
 
M

A
R

Ç
O

 20
23

220

C
A

B
R

A
L M

O
N

C
A

D
A

 LE
ILÕ

E
S

ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE, 
LIVROS ANTIGOS, ARTE MODERNA 
E CONTEMPORÂNEA 
ANTIQUES AND WORKS OF ART, RARE BOOKS, 
MODERN AND CONTEMPORARY ART

27 MAR 2023







    



98   JOSÉ MALHOA



212   FLOre pOrtugAiSe



LEILÃO PRESENCIAL
ANtiguiDADeS e OBrAS De Arte,
LiVrOS ANtigOS, Arte MODerNA 
e CONteMpOrÂNeA
27 De MArÇO De 2023 18H00

exposição 

Rua Miguel Lupi 12 D, 1200-725 Lisboa

Horário 

Segunda-feira, 20, a Domingo, 26 de Março,  

entre as 14h00 e as 19h00

220

    



    

LeiLÕeS ONLiNe
online@cml.pt
Head of Department Luís Costa Brandão
Inês Branco
Susana Isidro
Rita Reynolds de Souza
Fotografia Luís Sousa

LeiLÕeS ONLiNe De MOBiLiÁriO| eSpAÇO ALAMeDA 
alameda@cml.pt 
Head of Department Miguel Jerónimo
António Jerónimo
Pedro Mendes
Daniel Ferreira Pinto
Miguel Maria Jerónimo

CONSerVAÇÃO & MANuteNÇÃO
Elizabete Pereira
Cátia Monteiro 
Ana Afonso

peritOS
Head of Department Filipe Costa
Armas Antigas Eduardo Nobre
Arte Lusíada e Colonial Hugo Miguel Crespo
Arte Oriental Artur Ângelo
Livros e Manuscritos Pedro de Azevedo
Moedas e Artes Decorativas Luís Castelo Lopes
pintura portuguesa Gabriel Laranjeira Lopes
pratas e Jóias Henrique Correia Braga/Sofia Ruival Ferreira
relógios Cte. Luís Couto Soares/Pêndulo Real

CONSuLtOreS
Artes plásticas Frederico Ramires
Arte tribal Fernando Moncada
Brinquedos Frederico da Cunha
Mobiliário Pedro Madureira
pintura estrangeira Carlos Ramires
uniformes Militares Pedro Soares Branco
Vinhos Francisco Peres
Isabel Andrade Dias

ACADeMiA CABrAL MONCADA LeiLÕeS 
academia@cml.pt 
project Manager Bernardo Gaivão

FOrNeCeDOreS
Head of Department Filipe Costa
Logística & Transportes - TRANSPORTES JERÓNIMO, Lda.
Gestão de Sistemas Informáticos - PROCOORDENA
- Sistemas de Informação, Lda.
Website e Aplicações Informáticas - ACL - Serviços de 
Informática, Lda.
Produção de Catálogos - SCRIBE - Produções Culturais, Lda.
Pré-Impressão & Impressão de Catálogos - AGIR

DepÓSitO LegAL
513329/23

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

ACADEMIA

All items with an upper estimate value equal to or above € 5.000

in our Live Auctions are searched against the ALR database.

gerÊNCiA - MANAgiNg pArtNerS
Miguel de Barros Serra Cabral de Moncada - Jur.
Pedro Maria de Saldanha e Sousa Mello e Alvim - Jur.

DireCÇÃO
Filipe Costa
Luís Costa Brandão
Leonor de Alvim

SeCretAriA gerAL | reCurSOS HuMANOS
info@cml.pt
Head of Department Pedro Maria de Alvim - Jur.

CuStOMer CAre
Head of Department Leonor de Alvim
Carlos Correia de Carvalho 
Luísa Perry Vidal 
Mafalda Cabral de Moncada
Maria Luísa de Lucena

teSOurAriA | VeNDeDOreS e FOrNeCeDOreS
tvf@cml.pt
Head of Department Dulce Quaresma
Diogo Wagner de Alvim
Maria Guimarães da Silva

teSOurAriA | COMprADOreS
tc@cml.pt
Rosário Azevedo
Alexandra Gameiro
Maria Guimarães da Silva

SHippiNg SuppOrt
shipping@cml.pt
Clara Ferraz
Pedro Brum da Silveira

COMuNiCAÇÃO e iMAgeM | DeSigN grÁFiCO 
& reDeS SOCiAiS
Head of Department Filipe Costa
Joana Ramos de Magalhães
Susana Isidro

Set DeSigN | LOgÍStiCA 
Head of Department Carlos Correia de Carvalho
Miguel Jerónimo
António Jerónimo
Cátia Monteiro

AVALiAÇÕeS
Head of Department Miguel Cabral de Moncada
Luís Costa Brandão
Isabel Maria Mónica
Francisco Cabral de Moncada
Nuno Prisal 
Carolina Proença (Estagiária)
Nanci Pereira (Estagiária)

LeiLÕeS preSeNCiAiS
Head of Department Mariana Soares Mendes
Isabel Maria Mónica
Teresa Almeida Garrett
Nuno Prisal 
Fotografia Vasco Cunha Monteiro
tradução Paulo Fernandes



103   CArLOS reiS



Miguel Cabral de Moncada

MANAgiNg pArtNer  

Pedro Maria de Alvim

MANAgiNg pArtNer

Filipe Costa

DireCtOr 

Luís Costa Brandão

DireCtOr

Leonor de Alvim

DireCtOrA

Carlos Correia de Carvalho

Set DeSigN &
CuStOMer CAre

Luísa Perry Vidal

CuStOMer CAre

Alexandra Gameiro

teSOurAriA | COMprADOreS

Mariana Soares Mendes

LeiLÕeS preSeNCiAiS
Head of Department

Isabel Maria Mónica

LeiLÕeS preSeNCiAiS
& AVALiAÇÕeS

Teresa Almeida Garrett

LeiLÕeS preSeNCiAiS
Joana Ramos de Magalhães

DeSigN grÁFiCO 
& reDeS SOCiAiS

Pedro Brum da Silveira

SHippiNg SuppOrt

Clara Ferraz 

SHippiNg SuppOrt
Maria Guimarães da Silva 

teSOurAriA | VeNDeDOreS
FOrNeCeDOreS | COMprADOreS

Maria Luísa de Lucena

CuStOMer CAre
Mafalda Cabral de Moncada

CuStOMer CAre

Dulce Quaresma

teSOurAriA | VeNDeDOreS
e FOrNeCeDOreS

Head of Department

Diogo Wagner de Alvim

teSOurAriA | VeNDeDOreS
e FOrNeCeDOreS

Rosário Azevedo

teSOurAriA | COMprADOreS



Susana Isidro

LeiLÕeS ONLiNe 
& reDeS SOCiAiS

Pedro Mendes

LeiLÕeS ONLiNe 
De MOBiLiÁriO

eSpAÇO ALAMeDA

Inês Branco

LeiLÕeS ONLiNe

Francisco Cabral de Moncada

AVALiAÇÕeS

Vasco Cunha Monteiro

LeiLÕeS preSeNCiAiS
Fotografia

Luís Sousa

LeiLÕeS ONLiNe 
Fotografia

Miguel Jerónimo

eSpAÇO ALAMeDA
Head of Department

Logística & transportes

António Jerónimo

LOgÍStiCA & trANSpOrteS
transportes Jerónimo, Lda.

