOiMbRA: NA OfficiNA de MANOel diAS, 
1660.- [38], 736, [4] p.: 1 fRONTiSpíciO gRAvAdO, 1 MApA

deSdObR., 1 MApA; 28 cM.- e.
Primeira edição de uma obra clássica que assume grande

relevância no panorama da bibliografia dos descobrimentos e

da actividade missionária da Companhia de Jesus, fornecendo

preciosas informações etnográficas, geográficas, topográficas,

históricas, científicas, etc. O Pe. Baltasar Teles (1596-1675),

natural de Lisboa, jesuíta e cronista da ordem, foi professor

nos colégios de Évora, Coimbra, Braga e Lisboa (Colégio de

Sto. Antão), do qual foi reitor. Exemplar com a seguinte

composição: anterrosto, frontispício alegórico, rosto,

aprovaçam (2 f.), Advertencias sobra este mapa (tem colado

na margem exterior o mapa desdobrável das terras e reinos

do Império Abexim), encomendação, dedicatória, prólogo ao

leitor (2f., tendo no verso da segunda folha a “primeyra

protestaçam do autor”), prefaçam do autor, antidoron ou

remuneração oferecida ao leitor (4 f.), poesia do Pe. André

Cardoso, carta do Pe. Afonso Mendes (5 f.); segue-se o texto,

de págs. 1 a 708). No final, a tabuada (págs. 709 a 736). Ao

exemplar falta a última folha não numerada, que deveria

conter, na frente, a “ultima protestaçam do autor” e no verso,

a errata. Exemplar cuidadosamente tratado, lavado,

reencolado e reencadernado, com ocasionais restauros

menores. A encadernação original, inteira de carneira, da

época, foi reaproveitada e refeita, com guardas novas.

Samodães, 3338. Sommervogel, VII, 1909-1910. Arouca, T 35.

€ 1.200 - 1.800

First edition of a classic work that assumes great relevance in

the panorama of the bibliography of the discoveries and

missionary activity of the Society of Jesus, providing precious

ethnographic, geographical, topographical, historical, scientific

information, etc. Father Baltasar Teles (1596-1675), born in

Lisbon, Jesuit and chronicler of the order, was a professor at

the colleges of Évora, Coimbra, Braga and Lisbon (St. Antão

College), of which he was rector. Copy with the following

composition: half-title, allegorical frontispiece, title page,

approve (2 f.), warnings about this map (the folding map of

the lands and kingdoms of the Abyssinian Empire is pasted on

the outer margin), commission, dedication, prologue to the

reader ( 2f., having on the verso of the second page the

“primeyra protestaçam do autor”), preface by the author,

antidoron or remuneration offered to the reader (4 f.), poetry

by Friar André Cardoso, letter from Friar Afonso Mendes (5 f.);

the text follows, from p. 1 to 708. In the end, the multiplication

table (pages 709 to 736). The copy lacks the last unnumbered

sheet, which should contain, on the front, the “ultima

protestaçam do autor” and on the verso, the errata. Copy

carefully treated, washed, reglued and rebound, with

occasional minor restorations. The original contemporary

binding, full sheepskin, was reused and redone, with new

endpapers. Samodães, 3338. Sommervogel, VII, 1909-1910.

Arouca, T 35.
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211 piMeNTel, MANuel.- ARTe de NAvegAR, eM que Se eNSiNãO AS

RegRAS pRATicAS, e OS MOdOS de cARTeAR, pelA cARTA plANA, 
e ReduZidA, O MOdO de gRAduAR A bAleSTilhA pOR viA de

NuMeROS, & MuiTOS pRObleMAS uTeiS á NAvegAçãO; & ROTeiRO

dAS viAgeNS, e cOSTAS MARiTiMAS de guiNè, ANgOlA, bRASil, 
iNdiAS, & ilhAS OccideNTAeS, e ORieNTAeS.- AgORA NOvAMeNTe

eMeNdAdO, & AccReSceNTAdAS MuiTAS deRROTAS NOvAS.- 
liSbOA: NA OfficiNA ReAl deSlANdeSiANA,1712.- [12], 575, 
[1] p.: il.; 29 cM.- e.
Segunda edição, a primeira ilustrada, com aditamentos e

correcções, de duas obras do pai de Manuel Pimentel, Luís

Serrão Pimentel, publicadas respectivamente em 1675 e 1681 e,

as duas em conjunto, em 1699. Ambos os autores exerceram o

cargo de Cosmógrafo-Mor do Reino. Para além do indicado

no rosto, inclui também uma descrição «das sondas que se

achão assim no canal de Inglaterra», um roteiro da costa de

Espanha e um outro do Mar mediterrâneo, desde Cadiz até

Malta. A edição é ilustrada com diversas figuras no texto

(entre as quais uma bela rosa-dos-ventos), três gravuras

inumeradas (uma desdobrável) e 18 gravuras em separado,

numeradas de 1 a 18, representando 35 plantas de portos e

costas, a maioria com duas ilustrações por página

(incorrectamente numeradas: aparentemente falta a gravura 5,

mas existem duas com o nº 3, o que ocorre em todos os

exemplares). Pequeno corte de traça restaurado, na margem

inferior das nove folhas a seguir ao rosto. Grande pertence

riscado, mas legível, na guarda interna: Antonio de Mello

Callado. Exemplar muito limpo e com boas margens.

Encadernação da época, inteira de carneira, levemente

cansada, com rótulo novo. Inocêncio, VI, p. 82. Edição não

referida nos principais catálogos consultados, incluindo

Samodães, Ameal, Palha, etc., excepto Auvermann (161).

€ 600 - 900

Second edition, the first illustrated, with additions and

corrections, of two works by Manuel Pimentel’s father, Luís

Serrão Pimentel, published respectively in 1675 and 1681 and,

both together, in 1699. Both authors held the position of Chief

Cosmographer of the Realm. In addition to what is indicated

on the title page, it also includes a description of «das sondas

que se achão assim no canal de Inglaterra», a tour of the

coast of Spain and another of the Mediterranean Sea, from

Cadiz to Malta. The edition is illustrated with several figures in

the text (among which a beautiful compass rose), three

numbered engravings (one leaflet) and 18 separate

engravings, numbered 1 to 18, representing 35 plants of

harbours and shores, the majority with two illustrations per

page (incorrectly numbered: Apparently, engraving 5 is

missing, but there are two with the number 3, which occurs in

all copies). Small restored wormhole, on the lower margin of

the nine leaves after the title page. Large crossed-out but

legible ownership on the inside endpaper: Antonio de Mello

Callado. Very clean copy with good margins. Contemporary

binding, full sheepskin, slightly worn, with new label.

Inocêncio, VI, p. 82. Edition not mentioned in the main

consulted catalogues, including Samodães, Ameal, Palha, etc.,

except Auvermann (161).
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212 MuRphy, JAMeS.- plANS, elevATiONS, SecTiONS ANd viewS Of

The chuRch Of bATAlhA, iN The pROviNce Of eSTReMAduRA iN

pORTugAl, wiTh The hiSTORy ANd deScRipTiON by fR. luiS de

SOuSA; wiTh ReMARkS. TO which iS pRefixed AN iNTROducTORy

diScOuRSe ON The pRiNcipleS Of gOThic ARchiTecTuRe.- 
lONdON: i. & J. TAylOR, 1795.- [2], ii, [2], 61, [1] p.: [27] 
gRAvuRAS; 53 cM.- e.
Obra monumental, especialmente apreciada pelas magníficas

gravuras a talhe-doce (buril e água-forte), de grandes

dimensões, contendo o levantamento arquitectónico do

Mosteiro da Batalha e algumas reconstituições. James Murphy

(1760-1814), arquitecto e viajante irlandês, natural de

Blackrock (Cork), esteve em Portugal durante os anos de 1789

e 1790, ao serviço de William Burton Conyngham, com a

missão de estudar e desenhar a arquitectura do Mosteiro da

Batalha. A obra inclui os seguintes textos tipografados: List of

subscribers [2 p.]; Preface (II p.); Introduction (p. 1 a 26); A

history and description of the Royal Monastery of Batallha... /

by Father Luis de Sousa ([2], p. 27 a 61, [1] p.). As folhas

gravadas são as seguintes: portada; dedicatória a William

Conyngham; cinco gravuras no final da introdução; e 20

gravuras no final do volume, sendo duas de dupla folha, com

o levantamento arquitectónico. O exemplar inclui ainda,

encadernado no final, um pequeno folheto (4 p.) com um

catálogo de livros de arquitectura, do mesmo editor. O

exemplar, completo (de acordo com a bibliografia e o índice

das gravuras) e por aparar, encontra-se muito limpo até à

gravura [12] (The effigies...) que apresenta uma leve mancha

de água semi-circular (de maré), no terço superior, que se vai

acentuando até à última gravura. Meia-encadernação de pele

(singela), do século XIX, conservando as guardas originais em

papel Whatman. Duarte de Sousa, 510.

€ 800 - 1.200

A monumental work, especially appreciated for its

magnificent copperplate engravings (burin and etching), of

large dimensions, containing the architectural survey of the

Monastery of Batalha and some reconstructions. James

Murphy (1760-1814), Irish architect and traveller, born in

Blackrock (Cork), was in Portugal during the years 1789 and

1790, in the service of William Burton Conyngham, with the

mission of studying and drawing the architecture of the

Monastery of Batalha. The work includes the following

typographic texts: List of subscribers [2 p.]; Preface (II p.);

Introduction (p. 1 a 26); A history and description of the Royal

Monastery of Batallha... / by Father Luis de Sousa ([2], p. 27 a

61, [1] p.). The engraved sheets are as follows: title; dedication

to William Conyngham; five engravings at the end of the

introduction; and 20 engravings at the end of the volume, two

of which are double-leaf, with the architectural survey. The

copy also includes, bound at the end, a small leaflet (4 p.)

with a catalogue of architecture books, by the same publisher.

The copy, complete (according to the bibliography and the

engraving index) and uncropped, is very clean up to the

engraving [12] (The effigies...) which has a slight semi-circular

water stain (of tide), in the upper third, which is accentuated

until the last engraving. Half leather binding (single), from the

19th century, with the original Whatman paper endpapers.

Duarte de Sousa, 510.

213 TORgA, Miguel.- RAMpA: pOeMAS / de AdOlphO ROchA.- 
cOiMbRA: ediçõeS pReSeNçA, 1930.- 76, [2] p.; 22 cM.- b.
Primeira edição do segundo livro do autor e um dos mais

raros, publicado ainda sob o seu verdadeiro nome. Miguel

Torga (1902-1995) publicou os seus quatro primeiros livros

sob o seu verdadeiro nome: “Ansiedade”; (1928), “Rampa”

(1930) “;Pão ázimo”; (1931) e “Abismo”; (1931). A partir do seu

quinto livro “O outro livro de Job”; (1936), passou a assinar as

suas obras com o pseudónimo que o celebrizou. Exemplar

muito limpo, conservando ambas as capas de brochura 

com as estreitas badanas originais (com ligeiras imperfeições

na periferia).

€ 600 - 900

First edition of the author’s second book and one of the

rarest, still published under his real name. Miguel Torga (1902-

1995) published his first four books under his real name:

Ansiedade; (1928), Rampa; (1930), Pão ázimo; (1931) and

Abismo; (1931). From his fifth book, O outro livro de Job

(1936), he began to sign his works with the pseudonym that

made him famous. Very clean copy, retaining both brochure

covers with the original narrow flaps (with slight

imperfections on the periphery).

212
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213

214

214 illuSTRATed (AN) RecORd Of iMpORTANT eveNTS iN The

ANNAlS Of euROpe, duRiNg The yeARS 1812, 1813, 1814, & 1815.
cOMpRiSiNg A SeRieS Of viewS Of pARiS, MOScOw, The

kReMliN, dReSdeN, beRliN, The bATTleS Of leipSic, eTc. eTc. 
eTc. TOgeTheR wiTh A hiSTORy Of ThOSe MOMeNTOuS

TRANSAcTiONS.- lONdON: pRiNTed by T. beNSley, fOR R. 
bOwyeR, 1815.- 76, [28], 10 p.: il.; 43 cM. 
JuNTO cOM: cAMpAigN (The) Of wATeRlOO, illuSTRATed

wiTh eNgRAviNgS Of leS quATRe bRAS, lA belle AlliANce, 
hOugOuMONT, lA hAye SAiNTe, ANd OTheR pRiNcipAl SceNeS

Of AcTiON...- lONdON: pRiNTed by T. beNSley ANd SON, fOR

RObeRT bOwyeR, 1816.- 34 p.: il.; 43 cM.- e.
Edição de grande envergadura gráfica, publicada na

sequência da derrota e capitulação do Exército Francês, por

vezes atribuída a Thomas Hartwell Horne (1780-1862), teólogo

e bibliotecário inglês. A primeira parte é ilustrada com 18

águas-tintas, coloridas à mão (4 desdobr.), representando

cidades (Paris, Moscovo, Hamburgo, Amesterdão, etc.) e

forças militares, um mapa e cinco gravuras a talhe-doce; a

segunda, inclui quatro águas-tintas (1 desdobr.) e um mapa.

As cinco estampas desdobráveis foram cortadas pelas dobras

e posteriormente recuperadas, mas encontram-se

prejudicadas; as restantes 17 águas-tintas apresentam-se

muito limpas, bem como os mapas e as gravuras. A estampa

com os fac-símiles das assinaturas (p. 76) com rasgão

restaurado sem falta de suporte. Encadernação recente,

inteira de chagrin vermelho, com elaboradas cercaduras a

ouro nos planos, casas fechadas na lombada (com uma águia

nos entre-nervos) e roda nas seixas. Estojo de protecção.

Abbey (Life), 352 e 354

€ 600 - 900

Large graphic edition, published following the defeat and

capitulation of the French Army, sometimes attributed to

Thomas Hartwell Horne (1780-1862), English theologian and

librarian. The first part is illustrated with 18 hand-coloured

watercolours (4 fold-outs) representing cities (Paris, Moscow,

Hamburg, Amsterdam, etc.) and military forces, a map and

five intaglio prints; the second includes four aquatints (1 fold-

out) and a map. The five folding plates were cut by the folds

and later recovered, but they are damaged; the remaining 17

aquatints are very clean, as are the maps and engravings. The

plates with the facsimiles of the signatures (p. 76) with tear

restored without lack of support. Recent binding, fully red

shagreen with elaborate gold ornamental borders on the

covers, closed panels on the spine (with an eagle between the

raised bands) and rolls on the squares. Protective case. Abbey

(Life), 352 and 354
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215 bvllAS dOS | SANcTOS pAdReS | piO qviNTO, e 
gRegORiO .xiii. | cONTRATOS, & pROuiSõeS del Rey NOSSO

SeñOR, SObRe | OS peTiTORiOS, & MeMpOSTeiROS dA SANcTiSSiMA

| TRiNdAde, & SeuS pRiuilegiOS. | iMpReSSOS pOR pROuiSAõ & 
liceNçA dO diTO SeNhOR, A iNSTANciA | dO p. fRei bApTiSTA

MiNiSTRO pROuiNciAl, & | vigAiRO geRAl dA diTA ORdeM & 
RedeMpçãO de | cATiuOS NeSTeS ReiNOS de pORTugAl.- lixbOA: 
peR ANTONiO RibeiRO, 1579.- 34, [2, 2 bR.] f.; 26 cM.- e.
Encerra um importante conjunto de documentos régios e

eclesiásticos, nomeadamente dois contratos (entre os reis D.

Afonso V e D. Sebastião, e os padres da Ordem da Trindade)

sobre a redenção dos cativos, alvarás e cartas régias sobre os

privilégios e regimento dos memposteiros ou recebedores de

esmolas para a Ordem e respectivas bulas papais. Exemplar

um pouco manuseado e com algumas manchas e sublinhados,

necessitando de intervenção. Encontra-se contudo completo e

com boas margens. Encadernação recente, inteira de

pergaminho, sobrepondo-se a encadernação da época

(cansada) em pergaminho mole, com escrita opistográfica em

caracteres góticos. Proveniência: Biblioteca dos Marqueses da

Praia e Monforte / Pedro de Azevedo, Novembro de 2044,

lote 120. Anselmo, Biblioteca Nacional e Biblioteca de D.

Manuel II não referem.

€ 1.200 - 1.800

It contains an important set of royal and ecclesiastical

documents, namely two contracts (between the kings D.

Afonso V and D. Sebastião of Portugal, and the priests of the

Order of the Trinity) on the redemption of captives, charters

and royal charters on the privileges and regiment of the

memposteiros or alms recipients for the Order and respective

papal bulls. Copy slightly handled and with some stains and

underlines, requiring intervention. It is however complete and

with good margins. Recent binding, full parchment,

overlapping the worn contemporary binding in soft

parchment, with opistographic writing in Gothic characters.

Provenance: Library of the Marquises of Praia and Monforte /

Pedro de Azevedo, November 2044, lot 120. Anselmo,

National Library and Biblioteca de D. Manuel II do not

mention.

216 l’éveque, heNRi.- cOSTuMe Of pORTugAl.- [lONdON: 
cOlNAghi ANd edMuNd llOyd, 1812-1814].- [1, 52] f.: [50] 
gRAvuRAS cOlOR.; 35 cM.- e.
Henri l’Éveque (1769-1832), viajante, pintor, aguarelista e

gravador suíço, natural de Genebra, esteve várias vezes em

Portugal, tendo registado graficamente, entre outros temas,

numerosos episódios das Invasões Francesas. O seu “Costume

of Portugal” é considerado o mais belo livro de costumes

portugueses publicado durante o século XIX e uma

importante fonte para a iconografia do traje português do seu

tempo. Sem folha de rosto, que nunca chegou a ser impressa,

a edição é constituída por uma folha com o título, seguindo-

se uma outra com a dedicatória impressa ao conselheiro,

ministro e secretário de Estado António de Araújo de

Azevedo, primeiro conde da Barca (1754-1817) e ainda uma

terceira folha com o índice das gravuras em língua

portuguesa. Seguem-se 50 águas-tintas, numeradas, coloridas

à mão, intercaladas por 52 folhas com textos bilingues, em

inglês e francês, descritivos das respectivas imagens.

Exemplar com mancha no corte das folhas, afectando

progressivamente as margens externas das últimas 11 gravuras

e respectivas folhas de texto (no máximo de 140x60 mm). O

exemplar apresenta um carimbo oval coroado (na primeira

folha) e um super-libros circular, igualmente coroado, gravado

a ouro, no pé da lombada, marcas de posse que, na inscrição

a lápis na guarda-volante, são atribuídas a Augustus Frederick

(1773-1843), duque de Sussex, sexto filho varão (nono filho)

do rei Jorge III, do Reino Unido (atribuição que não foi

possível confirmar). As restantes estampas encontram-se

muito limpas e bem conservadas. Encadernação inteira de

marroquim marron, com cercaduras periféricas com três

filetes singelos e florões nos cantos dos planos, casas

fechadas na lombada lisa e roda nas seixas (estojo de

protecção). Duarte de Sousa, 422.

€ 2.000 - 3.000

Henri l’Éveque (1769-1832), Swiss traveller, painter,

watercolourist and engraver, born in Geneva, was in Portugal

several times, having graphically recorded, among other

subjects, numerous episodes of the French Invasions. His

“Costume of Portugal” is considered the most beautiful book

of Portuguese usages published during the 19th century and

an important source for the iconography of Portuguese

costume of his time. Without the title page, which was never

printed, the edition consists of a page with the title, followed

by another with the dedication printed to the councilor,

minister and secretary of state António de Araújo de Azevedo,

first Count of Barca (1754-1817) and a third sheet with the

index of the engravings in Portuguese. Next, 50 numbered

aquatints, coloured by hand, interspersed with 52 sheets of

bilingual texts, in English and French, describing the

respective images. Copy with stain on the edge, progressively

affecting the outer margins of the last 11 engravings and

respective text sheets (maximum 140x60 mm). The copy has

a crowned oval stamp (on the first page) and a circular book

stamp, also crowned, gold engraved, at the foot of the spine,

ownership marks that, in the pencil inscription on the free

endpaper, are attributed to Augustus Frederick (1773-1843),

Duke of Sussex, sixth male child (ninth son) of King George III

of the United Kingdom (attribution that could not be
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confirmed). The remaining plates are very clean and well

preserved. Full brown morocco binding, with peripheral

ornamental borders with three simple fillets and florets in the

corners of the covers, closed panels on the smooth spine and

rolls on the squares (protective case). Duarte de Sousa, 422.

217 SãO TOMáS, fRei leãO de, O.S.b.- beNedicTiNA | 
lvSiTANA. | dedicAdA AO gRANde | pATRiARchA S. 
beNTO. | ORdeNAdA pellO p. M. | fey leãO de S. ThOMAS

MONJe dA cONgRegA- | çãO de S. beNTO de pORTugAl, & 
leNTe de veS- | pORA iguAlAdO A pRiMA NA ReAl, & iNSigNe | 
vNiueRSidAde de cOiMbRA.- eM cOiMbRA: NA OfficiNA de

diOgO gOMeS de lOuReiRO; NA OfficiNA de MANOel de

cARuAlhO, 1644-1651.- 2 vOlS.: 1 ReTRATO; 26 cM.- e
Fr. Leão de São Tomás (1574-1651) foi abade geral do Mosteiro

Beneditino de Tibães, tendo sido ele a iniciar a construção da

respectiva igreja, que só ficou concluída em 1661. Os dois

tomos apresentam a seguinte colação: I - [8], 566, [38] p.; II -

[8], 519, [1] p. O primeiro tomo inclui um belo retrato de S.

Bento, gravado a talhe-doce, no verso terceiro fólio. O

segundo tomo encerra um catálogo alfabético das armas da

nobreza do reino, compreendendo 310 famílias. Exemplar

levemente aparado, com ligeira acidez, mas completo e em

geral, limpo, conservando o raro retrato. Pertence manuscrito

no rosto do segundo tomo: Do uzo do Pe. Fr. Thome(?) da

Conceição. Encadernações recentes, inteiras de pergaminho

flexível, com atilhos e o título caligrafado nas lombadas.

Inocêncio, V, p. 170. Samodães, 3107. Arouca, S 277 e 278,

Segundo Inocêncio, é obra de grande erudição e o seu autor

denuncia grandes estudos e profundo conhecimento das

coisas antigas. 

€ 300 - 450

Fr. Leão de São Tomás (1574-1651), was abbot general of the

Benedictine Monastery of Tibães, having started the

construction of the respective church, which was only

completed in 1661. The two volumes show the following

collation: I - [8], 566, [38] p.; II - [8], 519, [1] p. The first

volume presents a beautiful intaglio-engraved portrait of St.

Benedict on the verso of the third folio. The second volume

includes an alphabetical catalogue of the coats of arms of the

kingdom’s nobility, comprising 310 families. Copy slightly

cropped with slight browning but complete and, in general,

clean, preserving the rare portrait. Handwritten ownership on

the title page of the second volume: Do uzo do Pe. Fr.

Thome(?) da Conceição. Recent bindings, full flexible

parchment, with ties and handwritten title on the spines.

Inocencio, V, p. 170. Samodães, 3107. Arouca, S 277 and 278.

According to Inocêncio, it is a work of great erudition and its

author denounces great studies and deep knowledge of

ancient things.
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218 cASAl, fRei gASpAR dO, O.e.S.A.- AxiOMATA chRiSTiANA | 
ex diuiNiS ScRipTuRiS, & SANcTiS pATRibuS, cuM ec- | 
cleSSiASTiciS, TuM eTiAM SchOlASTiciS, peR ReueReNdu[M] | 
pATReM fRATReM gASpAReM, ORdiNiS eReMiTARu[M] SANcTi | 
AuguSTiNi, dOcTORe[M] TheOlOgu[M], Ac Regiu[M] 
cONciONATO | Re[M] iNdigNu[M], NuNc Nu[N]c NOuiTeR

cOllecTA, OpuS hAcTeNuS | deSideRATu[M] AdueRSuS

hæReTicuS, ANTiquOS, & MOdeRNOS. | [gRAvuRA xilOgRAficA].- 
cONiMbRicæ: Apud iOANNeM bARReRiuM, & iOANNeM AluARuM

TypOgRAphOS RegiOS. M. d. l. [1550].- [10], 196 f.; 20 cM.- e. 
Recolha de citações bíblicas latinas, da autoria do teólogo

escalabitano Fr. Gaspar do Casal (1510-1584), figura

proeminente da Igreja Portuguesa de quinhentos; Fr. Gaspar

foi sucessivamente bispo do Funchal (1551-1556), de Leiria

(1557-1579) e de Coimbra (1579-1584), tendo participado na 3ª

sessão do Concílio de Trento (1562-1563), ao lado de D. Fr.

Bartolomeu dos Mártires. Exemplar tratado, lavado,

reencolado e cuidadosamente restaurado, apresentando

extensos restauros na margem inferior de todas as folhas,

incluindo o rosto que, no entanto, nunca chegam a afectar o

texto impresso. Nos exemplares conhecidos, as folhas

preliminares e finais, apresentam a seguinte estrutura: rosto

com a armas de Portugal, no verso, esfera armilar (f. 1);

dedicatória ao rei D. João III (f. 2r a 4r); Christiano Lectori. S.

(f. 4v a 6r); Ad lectorem (f. 6v); Index aperit argume[n]ta (4

folhas no final do texto). No presente exemplar, algumas

folhas preliminares e finais estão mal encadernadas, a saber: a

folha [6] está encadernada a seguir ao rosto; e as 4 folhas

que deviam estar no final do volume, encontram-se antes do

início do texto. O exemplar encontra-se, contudo, completo.

Pertence antigo na página de rosto. Encadernação recente,

inteira de pergaminho, com atilhos. BN (Século XVI), 145.

Biblioteca de D. Manuel II, 100.

€ 400 - 600

Collection of Latin biblical quotations, by the Scalabitan

theologian Friar Gaspar do Casal (1510-1584), a prominent

figure in the Portuguese Church of the 1500s; Friar Gaspar

was successively bishop of Funchal (1551-1556), Leiria (1557-

1579) and Coimbra (1579-1584), having participated in the 3rd

session of the Council of Trent (1562-1563), alongside D. Friar

Bartholomew of the Martyrs. A well-maintained, washed,

reglued and carefully restored copy, with extensive

restorations on the lower margin of all pages, including the

title page, which, however, never affect the printed text. In the

known copies, the preliminary and final sheets have the

following structure: title page with the coat of arms of the

Kingdom of Portugal, on the verso, armillary sphere (f. 1);

dedication to King João III of Portugal (f. 2r to 4r); Christiano

Lectori. S. (f. 4v to 6r); Ad lectorem (f. 6v); Index aperit

argument[n]ta (4 leaves at the end of the text). In the present

copy, some preliminary and final pages are poorly bound,

namely: leaf [6] is bound next to the title,page; and the 4

leaves that should be at the end of the volume, are found

before the beginning of the text. The copy is, however,

complete. Old ownership on the title page. Recent binding,

full parchment, with ties. BN (16th century), 145. Library of

King D. Manuel II of Portugal, 100.

219 bOuhOuRS, pe. dOMiNique, S.J.- lA vie | de | SAiNT 
fRANçOiS | xAvieR | de lA cOMpAgNie de JeSuS | 
ApOSTRe | deS iNdeS eT du JApON.- A pARiS: cheZ

SebASTieN MARbRe-cRAMOiSy, iMpRiMeuR du ROy, M. dc. 
lxxxii. [1682].- [15, 1 bR.], 634, [10] p.: 1 MApA deSdObR.; 
16 cM.- e. 
O nome do autor (1628-1702), jesuíta francês, natural de Paris,

vem apenas indicado no final da dedicatória ao rei Luís XIV.

Primeira edição de uma obra que, segundo o próprio autor

afirma no “avertissement”, foi baseada em diversos relatos da

época, entre os quais o do Pe. João de Lucena e o de Fernão

Mendes Pinto. Inclui um mapa desdobrável “Carte pour la vie

de St. François Xavier...”, da autoria de Sanson d’Abbeville e

uma grande vinheta (100x135 mm), representando o Santo na

sua acção evangelizadora. Exemplar com ligeira acidez, com

vestígios de humidade. Encadernação recente, inteira de

carneira, com patine e casas fechadas na lombada, ao gosto

da época. Cordier (BJ), 145/6. Sommervogel, I, col. 1904.

€ 400 - 600

The name of the author (1628-1702), a French Jesuit, born in

Paris, is only indicated at the end of the dedication to King

Louis XIV. First edition of a work that, according to the author

himself in the “avertissement”, was based on various accounts

of the period, including that of Friar João de Lucena and

Fernão Mendes Pinto. Includes a fold-out map “Carte pour la

vie de St. François Xavier...”, by Sanson d’Abbeville and a

large vignette (100x135 mm), representing the Saint in his

evangelizing activity. Copy with slight brownming with traces

of moisture. Recent binding, full sheepskin, with patina and

closed panels on the spine, according to the taste of the

period. Cordier (BJ), 145/6. Sommervogel, I, col. 1904.

220 lOuReiRO, AdOlfO feRReiRA de.- OS pORTOS MARíTiMOS de

pORTugAl e ilhAS AdJAceNTeS.- liSbOA: iMpReNSA NAciONAl, 
1904-1910.- 5 vOlS. eM 7 de TexTO; 24 cM. + 5 vOlS. eM 2 de

ATlAS; 32 cM.- e
Adolfo Loureiro (1836-1911), engenheiro, militar, político,

escritor e bibliófilo, natural de Coimbra, para além de outros

trabalhos, foi autor dos projectos de melhoramentos dos

portos de Lisboa, Leixões, Macau, Funchal, Horta, Ponta

Delgada e São Vicente (Cabo Verde). Conjunto completo,

constituído por cinco volumes de texto, encadernados em

sete (o volume III consta de três partes) e cinco atlas de

estampas cromolitografadas, encadernados em dois volumes.

Os cinco atlas integram um total de 74 estampas

desdobráveis (mais duas bis). Volumes de texto levemente

aparados, com ocasional acidez ligeira; volume III, parte II,

com falta do rosto. Estampas em geral bem dobradas,

algumas com rasgões nas dobras (sem falta de suporte),

ocasionalmente reparados com fita adesiva; raras com

vestígios de trabalho de lepisma nas margens externas.

Encadernações singelas, com as lombadas em pele e guardas

em papel kraft.

€ 500 - 750
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Adolfo Loureiro (1836-1911), engineer, soldier, politician, writer

and bibliophile, born in Coimbra, in addition to other works,

was the author of projects to improve the ports of Lisbon,

Leixões, Macau, Funchal, Horta, Ponta Delgada and São

Vicente (Cape Verde). Complete set, consisting of five

volumes of text, bound in seven (volume III consists of three

parts) and five atlases of chromolithographed prints, bound in

two volumes. The five atlases comprise a total of 74 folding

prints (plus two). The text volumes are slightly cropped with

occasional slight browning; volume III, part II, missing the title

page. Prints in general well folded, some with tears in the

folds (no lack of support), occasionally repaired with masking

tape; rare with traces of lepisma work on the outer margins.

Simple bindings, with leather spines and kraft endpapers.

221 pORTugAl. leiS, decReTOS, AlvARáS, eTc.- deTeRMi- | 
NAçOiS qve Se TO- | MARAM peR MANdAdO del Rey NOSSO |
SeNhOR, SObRe AS duuidAS que | AuiA ANTRe OS pRelAdOS, & | 
iuSTiçAS eccleSiA- | STicAS, & Secu | lAReS.- S.l.: [liSbOA]: 
veNdeSe eM cASA de iORge vAleNTe liuReyRO del Rey NOSSO

SeñOR, [depOiS de 17 de JuNhO de 1578].- [7, 1 bR.] p.; 26 
cM.- e. 
Provisão de D. Sebastião, dada em Lisboa, a XVII de Junho 

de 1578, sobre 18 diferendos entre a justiça secular e a

eclesiástica. Título enquadrado por complexa cartela

xilográfica renascentista, sem pé de imprensa. Exemplar

levemente aparado, com ligeira acidez. Penúltima folha com

restauro na margem exterior; última folha com pequena

mancha. Encadernação do século XX, inteira de chagrin

vermelho, com duplo filete em esquadria e roda dourada nas

seixas (estojo de protecção). Anselmo, 1198. Biblioteca

Nacional (Século XVI), 640. Biblioteca de D. Manuel II, 395.

€ 600 - 900

Provision of King D. Sebastião of Portugal, issued in Lisbon,

on the 17th of June 1578, on 18 disputes between secular and

ecclesiastical justice. Title framed by a complex renaissance

xylographic cartouche, without a imprint. Copy slightly

cropped with slight browning. Penultimate leaf with

restoration on the outer margin; last leaf with small stain.

Binding from the 20th century, full red shagreen with double

edged fillet and golden roll on the squares (protective case).