Elizabete Pereira

CONSerVAÇÃO
& MANuteNÇÃO

Cátia Monteiro

LOgÍStiCA &
MANuteNÇÃO

Ana Afonso

CONSerVAÇÃO
& MANuteNÇÃO

Rita Reynolds de Souza

LeiLÕeS ONLiNe

Daniel Ferreira Pinto

LeiLÕeS ONLiNe 
De MOBiLiÁriO

eSpAÇO ALAMeDA

Miguel Maria Jerónimo

LeiLÕeS ONLiNe 
De MOBiLiÁriO

eSpAÇO ALAMeDA

Nuno Prisal

LeiLÕeS preSeNCiAiS
& AVALiAÇÕeS



A ABrir

CAROS AMIGOS,

É com muito gosto que lhes apresentamos o catálogo do nosso Leilão presencial 220, dedicado às Antiguidades e Obras de Arte, 
Livros Antigos, Arte Moderna e Contemporânea: um leilão especial, de sessão única, abrangendo um conjunto alargado bens de
particular qualidade, raridade e antiguidade.

Alguns destaques:

CApA: par de castiçais de base quadrada, D. José (1750-1777), prata, marca de ourives de João Coelho de Sampaio (Lote 415).

piNturA e eSCuLturA
pOrtugueSA

FÉLiX MACHADO DA SiLVA CAStrO e VASCONCeLOS - 1595-1662, 1º MArQuÊS De MONteBeLO - “Auto-retrato do Marquês•
de Montebelo com os seus filhos Francisco e D. Bernarda”, assinado (Lote 92);

DOMiNgOS SeQueirA - 1768-1837 - “Aurora” (Lote 142); retrato do rei D. João Vi (Lote 6);•

SiLVA pOrtO - 1850-1893 - paisagem, (Lote 147); paisagem com carvalhos (Lote 364);•

ALFreDO KeiL - 1850-1907 - Vista do rio tejo com torre de Belém a partir da Outra Banda (Lote 151); “rua dos Amores -•
Collares” (Lote 149); paisagem com gado (Lote 356);

Artur LOureirO - 1853-1932 - “praia com figuras” (Lote 104); •

JOSÉ MALHOA - 1855-1933 - paisagem (Figueiró dos Vinhos) (Lote 107); “No jardim” (Lote 98);•

JOÃO VAZ - 1859-1931 - “Barcos no Sado” (Lote 144); “Marinha, Sado” (Lote 362);•

CArLOS reiS - 1863-1940 - “As comungantes” (Lote 103); paisagem rural com figuras (Lote 360); •

AurÉLiA De SOuSA - 1866-1922 - Nu feminino deitado (Lote 106); paisagem ribeirinha (Lote 145);•

FALCÃO trigOSO - 1879-1956 - “Amendoal com figura feminina” (Lote 143);•

FrANCiS SMitH - 1881-1961 - Sem título (Lote 295);•

FAuStO SAMpAiO - 1893-1956 - Natureza morta - pintura e porcelanas chinesas (Lote 294);•

CArLOS BOteLHO - 1899-1982 - Vista de quinta e figuras (Lote 150); Lisboa - praça dos restauradores (Lote 287);•

tÚLiO ViCtOriNO - 1906-1967 - pescadores na praia (Lote 366);•

NADir AFONSO - 1920-2013 - “Margens do tâmega” (Lote 289);•

QueruBiM LApA - 1925-2016 - Sem título, placas cerâmicas esmaltadas, assinadas e datadas de Lisboa - 1968, no verso •
(Lotes 296 a 299);

MANueL CArgALeirO - NASC. 1927 - “Dilapidation du Silence” (Lote 288); Sem título (Lote 293);•

iNterNACiONAL 

escárnio de Jesus Cristo, escola Italo-flamenga, séc. XVI (Lote 222);•

Nossa Senhora do Leite, São José, Santa Ana e São João Baptista, escola Espanhola, séc. XVI (Lote 222);•

Nossa Senhora com o Menino Jesus rodeados por diversos Santos, escola Flamenga, séc. XVII (Lote 224);•

JeAN piLLeMeNt - 1728-1808 - paisagem com figuras, assinado (Lote 358);•

pierre JOuFFrOY - Act. 1743-1770 - retrato da Condessa D. Leonor ernestina eva Wolfganga Josefa von und zu Daun auf•
Sassenheim und Callaborn, 1ª marquesa de pombal, assinado e datado de 1775 (Lote 93);

Vistas da torre de Belém (Lotes 273, 274, 275)•

LiVrOS, MANuSCritOS rArOS e grAVurAS – LOteS 174 a 221; 86 a 90

MANuSCritO sobre pergaminho - D. FILIPE II, Rei de Portugal - Carta executória de fidalguia, 1603 (Lote 210);•

VASCONCeLOS, pe. Simão de, S.J.- CHrONiCA | DA | COMpANHiA | De | JeSV | DO eStADO DO BrASiL: DO QVe OBrArÃO•
SeVS FiLHOS | NeStA pArte DO NOVO MVNDO | Lisboa: Na Officina de Henrique Valente de Oliueira, 1663 (Lote 221);

AVAZZi DA MONteCuCCOLO, pe. giovanni Antonio, O.F.M. Cap.- iStOriCA | DeSCriZiONe | DÉ trÉ regNi | CONgO,•
MAtAMBA, | et ANgOLA | SitVAti NeLL | etiOpiA iNFeriOre OCCiDeNtALe | e DeLLe | MiSSiONi ApOStOLiCHe
In Bologna: Per Giacomo Monti, 1687 (Lote 204);

ANDrADe, Manuel Carlos de.- Luz da liberal e nobre arte de cavallaria.- Lisboa: na Regia Officina typografica, 1790 (Lote 220);•



HOFFMANSegg, COMte De; LiNK, JOHANN HeiNriCH FrieDriCH.- Flore portugaise ou description de toutes les plantes•
qui croissent naturellement au Portugal, avec figures coloriées, cinq planches de terminologie et une carte. - À Berlin: de
l’Imprimerie de Charles Fréderic Amelang et se trouve chez les Aureurs... - 1809-[1834]. (Lote 212);

NeWCAStLe, William Cavendish, 1st Duke of. - diversos conjuntos de 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 86 a 90);

ANtiguiDADeS

Arte indo-portuguesa

escritório de mesa, sissó, embutidos “Figuras da corte mogol entre aves e árvores”, influência Mogol, séc. XVII (1ª metade)•
(Lote 317);

escritório, sissó, influência Mogol, séc. XVII (1ª metade) (Lote 319);•

Arte Namban

Cofre grande, período Momoyama (1573-1615)/Edo (1615-1868) (Lote 321);•

escritório, período Momoyama (1573-1615)/Edo (1615-1868) (Lote 322);•

Arte Sino-portuguesa

par de contadores de duas portas, revestimento a laca dita de «Coromandel», reinado Kangxi (1662-1722) (Lote 323);•

Arte do Sudeste Asiático /golfo de Bengala

Caixa Lusíada com gaveta, séc. XVi (2ª metade), verso da gaveta com inscrição manuscrita quinhentista indicando que•
pertenceu a D. Duarte de Meneses (1537-1588), vice-rei da Índia (1584-1588) (Lote 318);

pOrCeLANA CHiNeSA De eXpOrtAÇÃO

parte de serviço de mesa, decoração «Imari» policromada e dourada “Vasos com flores”, reinado Qianlong (1736-1795)•
(Lote 371);

par de pratos grandes, decoração policromada e dourada com armas tradicionalmente atribuídas a D. Luís Peregrino de•
Ataíde - 10º conde de Atouguia 3º serviço, reinado Kangxi (1662-1722) (Lote 167)