Anselmo, 1198. National Library (16th century), 640. Biblioteca

de D. Manuel II, 395.
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222 MANuScRiTO.- ARRAiS, d. fRei AMAdOR, O.c.c.- bulA dO

pApA gRegóRiO xiii, cONfiRMANdO A eleiçãO de d. fRei

AMAdOR ARRAiS pARA biSpO de pORTAlegRe.- SéculO xvi 
(1581).- 1 f. (peRgAMiNhO); 35x48 cM. 
D. Frei Amador Arrais (ca. 1530-1600), religioso da Ordem

dos Carmelitas Calçados, natural de Beja, figura de grande

envergadura intelectual no século XVI, orador de elevadíssima

eloquência, autor dos famosos “Diálogos”, publicados em

Coimbra, em 1589, marco significativo na literatura

portuguesa da Contra-Reforma. Frei Amador foi pregador

régio, coadjutor do cardeal D. Henrique, bispo de Trípoli e de

Portalegre. Bula original (manuscrito sobre pergaminho) do

papa Gregório XIII, com a confirmação da eleição de D. Frei

Amador Arrais para Bispo do Portalegre (deixando a diocese

de Trípoli, da qual era bispo titular), lugar que ocupou entre

1581 e 1596, ano da sua resignação. Documento datado de

Roma, junto de São Pedro, no terceiro dia antes das kalendas

de Novembro de 1581 (ou seja, no dia 30 de Novembro de

1581), com três assinaturas (provavelmente do prefeito e/ou

de secretários da Congregação dos Bispos, ou equivalente).

No verso, apresenta o seguinte sumário: Bulla da Promoção

de D. Amador Bispo de Trípoli p(ara) Bispo de Portalegre

pello Papa Gregorio em o ano de 1581 em o ano decimo do

seu Pontificado, remetida a Fellipe 2º em posse deste R[ei]nº.

Documento levemente delido, planificado, emoldurado (entre

dois vidros), com falta do(s) selo(s) pendente(s), conservando

vestígios dos fitilhos; pequenas falhas nas dobras e algumas

manchas, sem prejuízo da leitura.

€ 4.000 - 6.000

D. Friar Amador Arrais (ca. 1530-1600), religious of the Order

of the Discalced Carmelites, born in Beja, a figure of great

intellectual stature in the 16th century, orator of very high

eloquence, author of the famous “Dialogues”, published in

Coimbra, in 1589, a significant milestone in Portuguese

Counter-Reformation literature. Friar Amador was a royal

preacher, assistant to Cardinal Henrique, bishop of Tripoli and

Portalegre. Original bull (manuscript on parchment) of Pope

Gregory XIII, confirming the election of D. Friar Amador Arrais

as Bishop of Portalegre (leaving the diocese of Tripoli, of

which he was titular bishop), a position he held between 1581

and 1596, the year of his resignation. Document dated from

Rome, at Saint Peter’s, on the third day before the kalendas

of November 1581 (that is, November 30, 1581), with three

signatures (probably from the prefect and/or secretaries of

the Congregation of Bishops, or equivalent). On the verso, it

presents the following summary: Bulla da Promoção de D.

Amador Bispo de Trípoli p(ara) Bispo de Portalegre pello

Papa Gregorio em o ano de 1581 em o ano decimo do seu

Pontificado, remetida a Fellipe 2º em posse deste R[ei]nº.

Document slightly faded, flattened, framed (between two

glasses), missing the pending seal(s), retaining traces of the

silk ties; small faults in the folds and some stains, without

prejudice to the reading.
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223 piNhel, AiReS.- Ad Rvb. eT l. 2c. | c. de ReSciN. veNd. 
|cOMMeNTARiJ. | AuThORe ARiO piNelO luSiTANO. | [gRAvuRA

xilOgRáficA cOM ARMAS ecleSiáSTicAS].- cONiMbRicæ. Apud

ANTONiuM de MARiS, MeNSe OcTObRi, 1558.- [4], 157, [7] f.; 
27 cM.- e. 
Tratado sobre a rescisão dos contratos de compra e venda

(De rescindenda venditione), da autoria de um notável

jusrisconsulto natural de Sesimbra. Aires Pinhel (ca. 1512/1515-

ca. 1562) estudou em Salamanca e doutorou-se na cidade do

Mondego, em Direito Cesário, tendo sido nomeado por D.

João III para leccionar nesta Universidade por alvará de 2 de

Setembro de 1539, pouco depois da transferência definitiva

da Universidade de Lisboa para Coimbra; foi desembargador

da Casa da Suplicação e, no final da sua carreira, lente de

prima na Universidade de Salamanca, substituindo outro

jurista português, Manuel da Costa. A gravura do rosto

representa as armas eclesiásticas do cardeal D. Henrique,

irmão de D. João III e futuro rei de Portugal. Exemplar

levemente aparado, com ligeira acidez e ocasionais

sublinhados antigos, mas em geral limpo. Pertence

manuscrito da época, na página de rosto: Miguel Osorio

Cabral. Encadernação recente, inteira de carneira, com

decoração a seco nos planos e lombada, ao gosto da época

(atilhos de seda). Anselmo, 825. Biblioteca Nacional (Século

XVI), 592. Biblioteca de D. Manuel II não refere.

€ 600 - 900

Treaty on the rescission of purchase and sale contracts (De

rescindenda venditione), written by a notable jurisconsult

born in Sesimbra. Aires Pinhel (ca. 1512/1515- ca. 1562) studied

in Salamanca and got his doctorate in the city of Mondego, in

Caesarian Law, having been appointed by King D. João III of

Portugal to teach at this University by charter of 2 September

1539, shortly after the definitive transfer of the University of

Lisbon to Coimbra; he was a judge at the Casa da Suplicação

and, at the end of his career, a professor at the University of

Salamanca, replacing another Portuguese jurist, Manuel da

Costa. The engraving of the title page represents the

ecclesiastical coat of arms of Cardinal D. Henrique, brother of

King D. João III of Portugal and future king of Portugal. A

slightly cropped copy, with slight browning and occasional

old underlining, but overall clean. Handwritten ownership

mark  of the period, on the title page: Miguel Osorio Cabral.

Recent binding, full sheepskin, with blind decoration on the

covers and spine, according to the taste of the period (silk

laces). Anselmo, 825. National Library (16th century), 592.

Biblioteca de D. Manuel II does not mention.

224 euSébiO de ceSAReiA [e OuTROS].- ¶ hiSTORiA | delA

igleSiA. | que llAMAN eccleSiASTi | cA y TRipARTiTA: AbReui- |
AdA y TRASlAdAdA de lA- | TiN eN cASTellANO: pOR | vN

deuOTO ReligiOSO de | lA ORdeN de SANcTO dO- | MiNgO. | 
cON pRiuilegiO ReAl | Mil. d. xlJ.- [liSbOA: luíS ROdRigueS, 
1541].- [8], clxxi f.; 27 cM.- e.
Primeira edição portuguesa de uma obra baseada na

“História Eclesiástica” de Eusébio de Cesareia (ca. 260/265-

ca. 339/340) e seus continuadores (sobretudo Rufino e

Cassiodoro), sendo a tradução da responsabilidade do

dominicano Fr. Juan de la Cruz. O autor foi bispo de Cesareia

e é considerado o primeiro historiador da Igreja, sendo os

seus escritos indispensáveis para o conhecimento da Igreja

Primitiva. A obra, dividida em nove livros, foi reeditada em

Coimbra, por João Álvares, em 1554. No verso da última

folha um engenhoso cólofon formando dois triângulos que

termina “Acabose en la muy nobre y leal ciudad de Lixboa.

xv. de Octubre. 1541”. Exemplar um pouco aparado, com

acidez, por vezes acentuada. Duas pequenas inscrições

antigas, uma riscada, na página de rosto; ocasionais

restauros menores. Encadernação inteira de carneira, do

século XX, com leve desgaste da lombada. Inocêncio, III, 

p. 192 (obra sumamente rara). Samodães, 1553 (refere apenas

8, 150 fólios). Palau, 84777. Biblioteca Nacional (Século XVI),

244. 

€ 800 - 1.200

First Portuguese edition of a work based on the

“Ecclesiastical History” by Eusebius of Caesarea (ca.

260/265- ca. 339/340) and his successors (especially Rufino

and Cassiodoro), the translation being the responsibility of

the Dominican Friar Juan de la Cruz. The author was Bishop

of Caesarea and is considered the first historian of the

Church, his writings being indispensable for the knowledge

of the Early Church. The work, divided into nine books, was

republished in Coimbra, by João Álvares, in 1554. On the

verso of the last page, an ingenious colophon forming two

triangles that ends “Acabose en la muy noble y leal ciudad

de Lixboa . xv. from October. 1541”. Copy a little cropped

with brwoning sometimes accentuated. Two small old

inscriptions, one crossed out, on the title page; occasional

minor restorations. Full leather binding, 20th century, with

slight wear to the spine. Inocêncio III, p. 192 (extremely rare

work). Samodães, 1553 (refers to only 8, 150 folios). Palau,

84777. National Library (16th century), 244.
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225 lA gueRiNièRe, fRANçOiS RObichON de.- ecOle de

cAvAleRie, cONTeNANT lA cONNOiSSANce, l’iNSTRucTiON, eT lA

cONSeRvATiON du chevAl.- A pARiS: JAcqueS cOllOMbAT, 
1733.- [8], 276, [8] p.: 1 pORTAdA gRAvAdA, [24] gRAvuRAS; 
44 cM.- e. 
Primeira edição in-fólio de uma obra clássica no domínio da

arte equestre, considerado como uma das mais belas edições

francesas do século XVIII (as duas primeiras, de pequeno

formato, foram publicadas entre 1729 e 1731, sendo esta a

terceira). François Robichon de la Guérinière (1688-1751),

reconhecidamente o fundador da escola francesa de

equitação, iniciou a sua actividade como escudeiro do conde

d’Armagnac que, em 1715, o encarregou de fundar uma

academia equestre em Paris. A partir de 1730 e até à sua

morte, já com o seu irmão Pierre como sócio, dirigiu a

Académie des Tuilleries, tendo como patrono o príncipe

Charles de Lorraine, escudeiro-mor do rei Luís XV. A edição é

ilustrada com um portada gravada, representando a educação

de Aquiles (com o busto de Luís XV em medalhão) e 24

gravuras a talhe-doce, sendo três duplas, 12 de plena folha

(em separado) e oito no texto (de plena página, com texto no

verso). Inclui ainda três grandes vinhetas alusivas (140x235

mm), uma no início de cada uma das três partes da obra,

abertas em chapa de cobre pelos melhores gravadores da

época (Cars, Aveline, Cocart, Audran, Lebas, Beauvais et

Desplaces), segundo originais de Charles Parrocel e Antoine

Coquart. Exemplar levemente manuseado, com algumas

imperfeições, a saber: canto inferior externo das primeiras

quatro folhas com sinais de manuseamento e de fungos;

primeira gravura dupla com ligeiras manchas (de maré);

ocasionais manchas menores. Encontra-se contudo completo

e sólido e em geral limpo, com todas as estampas bem

colocadas. Ex-líbris de D. Diogo de Bragança, VIII marquês de

Marialva. Encadernação da época, inteira de carneira, um

pouco cansada, com o super-libros heráldico da Casa de

Lafões, gravado a ouro ao centro dos planos 

(provavelmente estampado posteriormente). 

Conserva as guardas originais em papel marmoreado. 

Cohen, 588. Graesse, IV, p. 79. Brunet, III, 769. 

Mennessier de La Lance (Bibliographie hippique), II, p. 27.

€ 1.200 - 1.800

First folio edition of a classic work in the field of equestrian

art, considered one of the most beautiful French editions of

the 18th century (the first two, small format, were published

between 1729 and 1731, this being the third). François

Robichon de la Guérinière (1688-1751), recognized as the

founder of the French riding school, began his activity as a

squire to the Count d’Armagnac who, in 1715, commissioned

him to found an equestrian academy in Paris. From 1730 until

his death, with his brother Pierre as a partner, he directed the

Académie des Tuilleries, having as patron Prince Charles de

Lorraine, chief-squire of King Louis XV. The edition is

illustrated with an engraved title, representing the education

of Achilles (with the bust of Louis XV in a medallion) and 24

intaglio engravings, three of which are double, 12 full-page

(separately) and eight in the text (full page, with text on

verso). It also includes three large allusive vignettes (140x235

mm), one at the beginning of each of the three parts of the

work, opened in copper plate by the best engravers of the

time (Cars, Aveline, Cocart, Audran, Lebas, Beauvais et

Desplaces), according to originals by Charles Parrocel and

Antoine Coquart. Copy slightly handled, with some

imperfections, namely: lower outer corner of the first four

leaves with signs of handling and fungus; first double

engraving with slight (tidal) stains; occasional smaller stains.

It is however complete and solid and generally clean, with all

the prints well placed. Ex-libris of D. Diogo de Bragança, VIII

Marquis of Marialva. Contemporary binding, full sheepskin, a

little worn with the heraldic book stamps of the House of

Lafões, gold engraved at the centre of the covers (probably

gauffered later). Keep the original endpapers on marbled

paper. Cohen, 588. Graesse, IV, p. 79. Brunet, III, 769.

Mennessier de La Lance (Bibliographie hippique), II, p. 27.
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226 leãO, duARTe NuNeS de.- pRiMeiRA pARTe | dAS 
chRONicAS dOS | ReiS de pORTvgAl, RefOR- | 
MAdAS pelO liceNciAdO | dvARTe NvNeZ dO liãO, 
deSeM- | bARgAdOR dA cASA dA SupplicAçãO, peR | MANdAdO

del Rei dOM philip- | pe O pRiMeiRO de pORTu- | gAl, dA

glORiOSA | MeMORiA. | [gRAvuRA cOM AS ARMAS de pORTugAl].-
eM liSbOA: iMpReSSO pOR pedRO cRASbeeck, 1600.- [2], 239, 
[8] f.; 27 cM.- e.
Edição publicada no último ano do século XVI,

compreendendo as crónicas do conde D. Henrique, D. Afonso

Henriques, D. Sancho, I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso

III, D. Dinis, D. Afonso IV, D. Pedro e D. Fernando. A crónica de

D. João I foi impressa apenas em 1643. Duarte Nunes (1530-

1608), erudito historiador, licenciado em Direito e

desembargador da Casa da Suplicação, após a morte do

Cardeal Rei D. Henrique abraçou calorosamente a causa de

Filipe I, cujo direito à sucessão defendeu por escrito contra os

que o impugnavam. Exemplar com carimbo de biblioteca

(não identificada) mal apagado na página de rosto (com

pequena perda de suporte), na folha 1 (f. A1) e,

provavelmente, na folha 239 (f. Ll4) com restauro. Pequeno

corte de traça marginal (restaurado) nas folhas 3, 4 e 5.

Pertence manuscrito antigo na margem inferior do rosto (Me.

Fr. Mel. Pinto). Folhas brancas acrescentadas antes das folhas

82 e 135, 174. De resto, um exemplar levemente aparado e

com ligeira acidez, mas em geral, limpo. Encadernação

recente, inteira de pergaminho rígido, com atilhos e trabalho a

ouro na lombada e planos, que apresentam ao centro, as

armas de Portugal, gravadas a ouro. Anselmo, 523. Samodães,

2247. BN (Séc. XVI), 406. Biblioteca de D. Manuel II, 242.

€ 600 - 900

Edition published in the last year of the 16th century,

comprising the chronicles of Count D. Henrique, D. Afonso

Henriques, D. Sancho, I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso

III, D. Dinis I, D. Afonso IV, D. Pedro I and D. Fernando I. The

chronicle of King D. João I was only printed in 1643. Duarte

Nunes (1530-1608), erudite historian, graduated in Law and

judge of the Casa da Suplicação, after the death of Cardinal

King D. Henrique, he warmly embraced the cause of Filipe I,

whose right to succession he defended in writing against

those who challenged him. Copy with library stamp

(unidentified) poorly erased on the title page (with small loss

of support), on page 1 (f. A1) and, probably, on page 239 (f.

Ll4) with restoration. Small marginal wormhole (restored) on

leaves 3, 4 and 5. Old handwritten ownership mark on the

lower margin of the title page (Me. Fr. Mel. Pinto). White

leaves added before leaves 82 and 135, 174. Otherwise, a copy

slightly cropped and with slight browning, but generally

clean. Recent binding, full rigid parchment, with laces and

gold tooling on the spine and covers, which present, in the

centre, the coat of arms of the Kingdom of Portugal, gold

engraved. Anselmo, 523. Samodães, 2247. BN (16th century),

406. Library of King D. Manuel II of Portugal, 242.

227 ATheNA: ReviSTA de ARTe / diRecTOReS feRNANdO peSSOA; 
Ruy vAZ.- vOl. i, Nº 1 A Nº 5 (OuTubRO de 1924 A feveReiRO

de 1925).- liSbOA: pAulO vAZ, 1924-1925.- 5 NúMeROS eM 1 
vOl.: il.; 25 cM.- e.
Colecção completa de uma das mais significativas revistas 

do modernismo literário e artístico português. De entre os

colaboradores, destacam-se, além do próprio Fernando

Pessoa, Almada Negreiros, Sá-Carneiro, António Botto, Luís

de Montalvor, Mário Saa e Mily Possoz. O exemplar pertenceu

ao poeta Carlos Queiroz (1907-1949), sobrinho de Ofélia

Queiroz e apresenta, além da sua assinatura, no anterrosto do

primeiro número, a seguinte inscrição pela sua mão: 20-4-27.

Oferecido por Fernando Pessoa. Exemplar limpo e por aparar.

Encadernação muito danificada.

€ 600 - 900

Complete collection of one of the most significant magazines

of Portuguese literary and artistic modernism. Among the

collaborators, in addition to Fernando Pessoa himself, Almada

Negreiros, Sá-Carneiro, António Botto, Luís de Montalvor,

Mário Saa and Mily Possoz stand out. The copy belonged to

the poet Carlos Queiroz (1907-1949), nephew of Ofélia

Queiroz and, in addition to his signature, on the front cover of

the first issue, the following inscription by his hand: 20-4-27.

Oferecido por Fernando Pessoa. Clean and uncropped copy.

Binding badly damaged.

226
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228 MeNeSeS, d. luíS de (3º cONde dA eRiceiRA).- hiSTORiA | 
de | pORTugAl | ReSTAuRAdO. | OffeRecidA | AO 
SeReNiSSiMO pRiNcipe | dOM pedRO | NOSSO 
SeNhOR. | eScRiTTA | pOR | dOM luiS de MeNeZeS | 
cONde dA eRiceyRA...- liSbOA: NA OfficiNA de ANTONiO

pedROZO gAlRAõ;  NA OfficiNA de Miguel deSlANdeS, 1710-
1698.- 2 vOlS.: fRONTiSpíciO gRAv., 1 ReTRATO; 33 cM.- e.
D. Luís de Meneses (1632-1690), 3º conde da Ericeira, militar e

político, natural de Lisboa, foi um dos mais notáveis

historiadores da Restauração da Independência; viria a

cometer suicídio a 26 de Maio de 1690. Primeira edição, a

mais apreciada e de maior formato, deste importante título

da historiografia portuguesa, que relata os acontecimentos

politico-militares ocorridos em Portugal entre 1640 e 1668. A

colação dos dois tomos é a seguinte: tomo I - [12], 908, [31, 1

br.] p.: 1 frontispício grav., 1 retrato; tomo II - [20], 975, [1 br.]

p. O primeiro volume é da segunda tiragem, com data de 1710

(a primeira é de 1679) e conserva, não só o frontispício

gravado, mas também o belo retrato do autor (assinado Fred.

Bouttats) que falta na maioria dos exemplares. O segundo

volume data de 1698 e foi impresso por Miguel Deslandes e

não inclui qualquer gravura. Exemplar levemente aparado,

com sinais de manuseamento e ocasionais manchas ligeiras;

frontispício gravado um pouco amarrotado. Ex-líbris de João

José d’Abreu M. M. de Lemos, nos dois tomos (no anterrosto

do tomo II). Encadernações da época, cansadas. Inocêncio, V,

p. 307. Samodães, 2085. Arouca, M 302. 

€ 600 - 900

D. Luís de Meneses (1632-1690), 3rd Count of Ericeira, military

and political, born in Lisbon, was one of the most notable

historians of the Restoration of Independence; he would

commit suicide on May 26, 1690. First edition, the most

appreciated and with the largest format, of this important

title in Portuguese historiography, which reports the political-

military events that took place in Portugal between 1640 and

1668. The collation of the two volumes is as follows: volume I

- [12], 908, [31, 1 br.] p.: 1 engraved frontispiece, 1 portrait;

volume II - [20], 975, [1 br.] p. The first volume is from the

second edition, dated 1710 (the first is from 1679) and retains

not only the engraved frontispiece, but also the beautiful

portrait of the author (signed Fred. Bouttats) that is missing

from most copies. The second volume dates from 1698 and

was printed by Miguel Deslandes and does not include any

engravings. Copy slightly cropped, with signs of handling and

occasional light browning; engraved frontispiece slightly

wrinkled. Ex-libris by João José d’Abreu M. M. de Lemos, in

both volumes (on the front cover of volume II). Contemporary

bindings, worn. Inocêncio, V, p. 307. Samodães, 2085. Arouca,

M 302.

229 MORiSOT, clAude bAThéléMy.- ORbiS | MARiTiMi | Sive | 
ReRvM iN MARi | eT liTTORibvS | geSTARvM 
geNeRAliS hiSTORiA: | iN qvA | iNueNTiONeS NAuiuM, 
eARuMdeM pARTeS, ARMAMeNTA. iNSTRucTiONeS | clASSiuM, 
NAuigATiONeS, pRæliA MARiTiMA, ARMA, STRATAgeMATA, | 
TROphæA, TRiuMphi, NAuMAchiiæ...- diviONe: Apud peTRvM

pAlliOT TypOgRAphuM RegiS, M. dc. xliii. [1643].- [22], 
725, [23] p.: il.; 35 cM.- e
Claude Bathélémy Morisot (1592-1661), intelectual, jurista e

escritor francês, natural de Dijon. Primeira e única edição da

mais célebre obra do autor, considerada por muitos a primeira

enciclopédia de história naval e marítima. A edição é

constituída por um rosto tipografado, seguido de um

frontispício gravado; uma folha com a dedicatória a Pierre

Séguir (1588-1672), chanceler de França desde 1635; três

folhas com um prefácio latino; um folha com um texto

“Typographus lectoris”; cinco folhas com o “Elencus capitum”

(no final, o “Privilege du Roi”). O texto ocupa 725 páginas,

com a errata no verso da página final; seguem-se 11 páginas

com o “Index rerum et verborum”. No verso da folha final, um

cólofon com data de M. DC. XLIII. As ilustrações, todas a

talhe-doce (buril e água-forte), constam do referido

frontispício, uma gravura de plena página (p. 66), nove

gravuras de moedas e medalhas, 23 mapas (1/2 página), 11

gravuras de embarcações (1/2 página) e uma grande gravura

desdobrável (p. 194/195), representando um espectáculo de

batalha naval num anfiteatro romano (”Naumachiae id est

navalis pugnae...”). Exemplar levemente aparado e alguma

acidez, por vezes forte, como acontece na generalidade dos

exemplares conhecidos. Encadernação da época, inteira de

pergaminho. Sabin, 50723. Borba de Moraes, 597/598.

€ 2.000 - 3.000

Claude Bathélémy Morisot (1592-1661), French intellectual,

jurist and writer, born in Dijon. First and only edition of the

author’s most famous work, considered by many to be the

first encyclopedia of naval and maritime history. The edition

consists of a typographed title page, followed by an engraved

frontispiece; a leaf with a dedication to Pierre Séguir (1588-

1672), chancellor of France since 1635; three leaves with a

Latin preface; a leaf with the text “Typographus lectoris”; five

leaves with the “Elencus capitum” (in the end, the “Privilege

du Roi”). The text occupies 725 pages, with the errata on the

back of the final page; 11 pages follow with the “Index rerum

et verborum”. On the verso of the final leaf, a colophon with

the date of M. DC. XLIII. The illustrations, all intaglio (burin

and etching), appear on the aforementioned frontispiece, a

full-page engraving (p. 66), nine engravings of coins and

medals, 23 maps (1/2 page), 11 engravings of ships (1/2 page)

and a large folding engraving (p. 194/195), representing a

show of naval battle in a Roman amphitheater (“Naumachiae

id est navalis pugnae...”). Copy slightly cropped and some

browning, sometimes strong, as in most known copies.

Contemporary binding, full parchment. Sabin, 50723. Borba

de Moraes, 597/598.
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230 piNTO, feRNãO MeNdeS.- The | vOyAgeS | ANd | 
AdveNTuReS, | Of | feRNANd MeNdeZ piNTO, | A 
pORTugAl: duRiNg hiS | TRAvelS | fOR The SpAce Of ONe

ANd TweNTy yeARS iN | The kiNgdOMS Of eThiOpiA, chiNA, 
TARTARiA, cAuchiN- | chiNA, cAlAMiNhAM, SiAM, pegu, JApAN, 
ANd A | gReAT pART Of The eAST-iNdieS. | wiTh A RelATiON

ANd deScRipTiON Of MOST Of The plAceS | TheReOf; TheiR

ReligiON, lAwS, RicheS, cuSTOMS, ANd | gOveRNMeNT iN The

TiMe Of peAce ANd wAR. | wheRe he five TiMeS SuffeRed

ShipwRAck, wAS SixTeeN TiMeS SOld, | ANd ThiRTeeN TiMeS

MAde A SlAve...- lONdON: pRiNTed by J. MAcOck, ANd ARe TO

be SOld by heNRy heRRiNgMAN, 1663.- [14], 326 (i. é 318) p.; 
30 cM.- e.
Segunda edição em língua inglesa (a primeira é de 1653) do

famoso livro de viagens de Fernão Mendes Pinto (1510/14-

1583), célebre viajante e aventureiro, natural de Montemor-o-

Velho. Fernão Mendes partiu para a Índia em 1537, tendo

permanecido no Oriente cerca de 21 anos. A “Peregrinação”,

relato fantástico das suas atribuladas aventuras, foi

originalmente publicado por iniciativa de Fr. Belchior Faria, 31

anos após a sua morte (1614), a partir do manuscrito original

legado pelo autor à Casa Pia dos Penitentes. Erro de

paginação a partir da p. 232 (erradamente 240) até ao final.

Exemplar levemente manuseado, com acidez, por vezes forte

e outras manchas menores; terceiro fólio encadernado antes

do segundo. Folha de rosto e últimas três folhas com a

margem interior restaurada (reconstruída). Encontra-se,

contudo, completo e sólido. Encadernação do século XX, com

duplos rectângulos decorados a seco e com embutidos, nos

planos, e casas fechadas a ouro na lombada (juntas

ligeiramente cansadas). Palau, 163209. Leite de Faria, 40-2.

Biblioteca de D. Manuel II, refere apenas a edição de 1653

(962). Cordier (BJ), 40 e (BI), 113. Reiss & Auvermann

(Auction 40), 671 (o mesmo exemplar).

€ 3.000 - 4.500

Second edition in English (the first is from 1653) of the

famous travel book by Fernão Mendes Pinto (1510/14-1583), a

famous traveler and adventurer, born in Montemor-o-Velho.

Fernão Mendes left for India in 1537, having remained in the

East for about 21 years. The “Pilgrimage”, a fantastic account

of his troubled adventures, was originally published on the

initiative of Friar Belchior Faria, 31 years after his death (1614),

from the original manuscript bequeathed by the author to

Casa Pia dos Penitentes. Paging error from p. 232 (wrongly

240) to the end. Copy slightly handled, with browning,

sometimes strong and other minor stains; third folio bound

before second. Title page and last three pages with the inner

margin restored (reconstructed). It is, however, complete and

solid. Binding from the 20th century, with double rectangles

blind decorated and with inlays, in the covers, and gold

closed on the spine (slightly worn joints). Palau, 163209. Leite

de Faria, 40-2. Library of King D. Manuel II of Portugal, refers

only to the 1653 edition (962). Cordier (BJ), 40 and (BI), 113.

Reiss & Auvermann (Auction 40), 671 (same copy).

229
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231 [ORdeNAçõeS MANueliNAS] O pRiMeiRO [AO quiNTO] 
li | uRO dAS ORdeNAçõeS.- liSbOA: pOR MANOel JOAM, 1565.- 
5 livROS eM 1 vOl.; 28 cM.- e. 
Importante espécie bibliográfica quinhentista portuguesa

envolta ainda em alguma indefinição no que se refere às

diferentes impressões e variantes, ao impressor e lugar ou

lugares de impressão. Em termos de conteúdo as

“Ordenações Manuelinas”, que tiveram a sua primeira

impressão em Lisboa, por Valentim Fernandes (1512-1513),

vieram substituir as chamadas “Ordenações Afonsinas”. A sua

segunda impressão é igualmente de Lisboa, por João Pedro

Bonhomini, 1514. Em 1521 procedeu-se a uma nova compilação

da qual resultou a impressão de Juan Cromberger, impressor

de origem alemã, instalado em Sevilha, seguindo-se diversas

reimpressões (quatro?) individualizadas de cada um (ou de

alguns?) dos cinco livros, até 1539. Finalmente em 1565 é

dada à luz a edição de Manuel João. As “Ordenações

Manuelinas” apenas foram substituídas em 1603 pelas

Ordenações Filipinas, posto que antes desta data não foi

promulgado qualquer código que as revogasse. A colação de

cada um dos livros é a seguinte. Livro primeiro: [3], xcvj f.;

Segundo livro: [2], lxix, [1] f.; Terceiro livro: [3], xcvi; Quarto

livro: [3], LXVI f.; Quinto livro: [4], xcviij f. Apenas foram

impressas portadas no primeiro e terceiro livros. No final do

último livro, a assinatura do licenciado Mateus Esteves, do

Desembargo do Paço. Exemplar completo, mas com algumas

imperfeições, nomeadamente: portada do primeiro livro muito

aparada e com restauro no canto inferior externo; as três

primeiras folhas do primeiro livro, poderão ter sido

acrescentadas de um outro exemplar; folha xcv (m6) do

primeiro livro, mais curta, proveniente de outro exemplar;

duas últimas folhas com fortes e extensos restauros (margens

reconstruídas) afectando o texto na última folha; acidez

ligeira e ocasionais manchas marginais; numerosas anotações

marginais da época. Encadernação recente, inteira de

pergaminho, com o título caligrafado na lombada, à maneira

antiga. Biblioteca Nacional (Século XVI), 745. Biblioteca de D.

Manuel II, 421.

€ 2.000 - 3.000

An important 16th-century Portuguese bibliographic species

still shrouded in some uncertainty regarding the different

prints and variants, the printer and place or places of printing.

In terms of content, the “Manoeline Ordinances”, which were

first printed in Lisbon by Valentim Fernandes (1512-1513),

replaced the so-called “Afonsine Ordinances”. Its second

printing is also from Lisbon, by João Pedro Bonhomini, 1514.

In 1521 a new compilation was carried out, which resulted in

the printing of Juan Cromberger, a printer of German origin,

settled in Seville, followed by several reprints (four?)

individualized from each (or some?) of the five books, until

1539. Finally, in 1565, Manuel João’s edition was published.

The “Manoeline Ordinances” were only replaced in 1603 by

the Philippine Ordinances, since before this date no code was

enacted to revoke them. The collation of each of the books is

as follows. Book one: [3], xcvj f.; Second book: [2], lxix, [1] f.;

Third book: [3], xcvi; Fourth book: [3], LXVI f.; Fifth book: [4],

xcviij f. Only titled copies were printed in the first and third

books. At the end of the last book, the signature of the

licensee Mateus Esteves, from Desembargo do Paço.

Complete copy, but with some imperfections, namely: first

book cover very cropped and with restoration in the lower

outer corner; the first three pages of the first book may have

been added from another copy; xcv sheet (m6) of the first

book, shorter, from another copy; last two sheets with strong

and extensive restorations (margins reconstructed) affecting

the text on the last sheet; slight browning and occasional

marginal stains; numerous marginal annotations of the time.

Recent binding, full parchment, with handwritten title on the

spine, in the old-fashioned way. National Library (16th

century), 745. Library of King D. Manuel II of Portugal, 421.
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232 fAMíliA ReAl: [álbuM de RecORdAçõeS].- SéculOS

xix/xx.- 1 vOluMe (21 f.); 50 cM.- e.
Álbum constituído por 21 folhas de cartolina, nas quais foram

colados documentos (estampas, fotografias, cartas, postais e

outros documentos autógrafos) relativos aos seguintes

membros da Família Real: D. Maria II (1 retrato litografado

recortado em oval, 1 pagela com assinatura, 1 carta dirigida “À

Sa magesté le Roi des Français”); D. Pedro V (1 retrato

litografado, 1 pagela com assinatura); D. Luís I, (1 fotografia, 1

pagela com assinatura); D. Maria Pia, (1 fotografia com

dedicatória, 1 pagela com assinatura); D. Carlos I (1 fotografia,

1 pagela com assinatura, 15 cartas autógrafas); D. Amélia de

Orleães (1 fotografia assinada, 13 cartas, 6 bilhetes e 2

postais); Príncipe D. Luís Filipe (1 fotografia com dedicatória

“Ao Casanova”, 2 cartas, 2 bilhetes e 3 desenhos de barcos);

D. Manuel II (1 fotografias assinada, 4 cartas, 5 postais e 2

bilhetes); Infante D. Afonso (1 fotografia, 3 cartas e 1 bilhete). 

Documentos datados entre 1838 e 1913, alguns dos quais

dirigidos ao pintor e aguarelista Enrique Casanova. Álbum

revestido de encadernação inteira de chagrin marron, com

aplicação de uma coroa real no plano superior (canto

superior esquerdo) e cinco brochos no plano posterior

(aplicações em metal prateado).

€ 1.500 - 2.250

Album consisting of 21 sheets of cardboard, on which

documents (prints, photographs, letters, postcards and other

autograph documents) relating to the following members of

the Portuguese Royal Family were pasted: Queen D. Maria II 

(1 lithographed portrait cut into an oval, 1 page with signature,

1 letter addressed “À Sa magesté le Roi des Français”); King

D. Pedro V (1 lithographed portrait, 1 signed page); King D.

Luís I, (1 photograph, 1 page with signature); Queen Consort

D. Maria Pia, (1 photograph with dedication, 1 page with

signature); King D. Carlos I (1 photograph, 1 page with

signature, 15 autograph letters); Queen Consort D. Amélia of

Orleans (1 signed photograph, 13 letters, 6 tickets and 2

postcards); Crown Prince D. Luís Filipe (1 photograph with

dedication “To Casanova”, 2 letters, 2 tickets and 3 drawings

of boats); King D. Manuel II (1 signed photograph, 4 letters, 5

postcards and 2 tickets); Infante D. Afonso (1 photograph, 3

letters and 1 ticket). Documents dated between 1838 and 1913,

some of which were addressed to the painter and

watercolourist Enrique Casanova. Album covered with full

brown shagreen binding, with application of a royal crown in

the upper cover (upper left corner) and five broaches in the

back plane (silver metal applications).
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233 kiNSey, Rev. williAM MORgAN.- pORTugAl illuSTRATed.- 
[lONdON]: S.N., 1828.- [2], xvii, [3], 500, [4] p.: il., 
NOTAçãO MuSicAl; 25 cM.- e.
Edição original de um dos mais apreciados livros ingleses

sobre Portugal. O reverendo anglicano William M. Kinsey

(1788-1851) visitou Portugal durante o ano de 1827 tendo

viajado demoradamente pelo litoral até ao Minho. A obra,

ilustrada com gravuras a partir de originais seus, cita

frequentemente outros autores, nomeadamente Link,

Costigan, Baillie e Murphy. Exemplar com a seguinte estrutura

interna: anterrosto, gravura dupla de Coimbra (frontispiece),

rosto, dedicatória a George Eden Baron Auckland, preface (V

a XII), contents (XIII a XVII, com o verso em branco),

directions for the arrangement of illustrations (com

observations no verso); mapa duplo de Portugal; texto (p. 1 a

500), seguindo-se 4 págs. inumeradas com quatro quadros (II

a V). As restantes gravuras a talhe-doce correspondem

exactamente ao respectivo índice, ou seja, quatro folhas

gravadas na frente e verso (com duas modinhas e um hino);

duas gravuras de moedas; 14 gravuras não coloridas; e nove

águas-tintas coloridas à mão, no final, representando trajes

tradicionais. Exemplar muito limpo, apenas aparado à cabeça.

Encadernação recente, inteira de chagrin tabaco, com

cercaduras vegetalistas nos planos, casas fechadas a ouro na

lombada lisa, roda nas seixas e o corte das folhas dourado à

cabeça. Estojo de protecção. Duarte de Sousa, 385. Tooley,

289. Foulché-Delbosc, 308. 

€ 300 - 450

Original edition of one of the most appreciated English books

on Portugal. The Anglican reverend William M. Kinsey (1788-

1851) visited Portugal during the year 1827, having traveled

extensively along the coast to Minho. The work, illustrated

with engravings from his originals, frequently cites other

authors, namely Link, Costigan, Baillie and Murphy. Copy with

the following internal structure: front cover, double engraving

of Coimbra (frontispiece), title page, dedication to George

Eden Baron Auckland, preface (V to XII), contents (XIII to

XVII, with blank verso) directions for the arrangement 

of illustrations (with notes on the verso); double map of

Portugal; text (p. 1 to 500), followed by 4 pages. numbered

with four frames (II to V). The remaining intaglio engravings

correspond exactly to the respective index, that is, four sheets

engraved on the front and back (with two modinhas and a

hymn); two coin engravings; 14 uncoloured prints; and nine

hand-coloured aquatints at the end, representing traditional

costumes. Very clean copy, just cropped to the top. Recent

binding, fully tobacco shagreen with plant motifs on the

covers, gold closed panels on the smooth spine, rolls on the

squares and gilt top edge. Protective case. Duarte de Sousa,

385. Tooley, 289. Foulché-Delbosc, 308.

234 SOuThey, RObeRT.- hiSTORy Of The peNiNSulAR wAR.- 
lONdON: JOhN MuRRAy, 1823-1832.- 3 vOlS.; 28 cM.- e.
Primeira edição de um dos mais importantes documentos

para a história dos acontecimentos político-militares da

época. Southey (1774-1843), historiador e poeta inglês, natural

de Bristol, esteve duas vezes em Portugal e era possuidor de

uma valiosa biblioteca de 14.000 volumes, especializada em

obras sobre a Península Ibérica e a América do Sul. A colação

de cada um dos volumes é a seguinte: I - XIX, [1 br.], 806 p.; II

- XVI, 807 p.; III - XV, [1], 936 p. Exemplar muito limpo,

levemente aparado, com o corte das folhas marmoreado. Ex-

líbris armoriado de Charles Herbert (armas não identificadas

envoltas na legenda: Tenax et Fidus), apenas no primeiro

volume. Boas encadernações da época, inteiras de pele,

brunida e calandrada, com as três lombadas idênticas (cinco

nervos realçados a ouro), mas planos diferentes, sendo os do

primeiro volume decorado com quadrícula e cercaduras a

seco e a ouro, e as dos dois restantes volumes idênticas, com

cercaduras a seco, dois rectângulos e losango central,

igualmente a seco. Todos os volumes conservam as guardas

originais em papéis marmoreados, diferentes. Duarte de

Sousa, 680.

€ 400 - 600

First edition of one of the most important documents for the

history of political-military events of the time. Southey (1774-

1843), English historian and poet, born in Bristol, visited

Portugal twice and owned a valuable library of 14,000

volumes, specializing in works on the Iberian Peninsula and

South America. The collation of each of the volumes is as

follows: I - XIX, [1 br.], 806 p.; II - XVI, 807 p.; III - XV, [1], 936

p. Very clean copy, slightly cropped with marbled edges.

Armorial ex-libris by Charles Herbert (unidentified coat of

arms wrapped in legend: Tenax et Fidus), in the first volume

only. Good contemporary bindings, full leather, burnished and

calendered, with the three identical spines (five raised bands

gold highlighted), but different covers, the first volume being

decorated with squares and blind and gold ornamental

borders, and the two remaining identical volumes, with blind

ornamental borders, also two blind rectangles and central

diamond. All volumes keep the original endpapers on

different marbled papers. Duarte de Sousa, 680.
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235 [RODRIGO DO PORTO, FReI, O.F.M.].- COMPeNDIO | e 
SVMMARIO De | CONFeSSOReS, TIRADO De | TODA A

SubSTANCIA DO MANuAl: COPIlADO, & | AbReuIADO POR huM

RelIGIOSO, FRADe | MeNOR DA ORDe[M] De S. FRANCISCO | DA

PROVINCIA DA PIeDADe. | ACReSCe[N]TARA[M]Selhe eM OS

luGAReS CõueNIeNTeS AS COuSAS | MAIS COMu[N]AS q[ue] Se

ORDeNARãO eM O S. CõCIlIO TRI- | De[N]TINO. Cõ AS

exCOMuNhõeS DA bullA DA CeA. | [PequeNA GRAVuRA

xIlOGRáFICA] | IMPReSSO NA DITA CIDADe [De bRAGA]: POR

GõçAlO FeRNãDez IMPReSSOR De SuA S.R., 1579.- [16], 658, 
[59, 1 bR.] P.; 15 CM.- e.
Obra publicada sem o nome do autor (segundo a

bibliografia), frade menor da Província da Piedade. Barbosa

Machado considera-a “a primeira suma de Moral que saiu em

língua vulgar neste Reino”. O “Compendio”, originalmente

publicado como “Manual de confessores” em 1549, viria a ter,

pelo menos, mais seis edições ainda durante o século XVI. A

presente edição inclui as orientações de D. Fr. Bartolomeu

dos Mártires, depois da sua participação na terceira sessão do

Concílio de Trento: ¶ Foy visto, & emendado de muitos erros

que nas impressões passadas auia, por mandado do

Reuere[n]diss. S. Arcebispo de Braga. A aprovação é de D.

Frei Amador Arrais. Ao exemplar, um pouco aparado, com

ligeiro manuseamento e leve acidez, deverão faltar duas

folhas em branco no início e uma no final. Página de rosto

com pertence antigo. Encadernação inteira de pergaminho

flexível (da época?), com atilho e guardas novas. Anselmo,

542. BN (Século XVI), 816. Biblioteca de D. Manuel II não

refere.

€ 300 - 450

Work published without the name of the author (according to

the bibliography), Friar Minor of the Province of Piedade.

Barbosa Machado considers it “the first sum of Moral that

came out in vulgar language in this Kingdom”. The

“Compendio”, originally published as “Manual de confessors”

in 1549, would have at least six more editions during the 16th

century. The present edition includes the guidelines of D. Friar

Bartolomeu dos Mártires, after his participation in the third

session of the Council of Trent: ¶ Foy visto, & emendado de

muitos erros que nas impressões passadas auia, por mandado

do Reuere[n]diss. S. Archbishop of Braga. The approval is

given by D. Friar Amador Arrais. The copy, a little cropped

with slight handling and slight browning lacks two blank

sheets at the beginning and one at the end. Title page with

antique ownership mark. Full of flexible parchment binding

(from the period?), with new tie and endpapers. Anselmo,

542. BN (16th century), 816. Biblioteca de D. Manuel II does

not mention.
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237 IeSVS. | AlleGAçOeS | De DIReITO, qVe Se 
|OFFeReCeRAM AO MuITO AlTO, & | MuITO PODeROSO ReI DOM | 
heNRIqVe NOSSO | SeñOR NA CAuSA DA SOCCeSSAõ | DeSTeS

ReINOS POR PARTe DA| SeNhORA DONA CATheRINA | SuA

SObRINhA FIlhA DO IFFAN | Te DOM DuARTe Seu IRMãO | A 22. 
De OuTubRO De | M.D.l.xxIx.- AlMeIRIM: IMPReSSAS PeR

ANTONIO RIbeIRO & FRANCISCO CORReA, 1580.- [6], 128 F.: 2 
GRAVuRAS; 30 CM.- e. 
Importante espécie da bibliografia quinhentista portuguesa,

nomeadamente por ter sido impressa em Almeirim e também

porque a maioria dos exemplares que se conhecem estão

imperfeitos ou incompletos, ao contrário do presente que se

encontra, um pouco aparado, mas em muito bom estado de

conservação. Especialmente rara a primeira folha, com a

representação xilográfica das armas de D. Catarina (lisonja),

que falta em grande parte dos exemplares. A segunda

gravura, na quinta folha preliminar (f. A5), com a árvore

genealógica até D. Manuel e D. Maria, é também pouco vulgar.

D. Catarina (1540-1614), infanta de Portugal, era segunda filha

do infante D. Duarte, duque de Guimarães, filho de D. Manuel

I; foi uma forte candidata ao trono de Portugal na crise de

1580, uma vez que era herdeira por varonia, enquanto Filipe II

de Espanha era filho da infanta D. Isabel (casada com Carlos

V). Pequeno corte na folha de rosto, afectando cinco letras na

frente e 18 no verso, cuidadosamente refeitas à pena. Rasgão

menor na margem externa da folha 87, sem falta de suporte.

De resto, um exemplar completo, muito limpo e com grandes

margens. Encadernação da época, inteira de pergaminho

flexível, com pequenas imperfeições. Samodães, 1855.

Anselmo, 987. Biblioteca Nacional (Século XVI), 6. Biblioteca de

D. Manuel II, 3.

€ 1.200 - 1.800

An important specimen in the 16th century Portuguese

bibliography, namely because it was printed in Almeirim and

also because most of the known copies are either imperfect

or incomplete, unlike the present one, a little cropped but in

very good condition. The first sheet is especially rare, with the

woodcut representation of D. Catarina’s coat of arms

(flattery), which is missing in most of the copies. The second

engraving, on the fifth preliminary sheet (f. A5), with the

family tree up to King D. Manuel I and D. Maria I, is also

unusual. D. Catarina (1540-1614), Infanta of Portugal, was the

second daughter of Infante D. Duarte, Duke of Guimarães, son

of King D. Manuel I; she was a strong candidate for the throne

of Portugal in the crisis of 1580, as she was heiress by

manhood, while Philip II of Spain was the son of the Infanta D.

Isabel (married to Charles V). Small cut on title page,

affecting five letters on the front and 18 on the back, carefully

redone. Minor tear on the outer edge of sheet 87, without lack

of support. Otherwise, a complete copy, very clean and with

large margins. Contemporary binding, entire flexible

parchment, with minor imperfections. Samodães, 1855.

Anselmo, 987. National Library (16th century), 6. Biblioteca de

D. Manuel II, 3.

236 SeMeDO, Pe. álVARO, S.J.- IMPeRIO De lA ChINA, y CulTuRA

eVANGelICA eN el, POR lOS RelIGIOSOS De lA COMPAñIA De

JeSuS. SACADO De lAS NOTICIAS Del PADRe AlVARO SeMMeDO

De lA PROPRIA COMPAñIA. POR MANuel De FARIA y SOuSA.- 
lISbOA OCCIDeNTAl: eN lA OFFICINA heRReRIANA, 1731.- [18], 
252 P.; 29 CM. JuNTO COM: 
MOReNO PORCel, FRANCISCO.- ReTRATO De MANuel De

FARIA y SOuSA, CAVAlleRO Del ORDeN MIlITAR De ChRISTO, y
De lA CASA ReAl. CONTIeNe uNA RelACION De Su VIDA, uN

CATAlOGO De SuS eSCRITOS, y uN SuMARIO De SuS elOGIOS, 
ReCOGIDOS De VARIOS AuTOReS.- AORA NueVAMeNTe

ACReSCeNTADO CON uN JuISIO hISTORICO que COMPuzO el

exCelleNTISSIMO SeNhOR DON FRANCISCO xAVIeR De MeNeSeS, 
CONDe De eRIzeIRA.- lISbOA OCCIDeNTAl: eN lA OFFICINA

FeRReIRIANA, 1733.- [16], 102, [1] P.; 29 CM.- e.
Segunda edição portuguesa, publicada por diligência de

Miguel Lopes Ferreira. O Pe. Semedo (1585/86-1658), jesuita e

cientista, passou mais de 20 anos na China tendo efectuado

um aprofundado estudo sobre a história e a etnografia local.

Demonstrou sempre a maior admiração pelas instituições

chinesas e transmite-nos um claro e conciso relato do sistema

religioso chinês. A obra foi redigida em português, mas

publicada pela primeira vez em castelhano por Manuel de

Faria e Sousa (Madrid, 1642). Compõe-se de três partes: uma

descrição do reino, uma explicação da sua língua e letras e

um conjunto de notícias etnológicas e evangélicas. No final,

encontra-se encadernada a segunda edição da biografia de

Faria e Sousa, publicada previamente em Madrid, em 1650.

Exemplar levemente aparado, mas muito limpo, revestido de

encadernação inteira de carneira, da época, ligeiramente

cansada. Palau, 307304. Inocêncio, I, p. 50 (com extensa

descrição). Samodães, 1165. Palha, 4195.

€ 1.000 - 1.500

Second Portuguese edition, published by Miguel Lopes

Ferreira. Father Semedo (1585/86-1658), Jesuit and scientist,

spent more than 20 years in China carrying out an in-depth

study of local history and ethnography. He has always shown

the greatest admiration for Chinese institutions and gives us a

clear and concise account of the Chinese religious system.

The work was written in Portuguese, but first published in

Castilian by Manuel de Faria e Sousa (Madrid, 1642). It

consists of three parts: a description of the kingdom, an

explanation of its language and letters, and a set of

ethnological and evangelical news. At the end, the second

edition of the biography of Faria e Sousa, previously

published in Madrid, in 1650, is bound. A slightly cropped

copy, but very clean, lined in full sheepskin contemporary

binding, slightly worn. Palau, 307304. Inocencio, I, p. 50 (with

extensive description). Samodans, 1165. Palha, 4195.
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238 SPRINGeTT, WIllIAM SAMuel PITT].- ReCOlleCTIONS OF

MADeIRA / by W. S. P. S.- lONDON: PublISheD FOR The

AuThOR, 1843.- 15, [1 bR.] P.: [2], 18 lITOGRAFIAS COlOR. eM

15 F.; 48 CM.- e. 
O autor (1813-1860) casou em 1841 com Matilda Penford, que

nasceu, provavelmente, na Quinta da Achada, perto do

Funchal (Madeira). O casal, que teve 13 filhos, viveu na Quinta

do Faial, em Santa Maria Maior, igualmente perto do Funchal,

propriedade de João José de Bettencourt e Freitas. A edição

é constituída por um frontispício e uma folha com a

dedicatória (a Mrs. Go. Stoddart), ambos litografados; segue-

se o prefácio (verso em branco), e quatro páginas com as

“Introductory remarks”; as descrições das estampas ocupam

as oito últimas páginas preliminares (a última em branco); as

18 litografias coloridas à mão foram estampadas nas últimas

15 folhas, a partir de desenhos do autor. Algumas estampas

com a margem inferior (junto ao corte) um pouco fragilizada.

De resto, um exemplar com ligeiríssima acidez, mas em geral

limpo, conservando o colorido das estampas muito fresco, de

um dos mais raros e belos livros ilustrados sobre a Madeira.

Há exemplares que integram uma lista de subscritores a

seguir ao prefácio, que o presente não inclui. Encadernação

com a lombada em pele (refeita), conservando as pastas

originais em papel estampado (gauffré), com gravação do

título no plano superior. Duarte de Sousa, II, 684.

€ 1.200 - 1.800

The author (1813-1860) married in 1841 Matilda Penford, who

was probably born in Quinta da Achada, near Funchal

(Madeira). The couple, who had 13 children, lived in Quinta do

Faial, in Santa Maria Maior, also close to Funchal, owned by

João José de Bettencourt e Freitas. The edition consists of a

frontispiece and a page with the dedication (to Mrs. Go.

Stoddart), both lithographed; followed by the preface (blank

verso), and four pages with the “Introductory remarks”; the

descriptions of the prints occupy the last eight preliminary

pages (the last one is blank); the 18 hand-coloured

lithographs were stamped on the last 15 sheets, based on

drawings by the author. Some prints with the lower margin

(next to the edge) a little fragile. Otherwise, a copy with very

slight browning, but generally clean, keeping the colour of the

prints very fresh, from one of the rarest and most beautiful

illustrated books on Madeira. There are copies that are part of

a list of subscribers following the preface, which the present

one does not include. Binding with leather spine (remade),

keeping the original folders in gauffered paper (gauffré), with

engraving of the title on the upper cover. Duarte de Sousa, II,

684.
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239 SANTÍSSIMO SACRAMeNTO, CONFRARIA DO [De lISbOA].- 
eSTAS SAM AS GRAçAS e INDVlGeNCIAS 
CONCeDIDAS A CONFRARIA DO SANCTISSIMO 
SACRAMeNTO DA IGReIA De SAM GIAM DA CIDA | 
De lISbOA, COMMuNICADAS A CONFRARIA DO SANCTISSIMO

SACRAMeNTO DA IGReJA De SANCTA MARIA DO ARRA- | bAlDe DA

VIllA De SINTRA, CONFORMe bullA DO SANCTO PADRe PAulO

IIJ. De bOA MeMORIA, & bReue De | INDulTO APOSTOlICO, 
CONCeDIDO A DITTA CONFRARIA POllO SANCO PADRe PIO IIIJ. Seu

SuC- | CeSSOR, A PeTIçãO DelRey DOM SebASTIãO, que SANCTA

GlORIA AJA. | [GRANDe GRAVuRA xIlOGRáFICA] | [...] | DADA eM

lISbOA SOb Meu SINAl & SINeTe AOS DezASeIS DIAS DO MeS De

Feue | ueIRO [SIC] ... ANNO | DO NASCIMeNTO De NOSSO

SeNhORIeSu ChRISTO, De M. D. lxxx...- S,l, [lISbOA]: S.N., 
S.D. [1580].- [12] P.; 28 CM.- b. 
Conjunto de graças e indulgências papais transmitidas por Fr.

Clemente do Couto, juiz apostólico e ministro do Mosteiro da

Ordem da Santíssima Trindade da Redenção dos Cativos da

cidade de Lisboa e deputado para a conservação e protecção

da Confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja de São Gião,

na mesma cidade. Para além da gravura do rosto (135x110

mm), que representa uma custódia ladeada por dois anjos em

oração, inclui uma outra na folha A4r (130x154 mm) figurando

a Virgem com o Menino, nos Céus, com muitos anjinhos

(quatro músicos) e querubins, adorada por pastores. Nas duas

linhas finais, no verso da última folha: ¶ E por quanto vos

(espaço em branco, preenchido com os nomes de dois

confrades: Manuel da [ilegível] e Tereza Maria Ficays

assentado no Liuro desta Confraria, ganhais todas as graças,

& indulgencias nella contheudas. Exemplar manuseado e

fragilizado, com margens imperfeitas e ocasionais manchas,

mas completo de texto e recuperável. Opúsculo não referido

nas bibliografias consultadas, nomeadamente Anselmo,

Barbosa Machado ou Inocêncio, nem nos habituais catálogos

e obras de referência, incluindo o da Biblioteca Nacional.

€ 600 - 900

Set of Papal Graces and Indulgences transmitted by Fiar

Clemente do Couto, apostolic judge and minister of the

Monastery of the Order of the Holy Trinity of the Redemption

of Captives of the city of Lisbon and deputy for the

conservation and protection of the Confraternity of the

Blessed Sacrament of the Church of São Gião, in the same

city. In addition to the engraving of the title page (135x110

mm), which represents a halo flanked by two angels in prayer,

it includes another on A4r sheet (130x154 mm) depicting the

Virgin and Child, in Heaven, with many little angels (four

musicians) and cherubs, worshiped by shepherds. In the final

two lines, on the back of the last page: ¶ E por quanto vos

(espaço em branco, preenchido com os nomes de dois

confrades: Manuel da [ilegível] e Tereza Maria] Ficays

assentado no Liuro desta Confraria, ganhais todas as graças,

& indulgencias nella contheudas. A handled and fragile copy,

with imperfect margins and occasional stains, but complete

with text and recoverable. Booklet not mentioned in the

consulted bibliographies, namely Anselmo, Barbosa Machado

or Inocêncio, nor in the usual catalogues and reference works,

including the one from the National Library.

240 SVMMARIO | DAS INDVlGeNCIAS, PRI | VIleGIOS, 
CONSeRVATORIAS, INDVlTOS | FAuOReS, leTRAS & 
GRAçAS, SPRITuAeS & TeMPORAeS, CONCeDIDAS PellO

SANCTISSIMO | eM ChRISTO PADRe GReGORIO xIII, NOSSO

SeNhOR, ORA NA IGReJA De DeOS PReSIDe[N] | Te, AOS IRMãOS

& CONFRADeS DA IRMãDADe & CõFRARIA De SANCTA MARIA

MAGDAleNA, | INSTITuyDA NA PAROChIAl yGReJA DA MeSMA

MAGDAleNA DeSTA CIDADe De lIx | bOA, PeR PARTICIPAçãO & 
CõMuNICAçãO IN SPeCIe DA PRINCIPAl CON | FRARIA DA

ChARIDADe DA CIDADe De ROMA. | [GRAVuRA xIlOGRáFICA].- 
[eM lISbOA]: COM lICeNçA IMPReSSA, eM CASA De MARCOS

bORGeS, S.D. [1579].- [16] P.; 29 CM.- e.
Espécie quinhentista desconhecida dos bibliógrafos, incluindo

Anselmo e Simões. O rosto inclui uma gravura xilográfica

representando Santa Maria Madalena, nos Céus, sustentada

por quatro anjos. Texto composto em caracteres redondos e

góticos. As últimas sete páginas integram uma listas das

“Estações da Cidade de Roma, e de fora della”. No final, um

interessante bloco de texto, composto em gótico: «¶ E por

quanto vos (espaço em branco preenchido à mão pelo irmão

Agostinho escravo) ficais assentado no liuro desta Confraria

de Sancta Maria Magdalena, participais & gozais de todas as

graças, indulgencias, & priuilegios, contheudos neste

Summario». Folheto intonso, muito limpo. Cobertura em

pergaminho (moderna?). Apenas temos conhecimento da

existência de um exemplar em Portugal, na Biblioteca

Nacional. (RES 3176 A.).

€ 600 - 900

16th century specimen unknown to bibliographers, including

Anselmo and Simões. The title page includes a woodcut

depicting Saint Mary Magdalene in Heaven, supported by four

angels. Text composed in round and gothic characters. The

last seven pages are part of a list of “Estações da Cidade de

Roma, e de fora della”. At the end, an interesting block of

text, composed in Gothic: «¶ E por quanto vos (blank space

filled in by hand by the slave brother Augustine) ficais

assentado no liuro desta Confraria de Sancta Maria

Magdalena, participais & gozais de todas as graças,

indulgencias, & priuilegios, contheudos neste Summario».

Uncropped leaflet, very clean. Parchment cover (modern?).

We are only aware of the existence of one copy in Portugal,

at the National Library. (RES 3176 A.).
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241 SOuSA, Pe.- FRANCISCO De, S.J.- ORIeNTe CONquISTADO A

JeSu ChRISTO PelOS PADReS DA COMPANhIA De JeSuS DA

PROVINCIA De GOA.- lISbOA: NA OFFICINA De VAleNTIM DA

COSTA DeSlANDeS, 1710.- 2 VOlS.: 4 GRAVuRAS; 29 CM.- e.
O autor nasceu na ilha de Itaparica (Baía, Brasil) em 1649,

tendo partido para Goa, em 1665, onde veio a morrer em 1712.

O primeiro volume (primeira parte) «...contèm os primeyros

vinte, & dous annos desta Prouincia». O segundo (segunda

parte) “...contem o que se obrou desdo anno de 1564 atè o

anno de 1585”. A terceira parte nunca foi publicada. A colação

de cada um dos volumes é a seguinte: I - [36], 895, [1 br.] p.:

2 gravuras; II - [28], 620 p.: 2 gravuras. Os dois tomos

conservam as quatro gravuras (diferentes), sendo duas

alegóricas no início de cada parte e duas representando o

autor oferecendo a sua obra. Volumes aparados, com prejuízo

tangencial das gravuras no primeiro volume; as duas gravuras

da segunda parte apresentam as margens dobradas (para

evitar o aparo). Pequeno pertence antigo na margem inferior

de ambas as páginas de rosto: Ferrão(?). Encadernações

recentes, inteiras de pergaminho, com atilhos e títulos

caligrafados nas lombadas. Inocêncio, III, p. 68 (Estes dous

volumes devem ser acompanhado de quatro estampas

gravadas). Borba de Moraes, p. 820 (very rare). Sommervogel,

VII, p. 1405. Reiss & Auvermann, 819. BNP, Cota R 6238/9 A.

(com a mesma colação). 

€ 3.000 - 4.500

The author was born on the island of Itaparica (Baía, Brazil) in

1649, leaving for Goa in 1665, where he died in 1712. The first

volume (part one): «...contèm os primeyros vinte, & dous

annos desta Prouincia». The Second (Part Two) “...contem o

que se obrou desdo anno de 1564 atè o anno de 1585”. The

third part was never published. The collation of each of the

volumes is as follows:  I - [36], 895, [1 br.] p.: 2 engravings; II -

[28], 620 p.: 2 engravings. The two volumes retain the four

(different) engravings, two allegorical at the beginning of

each part and two representing the author offering his work.

Cropped volumes, with tangential damage to the engravings

in the first volume; the two engravings in the second part

have folded edges (to avoid cropping). Small old ownership

mark in the lower margin of both title pages: Ferrão(?).

Recent bindings, full parchment, with ties and titles

handwritten on the spines. Inocêncio, III, p. 68 (These two

volumes must be accompanied by four engraved prints).

Borba de Moraes, p. 820 (very rare). Sommervogel, VII, p.

1405. Reiss & Auvermann, 819. BNP, Cota R 6238/9 A. (with

the same collation).
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242 ANDRADe, JACINTO FReIRe De .-VIDA | De | DOM JOãO | 
De | CASTRO | qVARTO VISO-Rey | DA INDIA. | 
eSCRITA POR IACINTO FReyRe | De ANDRADA.- 
lISbOA: NA OFFICINA CRAeSbeeCkIANA, 1651.- [8], 443, [49] 
P.: 1 FRONTISPÍCIO, 1 ReTRATO, 1 GRAV.; 26 CM.- e. 
Edição original da obra mais importante do autor (1597-1657),

sacerdote, historiador e poeta, natural de Beja, considerada

modelo de boa linguagem portuguesa, tendo conhecido, pelo

menos, mais uma edição no século XVII (1671), sete no século

XVIII e seis no século XIX. Edição ilustrada com um

frontíspicio gravado, um retrato de D. João de Castro (no

início do texto) e uma gravura xilográfica inserida na pág. 59,

representando uma cruz de S. Tomé. Exemplar levemente

aparado, com ocasionais manchas menores. Frontispício um

pouco empoeirado, com pertence manuscrito na margem

superior, datado de 1811. Sólida encadernação do século XX

(pastas de madeira?), inteira de pele (de porco?), com

trabalho a seco nos planos (múltiplos compartimentos) e

lombada, com guardas novas. Inocêncio, III, p. 239. Samodães,

1305. Arouca, A 352.

€ 600 - 900

Original edition of the most important work of the author

(1597-1657), priest, historian and poet, born in Beja,

considered a model of good Portuguese language, having

known at least one more edition in the 17th century (1671),

seven in the 17th, in the 19th C. century. Illustrated edition with

an engraved frontispiece, a portrait of D. João de Castro (at

the beginning of the text) and a woodcut engraving inserted

on p. 59, representing a cross of St. Thomas. Copy slightly

cropped, with occasional minor blemishes. Frontispiece a little

dusty, with manuscript ownership mark in the upper margin,

dated 1811. Solid 20th century binding (wooden folders?), full

skin (pork?), with blind tooling on the covers (multiple

compartments) and spine, with new endpapers. Inocêncio, III,

p. 239. Samodães, 1305. Arouca, A 352.

243 MANuSCRITO.- [ÉVORA, CONVeNTO DO MONTe CAlVáRIO

De].- ObITuáRIO DAS FReIRAS ClARISSAS.- SÉCulOS xVI A xIx.- 
160 F.; 21 CM. e.
Obituário das freiras clarissas do Convento de Santa Helena

do Monte Calvário, em Évora. O Convento do Calvário, como é

hoje conhecido, foi fundado em 1570 pela infanta D. Maria de

Portugal, filha mais nova de D. Manuel I e pertence à Ordem

de Santa Clara, de clausura monástica. Manuscrito de várias

mãos, contendo: um rosto caligrafado, do século XVI: “Este

liuro he da comunidade deste conuento do Caluario”;

seguem-se diversos textos introdutórios (nota histórica, “a

culpa das noviças e madres”, graças e perdões, “os sanctos

em que se pode levantar o interdito”, “da entrada do Rei

neste convto. do calvario”, “palavras escritas no principio da

regra”, “as festas em que se fazem procissões”, cerimónias,

etc.). Segue-se uma lista com o “Numero das riligiozas que

tem faliçido neste Convto. Do Calvº.” (perto de uma centena).

No fólio 34, uma curiosa minuta de um termo de registo de

falecimento, datada de 14 de Dez. de 1706. A partir os fólios

38 e 149 encontram-se os registo dos falecimentos, datados

entre 1707 e 1889, data em que faleceu a última freira e

encerrou o convento. O documento inclui mais de meia

centena de selos de chapa, todos bem conservados,

autenticando numerosos vistos de visita. Volume levemente

desconjuntado e com ocasional acidez, provocada pela tinta.

Encadernação antiga (século XVII?), inteira de carneira, com

decoração a seco nos planos e lombada, conservando um dos

dois fechos metálicos.

€ 1.000 - 1.500

Obituary of the Poor Clares of the Convent of Saint Helena of

Mount Calvary, in Évora. The Convent of Calvary, as it is

known today, was founded in 1570 by the Infanta D. Maria of

Portugal, the youngest daughter of King D. Manuel I of

Portugal and belongs to the cloistered Order of Saint Clare.