MOBiLiÁriO

escritório de estrado renascentista, Português, Açores, séc. XVI (2ª metade) (Lote 31); •

par de cómodas D. José (1750-1777), pau-santo, Portuguesas (Lote 41)•

par de cómodas «bombée» com pequeno alçado, barrocas, Italianas, séc. XVIII (1ª metade) (Lote 277);•

prAtAS e JÓiAS

Lavanda e gomil, prata dourada, Alemães, marca de garantia de teor de Augsburg, marca de ourives de Johann•
Pepfenhauser (1667-1754) (Lote 425);

Anel, ouro, cravejado com 32 diamantes em talhe de brilhante, tendo o diamante central o peso aproximado de 2,10 ct., grau•
de cor G, pureza VVS e fluorescência fraca (Lote 403);

par de brincos, platina, cravejados com diamantes em talhe de brilhante (Lote 405);•

Diversos relógios de pulso, ouro – AuDeMAr piguet, BreitLiNg, FrANCK MuLLer, HuBLOt, pAteK pHiLippe, rOLeX•
(Lotes 390 a 402);

DiVerSOS

estafermo “Mouro sentado com escudo e chicote”, escultura de torneio em madeira policromada, Europeu, séc. XVII/ XVIII•
(Lote 257);

Cena mitológica - eneias partindo de Cartago e as três musas, tapeçaria provavelmente de Aubusson, Francesa, •
séc. XVII/XVIII (Lote 91);

Cofre D. José (1750-1777) faiança da real Fábrica de Louça, ao rato, “Armas da Casa Real Portuguesa” (Lote 16);•

Colar com pendente, placa, banda e respectiva insígnia da Ordem Militar da torre e espada de Valor, Lealdade e Mérito,•
prata dourada, estojo original (Lote 8);

reNAtO tOrreS - 1913-1974 - “paisagem romântica”, tapeçaria da Manufactura de Tapeçarias de Portalegre (Lote 300); •

Diversos tapetes orientais – Lotes 57 a 63; 108 a 113;•

Diversos tabuleiros e peças de xadrez e outros jogos – Lotes 238 a 252; 255.•

Esperando ter o gosto de os receber em breve, presencial ou virtualmente, com os nossos cumprimentos.

Pedro Maria de Alvim Miguel Cabral de Moncada
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O Palácio dos Condes de Redondo é uma peça patrimonial da cidade de Lisboa, antiga casa senhorial, que hoje é sede da

Universidade Autónoma de Lisboa.O presente volume aborda temáticas distintas, desde a sua integração na malha urbana ao

longo do tempo, a arquitetura envolvente, a distribuição espacial interior, as funcionalidades, vivências, práticas artísticas e os

inventários de bens, com contributos de um elenco de especialistas: Aline Gallasch-Hall de Beuvink, Fernanda Maria Guedes

Campos, Isabel Mayer Godinho

Mendonça, João Vieira Caldas,

José de Monterroso Teixeira,

Margarida Elias, Maria José

Artiaga, Miguel Figueira

de Faria, Nuno Gonçalo

Monteiro, Raquel

Henriques da Silva,

Raquel Medina Cabeças,

Susana Varela Flor  e

Vítor Serrão.

novidade
www.scribe.pt

Palácio
DOS CONDES DE REDONDO

título: “Palácio dos Condes de Redondo”

Coordenação: Miguel Figueira de Faria,
Nuno Gonçalo Monteiro e José de
Monterroso Teixeira

Autores: Vários

Versão: Portuguesa

Formato: 24 cm x 31 cm

Nº páginas: 356

papel: Couché

Acabamento: Capa dura

€45 (IVA incluído)

portes € 6
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1 pAstA de despAcho ReAl
chagrin vermelho, cercadura

vegetalista com ferros a ouro em

ambos os planos, inscrições a ouro

SECRETARIA DE ESTADO DOS

NEGOCIOS DA GUERRA -

ASIGNATURA REAL, armas do Reino

de Portugal a ouro em ambos os

planos, atilhos de nastro, Portuguesa,

séc. XVIII (finais), pequenas faltas no

ouro, sinais de manuseamento, faltas

no revestimento interior em papel

Dim. - 38,5 x 27 cm

€ 300 - 450

A RoyAll dispAtch foldeR
red shagreen, gold plant ornamental border on both

covers, gold inscriptions SECRETARIA DE ESTADO

DOS NEGOCIOS DA GUERRA - REAL ASIGNATURA,

coat of arms of the Kingdom of Portugal in gold on

both covers, nastro ties, Portuguese, 18th C. (late),

minor faults on the gold, signs of handling, faults on

the inner paper lining

VISTA ALTERNATIVA
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3 espAdA de cAvAlARiA 
coM guARdA de vARAs 
– ReinAdo de d. João v 
(1706-1750)
ferro, latão e madeira, guarda-mão

de varas, peça de encaixe do

polegar, lâmina de dois gumes 

e faces convexas com a inscrição

IOANIS V [JOÃO V] – IN TOLEDO,

Portuguesa, séc. XVIII, enrolado de

fio de latão do punho posterior

Dim. - 96,5 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. NOBRE, Eduardo - 

«As Armas e os Barões». Lisboa:

Quimera Editores, 2004, p. 90, nº 71.

2 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

€ 1.500 - 2.250

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

A cAvAlRy swoRd
D. João V, King of Portugal (1706-1750), iron, brass and

wood, rods handguard, thumb fitting piece, double-edged

blade and convex faces with the inscription IOANIS V

[JOÃO V] – IN TOLEDO, Portuguese, 18th C., late handle

brass wire coil

VISTA ALTERNATIVA
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4 sinete
mão em madeira exótica torneada, cunho

em bronze com armas provavelmente

dos marqueses de Fronteira - escudo

com armas plenas de Mascarenhas

encimado por coronel de marquês e com

suportes «leões», Português, séc. XVIII

(2ª metade), ligeiras faltas no relevos da

mão, sinais de uso

Dim. - 10 cm

€ 400 - 600

A signet
exotic turned wood hand , bronze

engraved stamp with coat of arms

probably from the Marquises of Fronteira

- shield with «lions» supports with full

arms of Mascarenhas surmounted by

marquis coronet, Portuguese, 18th C.

(2nd half), slight faults in the reliefs 

of the hand, signs of use

5 sinete
mão em marfim torneado, cunho

em bronze gravado com escudo

partido: I Briteiros; II Gusmão;

elmo e timbre de Briteiros,

Português, séc. XVIII, sinais de uso

Dim. - 9,5 cm

€ 700 - 1.050

Proveniência: Colecção Jeanne 

e João Pinto de Figueiredo.

Este lote está sujeito às restrições

CITES de exportação/importação 

e encontra-se devidamente

certificado nº 23PTLX00511C

A signet
turned ivory hand, engraved

bronze stamp with per pale coat

of arms: Briteiros; II Gusmão;

helmet and crest of Briteiros,

Portuguese, 18th C., wear signs

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA
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6 doMingos seQueiRA - 1768-1837
“RETRATO DE EL-REI DOM JOÃO VI”
lápis sobre papel, defeito no papel com rasgão, 

não assinado, identificado em 12-4-1929 por Luiz Xavier da Costa,

carimbo de colecção com o número 0457

Dim. - 19,8 x 17,3 cm

€ 600 - 900

Nota: A Cabral Moncada Leilões regista e agradece 

à Dra. Alexandra Mrakl a confirmação da Autoria da presente obra.