Manuscript of several hands, containing: a calligraphed title

page of the 16th century: “Este liuro he da comunidade deste

conuento do Caluario”; several introductory texts follow

(historical note, “a culpa das noviças e madres”, graças e

perdões, “os sanctos em que se pode levantar o interdito”, “da

entrada do Rei neste convto. do calvario”, “palavras escritas

no principio da regra”, “as festas em que se fazem

procissões”, ceremonies, etc.). Following is a list with the

“Numero das riligiozas que tem faliçido neste Convto. Do

Calvº.” (nearly a hundred). On folio 34, a curious draft of a

death certificate, dated 14 Dec. from 1706. From folios 38 and

149, there are records of deaths, dated between 1707 and

1889, the date on which the last nun died and closed the

convent. The document includes more than fifty plate seals, all

of which are well preserved, authenticating numerous visitor

visas. Volume slightly disjointed and with occasional

browning, caused by the ink. Antique binding (17th century?),

full sheepskin, with blind decoration on the covers and spine,

preserving one of the two metal clasps.
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244 ROMAN y zAMORA, FReI JeRóNIMO, O.S.A.- hISTORIA | 
De lOS DOS | RelIGIOSOS | INFANTeS De | PORTVGAl 
| POR FRAy hIeRONyMO ROMAN FRAyle y ChRONISTA De lA

ORDeN | De S. AuGuSTIN NATuRAl De lA CIuDAD De lOGROñO. | 
DIRIGIDA A DOñA yNeS FReyRe De ANDRADe.- eN MeDINA: POR

SANTIAGO Del CANTO, 1595.- [12], 205, [3] F.; 20 CM.- e.
Fr. Jerónimo Roman y Zamora (1535-1597), religioso agostinho

e cronista da ordem, natural de Logroño, esteve em Portugal

por mais do que uma vez, a última das quais em 1586, ano em

que terá escrito a presente obra. O exemplar um pouco

aparado e com alguma acidez, poderá ter sido lavado. Rosto

com diversos pertences antigos e um carimbo de uma

instituição da Companhia de Jesus (na margem inferior: Del

Colegio de S. Hermenegildo). Quarta folha preliminar (†4) com

pequenas falhas. Outras imperfeições menores. Encontra-se,

contudo, completo e sólido. Encadernação recente, inteira de

pergaminho, com o título caligrafado na lombada. Palau,

265586-86. Biblioteca de D. Manuel II, 647.

€ 800 - 1.200

Friar Jerónimo Roman y Zamora (1535-1597), Augustine

religious and chronicler of the order, born in Logroño, was in

Portugal more than once, the last time in 1586, the year in

which he wrote the present work. The copy, a little cropped

and with some browning, may have been washed. Title page

with several old ownership marks and a stamp of an

institution of the Society of Jesus (in the lower margin: Del

Colegio de S. Hermenegildo). Fourth preliminary sheet (†4)

with minor faults. Other minor imperfections. It is, however,

complete and solid. Recent binding, full parchment, with

handwritten title on the spine. Palau, 265586-86. Library of

King D. Manuel II of portugal, 647.



218 CABRAL MONCADA LEILÕES 219 | 12 DE DEZEMBRO DE 2022

245 [COMbe, WIllIAM].- A hISTORy OF MADeIRA WITh A SeRIeS OF

TWeNTy-SeVeN eNGRAVINGS, IlluSTRATIVe OF The COSTuMeS, 
MANNeRS, AND OCCuPATIONS OF The INhAbITANTS OF ThAT

ISlAND.- lONDON: PublISheD by R. ACkeRMANN, 1821.- V, [1 
bR.], 118, [2] P.: [27] GRAVuRAS COlOR.; 27 CM.- e. 
William Combe (1742-1823), escritor e aventureiro inglês,

contemporâneo de William Beckford, publicou esta obra aos

79 anos de idade. Edição original publicada sem o nome do

autor, ilustrada com uma vinheta na página de rosto e 27

águas-tintas, coloridas à mão, retratando com alguma

ingenuidade e humor, usos e costumes madeirenses. Exemplar

apenas aparado à cabeça, muito limpo, conservando grande

frescura nas estampas. No final, inclui quatro páginas com

uma lista das publicações do editor, que não pertence à

edição. Ex-líbris simbólico estrangeiro(?) com as iniciais A.L.S.

(não identificadas). Notável encadernação, inteira de

marroquim azul, assinada, da oficina londrina de “Rivière &

Son” (posterior a 1926), com delicado trabalho a ouro na

lombada e seixas, filete na espessura das pastas e o corte das

folhas dourado à cabeça; ao centro de ambos os planos o

super-libros heráldico coroado de José de Araújo Pinto Leite

(1871-1956), 2º conde dos Olivais e Penha Longa, com a divisa

Superabo. Tooley, 150. Duarte de Sousa, II, 348.

€ 1.000 - 1.500

William Combe (1742-1823), English writer and adventurer,

contemporary of William Beckford, published this work at the

age of 79. Original edition published without the author’s

name, illustrated with a vignette on the title page and 27

aquatints, coloured by hand, portraying Madeiran usages and

customs with some ingenuity and humor. Copy only cropped

to the top, very clean, preserving great freshness in the prints.

At the end, it includes four pages with a list of the publisher’s

publications, which do not belong to the edition. Foreign

symbolic ex-libris(?) with the initials A.L.S. (unidentified).

Remarkable binding, entirely blue morocco, signed, from the

London workshop of “Rivière & Son” (after 1926), with

delicate gold tooling on the spine and squares, fillet in the

thickness of the folders and top edge gilt; at the centre of

both covers the heraldic book stamps crowned of José de

Araújo Pinto Leite (1871-1956), 2nd Count of Olivais and Penha

Longa, with the motto Superabo. Tooley, 150. Duarte de

Sousa, II, 348.
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246 FIGueIReDO, MANuel De ANDRADe De.- NOVA eSCOlA PARA

APReNDeR A leR, eSCReVeR, e CONTAR: PRIMeIRA PARTe.- lISbOA

OCCIDeNTAl: NA OFFICINA De beRNARDO DA COSTA De

CARVAlhO, [1722].- [16], 156 P.: 1 PORTADA GRAV., 1 ReTRATO, 
[1], 44 GRAVuRAS; 30 CM.- e. 
Primeira e única parte publicada do mais célebre tratado

português de caligrafia. Exemplar completo, conservando

todas as gravuras a talhe-doce: portada gravada com as

armas de Portugal sobre a vista de Lisboa, o retrato do autor

(subscrito por B. Picart), a figura caligrafada do cavaleiro e as

44 gravuras numeradas de 1 a 44. Manuel de Andrade de

Figueiredo (1670-1735), figura destacada da arte caligráfica de

setecentos, estabeleceu as bases do ensino da chamada “letra

caligráfica portuguesa”. O seu manual é dividido em quatro

partes: a primeira dedicada ao ensino da língua portuguesa

falada e escrita; a segunda apresenta os diversos tipos de

letras usados na época; a terceira estabelece as regras da

ortografia portuguesa; a quarta ensina as bases da aritmética.

As gravuras representam exercícios de caligrafia destinados

aos alunos, noções de desenho da letra e alfabetos de vários

estilos. Exemplar um pouco manuseado, com ocasionais

restauros menores e manchas de uso e, por vezes, de tinta;

rasgão na gravura 25, sem falta de suporte, reparado com fita

adesiva antiga. Encadernação da época, inteira de carneira,

com algum desgaste e guardas novas. Inocêncio, V, p. 355.

Samodães, 151. Ameal, 107. Ferreira Lima (Calígrafos), p. 7.

€ 600 - 900

First and only published part of the most famous Portuguese

treatise on calligraphy. Complete copy, retaining all intaglio

engravings: engraved title with the coat of arms of the

Kingdom of Portugal overlooking Lisbon, the portrait of the

author (signed by B. Picart), the calligraphed figure of the

knight and the 44 engravings numbered from 1 to 44. Manuel

de Andrade de Figueiredo (1670-1735), a leading figure in the

calligraphic art of the 1700s, laid the foundations for teaching

the so-called “letra caligráfica portuguesa”. His manual is

divided into four parts: the first dedicated to the teaching of

spoken and written Portuguese; the second presents the

different types of letters used at the time; the third

establishes the rules of Portuguese orthography; the fourth

teaches the basics of arithmetic. The pictures represent

handwriting exercises for students, notions of letter design

and alphabets of various styles. Copy a little handled, with

occasional minor restorations and stains from use and

sometimes ink; tear on engraving 25, no lack of support,

repaired with old adhesive tape. Contemporary binding, 

full leather, with some wear and new endpapers. Inocencio, 

V, p. 355. Samodães, 151. Ameal, 107. Ferreira Lima

(Calígrafos), p. 7 et seq.
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247 SAN ROMAN y RIbADeNeyRA, FReI ANTONIO De, O.S.b.- 
hISTORIA GeNeRAl | De lA yNDIA ORIeNTAl | lOS

DeSCObRIMIeNTOS, y CONquISTAS que hAN heChO lAS ARMAS | 
De PORTuGAl, eNel bRASIl, y eN OTRAS PARTeS De AFRICA, y De

lA | ASIA; y De lA DIlATACION Del SANTO euANGelIO POR | 
AquellAS GRANDeS PROuINCIAS, DeSDe | SuS PRINCIPIOS hASTª el

AñO De | 1557...- eN VAllADOlID: POR luIS SANChez, 1603.- 
[28], 804 (I e. 794), [18] P.; 29 CM.- e.
Rara edição do início do século XVII relatando os

descobrimentos e conquistas dos portugueses desde o

segundo quartel do século XV até ao terceiro do século XVI,

com largas referências ao Brasil, mas também a Angola, ao

Golfo Pérsico, África Oriental, India, Malaca, China, Japão e

Novo Mundo. O autor (séc. XV/XVI), beneditino espanhol,

natural de Palência, publicou ainda, na mesma data e na

mesma cidade de Valladolid, uma descrição da «Jornada y

muerte del Rey D. Sebastian». O exemplar conserva a rara

portada arquitectónica gravada a talhe doce (assinado Juan

Bapª Morales, fe), com uma imagem do autor no frontão, o

título e as armas do condestável de Castela, Juan Fernandez

de Velasco, a quem a obra é dedicada. A edição inclui ainda

duas outras gravuras inseridas no texto, respectivamente nas

págs. 225 e 594. Exemplar levemente aparado e com ligeira

acidez; algumas manchas de água (de maré) nas últimas 10

folhas de texto e cólofon. A impressão do frontispício é fraca,

mas os exemplares que o conservam são raros. Encadernação

inteira de pergaminho, da época, com a indicação COLEGIO,

no pé da lombada, conservando os atilhos e as guardas

originais. Caixa de protecção moderna. Samodães (2982) 

dá-nos uma extensa e pormenorizada descrição, que confere

exactamente com o presente exemplar que também confere

com o exemplar da BNP. Palau, 293611 (obra importante).

Borba de Moraes, p. 765 (very rare). Auvermann, 201

(excessively rare).

€ 5.000 - 7.500

Rare edition from the beginning of the 17th century reporting

the discoveries and conquests of the Portuguese from the

second quarter of the 15th century to the third of the 16th

century, with extensive references to Brazil, but also to

Angola, the Persian Gulf, East Africa, India, Malacca, China,

Japan and the New World. The author (15th/16th century), a

Spanish Benedictine, born in Palencia, also published, on the

same date and in the same city of Valladolid, a description of

the «Jornada y muerte del Rey D. Sebastian». The copy

retains the rare copper plate print architectural portal (signed

Juan Bapª Morales, fe), with an image of the author on the

pediment, the title and coat of arms of the Constable of

Castile, Juan Fernandez de Velasco, to whom the prayer is

dedicated. The edition also includes two other engravings

inserted in the text, respectively on pages. 225 and 594. Copy

slightly cropped and with slight browning; some water stains

(tidal) in the last 10 sheets of text and colophon. The printing

of the frontispiece is weak, but the copies that preserve it are

rare. Entire parchment contemporary binding, with the

indication COLEGIO, at the foot of the spine, preserving the

original ties and endpapers. Modern protective case.

Samodães (2982) gives us an extensive and detailed

description, which exactly matches the present copy and also

matches the BNP copy. Palau, 293611 (important work). Borba

de Moraes, p. 765 (very rare). Auvermann, 201 (excessively rare).
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248 PeSSOA, FeRNANDO.- ANTINOuS: A POeM / by FeRNANDO

PeSSOA.- lISbON: MONTeIRO &AMP; CO., 1918.- 16 P.; 
24 CM.- b.
O poema, integralmente escrito e composto em língua

inglesa, estava destinado a ser publicado no nº 3 da revista

Orpheu e relata o episódio no qual o imperador romano

Adriano (76-138) chora a morte do seu favorito Antinous,

perante o seu corpo nú. A sua temática, intrinsecamente

ligada à homossexualidade, levou e ainda leva alguns

pessoanos a especular sobre a verdadeira sexualidade do

Poeta. Uma segunda e definitiva versão deste poema, viria 

a ser publicada em 1921, integrando o primeiro folheto (I-II) 

dos English poems. Exemplar limpo, muito valorizado pela

dedicatória autógrafa do Poeta no anterrosto: Ao Carlos

Queiroz, com um abraço do Fernando Pessoa (Carlos Queiroz

[1907-1949], poeta, amigo de Pessoa, sobrinho de Ofélia

Queiroz).

€ 5.000 - 7.500

The poem, entirely written and composed in English, was

destined to be published in the number 3 of the Orpheu

magazine and reports the episode in which the Roman

Emperor Hadrian (76-138) mourns the death of his favorite

Antinous, before his naked body. His theme, intrinsically linked

to homosexuality, led and still leads some people to speculate

about the Poet’s true sexuality. A second and definitive

version of this poem was published in 1921, as part of the first

booklet (I-II) of the English poems. Clean copy, highly valued

by the poet’s autograph dedication on the front cover: Ao

Carlos Queiroz, com um abraço do FernandoPessoa (Carlos

Queiroz [1907-1949], poet, friend of Pessoa, nephew of Ofélia

Queiroz).
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249 JORGe VIeIRA 1922-1998
CABEÇA MASCULINA
escultura em terracota 

com engobes, decoração

policromada, base partida 

e colada, falta da orelha

esquerda, não assinada

Dim. - 16 x 10 x 9 cm

€ 600 - 900

Nota: provavelmente

fragmento de escultura maior.

250 JORGe VIeIRA 1922-1998
CAVALEIRO
placa em terracota com engobes,

decoração policromada, assinada

Dim. - 14,5 x 14,5 cm

€ 1.000 - 1.500

A RIDeR
slip terracotta plaque, polychrome

decoration, unsigned

A MAle heAD
slip terracotta sculpture , polychrome

decoration, broken and glued base,

missing left ear, unsigned

VISTA ALTERNATIVA
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251 JORGe VIeIRA 1922-1998
CASAL
escultura em bronze patinado, 

não assinada

Dim. - 14 cm

€ 1.800 - 2.700

A COuPle
patinated bronze 

sculpture, unsigned

252 JORGe VIeIRA 1922-1998
MOCHO
escultura em bronze patinado, 

não assinada

Dim. - 8,5 cm

€ 800 - 1.200

AN OWl
patinated bronze sculpture, unsigned

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA
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253 eSPIGA PINTO 1940-2014
SEM TÍTULO (NU FEMININO)
escultura em bronze e bronze

prateado, base em madeira,

assinada e datada 

de 2007, numerada 2/3

Dim. - (total) 87 cm

€ 1.500 - 2.250

uNTITleD (FeMAle NuDe)
bronze and silver bronze

sculpture, wood base, 

signed and dated 2007,

numbered 2/3

VISTA ALTERNATIVA
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254 JOãO CuTIleIRO 1937-2021
O ATELIER DO PINTOR
escultura em mármore de diversas

tonalidades, telhado com pequena falta,

pequenos defeitos, não assinada

Dim. - 61 x 34 x 34 cm

€ 3.000 - 4.500

“O ATelIeR DO PINTOR”
marble sculpture of different shades, roof

with minor fault, minor defects, signed

255 JOãO CuTIleIRO 1937-2021
SEM TÍTULO
escultura de suspensão 

em mármore de diversas

tonalidades, um pé partido 

e colado, não assinada

Dim. - 92 x 127 cm

€ 4.000 - 6.000

uNTITleD
marble suspension sculpture

of different shades, a broken

and glued foot, unsigned
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256 NOSSA SeNhORA COM O MeNINO JeSuS 
eNVOlTOS eM GRINAlDAS De FlOReS
óleo sobre cobre, escola Flamenga, séc. XVII,

pequenas faltas na camada pictórica

Dim. - 22,5 x 16,5 cm

€ 400 - 600

OuR lADy WITh ChIlD JeSuS WRAPPeD 
IN FlOWeR GARlANDS
oil on copper, Flemish school, 17th C., minor

faults on the pictorial layer

257 SãO SebASTIãO
óleo sobre cobre, verso com

marca impressa Gº K,

escola flamenga, séc. XVII,

pequenos restauros

Dim. - 28,2 x 23,5 cm

€ 700 - 1.050

SAN SebASTIAN
oil on copper, back with printed

ownership mark Gº K, European

school, 17th C., small restoration
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259 SãO JOãO bAPTISTA
óleo sobre tela segundo

original de Guercino 

(1591-1666) que se encontra

no Museu Capitolino, 

Roma, escola italiana, 

séc. XVIII/XIX, 

reentelado, restauros

Dim. - 79 x 64 cm

€ 580 - 870

SAINT JOhN The bAPTIST
oil on canvas according 

to an original by Guercino

(1591-1666) in the Museo

Capolinio Roma, Italian

school, 18th/19th C., 

relined, restoration

258 SAGRADA FAMÍlIA
óleo sobre tela, escola Portuguesa,

séc. XVIII, pequenos restauros

antigos, pequenas faltas na

camada pictórica

Dim. - 32,5 x 25 cm

€ 600 - 900

The hOly FAMIly
oil on canvas, Portuguese school,

18th C., small old restoration,

minor faults on the pictorial layer
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260 ex-VOTO - MIlAGRe que Fez 
NOSSA SeNhORA 
COM O MeNINO JeSuS 
AOS TRIPulANTeS 
De uM VeleIRO eM ChAMAS
óleo sobre cartão, Italiano, séc. XIX

(finais), assinado com iniciais P.G.R. 

e datado de 1898

Dim. - 48,5 x 68 cm

€ 800 - 1.200

Nota: acompanhado de certificado de

peritagem emitido por MAGNOLIA

ARTE - ARTGALLERYMUSEUM.ART

ANTICHITA’ E ARTE MODERNA, Itália. 

ex-VOTO - MIRACle PeRFORMeD
by OuR lADy WITh The ChIlD
JeSuS TO The CReW 
OF A buRNING SAIlbOAT
oil on cardboard, Italian, 19th C.

(late), signed with initials P.G.R. 

and dated 1898

261 ex-VOTO - MeRCê que Fez 
NOSSA SeNhORA DA NAzAReTh 
A JOãO CARReIRA eM 1734
óleo sobre madeira, escola Portuguesa,

séc. XVIII (1ª metade), pequenas faltas na

camada pictórica, furo na madeira para

suspensão, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 24,5 x 36 cm

€ 600 - 900

ex-VOTO - GRACe GRANTeD by OuR
lADy OF NAzAReTh TO JOãO
CARReIRA IN 1734
oil on wood, Portuguese school, 18th C.

(1st half), minor faults on the pictorial

layer, suspension hole in the wood, traces

of wood insects
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263 SAGRADA FAMÍlIA 
PeReGRINA e OuTRAS 
FIGuRAS JuNTO A FONTe
óleo sobre tela, escola

Portuguesa, séc. XVII/XVIII,

reentelado, restauros, faltas na

camada pictórica

Dim. - 75 x 97,5 cm

€ 1.500 - 2.250

hOly PIlGRIM FAMIly 
AND OTheR FIGuReS 
by The FOuNTAIN
oil on canvas, Portuguese

school, 17th C./18th. C.,

relined, restoration, faults 

on the pictorial layer

262 JeSuS PeRANTe CAIFáS
óleo sobre madeira, escola

Portuguesa, séc. XVII,

pequenas faltas na camada

pictórica, restauros, vestígios

de insectos xilófagos

Dim. - 63,5 x 63 cm

€ 1.200 - 1.800

JeSuS beFORe CAIAPhAS
oil on wood, Portuguese

school, 17th C., minor faults on

the pictorial layer, restoration,

traces of wood insects
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264 MeNINO JeSuS e SãO JOãO bAPTISTA 
SOb A POMbA DO eSPÍRITO SANTO
óleo sobre tela, escola Portuguesa, séc. XVII,

reentelado, restauros,  diversas faltas 

na camada pictórica, grade com vestigios 

de insectos xilófagos

Dim. - 81 x 58 cm

€ 1.000 - 1.500

ChIlD JeSuS AND SAINT JOhN The bAPTIST
uNDeR The DOVe OF The hOly SPIRIT
oil on canvas, Portuguese school, 17th C.,

relined, restoration, several faults on the

pictorial layer, grid with traces of wood insects

265 SãO MIGuel ARCANJO
óleo sobre madeira, escola

Europeia, séc. XVI/XVII,

pequenas faltas no suporte,

diversas faltas na camada

pictórica

Dim. - 52 x 40 cm

€ 2.000 - 3.000

ST. MIChAel The ARChANGel
oil on wood, European school,

16th/17th C., minor faults on the

support, several faults on the

pictorial layer



266 O SONO DO MeNINO JeSuS COM NOSSA 
SeNhORA, SãO JOSÉ, SãO JOãO bAPTISTA, 
DOIS ANJOS e PASSARINhO
óleo sobre madeira, escola Europeia, 

séc. XVI/XVII, restauros diversos

Dim. - 59 x 40 cm

€ 2.000 - 3.000

The SleeP OF The ChIlD JeSuS
WITh OuR lADy, SAINT JOSePh,
SAINT JOhN The bAPTIST, TWO
ANGelS AND lITTle bIRD
oil on wood, European school,

16th/17th C., various restorations
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268 NOSSA SeNhORA COM O MeNINO 
JeSuS eNTReGANDO O ROSáRIO 
A SãO DOMINGOS
óleo sobre tela, escola Espanhola, 

séc. XVIII, reentelado, restauros

Dim. - 105 x 81 cm

€ 1.000 - 1.500

OuR lADy WITh The ChIlD JeSuS
GIVING The ROSARy TO SAINT DOMINIC
oil on canvas, Spanish School, 18th C., 

relined, restoration

267 NOSSA SeNhORA DA CONCeIçãO
óleo sobre madeira, parte superior com elemento

entalhado e dourado, escola Portuguesa, 

séc. XVII, pequenas faltas e defeitos, vestígios 

de insectos xilófagos

Dim. - 114 x 44 cm

€ 600 - 900

OuR lADy OF The IMMACulATe CONCePTION
oil on wood, top with carved and gilt element,

Portuguese school, 17th C., minor faults 

and defects, traces of wood insects



CABRAL MONCADA LEILÕES 219 | 12 DE DEZEMBRO DE 2022 233

269 ÚlTIMA CeIA
óleo sobre tela, escola Italiana, séc. XVII,

reentelado, pequenos restauros, grade e moldura

com vestígios de insectos xilófagos, placa 

na moldura com inscrição MATTEO ROSSELLI

Dim. - 87 x 116 cm

€ 3.000 - 4.500

lAST SuPPeR
oil on canvas, Italian school, 17th C., relined, small

restoration, grid and frame with traces of wood

insects,  plaque on frame with inscription

MATTEO ROSSELLI
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270 huMIlhAçãO De NOSSO SeNhOR COM COlOCAçãO 
De COROA De eSPINhOS e DA CANA VeRDe, 
COM CRuz AO lADO
maneirista, óleo sobre tela, escola Portuguesa, séc. XVII 

(1ª metade), alguns restauros, algumas faltas e defeitos

Dim. - 78,5 x 61 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: terá sido produzida a partir de uma gravura flamenga,

possivelmente da autoria de Peter Van der Borcht (c. 1530–1608).

Deveria integrar uma série de pinturas representando diversos

Passos da Paixão de Cristo, eventualmente 

de uma Santa Casa da Misericórdia.

huMIlIATION OF OuR lORD WITh The PlACeMeNT 
OF The CROWN OF ThORNS AND The GReeN CANe, 
WITh A CROSS AT The SIDe
mannerist, oil on canvas, Portuguese school, 17th C. (1st half),

some restoration, some faults and defects
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271 VISITAçãO
óleo sobre tela segundo gravura de Jan

Van Orley (1665-1735), escola Europeia,

séc. XVIII, restaurado, reentelado, 

assinado JDL

Dim. - 46,5 x 41 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: a Cabral Moncada Leilões regista 

e agradece aos Professores Doutor Nuno

Saldanha e Doutora Ana Paula Correia 

a correcta identificação da escola e da

fonte iconográfica.

VISITATION
oil on canvas acording to engaving by

Jan Van Orley (1665-1735), European

school, 18th C., restored and relined,

signed JDL
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272 bASTãO De MATeRNIDADe
madeira esculpida, Ovimbundu -

Angola, séc. XIX (finais), bastão

aparado, falta das mãos, suporte

posterior em ferro pintado

Dim. - (bastão) 43 cm; (total) 69,5 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. exemplar de bastão de

maternidade comparável, embora

Chokwe, em BASTIN, Marie-Louise -

“Subsídios para a História, Arqueologia

e Etnografia dos Povos da Lunda - Art

Decoratif Tshokwe”, Lisboa:

Companhia de Diamantes de Angola

(Diamang), Publicações Culturais, 

n.° 55, 1961, p. 302.

A MATeRNITy STICk
carved wood, Ovimbundu - Angola,

19th C. (late), trimmed stick, missing

hands, later painted iron support

VISTA ALTERNATIVA



CABRAL MONCADA LEILÕES 219 | 12 DE DEZEMBRO DE 2022 237

VISTA ALTERNATIVA

273 FIGuRA De ANTePASSADO
escultura em madeira, Pende - República Democrática

do Congo, séc. XIX/XX, falta num pé e outras pequenas

faltas, base posterior em acrílico

Dim. - 35,5 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: Proveniência: Colecção Alex Van Opstal 

(anterior a 1933), marcada com chapa de metal

numerada com o número 100.

AN ANCeSTOR FIGuRe
wood sculpture, Pende people - Democratic Republic

of Congo, 19th/20th C., fault on a foot and other

minor faults, later acrylic base

Note: Provenance: Alex van Opstal Collection 

(prior to 1933), marked with numbered metal plate 100.



274 ORATóRIO De SuSPeNSãO
Lusíada, madeira ebanizada, cimalha e

interior das portas com entalhamentos,

reservas com aplicação de gravuras

coloridas “Santos”, argola de suspensão

e ferragens em ferro, vertente Sino-

Portuguesa, séc. XVII, pequenas fissuras,

pequenas faltas, falta da pintura

substituida por fundo forrado a tecido

adamascado com galões

Dim. - (fechado) 73,5 x 52,5 cm

€ 2.000 - 3.000

A SuSPeNSION ORATORy
ebonised wood, carved interior, reserves

with application of coloured engravings

“Saints”, iron suspension ring and iron

mounts, Sino-Portuguese, 17th C., small

cracks, small defaults, damask fabric

lined background with bordure

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA

275 COFRe
Lusíada - Arte Namban, madeira

integralmente revestida a laca negra com

incrustações de madrepérola 

e decoração a ouro “Flores”, faixas 

a ouro “Gavinhas”, ferragens em cobre

recortado, vazado, cinzelado e dourado

“Borboletas e flores de cinco pétalas”,

vertente Nipo-Portuguesa - período

Momoyama (1573-1615), pequenos

restauros, espelho da fechadura 

e dobradiças posteriores, faltas 

na laca e de alguns pedaços 

de madrepérola, faltas 

no dourado da decoração, 

acentuado desgaste 

no dourado das aplicações

Dim. - 15 x 13 x 22,5 cm

€ 6.000 - 9.000

Nota: vd. FERRÃO, Bernardo - 

“Mobiliário Português – vol. III – 

Índia e Japão”, pp. 244-261.

A CASkeT
Namban Art, fully black lacquered wood with mother-of-pearl

inlays and gilt decoration “Flowers”, gilt bands “Tendrils”,

scalloped, pierced, chiseled and gilt copper mounts “Butterflies

and five-petaled flowers”, nippo-portuguese - Momoyama

period (1573-1615), small restoration, late escutcheon and

hinges, faults on lacquered and missing 

of some pieces of mother-of-pearl, faults on the gilding,

accentuated wear to the gilt of the mounts



276 eSCRITóRIO
Lusíada, sissó, faixas com embutidos de marfim

gravado com fundos preenchidos a negro “Flores

de oito pétalas e quadrifólios”, interior da tampa

sem decoração, interior com sete gavetas

simulando nove, estrutura das gavetas em 

pau-santo, frentes das gavetas com faixa

embutida de marfim “Flores de oito pétalas 

e quadrifólios” e centros revestidos a placas 

de marfim vazado “Rede” tingido de verde e folha

de metal dourada, gaveta central com a altura 

de uma gaveta e meia possuindo por baixo uma

gaveta estreita com frente composta por placa 

de marfim gravado “Círculos”, aplicações em ferro,

puxadores das gavetas em cobre, vertente de

influência Mogol, séc. XVII, restauros nalguns

embutidos de marfim, cantoneiras substituídas

Dim. - 31,5 x 57 x 35 cm

€ 6.500 - 9.750

Nota: para decoração exterior semelhante vd.

Cabral Moncada Leilões - Leilão nº 100, lote nº 65.

Lisboa: Cabral Moncada leilões, 27-10-2008; e para

decoração interior semelhante vd. DIAS, Pedro -

“Mobiliário Indo-Português”. Moreira de Cónegos:

Imaginalis, 2013, pp. 360-362.

Este lote está sujeito às restrições CITES 

de exportação/importação e encontra-se

devidamente certificado: nº 22PTLX05216C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto 

de diversos países proibirem a importação 

de bens que incorporem materiais de espécies 

da fauna e flora selvagens protegidas, incluindo,

entre outros, marfim, coral e tartaruga. Assim,

aconselhamos os seus potenciais compradores 

a informarem-se previamente sobre a legislação

aplicável, em particular os regulamentos

aduaneiros em vigor nos países em causa.

A buReAu
sissoo, bands with engraved ivory inlays with

black filled backgrounds “Flowers with eight

petals and quatrefoils”, interior of the cover

without decoration, interior with seven

drawers simulating nine, kingwood drawer

structure, drawer fronts with inlaid ivory band

“ Flowers with eight petals and quatrefoils”

and centres covered with perforated ivory

plaques “Net” dyed green and gilt metal leaf,

central drawer with the height of one and a

half drawers with a narrow drawer

underneath with a front composed of

engraved ivory plaque “Circles”, iron mounts,

copper drawer handles, Mughal influence,

17th C., restoration of some ivory inlays,

corners replaced

VISTA ALTERNATIVA
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277 eSCRITóRIO
Lusíada, teca, revestimento integral 

a ébano e sissó com filetes e faixas

embutidas de marfim e ébano, interior

com sete gavetas simulando nove com

frentes em marchetaria de sissó, marfim

e micromosaico “Rosáceas e motivos

vegetalistas”, ferragens em cobre

dourado, vertente de influência Mogol,

séc. XVI/XVII, tampo superior

eventualmente alterado, faltas 

nos embutidos das faixas, restauros 

nas frentes das gavetas, espelho da

fechadura não original, outras pequenas

faltas e defeitos

Dim. - 35 x 70 x 38,5 cm

€ 6.500 - 9.750

A buReAu
teak, full ebony and sissoo lining with inlaid ivory and

ebony fillets and bands, interior with seven drawers

simulating nine with sissoo, ivory and micromosaic

marquetry fronts  “Rosettes and plant motifs”, gilt

copper mounts, Mughal influence, 16th/17th C., top

cover possibly altered, faults on the inlays of the bands,

restoration to the fronts of the drawers, non-original

lock escucheon, other minor faults and defects

Nota: para decoração exterior semelhante DIAS, Pedro - “Mobiliário Indo-

Português”. Moreira de Cónegos: Imaginalis, 2013, p. 352-353; e para

decoração interior semelhante vd. MOHTASHEMI, Amir – Masterpiece

2016. Londres: Amir Mohtashemi, 2016 –

http://www.amirmohtashemi.com/Indo-Portuguese-sadeli-cabinet-

DesktopDefault.aspx?tabid=6&tabindex=5&objectid=738336&categoryid

=10117– consultado a 15-11-2022 às 11:23.

Este lote está sujeito às restrições CITES de exportação/importação e

encontra-se devidamente certificado: nº 22PTLX07779C

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos países

proibirem a importação de bens que incorporem materiais de espécies

da fauna e flora selvagens protegidas, incluindo, entre outros, marfim,

coral e tartaruga. Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores 

a informarem-se previamente sobre a legislação aplicável, em particular

os regulamentos aduaneiros em vigor nos países em causa.
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280 MeNINO JeSuS SAlVADOR DO MuNDO
Lusíada, escultura em marfim pintado, vertente Indo-Portuguesa, 

séc. XVII (2ª metade), pequena falta num dedo, base não original

Dim. - (marfim) 11 cm

€ 1.400 - 2.100

Nota: vd. catálogo da exposição “Arte do Marfim”. Porto: Museu dos Transportes 

e Comunicações, 1998, p. 42, nºs 54-59.

Este lote está sujeito às restrições CITES de exportação/importação e encontra-se

devidamente certificado: nº 22PTLX4024/C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos países proibirem a

importação de bens que incorporem materiais de espécies da fauna e flora selvagens

protegidas, incluindo, entre outros, marfim, coral e tartaruga. Assim, aconselhamos 

os seus potenciais compradores a informarem-se previamente sobre a legislação

aplicável, em particular os regulamentos aduaneiros em vigor nos países em causa.

ChIlD JeSuS SAVIOuR OF The WORlD
painted ivory sculpture, silver halo, 17th C. (2nd half), minor fault on a finger, 

non-original stand, unmarked silver, pursuant to Decreto-Lei no. 120-2017, 

of 15 September – art. 2, paragraph 2, letter c)

278 SãO TOMáS De AquINO
Lusíada, escultura em marfim parcialmente pintado e dourado, vertente

Indo-Portuguesa, séc. XVIII (3º quartel), falta da mão direita, base não

original em madeira entalhada e dourada

Dim. - (marfim) 7,2 cm

€ 700 - 1.050

Nota: Este lote está sujeito às restrições CITES de exportação/importação 

e encontra-se devidamente certificado: nº 17PTLX00812/C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos países

proibirem a importação de bens que incorporem materiais de espécies

da fauna e flora selvagens protegidas, incluindo, entre outros, marfim,

coral e tartaruga. Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores

a informarem-se previamente sobre a legislação aplicável, em particular

os regulamentos aduaneiros em vigor nos países em causa.

ST. ThOMAS AquINAS
partly painted and gilt ivory sculpture, 18th C. (3rd quarter), righ hand

missing, non original carved and gilt wooden stand

279 SANTA MóNICA
Lusíada, escultura em marfim parcialmente pintado e dourado, bastão 

de prata, vertente Indo-Portuguesa, séc. XVIII (2ª metade), bastão sem marcas,

ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2, nº 2, alínea c)

Dim. - 10 cm

€ 650 - 975

Nota: Este lote está sujeito às restrições CITES de exportação/importação 

e encontra-se devidamente certificado: nº 16PTLX04913/C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos países proibirem 

a importação de bens que incorporem materiais de espécies da fauna e flora

selvagens protegidas, incluindo, entre outros, marfim, coral e tartaruga. 

Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores a informarem-se

previamente sobre a legislação aplicável, em particular os regulamentos

aduaneiros em vigor nos países em causa.

SAINT MONICA
gilt and painted ivory sculpture,  silver stick, 18th C. (2nd half), without marks,

pursuant to Decreto-Lei 120/2017, of September 15th - art. 2, paragraph 2(c)



243

282 MeNINO JeSuS bOM PASTOR
Lusíada, escultura em marfim, base em socalcos “Santa Maria

Madalena, dois leões e diversas ovelhas”, resplendor em prata

parcialmente dourada com aplicações de vidros coloridos, vertente

Indo-Portuguesa, séc. XVII/XVIII, prata sem marcas, ao abrigo do

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

Dim. - 16,8 cm

€ 1.200 - 1.800

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

do Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 98, nº 242.

Este lote está sujeito às restrições CITES de exportação/importação 

e encontra-se devidamente certificado: nº 22PTLX10909C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos países

proibirem a importação de bens que incorporem materiais de espécies

da fauna e flora selvagens protegidas, incluindo, entre outros, marfim,

coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores a informarem-

se previamente sobre a legislação aplicável, em particular os

regulamentos aduaneiros em vigor nos países em causa.

ChIlD JeSuS The GOOD ShePheRD
ivory sculpture, terraced base “Mary Magdalene, two lions and several

sheep”, partially gilt silver halo with coloured glass applications, Indo-

Portuguese, 17th/18th C., unmarked silver, pursuant to Decreto-Lei nº

120/2017, of 15 September - art. 2, no. 2, subparagraph c)

281 ANJOS AJOelhADOS
Lusíadas, par de esculturas em marfim, vertente

Indo-Portuguesa, séc. XVII/XVIII, falta das asas

Dim. - 21,5 cm

€ 3.000 - 4.500

Nota: Este lote está sujeito às restrições CITES 

de exportação/importação e encontra-se

devidamente certificado: nº 22PTLX09691C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de

diversos países proibirem a importação de bens

que incorporem materiais de espécies da fauna

e flora selvagens protegidas, incluindo, entre

outros, marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais

compradores a informarem-se previamente

sobre a legislação aplicável, em particular os

regulamentos aduaneiros em vigor nos países

em causa.

kNeelING ANGelS
a pair of ivory sculptures, Indo-Portuguese,

17th/18th C., missing wings
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283 SãO JOãO bAPTISTA e CORDeIRO SObRe ROCheDO
escultura em ébano com cabeça, mãos, pernas e cordeiro 

em marfim, resplendor em prata, vertente Indo-Portuguesa, 

séc. XVII/XVIII, resplendor sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 

nº 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2, nº 2, alínea c), um braço do

São João e pernas do cordeiro não originais, restauros e colagens

Dim. - 24 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. “A Expansão Portuguesa e a Arte do Marfim”. Lisboa:

Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 162, fig. 464.

Este lote está sujeito às restrições CITES de exportação/importação 

e encontra-se devidamente certificado: nº 22PTLX09151C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos países

proibirem a importação de bens que incorporem materiais de espécies

da fauna e flora selvagens protegidas, incluindo, entre outros, marfim,

coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores a informarem-

se previamente sobre a legislação aplicável, em particular os

regulamentos aduaneiros em vigor nos países em causa.

SAINT JOhN The bAPTIST AND lAMb ON A ROCk
ivory and ebony sculptures, Indo-Portuguese, 17th./18th C., non

original St. John’s arm and lamb’s legs restoration and glueing,

unmarked silver pursuant to Decreto-Lei nº 120/2017, of 15 September

- art. 2, no. 2, subparagraph c)

284 SANTO ANTóNIO COM O MeNINO JeSuS SAlVADOR DO MuNDO
Lusíada, escultura em madeira, cabeça, mãos, pés e Menino Jesus em

marfim, atributos em prata, vertente Indo-Portuguesa, séc. XVIII, prata

sem marcas ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017, de 15 de Setembro -

art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - (total) 23,5 cm

€ 1.000 - 1.500

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

Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 169, nº 491.

Este lote está sujeito às restrições CITES de exportação/importação e

encontra-se devidamente certificado: nº 22PTLX09161C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos países proibirem

a importação de bens que incorporem materiais de espécies da fauna e

flora selvagens protegidas, incluindo, entre outros, marfim, coral e

tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores a informarem-se

previamente sobre a legislação aplicável, em particular os regulamentos

aduaneiros em vigor nos países em causa.

SAINT ANThONy WITh The ChIlD JeSuS, SAVIOuR OF The WORlD
wood sculpture, ivory head, hands, feet and Child Jesus, silver attributes,

Indo-Portuguese, 18th C., unmarked silver pursuant to Decreto-Lei no.

120/2017, of 15 September - art. 2, no. 2, subparagraph c)



245

285 MeNINO JeSuS VeSTIDO e SeNTADO SObRe 
ROCheDO SeGuRANDO POMbA (eSPÍRITO SANTO)
Lusíada, escultura em marfim parcialmente pintado 

e dourado, base em ébano, vertente Indo-Portuguesa, 

séc. XVIII (meados), desgaste no dourado

Dim. - 7,3 cm; Peso - 105 g.

€ 1.500 - 2.250

Nota: Este lote está sujeito às restrições CITES 

de exportação/importação e encontra-se devidamente

certificado: nº 22PTLX06797C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos

países proibirem a importação de bens que incorporem

materiais de espécies da fauna e flora selvagens protegidas,

incluindo, entre outros, marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores 

a informarem-se previamente sobre a legislação aplicável,

em particular os regulamentos aduaneiros em vigor nos

países em causa.

The ChIlD JeSuS, DReSSeD AND SeATeD ON A ROCk,
hOlDING A DOVe (hOly SPIRIT)
partially painted and gilt ivory sculpture, ebony base, 

Indo-Portuguese, 18th C. (mid), wear to the gilt

286 MeNINO JeSuS
escultura de roca com face e colo, antebraços e mãos,

tornozelos e pés em marfim, olhos pintados, estrutura 

e cabelo de madeira, Hispano-Filipina, séc. XVII/XVIII,

restos do forro do tecido

Dim. - 22 cm; Peso - 110 g.

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. MARCOS, Margarita Mercedes Estella - "Marfiles

de las Províncias Ultramarinas e Orientales de España y

Portugal". México: Espejo de Obsidiana, 2010, 2ª Edição,

pp. 158-179, nºs 69 a 92.

Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se devidamente

certificado: nº 22PTLX06791C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos

países proibirem a importação de bens que incorporem

materiais de espécies da fauna e flora selvagens protegidas,

incluindo, entre outros, marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores 

a informarem-se previamente sobre a legislação aplicável,

em particular os regulamentos aduaneiros em vigor 

nos países em causa.

The ChIlD JeSuS
roca sculpture with  ivory face and neck, forearms and

hands, ankles and feet, painted eyes, wooden structure and

hair, Hispano-Philippine, 17th/18th C., traces of fabric lining
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288 CAbeçA De CRISTO CRuCIFICADO
escultura em haste de veado

parcialmente pintado, séc. XIX/XX

Dim. - 9,5 cm; Peso - 40 g.

€ 500 - 750

CRuCIFIeD ChRIST’S heAD
partially painted horn sculpture, 19th C.

VISTA ALTERNATIVA

287 CRISTO CRuCIFICADO
Lusíada, escultura em marfim, vertente Indo-Portuguesa, 

séc. XVIII (meados), cruz moderna

Dim. - 25,7 cm

€ 900 - 1.350

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão Portuguesa 

e a Arte do Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,

1991, p. 154, nº 425.

Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se devidamente

certificado: nº 22PTLX06784C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos

países proibirem a importação de bens que incorporem

materiais de espécies da fauna e flora selvagens protegidas,

incluindo, entre outros, marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores 

a informarem-se previamente sobre a legislação aplicável, 

em particular os regulamentos aduaneiros em vigor 

nos países em causa.

CRuCIFIeD ChRIST
ivory sculpture, Indo-Portuguese, 18th C. (mid), modern cross
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290 CRISTO CRuCIFICADO
Lusíada, escultura em marfim parcialmente policromado e dourado, vertente 

Indo-Portuguesa, séc. XVIII, pequenas faltas nos dedos, repintes no dourado

Dim. - 39 cm

€ 1.500 - 2.250

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

Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 154, nºs 427 e 428.

Este lote está sujeito às restrições CITES de exportação/importação 

e encontra-se devidamente certificado: nº 22PTLX09104C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos países proibirem 

a importação de bens que incorporem materiais de espécies da fauna e flora

selvagens protegidas, incluindo, entre outros, marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores a informarem-se

previamente sobre a legislação aplicável, em particular os regulamentos

aduaneiros em vigor nos países em causa.

CRuCIFIeD ChRIST
partially polychrome and gilt ivory sculpture, Indo-Portuguese, 18th C., 

minor faults on the fingers, repaints on the gilding

289 CAlVáRIO - CRISTO CRuCIFICADO, NOSSA 
SeNhORA, SãO JOãO e SANTA MARIA MADAleNA
Lusíada, esculturas em marfim parcialmente pintado,

vertente Indo-Portuguesa, séc. XVIII, falta no cendal 

de Cristo, base e cruz posteriores em madeira exótica com

entalhamentos dourados e aplicações em prata relevada,

pratas sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017,

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

Dim. - (Cristo) 29 cm; (total) 104 cm

€ 2.000 - 3.000

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

“Imaginária Luso-Oriental”. Lisboa: Imprensa Nacional -

Casa da Moeda, 1983, p. 115, nº 150.

Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se devidamente

certificado: nº 22PTLX09152C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos

países proibirem a importação de bens que incorporem

materiais de espécies da fauna e flora selvagens protegidas,

incluindo, entre outros, marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores 

a informarem-se previamente sobre a legislação aplicável,

em particular os regulamentos aduaneiros em vigor nos

países em causa.

The CAlVARy - CRuCIFIeD ChRIST, OuR lADy, SAINT
JOhN AND SAINT MARy MAGDAleNe
partially painted ivory carvings, Indo-Portuguese, 18th C.,

fault on the sendal of Christ, late exotic wood base and

cross with gilt carvings and silver applications en relief,

unmarked silver, pursuant to Decreto-Lei nº 120/2017, 

of 15 September - art. 2, no. 2, subparagraph c)
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291 AlMOFARIz PequeNO
Lusíada, marfim torneado, séc. XVI/XVII,

pequena falta no bordo, uma falta grande

e outras pequenas faltas na base,

falta do pilão

Dim. - 10,5 cm

€ 700 - 1.050

Nota: vd. catálogo da exposição “A

Expansão Portuguesa e a Arte do Marfim”.

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,

1991, pp. 200-201, nºs 589 a 602.

Este lote está sujeito às restrições CITES

de exportação/importação e encontra-se

devidamente certificado: nº

22PTLX09109C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o

facto de diversos países proibirem a

importação de bens que incorporem

materiais de espécies da fauna e flora

selvagens protegidas, incluindo, entre

outros, marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais

compradores a informarem-se

previamente sobre a legislação aplicável,

em particular os regulamentos aduaneiros

em vigor nos países em causa.

A SMAll MORTAR
turned ivory, 16th/17th C., minor fault on

the edge, a large fault and other minor

faults on the base



292 FIGuRA FeMININA euROPeIA SeGuRANDO FRASCO
placa em marfim esculpido, parte superior com inscrição

em caracteres árabes, Índia Mogol, séc. XVIII, pequenos

restauro na parte posterior, moldura posterior 

em marfim gravado

Dim. - 24,3 x 11,2 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se devidamente

certificado: nº 17PTLX05655/C.

VISTA ALTERNATIVA
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A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos

países proibirem a importação de bens que incorporem

materiais de espécies da fauna e flora selvagens

protegidas, incluindo, entre outros, marfim, 

coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores a

informarem-se previamente sobre a legislação aplicável,

em particular os regulamentos aduaneiros em vigor nos

países em causa.

AN euROPeAN FeMAle FIGuRe 
hOlDING A FlASk
carved ivory plaque, upper part with

inscription in arabic characters, Mughal

Empire, India, 18th C., small restoration 

on the back, late engraved ivory frame
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293 SeNhORA euROPeIA SeNTADA eM CADeIRA 
De PATINS SeGuRANDO uMA GARRAFA 
e uMA TAçA eM PORCelANA ChINeSA
iluminura sobre papel, Índia - Rajastão, provavelmente Bikaner,

séc. XVIII (1º quartel), pequeno defeito no papel

Dim. - 17,5 x 10,5 cm

€ 5.000 - 7.500

euROPeAN lADy SITTING ON A SleD ChAIR hOlDING 
A ChINeSe PORCelAIN bOTTle AND A CuP
miniature on paper probably Bikaner, Indian - Rajasthan, 

18th C. (1st quarter), minor defect on paper
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294 “bOuleVARD hAuSSeMAN (ASPeCTO)”
têmpera sobre cartão, faltas e furo no

suporte, não assinada, numerada com o

número 2 em etiqueta colada na frente sobre

a pintura, verso com catálogo da Exposição

Impression Ó-Futurista -  realizada no Salão

da ROYAL-PHOTO, Rua do Carmo - 55, 1º, 

de 15 a 20 de Fevereiro de 1925, e cartão 

de visita, de Pedro Victor Nobre 

da Costa Sequeira

Dim. - 30,5 x 38 cm

€ 300 - 450

“bOuleVARD hAuSSeMAN (ASPeCT)”
tempera on cardboard, faults and hole in the

support, unsigned, numbered 2 on a label

attached to the front, back with exhibition

catalogue Impression Ó-Futurista - realizada

no Salão da ROYAL-PHOTO, Rua do Carmo -

55, 1º, de 15 a 20 de Fevereiro de 1925, 

and business card, by Pedro Victor Nobre 

da Costa Sequeira
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295 FRANCIS SMITh 1881-1961
“LA CORRIDA”
guache sobre papel, 

assinado e datado de 1927

Dim. - 50 x 62 cm

€ 5.000 - 7.500

“lA CORRIDA”
gouache on paper, signed

and dated 1927
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296 AlMADA NeGReIROS 1893-1970
SEM TÍTULO - INSTRUMENTOS
MUSICAIS E CACHIMBO
tinta-da-China sobre papel, rasgões,

pequenos defeitos e colagem 

na margem superior do papel, 

papel oxidado, não assinada

Dim. - 32 x 22 cm

€ 3.000 - 4.500

uNTITleD - MuSICAl INSTRuMeNTS
AND PIPe
India ink on paper, tears, minor defects

and gluing on the top edge 

of the paper, oxidized paper, unsigned
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297 AlMADA NeGReIROS 1893-1970
SEM TÍTULO - SENHORA
SENTADA COM FLOR
tinta-da-China sobre papel, papel

oxidado e com alguns picos de

acidez, assinada e datada de 1928

Dim. - 33,5 x 22,5 cm

€ 5.000 - 7.500

uNTITleD - lADy SITTING 
AND hOlDING A FlOWeR
India ink on paper, oxidised 

paper with some foxing, 

signed and dated 1928
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298 ROlANDO Sá NOGueIRA 1921-2002
NU FEMININO DEITADO
técnica mista sobre papel, verso com carvão

sobre papel “Nu masculino”, não assinado,

verso com inscrição manuscria

Dim. - 48,5 x 68 cm

€ 2.500 - 3.750

Notas: Conforme etiquetas apostas no verso:

1- “Foi oferecido ao meu marido Rui Mendes

Paula que à época era colega”;

2 -”quadro feito por Rolando Sá Nogueira 

na época em q. se formou na Escola Superior

de Belas Artes”;

3 - “Rolando Nogueira a partir de 1946”

FeMAle NuDe lyING
mixed technique on paper, back with charcoal

on paper “Male Nude”, unsigned, back with

handwritten inscription
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299 CÂNDIDO COSTA PINTO 1911-1977
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, pequenas faltas 

na policromia, assinado

Dim. - 61 x 76 cm

€ 4.000 - 6.000

uNTITleD
oil on canvas, minor faults 

on polychrome, signed
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300 JÚlIO ReSeNDe 1917-2011
SEM TÍTULO
pastel sobre papel, assinado,

dedicado e datado de 1989

Dim. - 24,5 x 17,5 cm

€ 1.200 - 1.800

uNTITleD
pastel on paper, signed,

dedicated and dated 1989
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301 FRANCIS SMITh 1881-1961
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, assinado

Dim. - 47 x 56 cm

€ 3.000 - 4.500

Nota: A Cabral Moncada Leilões

regista e agradece ao Dr. Jorge

Gonçalves da Costa a confirmação

da Autoria da presente obra..

uNTITleD
oil on canvas, signed
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302 AMADeO De SOuzA-CARDOSO 1887-1918
“TU PARS? - OUI J’AI MAL AU COEUR”
aguarela sobre papel, assinada 

Dim. - 15,5 x 20,5 cm

€ 20.000 - 30.000

Nota: obra representada com fotografia no catálogo

da Exposição “Centenário do Nascimento de

Amadeo de Souza Cardoso - 1887-1987”, reealizada

no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste

Gulbenkian, Lisboa, 1987, p. 495.

“Tu PARS? - OuI J’AI MAl Au COeuR”
watercolour on paper, signed
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303 DOMINGOS REBELO 1891-1975
PREPARAÇÃO DO BOI 
PARA O CORTEJO
óleo sobre tela, pequenos 

restauros, assinado

Dim. - 43 x 53 cm

€ 3.000 - 4.500

PREPaRING thE Ox 
fOR thE PROcESSION
oil on canvas, small restoration, signed
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304 fRaNcIS SMIth 1881-1961
SEM TÍTULO
guache sobre papel, ligeiras faltas

na camada pictórica, assinado

Dim. - 44,5 x 37 cm

€ 4.500 - 6.750

UNtItLED
gouache on paper, minor faults

on the painting, signed
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305 JOSÉ DE GUIMaRÃES NASC. 1939
“ÉCOUTANT UNE FEMME CHANTER
DANS LA NUIT” DA SÉRIE HONG
KONG (1997)
técnica mista sobre papel, assinada

Dim. - 58 x 77 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: etiqueta da Galeria Maeght,

Barcelona, identificando a obra, 

colada no verso.

“ÉcOUtaNt UNE fEMME chaNtER
DaNS La NUIt” fROM thE hONG
KONG SERIES (1997)
mixed technique on paper, signed
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306 JOSÉ DE GUIMaRÃES NASC. 1939
“FEMEA”
técnica mista sobre papel, 

assinada e datada de 1992

Dim. - 72 x 56 cm

€ 3.000 - 4.500

“fEMEa”
mixed technique on paper, 

signed and dated 1992
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307 JÚLIO POMaR 1926-2018
“TIGRE AZUL” 
colagem e pintura acrílica

sobre tela colada em tela,

a tela superior apresenta

pequenas ondulações próprias

da técnica utilizada,
assinada e datada de 1980

Dim. - 113 x 71 cm

€ 120.000 - 180.000

Nota: vd. “Júlio Pomar -

Catálogo «Raisonné» II -

Pinturas e «Assemblages» 1968-

1985 - de Ingres a Mallarmé”.

Paris: Éditions de la Différence,

2001, pp. 232 e 233, nº 319.

“tIGRE azUL”
collage and acrylic painting on

canvas pasted on canvas, the

superior canvas has ondulations

natural to the used technique,

signed and dated 1980
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308 MaNUEL D’aSSUMPÇÃO 1926-1969
SEM TÍTULO
guache sobre papel, 

assinado e datado 1960

Dim. - 29 x 41,6 cm

€ 3.500 - 5.250

Proveniência: Colecção Arq. Francisco Correia.

UNtItLED
gouache on paper, signed and dated 1960
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309 JULIÃO SaRMENtO 1948-2021
“ESTABLISHING A CODE FOR
ISSUE OF TASTE (ÉTUDE)”
acrílico sobre papel, 

assinado, datado de 2002 e

numerado #1704, no verso 

Dim. - 32,5 x 50,3 cm

€ 4.500 - 6.750

Proveniência: Colecção Arq.

Francisco Correia.

“EStaBLIShING a cODE fOR ISSUE
Of taStE (ÉtUDE)”
acrylic on paper, signed, dated 2002

and numbered #1704, on back
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310 JÚLIO RESENDE 1917-2011
SEM TÍTULO
óleo sobre laminado de madeira,

assinado e datado de 1985

Dim. - 70 x 55 cm

€ 10.000 - 15.000

UNtItLED
oil on plywood, signed 

and dated 1985
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311 MaNUEL caRGaLEIRO NASC. 1927
SEM TÍTULO
guache sobre papel, assinado e datado

de 1999, na frente e no verso

Dim. - 38 x 28,5 cm

€ 8.500 - 12.750

Nota: obra acompanhada por

certificado de autenticidade emitido

pelo Autor, datado de 2022

UNtItLED
gouache on paper, signed and dated

1999, front and back.
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312 MaNUEL caRGaLEIRO NASC. 1927
SEM TÍTULO
guache sobre papel, 

assinado e datado de 1992

Dim. - 30,5 x 20,5 cm

€ 7.000 - 10.500

Nota: obra acompanhada por certificado

de autenticidade emitido pelo Autor,

datado de 2022.

Segundo informação do proprietário a

presente obra, foi adquirida na Galeria

Neupergama, Torres Novas.

UNtItLED
gouache on paper, signed and dated 1992
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313 aNtÓNIO chaRRUa 1925-2008
SEM TÍTULO
tríptico, óleo sobre tela, 

assinado e datado de 1994

Dim. - 46 x 114,5 cm

€ 10.000 - 15.000

UNtItLED
triptych, oil on canvas, signed and

dated 1994
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314 ÁLVaRO LaPa 1939-2006
“PLURADOR (3)” (DA SÉRIE “PLURADOR”)
acrílico e colagem sobre platex, ínfimos defeitos 

no suporte, assinado

Dim. - 114 x 39,5 cm

€ 12.000 - 18.000

Nota: a presente obra encontra-se reproduzida no

catálogo "Álvaro Lapa - Plurador". Torres Novas:

Galeria Neupergama, 2003, p. 13.

“PLURaDOR (3)” (fROM thE “PLURaDOR” SERIES)
acrylic and collage on chipboard, signed
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315 MÁRIO cESaRINY 1923-2006
SEM TÍTULO
técnica mista sobre cartão, assinada

Dim. - 19 x 28 cm

€ 2.500 - 3.750

Proveniência: Colecção Arq. Francisco

Correia, tendo-nos sido informado que a obra

provinha do espólio do poeta Daniel Filipe.

UNtItLED
mixed technique on cardboard, signed
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316 ÁLVaRO LaPa 1939-2006
SEM TÍTULO (DA SÉRIE
“PRESIDIARIAMENTE”)
acrílico, pastel de óleo e colagens

sobre papel, assinado

Dim. - 33,5 x 48,5 cm

€ 3.500 - 5.250

Proveniência: Colecção 

Arq. Francisco Correia.

UNtItLED (fROM thE SERIES
“PRESIDIaRIaMENtE”)
acrylic, oil pastel and collage 

on paper, signed
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317 ÁLVaRO LaPa 1939-2006
“ORAL” (DA SÉRIE “ORAL”)
tinta da China sobre papel, 

assinada e numerada 6-16/10

Dim. - 85 x 60 cm

€ 5.000 - 7.500

Nota: segundo informação do proprietário, a presente

obra foi adquirida na Galeria Neupergama, Torres Novas.

“ORaL” (fROM thE “ORaL” SERIES)
India ink on paper, signed and numbered 6-16/10



CABRAL MONCADA LEILÕES 219 | 12 DE DEZEMBRO DE 2022 283

318 ÁLVaRO LaPa 1939-2006
SEM TÍTULO (DA SÉRIE “MORADAS”)
acrílico sobre tela, assinado

Dim. - 50 x 60 cm

€ 6.000 - 9.000

Nota: obra reproduzida em “Cordeiros 2002 -

Mestres da pintura”. Porto: Galeria Cordeiros,

2002, pp. 104-105.

UNtItLED (fROM thE SERIES “MORaDaS”)
acrylic on canvas, signed
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319 NORONha Da cOSta 1942-2020
SEM TÍTULO (SENHORAS)
tinta celulósica sobre tela, assinada

Dim. - 73 x 92 cm

€ 2.000 - 3.000

UNtItLED (LaDIES)
cellulose paint on canvas, signed

320 NORONha Da cOSta 1942-2020
SEM TÍTULO (FRUTOS)
tinta celulósica sobre tela, 

assinada

Dim. - 54 x 64,5 cm

€ 1.500 - 2.250

UNtItLED (fRUItS)
cellulose ink on canvas, signed



321 SEVERO PORtELa JÚNIOR 1898-1985
“FRUTOS”
óleo sobre tela, assinado, assinado 

e datado de 1969, no verso

Dim. - 100 x 90 cm

€ 2.000 - 3.000

“fRUtOS”
oil on canvas, signed, back signed 

and dated 1969
285
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322 MaLUDa 1934-1999
“ÓBIDOS II”
óleo sobre tela, 

assinado e datado de 1972

Dim. - 81 x 59,5 cm

€ 8.000 - 12.000

Nota: obra reproduzida em SILVA, Vieira

da; JAHNS, Sigrid; FRIGERIO, Simone;

O’NEILL, Alexandre - “Maluda”. Paris:

Editions du Manoir, p. 51.

“ÓBIDOS II”
oil on canvas, signed and dated 1972
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323 MaNUEL caRGaLEIRO NASC. 1927
SEM TÍTULO
guache sobre papel, 

assinado e datado de 1990

Dim. - 28 x 19 cm

€ 6.000 - 9.000

Nota: obra acompanhada por certificado

de autenticidade emitido pelo Autor,

datado de 2022.

Proveniência: Galeria Neupergama, 

Torres Novas.

UNtItLED
gouache on paper, signed and dated 1990

324 MaNUEL caRGaLEIRO NASC. 1927
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, 

assinada e datada de 2000

Dim. - 26,5 x 20,5 cm

€ 5.000 - 7.500

Nota: obra acompanhada por certificado

de autenticidade emitido pelo Autor,

datado de 2022.

UNtItLED
mixed technique on paper, 

signed and dated 2000
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325 MaNUEL caRGaLEIRO NASC. 1927
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, 

assinada e datada de 1994

Dim. - 24 x 16 cm

€ 4.000 - 6.000

Nota: obra acompanhada por certificado

de autenticidade emitido pelo Autor,

datado de 2022.

UNtItLED
mixed technique on paper, 

signed and dated 1994
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326 JÚLIO RESENDE 1917-2011
VISTA DE CÂMARA DE LOBOS
técnica mista sobre papel, pequenos

picos de acidez, assinada e datada

da Madeira - 1962

Dim. - 31 x 47 cm

€ 1.500 - 2.250

VIEw Of câMaRa DE LOBOS
mixed technique on paper, minor

foxing, signed and dated from

Madeira - 1962
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327 GUILhERME caMaRINha 1912-1994
SEM TÍTULO
guache sobre papel, dedicado,

assinado e datado de 1967

Dim. - 47,5 x 93,5 cm

€ 6.000 - 9.000

UNtItLED
gouache on paper, dedicated, 

signed and dated 1967
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Este lote está sujeito às restrições

CITES de exportação/importação 

e encontra-se devidamente

certificado: nº 22PTLX11106C.

A Cabral Moncada Leilões alerta

para o facto de diversos países

proibirem a importação de bens

que incorporem materiais de

espécies da fauna e flora selvagens

protegidas, incluindo, entre outros,

marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus

potenciais compradores 

a informarem-se previamente sobre

a legislação aplicável, em particular

os regulamentos aduaneiros em

vigor nos países em causa.

329 PEÇaS DE xaDREz
marfim esculpido, um dos conjuntos

tingido de vermelho, Indianas -

Vizagapatam, séc. XIX, falta da

orelha de um cavalo vermelho, outras

ínfimas faltas

Dim. - (Rei) 11,2 cm

€ 300 - 450

Este lote está sujeito às restrições

CITES de exportação/importação e

encontra-se devidamente certificado:

nº 22PTLX11030C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para

o facto de diversos países proibirem

a importação de bens que

incorporem materiais de espécies 

da fauna e flora selvagens

protegidas, incluindo, entre outros,

marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus

potenciais compradores a

informarem-se previamente sobre 

a legislação aplicável, em particular

os regulamentos aduaneiros 

em vigor nos países em causa.

chESS PIEcES
carved ivory, one of the sets dyed

red, India - Vizagapatam, 19th C.,

missing the ear of a red horse, 

other minor faults

328 PEÇaS DE xaDREz “BURMESE”
marfim esculpido, um dos conjuntos

tingido de vermelho, Chinesas, séc.

XIX, desgaste 

no vermelho

Dim. - (Rei) 10,7 cm

€ 300 - 450

“BURMESE” chESS PIEcES
carved ivory, one of the sets

dyed red, Chinese, 19th C.,

wear to the red
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330 taBULEIRO DE DUPLa-facE 
DE xaDREz E DE GaMÃO
victoriano (1837-1901), madeira

integralmente lacada a negro ,

decoração a dourado 

e policromada “Flores e outros

motivos vegetalistas” 

e incrustações de madrepérola,

cantos da face do tabuleiro de

xadrez “Cartas de Jogar de cada

um dos naipes”, face do tabuleiro

de gamão com monograma W.S.C.,

face do tabuleiro de xadrez 

com inscrição numa das cartas

E.O.WARD TO W.S.COLVIN -

presumível dedicatória ao primitivo

proprietário, Inglês, pequenas 

faltas na laca, sinais de uso

Dim. - 46 x 46 cm

€ 3.000 - 4.500

Nota: exemplar semelhante integra

a colecção do Metropolitan Museum

de Nova Iorque, estando indicado

que pertencia à colecção Pfeiffer. 

- vd.

https://www.metmuseum.org/art/c

ollection/search/201482,

consultado a 21-11-2022 às 16:19.

a DOUBLE-SIDED chESS aND
BacKGaMMON BOaRD
Victorian (1837-1901), fully black

lacquered wood, gilt and

polychrome decoration “Flowers

and other plant motifs” and

mother-of-pearl inlays, corners of

the chessboard face “playing cards

in each of the suits”, backgammon

board face with W.S.C. monogram,

chessboard face with inscription 

on one of the cards E.O.WARD TO

W.S.COLVIN - presumed dedication

to the primitive owner, English,

minor faults on the lacquer, 

signs of use
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332 PEÇaS DE xaDREz “PEPYS”
marfim esculpido e vazado, um dos conjuntos tingido de

negro, Anglo-Indianas, séc. XIX, rei negro com pequena

falta, pequenos restauros, pequenas faltas e defeitos

Dim. - (rei) 8,5 cm

€ 400 - 600

Nota: Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se devidamente

certificado: nº 20PTLX07155C .

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto 

de diversos países proibirem a importação 

de bens que incorporem materiais de espécies 

da fauna e flora selvagens protegidas, incluindo, 

entre outros, marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais 

compradores a informarem-se 

previamente sobre a legislação

aplicável, em particular 

os regulamentos aduaneiros 

em vigor nos países em causa.

331 PEÇaS DE xaDREz “JaEGER”
madeira esculpida “Figuras do arquipélago

da Filipinas”, um dos conjuntos escurecido,

Filipinas, séc. XX, pequenas faltas na base

Dim. - (rei) 9 cm

€ 400 - 600

Nota: integrou a Colecção Jaeger 

e o leilão da Phllips, Londres, 

Junho de 1988.