“RetRAto de el-Rei doM João vi”
pencil on paper, defect on the paper with tear, unsigned, identified on

12-4-1929 by Luiz Xavier da Costa, collector stamp number 0457
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7 cAsAcA
seda azul, botões em metal relevado e dourado, interior

forrado a linho, Portuguesa, séc. XVIII (2ª metade),

pequenas faltas e defeitos

Dim. - (casaca) 97,5 cm

€ 500 - 750

Nota: no século XVIII “[…] o conjunto que comportava

casaca, em lã, seda ou veludo rodados; colete e calção,

mantinha-se. Sobressaiam também grandes botões de

metais ou vidros, mais ou menos preciosos” - cf. MOURA,

Isabel Cristina Silva da Costa - “Moda em Cordel”. Porto:

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2010, p. 39.

A tAil-coAt
blue silk, gilt metal buttons en relief,

linen lined interior , Portuguese, 18th C.

(2nd half), minor faults and defects

VISTA ALTERNATIVA



VISTA ALTERNATIVA

8 colAR coM pendente, plAcA, bAndA e RespectivA insígniA dA 
oRdeM MilitAR dA toRRe e espAdA de vAloR, leAldAde e MéRito
prata dourada, banda original em seda azul ferrete, Português, séc. XX, estojo

original, marcado FREDERICO DA COSTA - FÁBRICA DE CONDECORAÇÕES, RUA

DE S. JULIÃO 110, 3º, LISBOA, em madeira forrada no interior a veludo e seda bege,

com algumas manchas, e no exterior a percalina preta com monograma a ouro sob

coroa real D. M. II (D. Manuel II), sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 

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

Dim. - 45 x 22 x 4,5 (estojo) cm; Peso - Peso (colar) 174.8 g.; 

(placa) 66.1 g.; (insígnia) 78 g.

€ 2.500 - 3.750

Nota: O presente distintivo da Ordem Militar da Torre e Espada é uma estrela 

de cinco pontas de esmalte branco perfilada de ouro, assente sobre uma coroa 

de carvalho de esmalte verde perfilada e frutada de ouro, tendo entre as duas

pontas superiores uma torre de ouro e iluminada de azul, sendo a estrela carregada,

ao centro, de um círculo de ouro com uma espada de esmalte azul, posta em faixa

sobre uma coroa de carvalho de esmalte verde e realçada de ouro, tudo envolvido

por bordadura circular de esmalte azul filetada de ouro, com a legenda “Valor,

Lealdade e Mérito”, em letras maiúsculas de ouro. No reverso, ao centro e em campo

de esmalte branco, escudo com as armas do reino, no 1º do partido e a menção

CARTA CONSTITUCIONAL DA MONARQUIA, no 2º do partido, com bordadura

circular de esmalte azul filetada de ouro com a legenda em letras maiúsculas 

de ouro PELO REI E PELA LEI.

necKlAce with pendAnt, plAQue, bAnd And
Respective insigniA of the MilitARy oRdeR of the
toweR And swoRd of vAloR, loyAlty And MeRit
gilt silver, original iron blue silk band, Portuguese, 20th C.,

original case, marked FREDERICO DA COSTA - FÁBRICA

DE CONDECORAÇÕES, RUA DE S. JULIÃO 110, 3º, LISBOA,

in wood lined inside with beige velvet and silk, with some

stains, and outside in black percaline with a gold

monogram under the royal crown D. M. II (King D. Manuel II

of Portugal), without marks, pursuant to Decreto-Lei

120/2017, of September 15 - art. 2nd, nº 2, subparagraph c)
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9 tAçA
faiança, decoração dita de «Aranhões» a azul e vinoso,

interior com decoração a vinoso, Portuguesa, séc. XVII

(3º quartel), esbeiçadela, faltas no vidrado

Dim. - 5 x 16 cm

€ 600 - 900

Nota: vd. prato pequeno com decoração semelhante em

MONCADA, Miguel Cabral de - “Faiança Portuguesa -

séc. XVI a séc. XVIII”. Lisboa: SCRIBE, 2008, p. 79, nº 65.

10 tAçA
faiança, decoração a azul e vinoso com armas

tradicionalmente atribuídas à família Silva, Portuguesa,

séc. XVII (3º quartel), cabelo circular, pequenas

esbeiçadelas e faltas no vidrado

Dim. - 4,5 x 20 cm

€ 500 - 750

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

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

2008, pp. 31-32, nºs 11 a 14.

A bowl
faience, blue and vinous «Spiders»

decoration, interior with vinous decoration,

Portuguese, 17th C. (3rd quarter), chip,

faults on the glaze

A bowl
faience, blue and vinous decoration with coat of

arms traditionally attributed to the Silva family,

Portuguese, 17th C. (3rd quarter), circular hairline,

small chips and faults on the glaze

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA



CABRAL MONCADA LEILÕES 219 | 27 DE MARÇO DE 2023 23

11 pRAto
faiança, decoração dita de «Aranhões» a azul e vinoso “Armas do Reino de Portugal”, Português, séc. XVII (3º quartel), 

cabelo no centro, esbeiçadelas, pequenas faltas no vidrado

Dim. - 40 cm

€ 5.000 - 7.500

Nota: a colocação de armas reais portuguesas em peças de faiança começou a dar-se logo a seguir à Restauração da

Independência (1640), como se pode comprovar pela garrafa existente no Museu Nacional Machado de Castro que, para além 

das armas reais portuguesas, apresenta a data de 1641. Tratam-se de peças indiscutivelmente encomendadas e utilizadas pela Casa

Real portuguesa, prática que se manteve, pelo menos, durante os reinados de D. João IV (1640-1656), D. Afonso VI (1656-1683) e

D. Pedro II (1683-1706). O presente prato deverá ser uma encomenda do reinado de D. Afonso VI - vd. SANTOS, Reynaldo -

“Faiança Portuguesa - Séculos XVI e XVII”. Lisboa: Livraria Galaica, 1960, pp. 78-79, figs. 56.

A plAte
faience, blue and vinous «Spiders» decoration, “Coat of arms of the Kingdom of Portugal”, Portuguese, 17th C. (3rd quarter),

hairline in the centre, chips, minor faults on the glaze
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13 MAngA de fARMáciA
faiança, decoração a azul “Águia segurando pena e tinteiro no

bico” - símbolo de São João Evangelista, Portuguesa, séc. XVII

(meados), pequenas esbeiçadelas, faltas no vidrado

Dim. - 26 cm

€ 400 - 600

Nota: dois exemplares idênticos integram a colecção do 

Museu Nacional Soares dos Reis, Porto - Inv. nºs 33 e 33.1 Cer.

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

séc. XVI a séc. XVIII”. Lisboa: SCRIBE, 2008, p. 23, nº 17.

Tratar-se-á de uma manga de farmácia que terá integrado 

a botica de um cenóbio de invocação de São João Evangelista.

Na pintura que retrata São João Evangelista em Patmos, 

da autoria do Mestre da Lourinhã e pertencente ao espólio 

da Santa Casa da Misericórdia da Lourinhã, encontra-se também 

a representação de uma águia abocanhando um tinteiro, ajudando

o Santo enquanto este redige o Livro do Apocalipse.

A phARMAcy pot
faience, blue decoration “Eagle holding a feather and inkwell 

in its beak” - symbol of Saint John the Evangelist, 

Portuguese, 17th C. (mid), small chips, faults on the glaze

12 pAR de MAngAs de fARMáciA
faiança, decoração a azul “Paisagem 

com Cavalo” e “Paisagem com Putto”,

Espanholas, séc. XVII, 

faltas no vidrado, uma com cabelo

Dim. - 18 cm

€ 600 - 900

A pAiR of phARMAcy pots
faience, blue decoration “Landscape 

with figure and animals”, Spanish, 17th

C., faults on the glaze, one with hairline



14 pRAto
faiança, decoração dita de

«Aranhões» a azul e vinoso

“Coelho”, verso da aba com

decoração a azul “SS”,

Português, séc. XVII (2ª metade),

cabelos consolidados,

faltas no vidrado do bordo

Dim. - 39 cm

€ 1.300 - 1.950

Nota: vd. MONCADA, Miguel

Cabral de - “Faiança Portuguesa -

sécs. XVI a XVIII”. Lisboa: Scribe,

2008, pp. 74-76, figs. 56-60.