“JaEGER” chESS PIEcES
carved wood “Philippine’s

figures”, one of the sets 

is darkened, Philippines,

20th C., minor faults 

in the base

“PEPYS” chESS PIEcES
carved and pierced ivory,

one of the sets dyed

black, Anglo-Indian, 

19th C., dyed King 

with minor fault, 

small restoration, 

minor faults and defects



333 PEÇaS E taBULEIRO DE xaDREz 
JOhN JaQUES aND SON - MODELO StaUtON
peças em madeira entalhada, um dos conjuntos

tingido de negro, tabuleiro em madeira, estojo em

mogno com chave, Inglesas, séc. XIX (4º quartel),

pequenos sinais de uso, peças marcadas, estojo

marcado THE ORIGINAL STAUNTON CHESSMEN 

- JOHN JAQUES & SON, LIMITED 

-  LONDON, ENGLAND

Dim. - 11 x 21,5 x 16 cm

€ 600 - 900

Nota: edição limitada, de Londres.

chESS PIEcES aND BOaRD JOhN JaQUES 
aND SON - StaUNtON MODEL
carved wooden pieces, one of the sets dyed black,

wooden board, mahogany case with key, English,

19th C. (4th quarter), signs of use, marked pieces,

marked case THE ORIGINAL STAUNTON

CHESSMEN - JOHN JAQUES & SON, LIMITED 

- LONDON, ENGLAND

VISTA ALTERNATIVA



335 “MaEStRO E SEIS MÚSIcOS”
sete esculturas em marfim, provavelmente peças de Xadrez, bases em

madeira torneada e parcialmente pintada “Pipas”, duas pipas de tonalidade

mais clara, Alemãs, séc. XIX/XX, pequenos restauros

Dim. - (a mais alta) 12 cm

€ 600 - 900

Nota: vd.” O Xadrez e o Cérebro - Arte e Ciência”. Lisboa: Franco Maria

Ricci - Fundação Champalimaud, 2021, p. 166.

Este lote está sujeito às restrições CITES de exportação/importação e

encontra-se devidamente certificado: nº 20PTLX02678C e 22PTLX10898C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos países proibirem a

importação de bens que incorporem materiais de espécies da fauna e flora

selvagens protegidas, incluindo, entre outros, marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores a informarem-se

previamente sobre a legislação aplicável, em particular os regulamentos

aduaneiros em vigor nos países em causa.

334 PEÇaS DE JOGO - BUStOS DE fIDaLGOS
duas esculturas em buxo, provavelmente

Flamengas, séc. XVII, uma escultura com 

uma marca ilegível no verso datada de 1634

Dim. - (cada) 5,5 cm

€ 500 - 750

“MaEStRO aND SExtEt Of MUSIcIaNS”
seven ivory sculptures, probably chess

pieces, turned and partially painted wood

bases “Barrels”, German, 19th/20th C.,

small restoration

VISTA ALTERNATIVA
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GaME PIEcES - BUStS
Of NOBLEMEN
two boxwood sculptures,

probably Flemish, 

17th C., a sculpture 

with an illegible mark 

on the back dated 1634
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337 PEÇaS E tRêS DaDOS DE PachISI
um conjunto tingido de vermelho, outro

tingido de verde e dois outros parcialmente

tingidos, um de castanho e outro de

vermelho, Indianos, séc. XVII/XVIII, sinais 

de uso, acompanhado por estojo inglês 

do séc. XIX em madeira folheada a mogno

com falta do embutido protector da chave,

outras pequenas faltas e colagem

Dim. - (peças) 4 cm; (dados) 8,5 cm; (estojo)

11,5 x 23 x 15,5 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. catálogo da exposição “Jogos

Cruzados - viagens entre Oriente e

Ocidente”. Lisboa: Museu Nacional de Arte

Antiga, 2022, pp. 104-115.

Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se

devidamente certificado: nº 20 PTLX 03871C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto

de diversos países proibirem a importação

de bens que incorporem materiais de

espécies da fauna e flora selvagens

protegidas, incluindo, entre outros, marfim,

coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais

compradores a informarem-se previamente

sobre a legislação aplicável, em particular os

regulamentos aduaneiros em vigor nos

países em causa.

PachISI PIEcES aND thREE DIcE
carved ivory, one set dyed red, another dyed

green, two sets partially dyed, one in brown

and the fourth in red, Indian, 17th C., with

burr-mahogany veneered english 19th C.

case, case with fault on the keyhole’s

protection, minor faults and glueing

INDIaN cOURt fIGURE'S
twelve game’s carved ivory

sculptures, Indian, 19th C., 

faults, one marked piece

336 “fIGURaS INDIaNaS DE cORtE”
doze peças de jogo em marfim esculpido, Indianas, séc. XIX, faltas,

pequenos defeitos, uma peça marcada

Dim. - (a maior) 8 cm

€ 200 - 300

Nota: Este lote está sujeito às restrições CITES de exportação/importação

e encontra-se devidamente certificado: nº 22PTLX05775C .

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos países 

proibirem a importação de bens que incorporem materiais de espécies 

da fauna e flora selvagens protegidas, incluindo, entre outros, marfim,

coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores a informarem-se

previamente sobre a legislação aplicável, em particular os regulamentos

aduaneiros em vigor nos países em causa.
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339 taBULEIRO DE xaDREz/xIaNGQI, 
cONJUNtO DE PEÇaS E EStOJO
tabuleiro desdobrável em madeira exótica

com embutidos de madrepérola “Aves fantásticas”

e “Dragões entre nuvens”, peças 

de porcelana, um conjunto com inscrições em

caracteres chineses a negro, outro conjunto com

inscrições em caracteres chineses a vermelho,

caixa em tamarindo com aplicações em latão

recortado, Chineses, séc. XIX (4º quartel),

tabuleiro com sinais de uso, peças com

esbeiçadelas, faltas no vidrado e desgaste 

nas inscrições, estojo com pequenos defeitos

Dim. - (tabuleiro aberto) 6 x 50 x 50 cm; 

(caixa) 8 x 14 x 9 cm; (peça) 2,5 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: integrou a colecção Jaeger.

a xIaNGQI chESS BOaRD, 
PIEcES SEt aND caSE
exotic wood folding board with mother-of-pearl

inlays “Imaginary birds” and “Dragons among

clouds”, porcelain pieces , one set with black

inscriptions in Chinese characters, other set with

and red inscriptions in Chinese characters,

tamarind case with scalloped brass applications,

Chinese, 19th C. (4th quarter), board with signs of

use, pieces with chips, faults on the glaze and

wear on the inscriptions, case with minor defects

338 OItO PEÇaS DE xaDREz “QUatRO REIS” 
E “QUatRO RaINhaS”
marfim esculpido, quatro peças tingidas de

vermelho, Chinesas, séc. XIX, uma peça vermelha

com falta de parte da base, outras pequenas faltas

Dim. - (a maior) 13,5 cm

€ 200 - 300

Nota: Este lote está sujeito às restrições CITES de exportação/importação 

e encontra-se devidamente certificado: nº 22PTLX05778C .

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos países proibirem 

a importação de bens que incorporem materiais de espécies da fauna e flora

selvagens protegidas, incluindo, entre outros, marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores a informarem-se

previamente sobre a legislação aplicável, em particular os regulamentos

aduaneiros em vigor nos países em causa.

EIGht chESS PIEcES, “fOUR KINGS” aND “fOUR QUEENS”
carved ivory, four pieces dyed red, Chinese, 19th C., a red piece

with part of the base missing, other minor faults
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340 caIxa
madeira lacada a cinábrio e esculpida

“Doutores”, madeira entalhada, vazada

e lacada a vermelho “Figuras orientais

a jogar Weiqi”, Chinesa - dinastia Ming

(1368-1644), interior com pequenas

faltas no lacado, pequenas fissuras

Dim. - 3,5 x 8 cm

€ 6.000 - 9.000

a BOx
carved, pierced and red lacquered

wood “Oriental figures playing Weiqi”,

Chinese, Ming dynasty (1368-1644),

interior with minor faults on the

lacquer, small cracks

VISTA ALTERNATIVA
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341 PaISaGEM cOM fIGURaS E RUíNaS
óleo sobre tela, escola Francesa, séc. XVIII,

reentelado, pequenos restauros

Dim. - 57,5 x 72 cm

€ 1.500 - 2.250

LaNDScaPE wIth fIGURES aND RUINS
oil on canvas, French school, 18th C.,

relined, small restoration
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342 NatUREza MORta - PEIxES, OVOS E tOMatE
óleo sobre tela, escola Espanhola, séc. XVIII (4º quartel),

assinado JOSEPH...(?) e datado de 1780, 

parte da assinatura não legível

Dim. - 69 x 86 cm

€ 3.000 - 4.500

StILL LIfE - fISh, EGGS aND tOMatO
oil on canvas, Spanish School, 18th C. (4th quarter),

signed JOSEPH...(?) and dated 1780, part of the

signature is unreadable



302

343 fIGURaS DE hOLaNDESES
quatro óleos sobre madeira, escola Holandesa, 

séc. XVIII, pequenos restauros, um suporte 

de madeira empenado, um com ínfimas faltas

na camada pictórica

Dim. - 26 x 18 cm

€ 2.000 - 3.000

DUtch fIGURES
four oils on wood, Dutch school, 18th C., small

restorations, one with warped wood support,

one with minor faults on the pictorical layer
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344 INtERIOR DE taBERNa
óleo sobre tela, escola

Holandesa, séc. XVIII,

reentelado, restauros

Dim. - 116,5 x 89 cm

€ 3.500 - 5.250

a taVERN ScENE
oil on canvas, Dutch school,

18th C., relined, restoration

345 cENa DE INtERIOR
óleo sobre madeira, pequenos

restauros, pequena falta na

camada pictórica, assinado 

G. VANDEN DAILE 

e datado de 1859

Dim. - 71 x 90,5 cm

€ 2.500 - 3.750

a DOMEStIc ScENE
oil on wood , small restoration,

minor fault on the pictorial

layer, signed G. VANDEN DAILE

and dated 1859
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346 REtRatO DE fIDaLGO VEStIDO DE MaRtE
óleo sobre tela, escola Flamenga, séc. XVII/XVIII,

reentelado, restauros, faltas na camada pictórica, assinado

G. HOET - provavelmente Gerard Hoet (1648-1733)

Dim. - 115,5 x 75 cm

€ 11.400 - 17.100

PORtRaIt Of a NOBLEMaN DRESSED aS MaRS
oil on canvas, Flemish school, 17th/18th C., 

relined, restoration, faults on the pictorial layer,

signed G. HOET - probably Gerard Hoet (1648-1733)
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347 BaRcOS Na PRaIa
óleo sobre tela, escola

Francesa, séc. XIX (4º quartel),

pequenos restauros, assinado

E. GIRARD, datado de 1886

Dim. - 64 x 118 cm

€ 1.500 - 2.250

BOatS ON thE BEach
oil on canvas, French school,

19th C. (4th quarter), small

restorations, signed E. GIRARD,

dated 1886
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348 PaStORa E aNIMaIS JUNtO a RUINaS
óleo sobre tela atribuível a Philipp Peter Roos,

dito Rosa de Tivoli (c. 1655-1706), escola

Italiana, séc. XVII, reentelado, restauros

Dim. - 81 x 103 cm

€ 2.500 - 3.750

ShEPhERDESS aND aNIMaLS BY thE RUINS
oil on canvas attributable to Philipp Peter Roos,

called Rosa da Tivoli (c. 1655-1706), Italian

school, 17th C., relined, restoration
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350 PaISaGEM cOM fIGURaS 
E GaDO
óleo sobre tela, escola

Inglesa, séc. XIX, reentelado,

restauros, tabela atribuindo 

a RICHARD ANSDELL 

(1815-1885)

Dim. - 100 x 140 cm

€ 2.500 - 3.750

LaNDScaPE wIth fIGURES
aND cattLE
oil on canvas, English School,

19th C., relined, restoration,

wood label assigning 

to RICHARD ANSDELL 

(1815-1885)

349 PaISaGEM - PaStORES 
E GaDO JUNtO a caStELO
óleo sobre tela, 

escola Europeia, séc. XVIII,

reentelado e restaurado

Dim. - 83 x 98 cm

€ 700 - 1.050

LaNDScaPE - ShEPhERDS
aND cattLE BY thE caStLE
oil on canvas, European school,

18th C., relined and restored
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351 MaRINha
óleo sobre tela, escola Europeia, 

séc. XVIII/XIX, reentelado, pequenos

restauros, ligeiras faltas na camada

pictórica, assinado com monograma

Dim. - 88,5 x 139 cm

€ 2.000 - 3.000

a MaRINE
oil on canvas, European school,

18th/19th C., relined, small restoration,

minor faults on the pictorial layer,

signed with monogram
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352 VISta Da tORRE DE BELÉM 
óleo sobre folha de Flandres segundo

aguarela de Clarkson Stanfield (1793-1867),

escola Inglesa, séc. XIX, ínfimos restauros

Dim. - 21,5 x 25 cm

€ 600 - 900

Nota: o original, datado de 1833, 

encontra-se na Galeria de Arte 

Whitworth, em Manchester - vd.

http://gallerysearch.ds.man.ac.uk/Detail/9

71 - consultado a 14-09-2022 às 14:40.

VIEw Of thE BELEM tOwER
oil on tinplate after watercolour by

Clarkson Stanfield (1793-1867), English

School, 19th C., small restoration

353 PaISaGEM
óleo sobre madeira, escola

Francesa, séc. XIX/XX, 

assinada A. BASTIEN -

provavelmente Alfred

Theodore Joseph Bastien

(1873-1955)

Dim. - 50 x 60 cm

€ 800 - 1.200

a LaNDScaPE
oil on wood, French school,

19th/20th C., signed A.

BASTIEN - probably Alfred

Theodore Joseph Bastien

(1873-1955)
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354 PaISaGEM cOM 
fIGURaS E RIO
óleo sobre tela, escola

Holandesa, séc. XVIII,

reentelado, restauros

Dim. - 60,5 x 88 cm

€ 2.000 - 3.000

LaNDScaPE, fIGURES
BY thE RIVER
oil on canvas, Dutch

school, 18th C., 

relined, restoration

355 tORRE DE LONDRES
óleo sobre tela, reentelado, restauros, 

assinado J. HALE-SANDERS e datado 1885

Dim. - 47 x 67 cm

€ 1.200 - 1.800

thE tOwER Of LONDON 
oil on canvas, relined, restoration, signed 

J. HALE-SANDERS and dated 1885
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356 fIGURaS EM tRaJES tRaDIcIONaIS
três óleos sobre tela, escola Espanhola, 

séc. XIX, pequenas faltas nas camadas pictóricas

Dim. - 40 x 30 cm

€ 1.800 - 2.700

fIGURES IN tRaDItIONaL cOStUMES
three oils on canvas, Spanish School, 19th C.,

minor faults on the pictorial layer
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357 “DER tRäUMER”
óleo sobre tela, restauros, assinado HANS LOOSCHEN

- provavelmente Hans Looschen (1859-1923)

Dim. - 79 x 63 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: a presente pintura foi vendido a 3-05-2001 na

leiloeira Fischer, Luicerna, Suíça - vd.

https://www.artprice.com/artist/43553/hans-

looschen/painting/2116562/der-traumer

lots_search_uniq_id=4800179441928011693&keyword=

Der+Traumer&p=1 - consultado a 3-11-2022 às 16:25.

“DER tRäUMER”
oil on canvas, signed HANS LOOSCHEN - probably

Hans Looschen (1859-1923)
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358 PaISaGEM MONtaNhOSa - 
PEScaDOR NO LaGO
óleo sobre tela, escola Inglesa, séc. XIX

(4º quartel), reentelado, assinado G. B.

YARNOLD - provavelmente George B.

Yarnold (séc. XIX-XX)

Dim. - 76,5 x 63,5 cm

€ 700 - 1.050

MOUNtaIN LaNDScaPE -
fIShERMaN BY thE LaKE
oil on canvas, English School, 19th C.

(4th quarter), relined, signed G. B.

YARNOLD - probably George B.

Yarnold (19th-20th century)
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359 MaRINhaS - BaRcOS 
NO tEJO JUNtO a LISBOa
par de aguarelas sobre papel,

Inglesas, séc. XIX, inscrições

manuscritas ilegíveis, manchas 

de humidade

Dim. - (mancha) 44,5 x 68 cm

€ 2.500 - 3.750

MaRINES - BOatS ON thE
taGUS NEaR LISBON
a pair of watercolours 

on paper, English, 19th C.,

unreadable manuscript

inscriptions, moisture stains
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361 aNJOS
par de esculturas barrocas 

em madeira entalhada, decoração

policromada e dourada,

Portugueses, séc. XVIII, pequenas

faltas, faltas na policromia 

e no dourado, fissuras, ligeiros

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 52 cm

€ 1.500 - 2.250

aNGELS
a pair of wooden baroque sculptures

polychrome and gilt decoration,

Portuguese, 18th C., minor faults,

faults on polychrome and gilding,

cracks, traces 

of wood insects

360 PaR DE tOchEIROS DE ESPIGÃO
barrocos, madeira entalhada e dourada,

pés zoomórficos, espigões de ferro,

Espanhóis, séc. XVIII, pequeno restauro

Dim. - 63,5 cm

€ 400 - 600

a PaIR Of tORchèRES wIth SPIKES 
Baroque, carved and gilt wood,

zoomorphic feet, iron spikes, Spanish,

18th C., small restoration
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362 aRMaS DO REINO DE PORtUGaL 
cOM SUPORtES “SERPES 
aLaDaS” E LIStEL PENDENtE 
cOM INSíGNIaS 
DE ORDENS MILItaRES
retábulo em castanho entalhado e

vazado, Português, séc. XIX (princípios),

falta de uma extremidade possivelmente

com Cruz da Ordem de Cristo, pequenos

defeitos, sinais de uso

Dim. - 61 x 64 x 9,5 cm

€ 1.800 - 2.700

cOat Of aRMS Of thE KINGDOM Of
PORtUGaL wIth SUPPORtERS
“wINGED wYRMS” aND PENDaNt
LIStEL wIth INSIGNIa 
Of MILItaRY ORDERS
carved and pierced chestnut altarpiece,

Portuguese, 19th C. (early), missing an

end possibly with the Cross of the Order

of Christ, minor defects, signs of use

363 MOLDURa cOM VISta REctaNGULaR
madeira entalhada e dourada, Espanhola,

séc. XVIII, pequenas faltas 

nos enrolamentos, pequenas faltas 

e desgaste no dourado

Dim. - 31 x 22,5 cm

€ 350 - 525

a REctaNGULaR fRaME
carved and gilt wood, Spanish, 18th C.,

minor faults on the windings, minor faults

and wear on the gilding
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364 taBULEIRO DE xaDREz 
E DE GaMÃO
D. Maria I (1777-1816), sicupira

negra com bordo exterior em

vinhático, tabuleiro de xadrez

com embutidos de pau-cetim 

e sicupira negra, pedras 

de gamão em marfim torneado,

tendo um dos conjuntos fundos

tingidos a vermelho, Português,

faltas e defeitos no tabuleiro,

falta de quatro pedras de

gamão, peças de xadrez não

originais em pau-cetim e

madeira ebanizada com falta 

de parte de um peão

Dim. - 5 x 88 x 79 cm; 

Peso - 1.210 g.

€ 500 - 750

a chESS  aND BacKGaMON BOaRD
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), black

Brazilian chestnut with Brazilian mahogany outer rim,

chessboard with satinwood inlays and black Brazilian

chestnut, turned ivory backgammon pieces, one of the

sets has red-dyed backgrounds, Portuguese, board

with faults and defects, missing of four backgammon

pieces, non-original satinwood and ebonized wood

chess pieces with missing part of a pawn

Nota: Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se

devidamente certificado: nº 22PTLX10876C. 

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto 

de diversos países proibirem a importação de bens

que incorporem materiais de espécies da fauna e

flora selvagens protegidas, incluindo, entre outros,

marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais

compradores a informarem-se previamente sobre a

legislação aplicável, em particular os regulamentos

aduaneiros em vigor nos países em causa.

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA

365 MESa DE PÉ-DE-GaLO cOM taMPO REcOtaDO
madeira integralmente lacada a negro, tampo com

decoração a dourado “Cenas com figuras chinesas”,

aba com decoração entalhada e dourada “Aves 

e borboletas entre flores”, coluna torneada com frisos

entalhados dourados e pés entalhados “Cabeças 

de dragões”, Chinesa, séc. XIX (1ª metade), 

pequenas faltas e defeitos

Dim. - 74,5 x 96 cm

€ 800 - 1.200

a tRIPOD taBLE wIth ScaLLOPED tOP
fully black lacquered wood, top with gilt decoration

“Scenes with Chinese figures”, rim with carved and

gilt decoration “Birds and butterflies among flowers”,

turned column with gilt carved friezes and carved

feet “Dragon heads”, Chinese, 19th C. (1st half), 

minor faults and defects
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a tRIPOD taBLE
satinwood, kingwood, Brazilian rosewood

marquetry and other woods, mahogany column

with three mahogany legs with kingwood

stripe, Central Europe, 20th C. (1st quarter), top

badly scratched and with the varnish in poor

condition, minor defects

367 BREaKfaSt-taBLE
victoriana (1837-1901), pau-santo e

folheado de raiz de pau-santo, tampo

redondo basculante, coluna com faixa

esculpida e plataforma com três pés

de «bolacha» com faixas esculpidas,

Inglesa, pequenas faltas

Dim. - 70 x 136,5 cm

€ 1.300 - 1.950

a BREaKfaSt-taBLE
Victorian (1837-1901), Brazilian

rosewood and burr-Brazilian

rosewood veneer, round tilting top,

column with carved strip and platform

with three “wafer” feet with carved

strips, English, minor faults

366 MESa DE PÉ-DE-GaLO
marchetaria de pau-cetim, pau-rosa, pau-santo 

e outras madeiras, coluna em mogno, três pés de

mogno com faixa de pau-rosa, Europa Central, 

séc. XX (1º quartel), tampo muito riscado e com 

o verniz em mau estado, pequenos defeitos

Dim. - 74 x 127,5 cm

€ 1.200 - 1.800

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA

368 Conjunto de Canapé 
e oito fauteuils
estilo Luís XVI, madeira entalhada 

e dourada, assentos, costas e braços

estofados com tapeçaria policromada

de Aubusson “Fábulas de La

Fontaine”, Franceses, séc. XIX, 

faltas no dourado, pequenas faltas 

e defeitos, forros em mau estado,

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - (canapé) 105 x 168 x 78 cm

€ 3.800 - 5.700

a set of settee and eight
fauteuils
Louis XVI style, carved and gilt wood,

“Fables of La Fontaine” polychrome

tapestry upholstered seats, backs and

armrests , French, 19th C., faults on the

gilding, minor faults and defects, bad

linings, traces of wood insects

369 papeleira
Jorge I (1714-1727), mogno com frisos

de pau-santo, estrutura de carvalho,

interior com porta, gavetas,

escaninhos e segredo, pés de bola,

ferragens em bronze recortado 

e gravado, Inglesa, pequenos

restauros, pequenos defeitos

Dim. - 103 x 96 x 51,5 cm

€ 1.000 - 1.500

a bureau
George I (1714-1727), mahogany 

with Brazilian rosewood friezes, oak

structure, interior with door, drawers,

bins and secret, ball feet, scalloped

and engraved bronze mounts, English,

small restoration, minor defects
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371 “la ramasseuse de fagots”
escultura em bronze, cara e mãos 

em marfim, Francesa, séc. XIX/XX, 

assinada G. OMERTH - provavelmente

Georges Omertuh (act. 1895-1925)

Dim. - 25,5 cm

€ 700 - 1.050

Nota: Este lote está sujeito às restrições

CITES de exportação/importação 

e encontra-se devidamente certificado: 

nº 22PTLX06782C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o

facto de diversos países proibirem a

importação de bens que incorporem

materiais 

de espécies da fauna e flora selvagens

protegidas, incluindo, entre outros, 

marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais

compradores a informarem-se previamente

sobre a legislação aplicável, em particular 

os regulamentos aduaneiros em vigor 

nos países em causa.

“Krinolinendame”
gilt bronze sculpture, Ivory face and

hands, marble base, French, 19th/20th

C., wear to the gilt, signed on the base

VAN DER STRAETEN - probably

Georges Van der Straeten (1856-1928),

marked L N J L - Paris on the base

370 “Krinolinendame”
escultura em bronze dourado, cara 

e mãos em marfim, base em mármore,

Francesa, séc. XIX/XX (c. 1900),

desgaste no dourado, assinada na base

VAN DER STRAETEN - provavelmente

Georges Van der Straeten (1856-1928),

marcada L N J L - Paris na base

Dim. - (total) 22,5 cm

€ 600 - 900

Nota: vd. KJELLBERG Pierre, “

Les Bronzes du XIXe Siècle: Dictionnaire

des sculpteurs”. Paris: Les Éditions 

de L’Amateur, Paris, 1987, p. 622.

Este lote está sujeito às restrições CITES

de exportação/importação 

e encontra-se devidamente certificado:

nº 22PTLX06781C .

A Cabral Moncada Leilões alerta para 

o facto de diversos países proibirem 

a importação de bens que incorporem

materiais de espécies da fauna e flora

selvagens protegidas, incluindo, entre

outros, marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais

compradores a informarem-se

previamente sobre a legislação aplicável,

em particular os regulamentos

aduaneiros em vigor nos países 

em causa.

“la ramasseuse 
de fagots”
bronze sculpture, ivory

face and hands, French,

19th/20th C., signed G.

OMERTH - probably

Georges Omertuh

(act.1895-1925)

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA

372 “flora”
escultura em bronze, Francesa, 

séc. XIX (3º quartel), sinais 

de uso, defeitos e amolgadelas, 

assinada A. CARRIER BELLEUSE  -

provavelmente Albert Ernest Carrier-

Belleuse (1824-1867)

Dim. - 56 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. KJELLBERG Pierre, “Les Bronzes

du XIXe Siècle: Dictionnaire des

sculpteurs”. Paris: Les Éditions de

L’Amateur, Paris, 1987, pp. 189-192.

“flora”
bronze sculpture, French, 19th C. (3rd

quarter) signs of use, defects and bruises,

signed A. CARRIER BELLEUSE - probably

Albert Ernest Carrier-Belleuse (1824-1867)

373 Cheval de marly
escultura em bronze patinado, segundo 

os originais, em mármore de Carrara,

executados entre 1743 e 1745 por Guillaume

Coustou (1677-1746), base em madeira

ebanizada, Francesa, séc. XIX/XX,

falta de um espigão, a necessitar de soldadura

Dim. - (bronze) 54 x 58 x 21,5 cm

€ 1.200 - 1.800

Cheval de marly
patinated bronze sculpture,

according to the Carrara marble

originals, executed between

1743 and 1745 by Guillaume

Coustou (1677-1746), ebonised

wood base, French, 19th/20th C.,

a spike missing, welding needed
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“Na verdade, a moda masculina não muda muito,

até meados do século, quando as casacas, passam 

a ornar-se de ricos botões frontais e bordados, 

por vezes ainda mais ricos. Os cabelos e as perucas

amarravam-se em rabos-de-cavalo e empoavam-se

com pós brancos ou cinza. À medida que o século

avançasse, enfeitar-se-ia a nuca com um laço de fita

de seda preta em torno do cabelo amarrado. E,

tudo passaria a ser tão ornamentado que, alguns,

mais conservadores, reagiriam mal a esses luxos

(...)” - vd. MOURA, Isabel Cristina Silva da Costa -

“Moda em Cordel”. Porto: Dissertação de mestrado -

Faculdade de Letras da Universidade do Porto,

2010, p. 22. As casacas faziam parte do vestuário

masculino, todavia, não eram utilizadas sempre da

mesma forma, dependendo da ocasião: “O conjunto

do vestuário formado por casaca, colete e calção,

passou a constituir o traje básico da moda

masculina. A casaca era comprida, sem cós, 

e caracterizava-se pela altura e largura dos punhos

e usava-se, de forma particular, em determinadas

ocasiões.” - vd. SUCENA, Berta - “Corpo, Moda 

e Luxo em Portugal no século XVIII”. Lisboa:

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,

2007, p. 104.



374 CasaCa
seda cinzenta lavrada a fio

de seda castanha e cinzento

“Flores”, forro em seda

creme, Portuguesa, 

séc. XVIII (2ª metade),

rasgões, pequenas faltas e

defeitos e algumas manchas

Dim. - 110 cm

€ 1.000 - 1.500

a tail-Coat
grey silk worked with

brown and gray silk thread

“Flowers”, silk lined inside,

Portuguese, 18th C. (2nd

half), tears, faults, defects

and some stains

VISTA ALTERNATIVA
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375 CasaCa
seda verde bordada a fio de seda

verde e branca “Flores”, virola 

das mangas e paleta dos bolsos,

decoração com lantejoulas azuis 

e prateadas, Portuguesa, séc. XVIII,

pequenas faltas nas lantejoulas, 

forro não original em seda creme,

pequenos defeitos

Dim. - 120 cm

€ 1.500 - 2.250

a tail-Coat
green silk embroidered with green 

and white silk thread "Flowers" on the

front, sleeves and pocket flap modern

silk lining, Portuguese, 18th C., 

minor faults on the sequins
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376 CasaCa de Criança
seda verde lavrada e bordada 

a fio de seda verde e rosa,

abertura, virola das mangas 

e paletas dos bolsos bordadas a

fio de seda verde e rosa “Flores”,

forro em linho verde, Portuguesa,

séc. XVIII (2ª metade), pequenos

defeitos, manchas de humidade

Dim. - 87 cm

€ 600 - 900

a Child tail-Coat
green silk worked and

embroidered with green and pink

silk thread front, sleeves and

pocket flaps embroidered with

green and pink silk thread

"Flowers", lining in green linen,

Portuguese, 18th C. (2nd half),

minor defects, humidity stains

377 CasaCa e Calções
seda verde lavrada, casaca forrada 

a seda creme, calções forrados a linho

creme, Portugueses, séc. XVIII 

(2ª metade), pequenos restauros,

pequenas faltas e defeitos, algum

desgaste e manchas na seda

Dim. - 99 cm

€ 600 - 900

a tail-Coat with breeChes
embossed green silk, coat lined in cream

silk, shorts lined in cream linen,

Portuguese, 18th C. (2nd half), small

restorations, minor faults and defects,

some wear and stains to the decoration

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA

378 CasaCa e Calções
seda castanha lavrada

“Flores” com fio de seda

rosa e verde, casaca

forrada a seda creme,

calções forrados a linho

creme, Portugueses, 

séc. XVIII (2ª metade),

pequenos restauros,

algumas manchas,

desgaste na seda 

e na decoração,

pequenas faltas 

e defeitos

Dim. - (casaca) 103,5 cm

€ 800 - 1.200

a tail-Coat 
with breeChes
embossed brown silk

“Flowers” with pink 

and green silk thread, 

silk-lined coat, linen-lined

breeches, Portuguese, 

18th C. (2nd half), small

restorations, some stains,

wear on the decoration,

minor faults and defects
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380 frasCo
prata de 800/1000, decoração esmaltada e policromada

“Jasão jurando fidelidade a Medeia” e “Fuga de Medeia após

envenenar Glauce”, tampa encimada por pérola Keshi com

duas esculturas em esmalte “Figura ajoelhada” e “Dragão”,

Austríaco, séc. XIX (finais), pequenos defeitos no esmalte,

outros pequenos defeitos, marca de ourives de Ludwig

Politzer, sem marcas Portuguesas, ao abrigo do Decreto-Lei

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

Dim. - 10 cm; Peso - 138,7 g.

€ 400 - 600

379 estojo de toilette
metal esmaltado, decoração de fundo azul 

com reservas recortadas e policromada “Figuras 

em porto de mar” aros em metal relevado, interior 

com diversos utensílios de toilette, Francês, séc. XVIII,

cabelos no esmalte

Dim. - 9 x 5 x 3 cm

€ 400 - 600

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA

a vanity Case
enameled blue and white metal,

polychrome decoration en relief

“Figures at sea port”, metal rims 

en relief, interior with various vanity

tools, French, 18th C., hairlines 

on the enamel

a flasK
800/1000 silver, enamelled

and polychrome decoration

“Jason swearing allegiance

to Medea” and “Medea’s

Escape after poisoning

Glauce”, cover surmounted

by Keshi pearl with two

enamel sculptures “Kneeling

figure” and “Dragon”,

Austrian, 19th C. (late),

minor enamel defects, other

minor defects, Ludwig

Politzer maker’s mark,

without Portuguese marks

pursuant to Decreto-Lei

120/2017, of 15 September - 

art. 2, no. 2, subparagraph c)
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VISTA ALTERNATIVA

Este lote está sujeito às restrições CITES de exportação/importação 

e encontra-se devidamente certificado: nº 22PTLX09403C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos países proibirem 

a importação de bens que incorporem materiais de espécies da fauna 

e flora selvagens protegidas, incluindo, entre outros, marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores a informarem-se

previamente sobre a legislação aplicável, em particular os regulamentos

aduaneiros em vigor nos países em causa.

381 estojo de Costura
marfim, tampa com decoração a negro com armas 

de família francesa - dois escudos suportados por leões 

e encimados por coronel de conde, interior com diversos

utensílios de costura em ouro de 750/1000 com decoração

esmaltada e policromada “Flores”, Francês, séc. XIX 

(1ª metade), sinais de uso, faltas e defeitos, ouro marcado,

sem marcas Portuguesas, ao abrigo do Decreto-Lei nº

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

Dim. - 12 x 5,5 x 1,5 cm; Peso - (bruto) 49,6 g.

€ 1.400 - 2.100

Nota: Este lote está sujeito às restrições CITES 

de exportação/importação e encontra-se

devidamente certificado: nº 22PTLX09251C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto 

de diversos países proibirem a importação de bens

que incorporem materiais de espécies da fauna 

e flora selvagens protegidas, incluindo, entre

outros, marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais

compradores a informarem-se previamente sobre a

legislação aplicável, em particular os regulamentos

aduaneiros em vigor nos países em causa.

a Case with plaques for notes
ivory, polychrome enamel medallions “Landscapes

with figures”, pierced gold applications en relief

with SOUVENIR D’AMITIÉ inscription, interior with

two ivory plaques, French, 19th C. (1st half), missing

enamel on one of the medallions, missing pencil,

unmarked gold, pursuant to Decreto-Lei 120/2017,

of 15 September - art. 2, no. 2, subparagraph c)

a sewing Case
ivory, cover with black

decoration with English family

coat of arms - two shields

supported by lions and

surmounted by a count’s

coronet, interior with several

750/1000 gold sewing tools

with enamelled and

polychrome decoration

“Flowers”, French, 19th C. (1st

half), signs of use, faults 

and defects, marked gold,

without Portuguese marks

pursuant to Decreto-Lei

120/2017, of 15 September -

art. 2, no. 2, subparagraph c)

382 estojo Com plaCas para apontamentos
marfim, medalhões em esmalte policromado “Paisagens com figuras”,

aplicações em ouro relevado e vazado com inscrição SOUVENIR

D’AMITIÉ, interior com duas placas em marfim, francês , séc. XIX 

(1ª metade), falta de esmalte num dos medalhões, falta do lápis, 

ouro sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017, 

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

Dim. - 9,2 x 4,8 x 0,8 cm

€ 600 - 900
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384 Cofre de tampa piramidal
cobre integralmente revestido por

esmalte de Limoges, decoração a

grisaille e dourado “Cenas de caça”,

interior forrado a veludo bordeaux,

Francês, séc. XIX, pequenos

restauros, faltas no esmalte

Dim. - 8,5 x 11 x 6 cm

€ 400 - 600

a pyramidal Cover CasKet
fully coated copper with Limoges

enamel, gilt decoration en grisaille

“Hunting scenes”, burgundy velvet

lined interior, French, 19th C., small

restoration, faults on the enamel

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA

385 Caixa redonda
metal esmaltado, decoração policromada

“Figuras junto ao Tibre 

com Castelo de Sant’Angelo em fundo” 

- Roma, laterais e fundo policromados

“Flores”, aros em metal dourado, Italiana,

séc. XVIII, pequenos cabelos, pequenas

faltas e desgastes no esmalte, desgaste

no dourado do metal

Dim. - 3,7 x 9,2 cm

€ 1.000 - 1.500

a round box
enameled metal, polychrome decoration

“Figures by the Tiber with Castel

Sant’Angelo in the background” - Rome,

polychrome sides and background

“Flowers”, gilt metal rings, Italian, 18th C.,

small hairlines, minor faults and wear 

to the enamel, wear on the metal gilding

383 Caixa redonda
tartaruga, aros em ouro gravado, centro 

com miniatura sobre marfim “Menina adormecida 

e animais”, Europa Central, séc. XIX (1ª metade),

sinais de uso, marcada, sem marcas Portuguesas,

ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017, 

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

Dim. - 2,5 x 7,8 cm

€ 600 - 900

Este lote está sujeito às restrições CITES 

de exportação/importação e encontra-se

devidamente certificado: nº 22PTLX09396C..

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto 

de diversos países proibirem a importação 

de bens que incorporem materiais de espécies 

da fauna e flora selvagens protegidas, incluindo, 

entre outros, marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais

compradores a informarem-se previamente sobre a

legislação aplicável, em particular os regulamentos

aduaneiros em vigor nos países em causa.

a round box
tortoiseshell, engraved gold rings, centre with

miniature on ivory “Sleeping girl with animals”, Central

Europe, 19th C. (1st half), signs of use, marked, without

Portuguese marks, pursuant to Decreto-Lei 120/2017,

of 15 September - art. 2, no. 2, subparagraph c)
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VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA

387 Caixa
placas de porcelana com decoração axadrezada a rosa

e reservas policromadas “Paisagens com figuras”, aros

em ouro, fecho cravejado com 1 esmeralda, 2 rubis e 16

diamantes em talhe rosa, Europeia, séc. XIX (1ª metade),

sinais de uso, marcada, sem marcas Portuguesas ao

abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro -

art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 3,5 x 7,5 x 5,5 cm

€ 1.500 - 2.250

a box
porcelain plaques with pink checkered decoration

and polychrome reserves “Landscapes with

figures”, gold rings, clasp set with 1 emerald, 2

rubies and 16 rose cut diamonds, European, 19th C.

(1st half), signs of use, marked, without Portuguese

marks pursuant to Decreto-Lei no 120/2017, of 15

September - art. 2, no. 2, subparagraph c)

386 Caixa oval
tartaruga lacada, aros em ouro e prata, tampa com miniatura

sobre marfim “Retrato de senhora”, Europeia, séc. XVIII/XIX,

sinais de uso, faltas, aros sem marcas, ao abrigo do Decreto-

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

Dim. - 3,5 x 6,8 x 4,8 cm

€ 400 - 600

Nota: Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se devidamente

certificado: nº 22PTLX09303C.

A Cabral Moncada Leilões alerta para o facto de diversos

países proibirem a importação de bens que incorporem

materiais de espécies da fauna e flora selvagens protegidas,

incluindo, entre outros, marfim, coral e tartaruga.

Assim, aconselhamos os seus potenciais compradores 

a informarem-se previamente sobre a legislação aplicável, 

em particular os regulamentos aduaneiros em vigor 

nos países em causa.

an oval box
lacquered tortoiseshell,

gold and silver rings,

cover with ivory

miniature “Portrait 

of a lady”, European,

18th/19th C., signs of use,

faults, unmarked rims,

pursuant to Decreto-Lei

no 120/2017, of 15

September - art. 2, no. 2,

subparagraph c)
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389 anel
ouro de 800/1000, cravejado com 8 diamantes 

em talhe 8/8 com o peso aproximado de 0,24 ct. 

e 1 diamante em talhe antigo de brilhante com o peso

aproximado de 1,15 ct., grau de cor K~L e pureza VS2,

séc. XX/XXI, sinais de uso, contraste pós-2021

Med. - 16 (17,7 mm) cm; Peso - 4.1 g.

€ 2.500 - 3.750

a pair of earrings
750/1000 gold, set with 2 drop-cut rubellites

(pink tourmalines) with an approximate weight

of 19 ct., 2 cabochon-cut sapphires, 12

baguette-cut diamonds and 66 brilliant-cut

diamonds with a total approximate weight 

of 4.70 ct. , dismountable, French, signs of use,

20th C. (3rd quarter). Warranty mark, remarked

with post-2021 mark

388 par de brinCos
ouro de 750/1000, cravejados com 2 rubelites

(turmalinas rosa) em talhe gota com o peso

aproximado de 19 ct., 2 safiras em talhe

cabochão, 12 diamantes em talhe baguete 

e 66 em talhe de brilhante com o peso total

aproximado de 4,70 ct., desmontáveis,

Franceses, séc. XX (3º quartel), sinais de uso,

marca de garantia de teor, remarcado com

contraste pós-2021

Dim. - 4,5 cm; Peso - 24,8 g.

€ 3.500 - 5.250

VISTA ALTERNATIVA

a ring
800/1000 gold, set with 8 8/8 cut diamonds

weighing approximately 0.24 ct. and 1 antique

brilliant cut diamond with the approximate

weight of 1.21 ct., colour grade K~L and purity

VS2, 20th/21st C., signs of use, post-2021 mark
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390 par de brinCos
platina de 900/1000 e ouro de

585/1000, cravejados com 8

diamantes em talhe antigo de

brilhante com o peso aproximado 

de 2,70 ct., séc. XX/XXI, 

sinais de uso, contraste pós-2021

Dim. - 3 cm; Peso - 5 g.

€ 6.000 - 9.000

a pair of earrings
900/1000 platinium and 585/1000

gold, set with 8 antique brilliant cut

diamonds with the approximate

weight of 2.70 ct., 20th/21st C.,

signs of use, post-2021 mark
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391 anel
ouro, cravejado com diamante em talhe 

de brilhante com o peso aproximado de 1 ct.,

grau de cor K~L, pureza VVS e florência

média, séc. XX (meados), sinais de uso, sem

marcas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017,

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

Med. - 16 (17,7 mm); Peso - 2,8 g.

€ 2.500 - 3.750

a ring
giold, set with a brilliant cut diamond

weighing approximately 1 ct., colour grade

K~L, VVS purity and medium fluorescence,

20th C. (mid), signs of use, without marks,

pursuant to Decreto-Lei no. 120/2017, of 15

September - art. 2, no. 2, subparagraph c)

392 anel
ouro de 750/1000, cravejado com 10 diamantes em

talhe de brilhante com o peso aproximado de 0,20 ct.

e o central em talhe de brilhante com o peso

aproximado de 0,75 ct., Português, sinais de uso,

contraste do Porto (1985-2020)

Med. - 14 (17 mm); Peso - 9,1 g.

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA,

Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes e

Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: 

IN-CM, nº 4095 e 4127.

a ring
750/1000 gold, set with 10 brilliant cut diamonds with

the approximate weight of 0.20 ct. and a central

brilliant cut diamond, weighing approximately 0.75 ct.,

Portuguese, signs of use, Oporto mark (1985-2020)
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393 anel
ouro e prata, cravejado com

diamantes em talhe rosa e 15 em

talhe antigo de brilhante com o peso

aproximado de 5 0ct., tendo o maior

cerca de 1,25 ct., séc. XIX/XX, sinais

de uso, sem marcas, ao abrigo do

Decreto-Lei 120/2017, de 15 de

Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Med. - 15 (17,5 mm) cm; 

Peso - 5,8 g.

€ 8.000 - 12.000

a ring
gold and silver, set with rose cut

diamonds and 15 antique brilliant cut

diamonds with an approximate

weight of 5 ct, the largest one being

about 1.25 ct, 19th/20th C., signs 

of use, without marks, pursuant 

to Decreto-Lei no 120/2017, 

of 15 September - art. 2, no. 2,

subparagraph c)

394 par de brinCos
platina de 900/1000, cravejados

com 2 pérolas dos Mares do Sul (14,5

mm) (não testadas) e 54 diamantes

em talhe de brilhante com o peso

aproximado de 7,45 ct, séc. XX/XXI,

sinais de uso, 

contraste pós-2021

Dim. - 4 cm; Peso - 18,7 g.

€ 5.000 - 7.500

a pair of earrings
900/1000 platinum, set with 2 South

Sea pearls (14.5 mm) (not tested)

and 54 brilliant cut diamonds

weighing approximately 7.45 ct,

20th/21st C., signs of use, 

post-2021 mark
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395 fio Com pendente
fio em prata, malha de elos, pendente em

platina e ouro de 800/1000, centro 

com aplicação de vidro azul opalino “Faunos”,

engranzado de 6 pérolas (não testadas para

naturais) e diamantes em talhe rosa, Francês,

séc. XX (inícios), vidro partido, estojo original,

fio sem marcas Portuguesas, ao abrigo do

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

art. 2º, nº 2, alínea c), pendente com marca 

de garantia de teor, remarcado com contraste

de Lisboa (1887-1937) e marca de ourives 

de LEITÃO & IRMÃO

Dim. - (fio) 42 cm; (pendente) 5,5 x 3,2 cm; 

Peso - 7,8 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, nºs 16 e 635.

396 anel
ouro de 800/1000 e platina de 500/1000, cravejado com esmeralda

da Colômbia (12,2 x 12 x 7,5 mm) com o peso aproximado de 8 ct. 

e 16 diamantes em talhe de brilhante com o peso aproximado de 

1,9 ct., Português, sinais de uso, vestígios de tratamento, contraste de

Lisboa (1938-1984), marca de ourives de Carvalho & Castro Ldª (1951)

Med. - 12 (16,5 mm); Peso - 10,2 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 94, 109 e 3196.

a ring
800/1000 gold and

500/1000 platinum, set with

Colombian emerald (12.2 x

12 x 7.5 mm) with the

approximate weight of 8 ct.

and 16 brilliant cut diamonds

with an approximate weight

of 1.9 ct., Portuguese, signs

of use, traces of handling,

Lisbon mark (1938-1984),

Carvalho & Castro Ldª

maker’s mark (1951)

a Chain with pendant 
silver chain, link mesh, platinum and 800/1000 gold

pendant, centre with opaline blue glass application “Fauns”,

set with 6 pearls (not tested for naturals) and rose cut

diamonds, French, 20th C. (early), broken glass, original

case, chain without Portuguese marks, pursuant to Decreto-

Lei no. 120/2017, of 15 September - art. 2, nº 2, letter c),

pendant with warranty mark, remarked with Lisbon mark

(1887-1937) and LEITÃO & IRMÃO makers’ mark

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA

397 par de brinCos
platina de 500/1000, cravejados com 2 diamantes 

em talhe de brilhante com o peso aproximado de 0,25 ct. 

e 2 maiores em talhe de brilhante com o peso aproximado

de 2,78 ct., sendo 1 com o peso aproximado de 1,35 ct.,

com grau de cor I~J, pureza VS e florescência média e o

outro com o peso aproximado de 1,43 ct., grau de cor L~M,

pureza VVS e florescência forte, Portugueses, sinais de uso,

contraste de Lisboa (1938-1984), marca de ourives 

de Carlos Joaquim Xavier (reg. 1949)

Dim. - 1,5 cm; Peso - 5,3 g.

€ 6.000 - 9.000

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando

Moitinho de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses

(1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 91, 109 e 417.

a pair of earrings
500/1000 platinum, set with 2 brilliant

cut diamonds weighing approximately

0.25 ct. and 2 larger in brilliant cut with

an approximate weight of 2.78 ct.,

being 1 with an approximate weight of

1.35 ct., with I~J colour grade, VS purity

and medium fluorescence and the other

with the weight approximately 1.43 ct.,

colour grade L~M, VVS purity and

strong fluorescence, Portuguese, signs

of use, Lisbon mark (1938-1984) and

Carlos Joaquim Xavier maker’s mark

(reg. 1949)
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398 relógio de pulso
caixa e bracelete em ouro de 750/1000 

nº 301481MG, cravejado com 183 diamantes 

em talhe de brilhante com o peso aproximado

de 1,83 ct., movimento automático, ref. nº 2404,

Suíço, séc. XXI (inícios), mecanismo a necessitar

de revisão, elos suplentes, estojo original, marca

de garantia de teor, marcado CARTIER, modelo

TANK FRANÇAISE, sem marcas Portuguesas,

ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017,

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

Dim. - 2,4 cm; Peso - (bruto) 106,1 g.

€ 6.000 - 9.000

Nota: 1. Embora marcado, e presumivelmente

produzido pela marca em causa, o bem acima

descrito não vem acompanhado pela respectiva

documentação original; 2. Nestas circunstâncias,

a responsabilidade pela exactidão da descrição

assumida pela Cabral Moncada Leilões não

abrange essa atribuição que, sendo provável,

não nos é possível comprovar.

a wristwatCh
750/1000 gold case and bracelet #301481MG, set with

183 brilliant cut diamonds weighing approximately 1.83

ct., automatic movement, ref. No. 2404, Switzerland,

21st C., mechanism requiring maintenance, replacement

links, original box, warranty mark, marked CARTIER,

model TANK FRANÇAISE, without Portuguese marks,

pursuant to Decreto-Lei no. 120/2017, of 15 September -

art. 2, no. 2, subparagraph c)
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399 relógio de pulso
caixa e bracelete em ouro branco de 750/1000 

nº 338788MG, cravejado com 252 diamantes em

talhe de brilhante com o peso aproximado de 10,65 ct.,

movimento automático, vidro de safira, Suíço, séc.

XXI (inícios), mecanismo a necessitar de revisão,

bolsa original, marca de garantia de teor, marcado

CARTIER, modelo PASHA, sem marcas Portuguesas,

ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017, 

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

Dim. - 3,3 cm; Peso - (bruto) 122,4 g.

€ 9.000 - 13.500

Nota: 1. Embora marcado, e presumivelmente

produzido pela marca em causa, o bem acima

descrito não vem acompanhado pela respectiva

documentação original; 2. Nestas circunstâncias, 

a responsabilidade pela exactidão da descrição

assumida pela Cabral Moncada Leilões não abrange

essa atribuição que, sendo provável, não nos 

é possível comprovar.

a wristwatCh
750/1000 white gold case and bracelet #338788MG,

set with 252 brilliant cut diamonds weighing

approximately 10.65 ct., automatic movement,

sapphire crystal, Switzerland, 21st C., mechanism

requiring maintenance, warranty mark, marked

CARTIER, model PASHA, without Portuguese marks,

pursuant to Decreto-Lei no. 120/2017, of 15

September - art. 2, no. 2, subparagraph c)
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401 tambuladeira
prata de 833/1000, decoração gomada,

asas relevadas, Portuguesa,

séc. XVII/XVIII, sinais de uso, 

marca de ensaiador de Santarém,

marca de ourives SC

Dim. - 11 x 21,5 x 18 cm; Peso - 271 g.

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. OREY, Leonor d’ -

"Ourivesaria". Lisboa: Fundação

Ricardo Espírito Santo Silva, 1998, p.

186; e vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho

de; CARLOS, Rita - “Inventário de

Marcas de Pratas Portuguesas e

Brasileiras - Século XV a 1887”. Lisboa:

IN-CM, 2018, S-2 e S-33.

400 salva de Casamento pequena 
barroca, prata de 833/1000, decoração

relevada “Coração alado e flores”,

Portuguesa, amolgadela, marca 

de ensaiador de Lisboa (1694-1723), 

marca de ourives IS

Dim. - 8,7 cm; Peso - 24 g.

€ 300 - 450

Nota: vd. catálogo da exposição "Rouge et

Or. Trésors du Portugal Baroque", realizada

no Museu Jacquemart - André, Paris, 25 de

Setembro de 2001 a 25 de Fevereiro de

2002, p. 190, nº 57; e ALMEIDA, Fernando

Moitinho de; CARLOS, Rita - “Inventário de

Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras -

Século XV a 1887”. Lisboa: IN-CM, 2018, 

L-24b e L-590.

a wedding small salver 
Baroque, 833/1000 silver, decoration 

en relief “Winged heart and flowers”,

Portuguese, bruises, Lisbon assay mark

(1694-1723), IS maker´s mark

a tastevin (wine tasting Cup)
833/1000 silver, gadrooned decoration,

handles en relief , Portuguese, 17th/18th C.,

signs of use, Santarém assay mark, 

SC maker’s mark
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402 par de toCheiros
maneiristas, prata, base triangular com

pés de «garra-e-bola» e “Elementos

vegetalistas”, interior com espigão 

em ferro, Espanhóis, séc. XVII/XVIII,

falta de dois elementos vegetalistas,

restauros, pequenos defeitos, pequenas

amolgadelas, sem marcas ao abrigo do

Decreto-Lei nº 120/2017, de 15 de

Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 38 cm; 

Peso - (bruto) 2.877 g.

€ 3.000 - 4.500

a pair of torChères
mannerist, silver, triangular base with

«claw-and-ball» feet and “plant

elements”, interior with iron spike,

Spanish, 17th/18th C., two plant

elements missing, restoration, minor

defects, small bruises, without marks

pursuant to Decreto-Lei nº 120/2017, 

of 15 September - art. 2, no. 2,

subparagraph c)



404 salva de aparato
barroca, prata de 833/1000, decoração

repuxada e cinzelada “Flores”, centro com

medalhão “Mascarões”, Portuguesa, sinais

de uso, marca de ensaiador de Lisboa

(1694-1723), marca de ourives FS

Dim. - 40 cm; Peso - 632 g.

€ 4.500 - 6.750

Nota: vd. SANTOS, Reinaldo dos; QUILHÓ,

Irene - "Ourivesaria Portuguesa nas

Colecções Particulares", vol. II. Lisboa:

Edição dos Autores, 1960, p. 57, fig. 41; e

ALMEIDA, Fernando Moitinho de;

CARLOS, Rita - “Inventário de Marcas de

Pratas Portuguesas e Brasileiras - Século

XV a 1887”. Lisboa: IN-CM, 2018, L-24.c 

e L-291.

a Ceremonial salver
Baroque, 833/1000 silver, repousée and

chiseled decoration “Flowers”, centre with

medallion “Grotesque masks”, Portuguese,

signs of use, Lisbon assay mark (1694-

1723), FS maker’s mark

403 salva de aparato
barroca, prata de 833/1000, decoração

repuxada e cinzelada “Lobos em cartelas,

flores e concheados”, centro com

medalhão relevado “Leão”, Portuguesa,

sinais de uso, pequenas faltas e restauros,

marca de ensaiador de Lisboa (1755-1790),

marca de ourives atribuível a Sebastião

Bernardo dos Santos (1746-1782) 

Dim. - 42,5 cm; Peso - 900 g.

€ 4.500 - 6.750

Nota: vd. OREY, Leonor d’ - "Ourivesaria".

Lisboa: Fundação Ricardo Espírito Santo

Silva, 1998, p. 186; ALMEIDA, Fernando

Moitinho de; CARLOS, Rita - “Inventário de

Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras

- Século XV a 1887”. Lisboa: IN-CM, 2018,

L-28 e L-582.

a Ceremonial salver
Baroque, 833/1000 silver, repousée and

chiseled decoration “Wolves inside

cartuches, Flowers and shells”, centre with

relief medallion “Lion” , Portuguese, signs

of use, minor faults and restoration, Lisbon

assay mark (1755-1790), maker’s mark

attributable to Sebastião Bernardo dos

Santos (1746-1782)
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405 salva de aparato
estilo rococó, prata, decoração

repuxada e cinzelada “Animais

diversos em cartelas, folhas 

e concheados”, centro com

medalhão relevado “Homem 

e leão”, bordo ondulado, séc. XIX 

(2ª metade), sinais de uso, sem

marcas, ao abrigo do Decreto-Lei

nº 120/2017, de 15 de Setembro -

art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 42,5 cm; Peso - 765 g.

€ 4.500 - 6.750

a Ceremonial salver
Rocaille style, silver, repousée and

chiseled decoration “Several

animals inside cartouches, leaves

and shells”, centre with relifed

medallion “Man and lion”, wavy

edge, 19th C. (2nd half), signs 

of use, without marks, pursuant 

to Decreto-Lei no. 120/2017, 

of 15 September - art. 2, no. 2,

subparagraph c)

406 salva de Casamento
barroca, prata de 833/1000,

decoração repuxada e cinzelada

“Aves e flores”, centro

com medalhão relevado

“Coração com duas aves”,

bordo ondulado, Portuguesa,

sinais de uso, marca de ensaiador

do Porto (1º quartel do séc. XVIII

até 1721), marca de ourives

atribuível a António Vieira Aranha

Dim. - 40 cm; Peso - 821 g.

€ 4.500 - 6.750

Nota: vd. catálogo da exposição

"Rouge et Or. Trésors du Portugal

Baroque", realizada no Museu

Jacquemart - André, Paris, 25 de

Setembro de 2001 a 25 de

Fevereiro de 2002, p. 190, nº 57;

vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho

de - “Marcas de Pratas

Portuguesas e Brasileiras (Século

XV a 1887)”, IN-CM, 1995, P-11a 

e P-183.

a wedding salver
Baroque, 833/1000 silver,

repousée and chiseled decoration

“Birds and flowers”, centre with

medallion en relief “Heart with two

birds”, wavy edge, Portuguese,

signs of use, Oporto assay mark

(1st quarter of the 18th century 

to 1721), maker’s mark attributable

to António Vieira Aranha
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408 salva de aparato
barroca, prata, decoração repuxada e cinzelada “Flores e

concheados”, reserva central relevado “Vénus”,

Portuguesa, séc. XVIII (1ª metade), ligeiras amolgadelas, 

marca de ourives AD atribuível a Santarém ou Setúbal,

sem marca de ensaiador, ao abrigo do Decreto-Lei

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

Dim. - 37,5 cm; Peso - 624 g.

€ 1.250 - 1.875

Nota: vd. catálogo da exposição "Obras em Reserva  - 

O Museu que não se vê", realizada no Museu Nacional 

de Arte Antiga, Lisboa, 18 de Maio a 15 de Setembro de

2016, p. 166 nº 196;  e ALMEIDA, Fernando Moitinho de;

CARLOS, Rita - "Inventário de Marcas de Pratas

Portuguesas e Brasileiras - Século XV a 1887". Lisboa: 

IN-CM, 2018, S-12.

a Ceremonial salver
Baroque, silver, repusse and cizeled  “Flowers 

and shells”, central relifed reserve “Venus”, Portuguese,

18th C., slight bruises, AD maker’s mark attributable 

to Santarém or Setúbal, without assay mark, pursuant 

to Decreto-Lei 120/2017, of 15 September - art. 2, no. 2,

subparagraph c)

407 salva de aparato
estilo barroco, prata, decoração repuxada

e cinzelada “Mascarões, aves e flores”,

centro com medalhão relevado “Mascarão”,

bordo ondulado, Portuguesa, séc. XIX

(2ª metade), pequenos defeitos, 

sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 

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

nº 2, alínea c)

Dim. - 59 cm; Peso - 1.806 g.

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. catálogo da exposição "Rouge et

Or. Trésors du Portugal Baroque", realizada

no Museu Jacquemart - André, Paris, 25 de

Setembro de 2001 a 25 de Fevereiro de

2002, p. 190, nº 57

a Ceremonial salver
Baroque style, silver,  repousée and

chiseled decoration “Grotesque masks,

birds and flowers”, centre with relifed

medallion “Grotesque mask”, wavy edge,

Portuguese, 19th C. (2nd half), minor

defects, without marks, pursuant to

Decreto-Lei no. 120/2017, of 15 September

- art. 2, no. 2, subparagraph c)
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409 salva de aparato
estilo barroco, prata, decoração repuxada 

e cinzelada “Mascarões, golfinhos e flores”, centro

com medalhão “Fidalgo”, bordo recortado,

Espanhola ou Colonial Espanhola, séc. XIX (2ª

metade), sinais de uso, sem marcas, ao abrigo do

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

2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 48 cm; Peso - 1.629 g.

€ 3.000 - 4.500

a Ceremonial salver
Baroque style, silver, repousée and chiseled

decoration “Grotesque masks, dolphins and

flowers”, centre with relifed medallion “Nobleman”,

scalloped edge, Spanish or  Colonial Spanish, 

19th C., 19th C. (2nd half), signs of use, without

marks, pursuant to Decreto-Lei no. 120/2017, 

of 15 September - art. 2, no. 2, subparagraph c)

410 salva de aparato de suspensão 
“assassinato de d. inês de Castro”
prata, aba com decoração repuxada e cinzelada

“Cartelas, mascarões, cabeças de águia, parras 

e cachos de uvas entre motivos vegetalistas”,

centro relevado com inscrição IGNEZ DE CASTRO,

Portuguesa, séc. XX (1ª metade), sinais de uso, 

sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017, 

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

Dim. - 56 cm; Peso - 2.335 g.

€ 5.200 - 7.800

a suspension Ceremonial salver “the
assassination of d. ines de Castro”
silver, rim with repousée and chiseled decoration

“Cartouches, grotesque masks, eagle’s heads, vines

and bunches of grapes among plant motifs”, centre

en relief with the inscription IGNEZ DE CASTRO,

Portuguese, 20th C. (1st half), signs of use, without

marks, pursuant to Decreto-Lei no. 120/2017, 

of 15 September - art. 2, no. 2, subparagraph c)
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411 Conjunto de seis pratos 
de sobremesa polilobados
prata, aba gravada com armas 

de Azevedo (dos senhores 

de São João de Rei), coronel 

e timbre de Azevedo (dos senhores

de São João de Rei), Europeus, 

séc. XVIII, pequenos defeitos, sem

marcas, ao abrigo do Decreto-Lei

120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º,

nº 2, alínea c), um com pequena

marca estrangeira de reconhecimento

(?)

Dim. - 21 cm; Peso - 1.928 g.

€ 1.800 - 2.700

set of six polylobed 
dessert plates
silver, rim engraved  with coat of

arms of Azevedo (from the Lords of

São João de Rei) coronet and crest

of Azevedo (from the Lords of São

João de Rei), European, 18th C., small

defects, without marks, pursuant to

Decreto-Lei 120/2017, of 15

September - art. 2, no. 2, letter c),

one with a small foreign recognition

mark (?)

412 dois Castiçais
D. Maria I (1777-1816), prata de 833/1000,

decoração de frisos perlados e gravação com

brasão - escudo partido: I Leão (de João Lopes 

de Leão); II Lacerda (?); coronel de nobreza; timbre

de Leão (de João Lopes de Leão), Portugueses,

pequenas diferenças, sinais de uso, 

um castiçal com marca de ensaiador de Lisboa 

(c. 1790-1800), marca de ourives atribuível a Isidoro

José Rodrigues Torres (1772-1809), o outro castiçal

com possível marca de ourives de Lisboa de João

Marcos de Faria (reg. 1795)

Dim. - 24 cm; Peso - 952 g.

€ 800 - 1.200

Nota: vd. OREY, Leonor d’ - "Ourivesaria". Lisboa:

Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, 1998, p. 111;

e ALMEIDA, Fernando Moitinho de; CARLOS, Rita -

"Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e

Brasileiras - Século XV a 1887". Lisboa: IN-CM, 2018,

L-35, L-361 e L-375.

two CandlestiCKs
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), 833/1000

silver, beaded friezers decoration with engraved

coat of arms - per pale: I Leão (of João Lopes de

Leão); II Lacerda (?); noble coronet; Leão’s crest

(of João Lopes de Leão), Portuguese, minor

differences, signs of use, one candlestick with

Lisbon assay mark (c. 1790-1800), maker’s mark

attributable to Isidoro José Rodrigues Torres (1772-

1809), the other candlestick with João Marcos de

Faria (reg. 1795), possible maker’s mark
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413 Centro de mesa
prata de 833/1000, decoração relevada “Putti, mascarões,

grinaldas, flores, frutos e motivos vegetalistas”, Português, sinais

de uso, falta da alma de vidro e da grelha de prata, pequenos

defeitos e falta de um elemento numa das figuras, contraste Javali

de Lisboa (1887-1937), marca de ourives de José Martins Cândido

(1900-1932), assinado A. M. CANDIDO e datado de 1902

Dim. - 24 x 61 x 25 cm; Peso - 4.907 g.

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho

de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”,

vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 72 e 543.vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 72 e 543.

a table CentrepieCe
833/1000 silver, decoration en relief

“Putti, grotesque masks, garlands,

flowers, fruits and plant motifs”,

Portuguese, signs of use, glass

container or silver grid missing, minor

defects and one element in one of the

figures missing, Lisbon Javali mark

(1887-1937), José Martins Cândido

maker’s mark (1900-1932), signed A. M.

CANDIDO and dated 1902
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415 jarro de vinho
prata de 835/1000, decoração relevada

“Cabeça de Baco e videiras com parras e

cachos de uvas”, faixas relevadas “Godrões”,

Português, sinais de uso, contraste do Porto

(1985-2020), marca de ourives de Florêncio

José da Costa (1903-1962)

Dim. - 25 cm; Peso - 1.163 g.

€ 1.100 - 1.650

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves;

ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas

de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a

1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4105 e 1792.

414 bandeja redonda 
Com duas pegas
Art Déco, prata de 833/1000,

Portuguesa, sinais de uso,

contraste Águia do Porto

(1938-1984), marca de ourives

de Joaquim Ferreira dos

Santos Júnior (1925-1959)

Dim. - 6,5 x 44 x 42,5 cm;

Peso - 1.640 g.

€ 2.800 - 4.200

Nota: vd. VIDAL, Manuel

Gonçalves; ALMEIDA,

Fernando Moitinho de -

“Marcas de Contrastes e

Ourives Portugueses (1887 a

1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM,

nº 49 e 2450.

a round tray 
with two handles
Art Deco style, 833/1000

silver, Portuguese, signs of

use, Oporto Águia mark

(1938-1984), Joaquim Ferreira

dos Santos Júnior maker’s

mark (1925-1959)

a wine pitCher
835/1000 silver, decoration

en relief “Bacchus Head and

vines with bunches of

grapes”, banners en relief

“Gadrooning”, Portuguese,

Oporto mark (1985-2020),

Florêncio José da Costa

maker’s mark (1903-1962)

VISTA ALTERNATIVAVISTA ALTERNATIVA
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417 luiZ ferreira 1909-1994
ISQUEIRO DE MESA
quartzo fumado esculpido, aros em prata

de 833/1000, Português, sinais de uso,

pequenas faltas e defeitos, mecanismo 

a necessitar de conserto, assinado,

contraste Águia do Porto (1938-1984),

marca de ourives de Delmar Gomes

Pinheiro (1945-1981)

Dim. - 14,5 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: VIDAL, Manuel Gonçalves;

ALMEIDA, Fernando Moitinho de -

“Marcas de Contrastes e Ourives

Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. 