A dish
faience, blue and vinous «Spiders»

decoration “Rabit”, SS decorated

back, Portuguese, 17th C. (2nd

half), consolidated hairlines

15 pRAto fundo de AbA lARgA
faiança possivelmente de Savona, decoração a azul e vinoso

“Paisagem - Senhora fiando, figura deitada e animal”, aba com

decoração a azul “Aves entre flores”, verso da aba com

decoração a azul “Ramagens”, Italiano, séc. XVII, pequenas

esbeiçadelas, falta no castigo

Dim. - 6,5 x 30,5 cm

€ 600 - 900

Nota: verso com inscrição manuscrita SAVONNE.

A plAte with A wide RiM
possibly Savona faience, blue and vinous

decoration “Landscape - Lady spinning,

figure lying down and animal”, blue

decoration rim “Birds among flowers”,

Italian, 17th C., small chip, fault on the bevel

VISTA ALTERNATIVA



VISTA ALTERNATIVA
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A cAsket
D. José I, King of Portugal (1750-1777), faience

from the Real Fábrica de Louça ao Rato, white

monochrome decoration en relief “Coat of

arms of the Portuguese Royal House”, “Putti

and garland”, “Putti holding mirror and

garland” and “Flower baskets”, feet en relief

“Shells”, Portuguese, chips, faults on the glaze,

minor manufacturing defect

VISTA ALTERNATIVA
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16 cofre
D. José (1750-1777), faiança da Real Fábrica de Louça, ao Rato,

decoração relevada e monocroma a branco “Armas da Casa Real

Portuguesa”, “Putti e grinalda”, “Putti segurando espelho e

grinalda” e “Cestos de flores”, pés relevados “Conchas”, Português,

esbeiçadelas, faltas no vidrado, pequeno defeito de fabrico

Dim. - 2,3 x 28,5 x 25,6 cm

€ 4.000 - 6.000

Nota: trata-se, seguramente, de uma produção da Fábrica do Rato

para o Rei D. José (1750-1777).

O presente cofre 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. 365, fig. III 52.

Existem outros dois exemplares conhecidos com algumas

diferenças - um no Museu Nacional de Arte Antiga, outra na

Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva - vd. “Real Fábrica de

Louça, ao Rato”. Lisboa: Instituto Português de Museus, 2003, pp.

134 e 274-275, nºs 78-79 e “Faianças portuguesas - Colecção

António Espírito Santo”. Lisboa: Fundação Ricardo do Espírito

Santo Silva, 1998, p. 21; e “Inventário do Palácio de Queluz.

Colecção de Cerâmica”. Lisboa: Ministério da Cultura, 2002, p. 105.
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19 PrAto
faiança dita de «Ratinho», decoração a verde, amarelo

e vinoso “Ave”, Português, séc. XIX (2º quartel),

restauro na aba, faltas no vidrado do bordo

Dim. - 29,8 cm

€ 900 - 1.350

Nota: vd. catálogo da exposição “Cerâmica na

Colecção da Fundação Manuel Cargaleiro”. Castelo

Branco: Câmara Municipal de Castelo Branco, 2012, 

pp. 112-113, nºs 70-71.

A dish
faience known as «Ratinho», green, yellow and vinous

decoration “Bird”, Portuguese, 19th C. (2nd quarter),

flap restoration, faults on the rim glaze

17 PrAto
faiança dita de «Ratinho», decoração policromada

“Senhora”, Português, séc. XIX (2º quartel), cabelo,

grande esbeiçadela, muitas faltas no vidrado

Dim. - 29,5 cm

€ 700 - 1.050

Nota: vd. catálogo da exposição “Cerâmica na

Colecção da Fundação Manuel Cargaleiro”. Castelo

Branco: Câmara Municipal de Castelo Branco, 2012, 

p. 52, nº 10.

A dish
faience known as «Ratinho», polychrome decoration

“Lady”, Portuguese, 19th C. (2nd quarter), hairline,

large chip, many faults on the glaze

18 PrAto
faiança dita de «Ratinho», decoração

policromada “Senhora com pássaro”, Português,

séc. XIX (2º quartel), grande esbeiçadela no verso

do bordo, faltas no vidrado

Dim. - 28,7 cm

€ 900 - 1.350

A dish
faience known as «Ratinho», polychrome

decoration “Lady with bird”, Portuguese, 19th C.

(2nd quarter), large chip on the back of the rim,

faults on the glaze
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22 PrAto
faiança dita de «Ratinho», decoração policromada “Homem

tocando gaita de foles”, Português, séc. XIX (3º quartel),

pequenas esbeiçadelas e faltas no vidrado do bordo

Dim. - 29,5 cm

€ 900 - 1.350

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 known as «Ratinho», polychrome decoration “Man

playing the bagpipes”, Portuguese, 19th C. (3rd quarter),

small chips and faults on the rim glaze

20 PrAto fundo
faiança dita de «Ratinho», decoração policromada

“Homem tocando gaita de foles”, Português, séc. XIX

(meados), ligeiras faltas no vidrado do bordo

Dim. - 31 cm

€ 1.100 - 1.650

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 deeP dish
faience known as «Ratinho», polychrome decoration

“Man playing the bagpipes”, Portuguese, 19th C.

(mid), minor faults on the rim glaze

21 PrAto
faiança dita de «Ratinho», decoração policromada 

“Homem tocando guitarra”, Português, séc. XIX 

(2º quartel), cabelo gateado, esbeiçadelas, 

faltas no vidrado

Dim. - 29,5 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, p. 54, nº 12.

A dish
faience known as «Ratinho», polychrome decoration “Man

playing a guitar”, Portuguese, 19th C. (2nd quarter),

stapled hair, chip, faults on the glaze
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23 VAso
faiança provavelmente de Estremoz, decoração

policromada “Paisagem com flores e plantas”,

Português, séc. XVIII/XIX, restauros, esbeiçadelas,

faltas no vidrado

Dim. - 34,5 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. terrina com frisos idênticos no catálogo

da exposição “Faiança de Estremoz”. Lisboa:

Museu Nacional do Azulejo, 1995, p. 41, nº 10.

A Pot
faience probably from Estremoz, polychrome

decoration “Landscape with flowers and plants”,

Portuguese, 18th/19th C., restoration, chips, faults

on the glaze



33

24 GArrAfA GrAnde com tAmPA 
“mulher AfricAnA de chAPéu 
seGurAndo liVro”
faiança, decoração policromada,

Portuguesa, séc. XIX (meados), restauro

na gola do casaco e na aba do chapéu,

falta no livro, ligeiras faltas no vidrado

Dim. - 38 cm

€ 1.000 - 1.500

A lArGe coVered bottle
“AfricAn womAn weArinG A hAt
And holdinG A book”
faience, polychrome decoration,

Portuguese, 19th C. (mid), restoration

on coat collar and hat brim, fault to the

book, minor faults to the glaze

VISTA ALTERNATIVA

25 PrAto decorAtiVo 
de susPensão
faiança das Caldas, decoração relevada

e policromada “Crustáceos e moluscos”

sobre fundo castanho, Português, séc.