Lisboa: IN-CM, nº 65 e 1675.

a table lighter
tinted and carved quartz,

833/1000 silver rings,

Portuguese, signs of use, faults

and defects, mecanism

requiring repair, signed, Oporto

Águia mark (1938-1984), Delmar

Gomes Pinheiro maker’s mark

(1945-1981)

416 floreira “Cisne”
prata de 925/1000, decoração relevada,

pescoço e asas articulados, olhos em

vidro, Portuguesa, contraste do Porto

(1985-2020) , marca de ourives de

Manuel Alcino & Filhos Ldª (reg. 1986)

Dim. - 31 x 32 x 12 cm; Peso - 1.485 g.

€ 1.800 - 2.700

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves;

ALMEIDA, Fernando Moitinho de -

“Marcas de Contrastes e Ourives

Portugueses (século XV a 1887)”, IN-CM,

nº 4107 e 4887.

a flower pot “swan”
925/1000 silver, decoration en relief,

articulated neck and wings, glass

eyes, Portuguese, Oporto mark

(1985-2020), Manuel Alcino & Filhos

Ldª makers mark (reg. 1986)
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418 par de Candelabros
estilo Luís XV, prata de 800/1000, Alemães, séc.

XIX/XX, sinais de uso, fundo preenchido por placas

de prata, marca de garantia de teor, sem marcas

Portuguesas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017,

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

Dim. - 37 cm; Peso (bruto) 2.994 g.

€ 2.000 - 3.000

a pair of Candelabra
Louis XV style, 800/1000 silver, German,

19th/20th C., signs of use, filled bottom

by silver plates, warranty mark, without

Portuguese marks, pursuant to Decreto-

Lei no. 120/2017, of 15 September - art. 2,

no. 2, subparagraph c)
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419 CruCifixo de «banqueta» de altar
prata de 833/1000, decoração relevada e cinzelada

“Instrumentos da Paixão e motivos vegetalistas”, pés 

de «garra-e-bola», resplendor cravejado com vidro vermelho,

Português, séc. XIX (2ª metade), sinais de uso, pequenas

amolgadelas, base do castiçal preenchido com madeira,

castiçal com marca de ensaiador do Porto (1877-1881) 

e marca de ourives atribuível a Joaquim Gonçalves Taveira de

Azevedo, todas as partes remarcadas com Cabeça de Velho

Dim. - 77 cm; Peso - (prata) 1.940 g.

€ 2.000 - 3.000

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-55b e P-415.

an altar “stool” CruCifix
833/1000 silver, chiseled decoration en relief “Instruments of

the Passion and plant motifs”, «claw-and-ball» feet, halo set

with red glass, Portuguese, 19th C. (2nd half), signs of use,

small bruises, candlestick base filled with wood, candlestick

with assay mark from Oporto (1877-1881) and maker’s mark

attributable to Joaquim Gonçalves Taveira de Azevedo, all

parts remarked with Cabeça de Velho

VISTA ALTERNATIVA
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420 serviço de Chá e de Café 
Com bandeja
estilo D. João V, prata de 833/1000,

composto por bandeja, bule, cafeteira,

leiteira e açucareiro, Português, leiteira

com amolgadelas na base, sinais 

de uso, contraste Javali do Porto 

(1887-1937), marca de ourives 

de Antero Machado (1927-1952), marca

comercial da casa J. ROSAS & Cª

Dim. - (cafeteira) 28 cm; 

Peso - (total) 10.369 g.

€ 4.000 - 6.000

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves;

ALMEIDA, Fernando Moitinho de -

“Marcas de Contrastes e Ourives

Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa:

IN-CM, 1996, nºs 73 e 1439.

a tea and Coffee set with tray
D. João V, King of Portugal (1706-1750),

833/1000 silver, composed of tray,

teapot, coffee pot, milk jug and sugar

bowl, Portuguese, milk jug with bruises at

the base, signs of use, Oporto Javali

mark (1887-1937), Antero Machado

maker’s mark (1927-1952) 

and J. ROSAS & Cª makers’ mark
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VISTA ALTERNATIVA



ÍNdiCe alfaBÉtiCo de aUtoreS

aNUNCiaÇÃo, tomÁS da 
1818-1879
lote 153

BarroS, JoSÉ aNtÓNio BeNedito
SoareS da Gama de faria 
e (morGado de SetÚBal) 
1752-1809
lote 152

Brito, JoSÉ de 
1855-1946
lote 158

BrUNetto, tomÁS 
(DIR. 1767-1771)
lote 20

CardoSo, alVeS 
1883-1930
lotes 159, 160, 164

CarGaleiro, maNUel 
NASC. 1927
lotes 311, 312, 323, 324, 325

CeSariNY, mÁrio 
1923-2006
lote 315

CHarrUa, aNtÓNio 
1925-2008
lote 313

CoSta, NoroNHa da 
1942-2020
lotes 319, 320

CUtileiro, JoÃo 
1937-2021
lotes 254, 255

d'aSSUmpÇÃo, maNUel 
1926-1969
lote 308

daUm 
SÉC. XIX/XX
lote 169

delatte, aNdrÉ 
1887-1953
lote 168

ferreira lUiZ 
1909-1994
lote 417

fiGUeira, BaltaZar GomeS (1604-1674) e
aYala, JoSefa (de ÓBidoS- 1630-1684)
lote 150

GUimarÃeS, JoSÉ de 
NASC. 1939
lotes 305, 306

Keil, alfredo 
1850-1907
lotes 95, 155

lapa, ÁlVaro 
1939-2006
lotes 314, 316, 317, 318

lUpi, miGUel ÂNGelo 
1826-1883
lote 165

malUda 
1934-1999
lote 322

marQUeS, JoaQUim 
1755-1822
lote 151

NeGreiroS, almada 
1893-1970
lotes 296, 297

NoGUeira, rolaNdo SÁ 
1921-2002
lote 298

pillemeNt, JeaN 
1728-1808
lote 96

piNHeiro, ColUmBaNo Bordalo 
1857-1929
lote 154

piNto, CÂNdido CoSta 
1911-1977
lote 299

piNto, eSpiGa 
1940-2014
lote 253

pomar, JÚlio 
1926-2018
lote 307

JÚNior, SeVero portela 
1898-1985
lote 321

poUSÃo, HeNriQUe 
1859-1884
lote 166

ramalHo, aNtÓNio 
1858-1916
lote 156

reBelo, domiNGoS 
1891-1975
lote 303

reiS, CarloS 
1863-1940
lotes 97, 162

reiS, JoÃo 
1899-1982
lote 163

reSeNde, JÚlio 
1917-2011
lotes 300, 310, 326

reSeNde, fraNCiSCo JoSÉ de 
1825-1893
lote 157

SaNtoS, JoÃo de almeida 
1???-1875
lote 1

SarmeNto, JUliÃo 
1948-2021
lote 309

SmitH, fraNCiS 
1881-1961
lotes 295, 301, 304

SoBriNHo, CoSta motta 
1877-1956
lotes 22, 23

SoUZa-CardoSo, amadeo de 
1887-1918
lote 302

triGoSo, falCÃo 
1879-1956
lote 99

VaZ, JoÃo 
1859-1931
lotes 98, 161, 167

Vieira, JorGe 
1922-1998
lotes 249, 250, 251, 252

      



   

 

   
     

    

 

   

 

  
 
 

  

   

  
 

     

  

 

  

 

   

  

  

  

  

 

 
 
 

  

 

  

 

    
    

 

   
 

  

  

  

  

    

   

 

 

 

  

 

  

  

   

 

  

 

   

 

   

 

  

 

  

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

   

    

 

    

 

  

 

  

   

   

  

   

 

  

 

  

   

  

    

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

384   Cofre de tampa piramidal



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



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 na legislação

portuguesa, incluindo o 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 Negociais 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.

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

Salvo quando tenha sido expressamente contratado

com a “Cabral Moncada Leilões”, 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 estes 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 transporte, 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 10 (dez) 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 8 (oito) 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 (dez) 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

(vinte e oito) 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 da presente secção, 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 da presente secção, quaisquer

quantias pelo mesmo devidas enquanto comprador de

outros bens, operando, nessa medida, a compensação.

ART. 17º - Incumprimento do comprador

a) Decorrido o prazo de 10 (dez) dias em que o

comprador deve efectuar o pagamento, nos termos do

artigo 14º da presente secção, se a “Cabral Moncada

Leilões” não tiver recebido o valor total da venda,

deverá interpelar o comprador, exigindo o pagamento

em falta num prazo razoável, sob pena de resolução do

contrato de compra e venda, mas sem prejuízo de

eventual acção judicial de cobrança, e informar o

vendedor desse facto.

b) Se o pagamento devido pelo comprador não tiver

sido efectuado no prazo razoável que para o efeito lhe

for conferido na interpelação, a “Cabral Moncada

Leilões”, depois de consultado o vendedor, poderá

optar por:

(i) intentar uma acção judicial de cobrança da quantia

total da venda; nesse caso, na medida em que a

reacção contra o comprador careça da intervenção do

vendedor, deverá este conferir à “Cabral Moncada

Leilões” os poderes que se revelem necessários ou

convenientes para o efeito; ou

(ii) resolver o contrato com o comprador faltoso.

c) 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 8 (oito) 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 da presente

secção 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 90 (noventa) dias sobre o termo do prazo

referido no artigo 18º da presente secção 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. No acto do registo, o

potencial comprador declara que toda a informação por

si prestada é verdadeira e que os dados fornecidos se

referem ao próprio, tendo conhecimento de que o

preenchimento de dados falsos e/ou a utilização abusiva

e/ou não consentida de dados alheios é passível de

responsabilidade civil e criminal. 

ART. 2º - Prova da identificação

A “Cabral Moncada Leilões” assume que os dados foram

fornecidos pelo titular dos mesmos, sendo este

responsável pela respetiva veracidade e atualização. A

“Cabral Moncada Leilões” reserva-se, no entanto, 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

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 3 (três)

horas antes do início da respectiva sessão; ou

(ii) pedido submetido por intermédio de uma ou mais

plataformas 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 3 (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 possam 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 (dez euros), excepto

nos leilões online.

ART. 8º - Preferência e resolução de dúvidas

a) 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;

b) No caso de serem recebidas diversas ordens de

compra ou licitações online, de idêntico valor, para o

mesmo bem, prevalece a que primeiro tiver sido

registada na plataforma online da “Cabral Moncada

Leilões” www.cml.liveauctions.pt;

c) Cabe 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, devendo nesse caso recomeçar a licitação pelo

respectivo valor de base.

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 à taxa legal, 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) –

19,68%;

na parte que exceda € 3.000 e até € 20.000 (inclusive)

– 17,22%; 

na parte que exceda € 20.000 – 14,76%;

b) Se, porém, a compra for efectuada através de alguma

plataforma que não seja a plataforma online da “Cabral



Moncada Leilões” www.cml.liveauctions.pt 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 de 24,60%, a

qual inclui IVA à taxa legal;

c) Sem prejuízo do que antecede, nos casos excepcionais

devidamente assinalados no catálogo, poderá ainda ser

devido IVA, à taxa legal, sobre o montante da

arrematação.

ART. 10º - Meios de pagamento

a) O comprador deverá efectuar o pagamento referido

no artigo anterior em numerário, multibanco, cheque

visado ou transferência bancária.

b) Eventuais pagamentos em numerário apenas serão

admitidos em montante inferior a €3.000 (três mil

euros) ou, no caso de pessoa singular não residente em

território português e desde que não atue na qualidade

de empresário ou comerciante, em montante inferior a

€10.000 (dez mil euros).

c) Para sujeitos passivos de IRC, bem como sujeitos

passivos de IRS que disponham ou devam dispor de

contabilidade organizada, os pagamentos de valor igual

ou superior a  € 1.000  (mil Euros) devem ser efetuados

através de meio de pagamento que permita a

identificação do respetivo destinatário.

d) No caso de o pagamento ser efectuado através de

cheque não visado, só se considera paga a quantia total

da venda depois de boa cobrança, independentemente

do bem poder já estar na posse do comprador.

ART. 11º - Prazo de pagamento

O comprador obriga-se a proceder ao pagamento devido

e a levantar o bem durante os 10 (dez) 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 10 (dez) dias, a “Cabral Moncada

Leilões” reserva-se o direito de cobrar juros à taxa legal

para as operações comerciais.

ART. 12º - Levantamento e transferência de

titularidade

O levantamento de qualquer bem pelo comprador só

será autorizado depois de integralmente paga a quantia

devida à “Cabral Moncada Leilões”. De igual forma, a

transferência para o comprador da titularidade sobre o

bem só ocorrerá após pagamento integral,

permanecendo o bem, até lá, propriedade do vendedor.

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 o prazo de

levantamento

Levantado o bem, ou decorrido o prazo de 10 (dez) 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 10 (dez) dias a que se

refere o artigo 11º da presente secção, 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

integral

a) Caso o comprador não proceda ao pagamento da

quantia total da venda no prazo de 10 (dez) dias

contados da data da última sessão do leilão, a “Cabral

Moncada Leilões” poderá, a todo o tempo, por si e/ou

em representação do vendedor, e sem que o comprador

possa exigir quaisquer compensações ou indemnizações

por tal facto: 

(i) intentar acção judicial de cobrança da quantia total

da venda; ou

(ii) notificar o comprador da resolução do contrato de

venda.

b) 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. 

c) O facto de a “Cabral Moncada Leilões” optar

inicialmente pela hipótese prevista na subalínea (i) da

alínea a) do presente artigo deverá ser entendido sem

prejuízo do direito de, a todo o tempo, pôr termo a tal

acção e resolver o contrato de venda nos termos

previstos na subalínea (ii) da referida alínea a).

d) Em caso de resolução, na hipótese prevista na

subalínea (ii) da alínea a) do presente artigo, a “Cabral

Moncada Leilões” terá direito a fazer suas quaisquer

quantias recebidas do comprador a título de pagamento

parcial (aceitando o comprador que, para o efeito, seja

conferida a natureza de sinal a qualquer eventual

pagamento parcial) e ainda a receber, a título

indemnizatório, as comissões que seriam devidas pelo

vendedor e pelo comprador em caso de cumprimento do

contrato por este. 

B.4. RESPONSABILIDADE DA “CABRAL MONCADA

LEILÕES”

ART. 17º - Responsabilidade pelas descrições

a) A “Cabral Moncada Leilões” responsabiliza-se pela

exactidão das descrições (entendendo-se como tal as

referências à época, ao estilo, ao autor, aos materiais e

ao estado de conservação) dos bens efectuadas nos seus

catálogos, sem prejuízo de as poder corrigir pública e

verbalmente até ao momento da venda.

b) Todos os bens colocados em venda pela “Cabral

Moncada Leilões” que sejam constituídos por metais

preciosos observam o disposto na Lei nº 98/2015, de 18

de Agosto (Regime Jurídico da Ourivesaria e das

Contrastarias) e no Decreto-Lei nº 44/2016, de 17 de

Agosto, encontrando-se devidamente contrastados

sempre que tal é legalmente exigível.

c) Todos os bens colocados em venda pela “Cabral

Moncada Leilões” que incorporem materiais de espécies

da fauna e flora selvagens protegidas foram

previamente certificados em conformidade com as

disposições da CITES - Convenção sobre o Comércio

Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens

Ameaçadas de Extinção. Nos termos da legislação

aplicável, o respectivo comprador deverá solicitar novo

registo em seu nome junto da autoridade competente.

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, e devendo ainda considerar-se o seguinte:

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 ou conste de certificado de

autenticidade emitido pela “Cabral Moncada Leilões”.

ART. 19º - Vícios das descrições

Verificando-se a existência de discrepância entre a

descrição e a realidade do bem no momento da

arrematação, pode o comprador (ou quem lhe suceder,

nos termos da lei), durante o prazo de 3 (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

Nos termos e dentro dos limites legais, 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 seus cônjuges, ascendentes ou

descendentes, 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 - 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 (UE) nº 314/2018, de 25 de Maio, a “Cabral

Moncada Leilões” está sujeita ao cumprimento dos

deveres gerais de PCBC/FT, incluindo, designadamente,

o dever de identificação e diligência (art. 23º e segs. da

Lei e art. 5º do Regulamento) que 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 (quinze mil euros),

independentemente da forma de pagamento e de a

transacção ser realizada através de uma única operação

ou de várias operações aparentemente relacionadas

entre si.

ART. 4º - 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 a qual

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 as quais são recolhidos

e tratados.

ART. 5º - Livro de Reclamações

A “Cabral Moncada Leilões” disponibiliza um livro de

reclamações, nos termos legais, em formato físico e em

formato eletrónico.

ART. 6º - Foro

a) 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.

b) Em caso de litígio, o consumidor pode recorrer a uma

Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de

Consumo, nos termos da Lei n.º 144/2015, de 8 de

Setembro:

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:

https://www.cniacc.pt/pt/

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 Direcção-Geral do Consumidor

(https://www.consumidor.gov.pt/).

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 online www.cml.pt”.

A “Cabral Moncada Leilões” permite ainda a participação

online (incluindo a emissão de ordens de compra e a

licitação) nos respectivos leilões presenciais, através da

sua Plataforma CML presencial www.cml.liveauctions.pt;

e noutras plataformas  geridas por terceiros – adiante as

“Plataformas de Terceiros”.

ART. 2º - Catálogo dos leilões online

Os catálogos com as imagens e as descrições dos bens

que integram os leilões online apenas estão disponíveis

em versão digital na Plataforma CML online

www.cml.pt.



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 online www.cml.pt, 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 na Plataforma CML

presencial www.cml.liveauctions.pt ou noutras

“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 ao

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

presencial www.cml.liveauctions.pt ou na Plataforma

CML online www.cml.pt ou noutras plataformas

geridas por 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 as suas 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 online www.cml.pt,

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;

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

online www.cml.pt, 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 - Inexistência do direito de livre resolução

O comprador online em leilões online ou presenciais

reconhece que, por ter efectuado uma compra em

leilão e ter tido a oportunidade de inspeccionar

previamente o bem, não beneficia do direito de livre

resolução do contrato previsto na legislação que

regula os contratos celebrados à distância. Como

única excepção a quanto antecede, o comprador que

seja consumidor poderá ser titular de um direito de

livre resolução apenas no caso de leilões online, sempre

que o vendedor do bem em causa seja um profissional

e verificados os demais pressupostos e requisitos

legalmente previstos.

ART. 6º - Responsabilidade

a) A Plataforma CML presencial

www.cml.liveauctions.pt e a Plataforma CML online

www.cml.pt operam, 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. Podem ocorrer períodos de

indisponibilidade nas referidas Plataforma CML online

www.cml.pt e Plataforma CML presencial

www.cml.liveauctions.pt e, bem assim, nas

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 CML online www.cml.pt

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 CML presencial

www.cml.liveauctions.pt ou de uma Plataforma de

Terceiros 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 das

Plataformas;

e) No caso de se verificar um Problema de

Funcionamento da Plataforma CML online

www.cml.pt, a “Cabral Moncada Leilões” poderá, mas

não se encontra obrigada a, repetir o leilão online

afectado ou recolocar os bens afectados em novo

leilão presencial ou online. No caso de se verificar um

Problema de Funcionamento da Plataforma CML

presencial www.cml.liveauctions.pt ou de uma

Plataforma de Terceiros num leilão presencial, caberá

ao pregoeiro decidir, com total poder discricionário,

qualquer dúvida que ocorra.

Novembro 2022



preparado para liCitar oNliNe?

reGiSte-Se em www.cml.liveauctions.pt
Através da nossa plataforma dedicada – em que se deve registar previamente, 

ainda que já esteja registado nos nossos leilões online – poderá acompanhar 

este leilão presencial e licitar em directo, sem qualquer agravamento 

de custos relativamente às formas tradicionais.

liCite oNde QUiSer
É cada vez mais fácil participar nos nossos leilões. Veja os leilões que estão a decorrer,

pesquise lotes, assista aos nossos leilões presenciais e licite a partir do seu telemóvel. 



HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
De segunda a sexta-feira, das 10h00 às 19h00
(de acordo com as restrições em vigor)

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 
(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.
Online
Através da Plataforma www.cml.liveauctions.pt

TESOURARIA - COMPRADORES
Rosário  Azevedo / Helena Bairrão Oleiro /
Alexandra Gameiro / Maria Guimarães da Silva -
tc@cml.pt

TESOURARIA - VENDEDORES
Dulce Quaresma / Diogo Wagner de Alvim / Maria
Guimarães da Silva - tvf@cml.pt

SHIPPING SUPPORT

Clara Ferraz / Pedro Brum da Silveira 

- shipping@cml.pt

RESULTADOS DOS LEILÕES estão disponíveis em

www.cml.pt. 
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 do leilão e diariamente durante 
o horário de expediente. 

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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Contacto directo: José de Bragança
jbraganca@villasboas.pt, 91 70776 76

prÓXimoS leilõeS

leilÃo preSeNCial 220
antiguidades e obras de arte

moderna e Contemporânea

27 de março de 2023

leilÃo preSeNCial 221
antiguidades e obras de arte

moderna e Contemporânea

29 de maio de 2023

leilõeS oNliNe

regularidade Semanal

Carácter temático

www.cml.pt  



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.

MISSÃO E VALORES

VALORIZAR O PATRIMÓNIO CULTURAL MÓVEL
APROXIMANDO O MERCADO DE ARTE À ACADEMIA
Uma empresa de referência no mercado de arte em
Portugal

Apostados desde o início na profissionalização, na
credibilização e na responsabilização do Mercado de Arte
em Portugal, sempre acreditámos que é possível e desejável
que existam empresas de sucesso económico nesta área e que
esse sucesso não é de forma alguma incompatível com
isenção, exigência cultural, rigor e seriedade.

Pelo contrário, o dinamismo de empresas comerciais isentas e
culturalmente exigentes no mercado de arte, como a CABRAL
MONCADA LEILÕES tem procurado ser, em proximidade e
até em parceria com universidades, academias, museus e
outras instituições e agentes culturais, tem contribuído
decisivamente não só para esbater o afastamento
tradicionalmente existente entre o mundo comercial e
empresarial e o mundo cultural e académico, mas também
para a valorização, a divulgação e a preservação do Património
Cultural Móvel, não só no segmento das Antiguidades e Obras
de Arte ditas clássicas mas também, e crescentemente, na área
dedicada às obras de Arte Moderna e Contemporânea.

Na CABRAL MONCADA LEILÕES valorizamos em
primeira linha:
SENTIDO DE RESPONSABILIDADE – reflectido na
isenção, na eficácia e no empenhamento de todos os
Colaboradores, em todos os momentos;
COMPETÊNCIA – reflectida na preocupação pelo
conhecimento técnico, pela exigência e pelo rigor, em
todas as vertentes;
INTEGRIDADE – quer na estrita observância da
legislação vigente e das melhores e mais exigentes
práticas nacionais e internacionais do mercado de
arte, quer na postura assumida interna e externamente:
transparência, correcção, lealdade.

• É nossa convicção de que o leilão público de obras de
arte, tal como o entendemos e praticamos – em ambiente de

livre concorrência, com ampla divulgação nacional e
internacional, sujeito a regras claras e escritas, com descrições
rigorosas dos bens em venda e dos seus preços de partida,
formalizados através de contratos escritos e assinados pelas
partes – é a forma mais segura, mais eficiente e mais
transparente de vender e valorizar na justa medida uma obra
de arte;
• Não adquirindo nem podendo adquirir bens para si própria,
não vendendo nem podendo vender bens próprios, nem em
leilão nem fora deles, nem directa nem indirectamente, a
CABRAL MONCADA LEILÕES, que actua sempre e apenas
por conta de terceiros, que contratualmente representa,
continua a acreditar que é essa a única forma – hoje
felizmente legalmente consagrada – de anular o crónico
conflito de interesses que desde sempre minou, em maior ou
menor grau, a credibilidade da generalidade dos agentes
intermediários e de assegurar um maior grau de isenção ao
sistema e uma maior credibilidade na formação dos preços no
mercado;
• Assumindo expressamente nas nossas Condições Negociais a
responsabilidade pela exactidão e rigor das descrições dos lotes
nos nossos catálogos e recorrendo por isso a um corpo
alargado e devidamente identificado de peritos prestigiados,
totalmente independentes e autónomos, nas várias áreas em
que se desenvolve a nossa actividade;
• Observando estritamente a legislação vigente e as
melhores e mais exigentes práticas nacionais e
internacionais do mercado de arte, a todo o tempo e a
todos os níveis, designadamente na realização dos seus
catálogos, dos seus leilões, independentemente da sua
natureza, presencial ou online, na divulgação pública dos seus
resultados, no rigor e na exactidão dos dados fornecidos e das
informações prestadas ao público e ao mercado;
• a CABRAL MONCADA LEILÕES proporciona em primeira
linha aos Vendedores e aos Compradores seus Clientes, e
através deles ao mercado de arte, entendido na sua
globalidade, um acrescido grau de confiança, que nos
permitiu crescer continuamente, atraindo, alargando e
fidelizando um número sempre crescente de Clientes,
tornando-nos uma empresa de referência no Mercado de
Arte em Portugal.

OBJECTIVOS

• Assegurar em todos os momentos uma postura consentânea
com as preocupações de fundo que nos norteiam e estar à
altura – no conteúdo e na imagem – do estatuto de empresa
de referência no Mercado de Arte em Portugal que o
próprio mercado nos reconhece;
• A prestação de um serviço irrepreensível e
personalizado a todos os nossos Clientes – antes, durante
e após a realização de cada leilão e de cada avaliação e em
todas as circunstâncias, dentro ou fora das nossas instalações
– uma preocupação que ditou a criação de um departamento
próprio para o efeito – Customer Care. Dirigido por um
director, visa coordenar, sistematizar e optimizar todas as
relações com os Clientes.
• Continuar a promover activamente, directa e
indirectamente, a correcta valorização das obras de arte e dos
bens culturais móveis, a sua divulgação e preservação,
designadamente através da realização e da publicação de
trabalhos de investigação cultural e artística em Portugal,
como temos vindo a fazer sistematicamente no âmbito da
SCRIBE, Produções Culturais Lda., empresa já hoje
reconhecida e prestigiada, participada desde a sua génese pela
CABRAL MONCADA LEILÕES.

SERVIÇOS

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, encadernações, gravuras, etc., 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 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
(contacto directo: José de Bragança,
jbraganca@villasboas.pt, 917077676), 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 de licitação 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 os bens colocados em venda pela CABRAL MONCADA
LEILÕES que sejam constituídos por metais preciosos
encontram-se devidamente contrastados sempre que tal é
legalmente exigível.

Custos:
Certificado ou Declaração que seja necessário emitir por
Perito para efeitos da legalização do lote junto da Imprensa
Nacional - Casa da Moeda: € 10 (+ IVA)
Aposição de marcas pela IN-CM: as diversas taxas estão
previstas na Portaria 403-B/2015.

CERTIFICADO CITES – Convenção sobre o Comércio
Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens
Ameaçadas de Extinção
Todos e cada um dos bens incorporando materiais de espécies
da fauna e flora selvagens protegidas a colocar em venda pela
CABRAL MONCADA LEILÕES terão de ser previamente
certificados, em conformidade com as disposições da CITES,
pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Nos
termos da legislação aplicável, o respectivo comprador deverá
solicitar novo registo em seu nome junto da autoridade
competente.

Custos por certificado / por lote: 
Emissão do certificado pelo ICNF ....€ 31,80 (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.

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 sete 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 14h00 às 20h00.

Calendário habitual das sessões dos leilões presenciais
Os leilões presenciais têm habitualmente uma sessão única,
que se realiza sempre nas instalações da CABRAL MONCADA
LEILÕES com início às 18h00, terminando habitualmente
cerca das 22h00.
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: 
1) Licitação presencial;
2) Licitação através de ordem de compra;
3) Licitação através de pedido de licitação telefónica;
4) Licitação através da plataforma online própria da
CABRAL MONCADA LEILÕES  www.cml.liveauctions.pt
5) Licitação através de outras plataformas online onde o
leilão presencial tenha sido disponibilizado.



1. Licitação presencial
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.

2. Licitação através de ordem de compra
a) Submetida através do 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;
b) Submetida através da plataforma online própria da
CABRAL MONCADA LEILÕES www.cml.liveauctions.pt
onde o leilão presencial tenha sido disponibilizado.
Para poder submeter as referidas ordens de compra via online, o
potencial comprador deverá registar-se antecipadamente em
www.cml.liveauctions.pt 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. Deverá manter
confidencial a password que escolheu no acto do registo e é
responsável pela sua utilização.)
c) 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. 
d) No caso de serem recebidas diversas ordens de compra ou
licitações online, de idêntico valor, para o mesmo bem, prevalece
a que primeiro tenha sido registada na plataforma online da
“Cabral Moncada Leilões” www.cml.liveauctions.pt ;
e) Cabe 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, devendo nesse caso
recomeçar a licitação pelo respectivo valor de base.
f) 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.

3. Licitação através de pedido de licitação telefónica
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 ou por e-mail, 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 e transmitir a sua licitação em
directo a quem o estiver a acompanhar por telefone.
O serviço de licitação telefónica é prestado a título de cortesia
aos compradores que não possam estar presentes e têm carácter
confidencial e gratuito.

4. Licitação através da plataforma online própria da
CABRAL MONCADA LEILÕES www.cml.liveauctions.pt
Em acréscimo à submissão de ordens de compra a que atrás se
fez referência, é possível efectuar licitações online no decurso

do leilão presencial através da plataforma online própria da
CABRAL MONCADA LEILÕES www.cml.liveauctions.pt .Para
poder licitar online, o potencial comprador num leilão presencial
deverá registar-se antecipadamente em
www.cml.liveauctions.pt 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.)

5.Licitação através de outras plataformas online onde o leilão
presencial tenha sido disponibilizado.
a) Nos termos determinados por cada uma dessas plataformas,
designadamente quanto ao registo;
b) Sendo a compra efectuada através de alguma plataforma que
não seja a plataforma online da “Cabral Moncada Leilões”
www.cml.liveauctions.pt 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 fixa de 24,60%, a qual inclui IVA;

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 estão disponíveis
em versão digital no website da CABRAL MONCADA
LEILÕES www.cml.pt 

Visualização e análise presencial dos bens 
Todos os bens que integram os leilões online estão disponíveis
para prévia visualização e análise presencial, sujeitas a marcação
prévia; podem igualmente ser prestadas informações sobre o
estado de conservação dos bens a pedido do potencial comprador.

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 www.cml.pt 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.

Cancelamento e suspensão do registo
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.

Irrevogabilidade e confidencialidade
As ordens de compra online recebidas durante a realização do
leilão online através do website da CABRAL MONCADA
LEILÕES www.cml.pt, 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 licitação de cada bem.
Se a sua ordem de compra (licitação) para determinado lote for

superior ao respectivo valor de base de licitação, a plataforma
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 www.cml.pt 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 não excederão em nenhum
caso 10% do valor da ordem de compra precedente; são
estabelecidos pela CABRAL MONCADA LEILÕES de acordo com a
seguinte tabela:

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 e ter tido a



oportunidade de inspeccionar previamente o bem, não beneficia
do direito de livre resolução do contrato previsto na legislação
que regula os contratos celebrados à distância. Como única
excepção a quanto antecede, o comprador que seja consumidor
poderá ser titular de um direito de livre resolução apenas no
caso de leilões online, sempre que o vendedor do bem em causa
seja um profissional e verificados os demais pressupostos e
requisitos legalmente previstos.

Responsabilidade
A plataforma online da CABRAL MONCADA LEILÕES
www.cml.pt 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 www.cml.pt 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 online da CABRAL MONCADA LEILÕES
www.cml.pt 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
online da CABRAL MONCADA LEILÕES www.cml.pt 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 online da
CABRAL MONCADA LEILÕES www.cml.pt
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. 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);

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

PREVENÇÃO E COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE
CAPITAIS E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
A Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto, procedeu à segunda alteração
à Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, transpondo para a ordem
jurídica portuguesa a Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018 (Diretiva),
comummente designada como a “Quinta Diretiva AML” e o
Regulamento nº 314/2018 de 25 de Maio, sujeitam a CABRAL
MONCADA LEILÕES ao cumprimento dos deveres gerais de

PCBC/FT. O dever de identificação e diligência (art. 23º e segs. da
Lei 83/2017 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.

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.

REGIME JURÍDICO DA OURIVESARIA E DAS
CONTRASTARIAS 
Nos termos da 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.

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

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.

Novembro 2022

na parte que exceda € 3.000 
e até € 20.000 (inclusive)

(14%) 17,22%, 
IVA incluído

na parte que exceda € 20.000 (12%) 14,76%, 
IVA incluído

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)

(16%) 19,68%, 
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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ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE, 
LIVROS ANTIGOS, ARTE MODERNA 
E CONTEMPORÂNEA 
ANTIQUES AND WORKS OF ART, RARE BOOKS, 
MODERN AND CONTEMPORARY ART

12 DEZ 2022
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