XX (1ª década), falta de duas patas do

caranguejo, grandes esbeiçadelas,

marcado da FÁBRICA DE FAIANÇAS

DE RAFAEL BORDALO PINHEIRO,

datado de 1905 e de 1906 

Dim. - 42,5 cm

€ 1.300 - 1.950

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

Caldas da Rainha: Museu Malhoa, 1977,

p. 182, nº 617.

A decorAtiVe PlAte
Portuguese faience from Caldas da

Rainha, decoration in shades of brown

with polychrome en relief “Seafood and

crustaceans”, Portuguese, 20th C. (1st

half), two large chips and two crab legs

missing, marked FÁBRICA DE

FAIANÇAS DE RAFAEL BORDALO

PINHEIRO and dated 1905 and 1906
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27 leão sentAdo
escultura em faiança

possivelmente da Fábrica 

de Miragaia, decoração

monocroma a branco, Portuguesa,

séc. XIX (2º quartel), restauro 

num canto da base, pequenas

faltas no vidrado

Dim. - 41 x 36,5 x 20,5 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: vd. esculturas de leões

sentados de maiores dimensões

em “Fábrica de Louça de

Miragaia”, catálogo da exposição.

Porto: Museu Nacional Soares 

dos Reis, 2008-2009, p. 232, 

nºs 262-263.

A sittinG lion
faience sculpture possibly from

the Miragaia Factory, white

monochrome decoration,

Portuguese, 19th C. (2nd quarter),

restoration in one corner of the

base, minor faults on the glaze

A sittinG lion 
faience sculpture possibly

from the Miragaia Factory,

white monochrome

decoration, Portuguese,

19th C. (2nd quarter),

restoration on a corner of

the base, small restoration

on the edge of one ear,

hairlines on the base,

minor faults on the glaze

26 leão sentAdo
escultura em faiança possivelmente da Fábrica 

de Miragaia, decoração monocroma a branco,

Portuguesa, séc. XIX (2º quartel), restauro 

num canto da base, pequeno restauro no bordo 

de uma orelha, cabelos na base, pequenas faltas 

no vidrado

Dim. - 42,5 x 35 x 19,5 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: vd. esculturas de leões sentados de maiores

dimensões em “Fábrica de Louça de Miragaia”,

catálogo da exposição. Porto: Museu 

Nacional Soares dos Reis, 2008-2009, 

p. 232, nºs 262-263.
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28 leão deitAdo
escultura em faiança da Fábrica de Miragaia,

decoração monocroma a branco, Portuguesa, 

séc. XIX (2º quartel), partida e restaurada na base,

outros restauros, esbeiçadelas (algumas restauradas),

faltas no vidrado, marcada MIRAGAIA - PORTO 

(1830-1850)

Dim. - 41 x 77 x 34 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: vd. esculturas de leões sentados em “Fábrica 

de Louça de Miragaia”, catálogo da exposição. Porto:

Museu Nacional Soares dos Reis, 2008-2009, p. 232,

nºs 262-263.

A lyinG down lion
Faience sculpture from the Miragaia Factory, white

monochrome decoration, Portuguese, 19th C. (2nd

quarter), broken and restored at the base, other

restoration, chips (some restored), faults on the glaze,

marked MIRAGAIA - PORTO (1830-1850)
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29 bAncA
tampo faixeado a pau-cetim com moldura e faixas

embutidas de pau-santo “Losangos e rectângulo”,

pernas e travejamento em pau-santo torneado,

ferragens em bronze e ferro, Portuguesa, séc. XVII

(meados), pequenos restauros, pequenas 

faltas e defeitos

Dim. - 78 x 93 x 54 cm

€ 1.800 - 2.700

A stAll
satinwood veneered top with frame and inlaid bands

of Brazilian rosewood “rhombuses and rectangle”,

turned Brazilian rosewood legs and stretchers,

bronze and iron mounts, Portuguese, 17th C. (mid),

small restorations, minor faults and defects

30 mesA
filipina, pau-santo, pernas recortadas em H, traves frontal e

traseira torneadas, espelho protectores das entradas da chave

em bronze recortado, parafusos em ferro com extremidades

recortadas “Crescente”, Portuguesa, séc. XVII (2ª quartel),

restauros no tampos, pequenos defeitos

Dim. - 80 x 128 x 79 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. “Mobiliário nas colecção particulares de Arouca”.

Arouca: Associação para a Defesa da Cultura

Arouquense/Museu de Aveiro, 1986, p. 35, nº 26.

Proveniência: Colecção Jeanne e João Pinto de Figueiredo.

A tAble
Philipine, Brazilian rosewood, H-cut legs, turned front and

back stretchers, scalloped bronze keyhole escutcheon, iron

screws with scalloped ends “Crescent”, Portuguese, 17th C.

(2nd quarter), restored tops, minor defects
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31 escritório de estrAdo
renascentista, cedro (ou zimbro), decoração

incisa com fundos preenchidos a massa negra

(noz de gralha) “Tabuleiro de Xadrez” 

e “Grifos, outros animais fantásticos e flores”,

interior com três gavetas, ferragens em ferro,

Português - Açores, séc. XVI (2ª metade), falta

das duas abas do tampo e do tampo de abater

que encobria as gavetas, restauros, pequenas

faltas e defeitos, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 54 x 68 x 27,5 cm

€ 5.000 - 7.500

Nota: vd. FERRÃO, Bernardo - “Mobiliário

Português - dos primórdios ao maneirismo -

volume quarto - Anexos”. Porto: Lello & Irmãos

- Editores, 1990, pp. 35-43; e “Mobiliário

Português - Roteiro - Museu Nacional de Arte

Antiga”. Lisboa: Instituto Português de Museus,

2000, p. 45, figs. 9/9A.

A bureAu
Renaissance, cedar (or juniper),

decoration with grooves filled with

black mass (walnut) “Chessboard” 

and “Griffons, other imaginary animals

and flowers”, interior with three

drawers, iron mounts, Portuguese -

Azores, 16th C. (2nd half), missing 

the two top flaps and the drop top 

that covered the drawers, restoration,

minor faults and defects, traces 

of insects wood

VISTA ALTERNATIVA
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32 cAdeirA de cAnto ou de secretáriA
D. João V (1706-1750), nogueira com

entalhamentos, tabelas recortadas e vazadas,

pés de «garra-e-bola», assento de veludo,

Portuguesa, pequenos restauros, vestígios de

insectos xilófagos, veludo com faltas e defeitos

Dim. - 83 x 74,5 x 67 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. PINTO, Augusto Cardoso;

NASCIMENTO, J. F. da Silva - “Cadeiras

Portuguesas”. Lisboa: Edição dos autores, 1998,

estampa LXVII, figs. 129 e 130.

Proveniência: Colecção Jeanne 

e João Pinto de Figueiredo.

A corner or desk chAir
D. João V, King of Portugal (1706-1750), 

carved walnut, scalloped and pierced back

splats, claw-and-ball feet, velvet seat,

Portuguese, small restoration, traces of wood

insects, velvet with faults and defects

33 bAnco
D. José (1750-1777), pau-santo com entalhamentos,

assento estofado a veludo, Português, pequenos

defeitos, veludo muito desgastado

Dim. - 46 x 53 x 52 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. GUIMARÃES, Alfredo - “Mobiliário

Artístico Português”. Guimarães: Edições Pátria,

1935, s.p., figs. 34 e 35.

Proveniência: Colecção Jeanne 

e João Pinto de Figueiredo.

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

Brazilian rosewood, velvet upholstered seat,

Portuguese, minor defects, very worn velvet
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34 cómodA
D. José (1750-1777), nogueira com entalhamentos,

entrepanos e laterais com faixas embutidas 

em pau-rosa, ferragens em bronze relevado,

Portuguesa, pequenos defeitos, vestígios 

de insectos xilófagos

Dim. - 92,5 x 116 x 66,5 cm

€ 2.000 - 3.000

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

walnut, front edges between drawers and sides

with burr-kingwood marquetery, bronze mounts

en relief , Portuguese, minor defects, traces 

of wood insects

VISTA ALTERNATIVA



40 CABRAL MONCADA LEILÕES 219 | 27 DE MARÇO DE 2023

35 mesA de Pé-de-GAlo
D. José (1750-1777)/D. Maria I (1777-1816), 

pau-santo, tampo quadrangular basculante,

pés zoomórficos, Portuguesa, defeitos 

no tampo, outros pequenos defeitos,

pequenos restauros

Dim. - 77 x 75 x 75 cm

€ 700 - 1.050

Nota: vd. MARTINS, Francisco Ernesto de

Oliveira - “Mobiliário Açoriano - elementos

para o seu estudo”. Angra do Heroísmo:

Direcção Regional dos Assuntos Culturais,

1981, pp. 316-317.

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

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

Brazilian rosewood, tilting square top,

zoomorphic feet, Portuguese, defects on the

top, other minor defects, small restoration

36 PAr de cAdeirAs
D. José (1750-1777), pau-santo com

entalhamentos, assento em couro

lavrado, Portuguesas, pequenos

restauros, pequenos defeitos

Dim. - 101 x 53 x 42,5 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: para espaldar com decoração

vazada semelhante vd. PROENÇA,

José António - “A colecção de

mobiliário do Museu-Biblioteca

Condes de Castro Guimarães, Lisboa:

Câmara Municipal de Cascais, 2009,

pp. 96 e 97, cat. 14.

A PAir of chAirs
D. José I, King of Portugal (1750-

1777), carved Brazilian rosewood,

embossed leather seat, Portuguese,

small restoration, minor defects
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37 cómodA
D. João V (1706-1750)/D. José (1750-1777), pau-santo

com entalhamentos, pés de «garra-e-bola», ferragens

em bronze relevado, vazado e dourado “Cachos 

de uvas, flores e concheados”, Portuguesa, pequenos

restauros, sinais de uso

Dim. - 89,5 x 112 x 56,5 cm

€ 5.000 - 7.500

Nota: vd. FREIRE, Fernanda Castro - “Mobiliário -

volume II”. Lisboa: Fundação Ricardo do Espírito

Santo Silva, 2001, pp. 112-113.

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

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

Brazilian rosewood, «claw-and-ball» feet,

engraved, pierced and gilt bronze mounts

“Bunches of grapes, flowers and shells”,

Portuguese, small restoration, signs of use



42 CABRAL MONCADA LEILÕES 219 | 27 DE MARÇO DE 2023

38 conjunto de cAnAPé, PAr de fAuteuils 
e doze cAdeirAs
D. Maria I (1777-1816), mogno com entalhamentos

dourados, assentos de palhinha, Português, pequenos

restauros, pequenas faltas e defeitos, algumas

cadeiras com desgaste nos entalhamentos dourados,

um fauteuil com falta numa perna, seis cadeiras com

pequenas diferenças e com travejamento

Dim. - (canapé) 90 x 179 x 51 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. “Le Mobilier du XIX Siècle en France et en

Europe”. Paris: Editions Mengès, 1991, p. 234.

A set of settee,
PAir of fAuteuils
And twelVe chAirs
D. Maria I, Queen of

Portugal (1777-1816),

mahogany with gilt

carvings, straw seats,

Portuguese, some

chairs with wear on

the gilt carvings, other

small restoration,

minor faults and

defects, a fauteuil 

with fault on one leg,

six chairs with 

small differences and

with stretches
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39 PAr de mesAs de joGo de meiA-luA
D. Maria I (1777-1816), pau-santo e marchetaria de raiz

de pau-santo, pau-rosa, espinheiro, buxo e madeira

tingida de verde “Flores”, Portuguesas, pequenos

restauros, fissura no folheado dos tampos

Dim. - (fechada) 75,5 x 91 x 45 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. MENDES, Mariana Soares - “Mesas de Jogo

Rococó e Neoclássicas em Portugal (1750-1820)”.

Lisboa: Scribe, 2010, pp. 130-133, figs. 36, 37 e 40.

A PAir of demi-lune GAme tAbles
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816),

Brazilian rosewood and Burr-Brazilian rosewood,

kingwood, thornbush, boxwood and green

stained wood marquetry “Flowers”, Portuguese,

small restoration, crack in the veneer of the tops

40 mesA de fAqueiro
D. José (1750-1777), pau-santo e

folheado de raiz de pau-santo, frisos

e entalhamentos dourados, ferragens

em bronze relevado com restos 

de dourado, Portuguesa, pequenos

restauros, faltas no dourado 

dos frisos e dos entalhamentos,

outros pequenos defeitos

Dim. - 76 x 98 x 51 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. GUIMARÃES, Alfredo -

“Mobiliário Artístico Português”.

Guimarães: Edições Pátria, 1935, p.

164, figura 99; e FREIRE, Fernanda

Castro - “Mobiliário - volume II”.

Lisboa: Fundação Ricardo do Espírito

Santo Silva, 2001, pp. 102-103.

Proveniência: Colecção Jeanne 

e João Pinto de Figueiredo.

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

Brazilian rosewood and burr-Brazilian rosewood veneer,

gilt friezes and carvings, bronze mounts en relief with gilt

remains, Portuguese, small restoration, faults in the gilding

of the friezes and carvings, other minor defects
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A PAir of commodes
D. José I, King of Portugal (1750-1777), Brazilian rosewood,

carved skirts and feet, pierced and gilt bronze mounts en relief,

Portuguese, small restoration, minor faults and defects, interior

of all drawers and bottoms replaced VISTA ALTERNATIVA
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41 PAr de cómodAs
D. José (1750-1777), pau-santo, saiais e pés

entalhados, ferragens em bronze relevado,

vazado e dourado, Portuguesas, pequenos

restauros, pequenas faltas e defeitos, interior 

de todas as gavetas e fundos substituídos

Dim. - 81,5 x 118,5 x 57,5 cm

€ 25.000 - 37.500

Nota: vd. “Mobiliário nas colecção

particulares de Arouca”. Arouca: Associação

para a Defesa da Cultura Arouquense/Museu

de Aveiro, 1986, p. 42, nº 36; e vd.

PROENÇA, José António - “Mobiliário da

Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves”.

Lisboa: Instituto Português de Museus, 2002,

p. 103, nº 34.
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42 conjunto de doze cAdeirAs
D. José (1750-1777), pau-santo com entalhamentos,

tabelas recortadas e vazadas, embutidos em

espinheiro e buxo “Flores”, assentos com palhinha,

Portuguesas, pequenos restauros, pequenas faltas,

três palhinhas em mau estado

Dim. - 95,5 x 53 x 47,5 cm

€ 3.000 - 4.500

A set of twelVe chAirs
D. José I, King of Portugal (1750-1777), carved Brazilian

rosewood, scalloped and pierced back splats, “Flowers”

thornbush and boxwood inlays, straw seats, Portuguese,

small restoration, minor faults, three straws in poor condition

Nota: vd. PINTO, Augusto Cardoso;

NASCIMENTO, J. F. da Silva -

“Cadeiras Portuguesas”. Lisboa:

Edição dos Autores, 1952, 

estampa LXXXI, fig. 167.
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43 cómodA
D. José (1750-1777),

pau-santo e folheado

de pau-santo, tampo

com filetes de

espinheiro, pés com

entalhamentos,

Portuguesa, falta de

parte de um pé frontal,

pequenos restauros,

pequenos defeitos,

ferragens posteriores

em bronze dourado,

vestígios de insectos

xilófagos

Dim. - 91 x 140 x 65 cm

€ 3.000 - 4.500

A commode
D. José I, King of

Portugal (1750-1777),

Brazilian rosewood and

thornbush veneer,

carved feet, top with

thornbush fillets,

Portuguese, part of a

front foot missing, small

restoration, minor

defects, later gilt

bronze mounts, traces

of wood insects

44 cómodA
D. João V (1706-1750), 

pau-santo com entalhamentos,

pés de «garra-e-bola», tampo

em brecha da Arrábida,

Portuguesa, restauros, pequenos

defeitos, ferragens não originais

em bronze relevado

Dim. - 87 x 110 x 62,5 cm

€ 3.000 - 4.500

Proveniência: Colecção Jeanne 

e João Pinto de Figueiredo.

A commode
D. João V, King of Portugal

(1706-1750), carved Brazilian

rosewood, «claw-and-ball» 

feet, Arrábida marble top,

Portuguese, restoration, minor

defects, non-original bronze

mounts en relief
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45 cómodA
D. João V (1706-1750)/D. José (1750-1777), pau-santo

com entalhamentos, ferragens em bronze relevado,

Portuguesa, sinais de uso, costas com pequenos

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 92 x 105 x 57 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. PROENÇA, José António - “Mobiliário da

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

Português de Museus, 2002, p. 103, nº 34.

A commode
D. João V, King of Portugal (1706-1750)/D. José I, King

of Portugal (1750-1777), carved Brazilian rosewood,

bronze mounts en relief, Portuguese, signs of use, 

back with small traces of wood insects
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A PAir of commodes
D. José I, King of Portugal (1750-1777) in the French manner, Brazilian rosewood

and Brazilian rosewood, kingwood and thornbush marquetry, pierced and gilt

bronze mounts en relief, marble tops, Portuguese, minor faults on marquetry, minor

defects, small traces of wood insects, both punctured in the four corners - three of

the corners punched with initials (unreadable), another corner engraved with

«circle and semicircles», one of the corners still numbered «81», the lower part 

of the bottom of one of the drawers with seal (ownership mark?)

46 PAr de cómodAs
D. José (1750-1777) ao gosto francês,

pau-santo e marchetaria de pau-santo,

pau-rosa e espinheiro, ferragens em

bronze relevado, vazado e dourado,

tampos de mármore, Portuguesas,

pequenas faltas na marchetaria,

pequenos defeitos, pequenos vestígios

de insectos xilófagos, ambas

puncionadas nos quatro cantos - três

dos cantos puncionados com iniciais

(ilegíveis), outro canto gravado com

«círculo e semicírculos», um dos

cantos ainda com numeração «81»,

parte inferior do fundo de uma das

gavetas com lacre (marca de posse?)

Dim. - 83 x 111 x 56,5 cm

€ 5.000 - 7.500

Nota: vd. GUIMARÃES, Alfredo -

“Mobiliário Artístico Português”.

Guimarães: Edições Pátria, 1935, 

s.p., fig. 87.
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A pAir of commodes
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816),

Brazilian rosewood, kingwood, thornbush and

other wood marquetry, bronze handles with

reserves en relief “Classical Figures”, marble

tops, Portuguese, small restoration to the

marquetry, broken tops, traces of wood insects



CABRAL MONCADA LEILÕES 219 | 27 DE MARÇO DE 2023 51

47 pAr de cómodAs
D. Maria I (1777-1816), marchetaria de pau-santo, pau-rosa,

espinheiro e outras madeiras, puxadores em bronze com

reservas relevadas “Figuras clássicas”, tampos de mármore,

Portuguesas, pequenos restauros na marchetaria, tampos

partidos, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 88 x 123 x 57 cm

€ 5.000 - 7.500

Nota: vd. FREIRE, Fernanda Castro - “Mobiliário - volume II”.

Lisboa: Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, 2001, pp.

114-115 e “Guia do Museu-Escola de Artes Decorativas

Portuguesas. Lisboa: FRESS, p. 145.
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48 pApeleirA
D. Maria I (1777-1816), pau-santo 

e folheado de raiz de pau-santo

com faixas de espinheiro, interior

com porta, gavetas e escaninhos,

interior das gavetas em carvalho,

ferragens em bronze relevado,

vazado e dourado, Portuguesa,

pequenas faltas e defeitos

Dim. - 108 x 109 x 60,5 cm

€ 1.500 - 2.250

A bureAu
D. Maria I, Queen of Portugal

(1777-1816), Brazilian rosewood

and burr-Brazilian rosewood

veneer with thornbush bands,

interior with door, drawers and

pigeonholes, oak interior of

drawers, pierced and gilt bronze

mounts en relief, Portuguese,

minor faults and defects

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA

49 pApeleirA
D. Maria I (1777-1816), pau-santo,

interior com porta, gavetas 

e escaninhos, Portuguesa,

restauros, pequenos defeitos,

ferragens posteriores em metal

amarelo recortado, costas com

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 114 x 109 x 58 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. “Museu de Lamego -

Mobiliário”, Lisboa: Ministério da

Cultura, 1999, p. 102, nº 35.

A bureAu
D. Maria I, Queen of Portugal

(1777-1816), Brazilian rosewood,

interior with door, drawers and

piegeon holes, restoration,

minor defects, later yellow

scalloped metal mounts, traces

of wood insects
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50 pApAgAios
duas esculturas em

porcelana possivelmente

de Paris, decoração

policromada, Francesas,

séc. XIX, marcadas, 

uma pétala partida

Dim. - 38 cm

€ 1.000 - 1.500

pArrots
two porcelain sculptures

possibly from Paris,

polychrome decoration,

French, 19th C., marked,

one broken petal

51 pAr de cAixAs “VAcAs deitAdAs”
porcelana, decoração policromada e dourada,

Europeias, séc. XIX, uma vaca com falta da

ponta dos dois chifres e outra com falta da

ponta de um chifre, pequenas esbeiçadelas,

pequenas faltas no vidrado

Dim. - 10,5 x 15,3 x 8,5 cm

€ 700 - 1.050

A pAir of boxes “lying cows” 
porcelain, polychrome and gil decoration,

European, 19th C., one cow missing the tip of

both horns and another missing the tip of one

horn, small chips, minor faults on the glaze
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52 gAlgos
par de esculturas em faiança, decoração 

a branco, olhos de vidro, Italianas, 

séc. XX (2º quartel), patas restauradas,

outros pequenos restauros

Dim. - 92 cm

€ 2.500 - 3.750

greyhounds
A pair of faience sculptures, white

decoration, glass eyes, Italian, 20th C. 

(2nd quarter), paws restored, 

other small restorations
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53 espelho
veneziano, moldura em vidro incolor 

e rosa relevado “Flores”, espelho com

decoração gravada a ácido, cimalha em

vidro relevado, estrutura de madeira,

Italiano, séc. XIX/XX, pequenas faltas

Dim. - 134 x 80 cm

€ 1.800 - 2.700

A mirror
Venetian, colourless and pink glass

frame en relief “Flowers”, mirror with

acid-etched decoration, cornice en

relief, wooden structure, Italian,

19th/20th C., minor faults

54 dAum - sÉc. xix/xx
TAÇA GRANDE COM PÉ
pasta de vidro, decoração policromada,

marcada DAUM-NANCY com cruz

de Lorena

Dim. - 22,5 x 26 cm

€ 1.000 - 1.500

Proveniência: Colecção Jeanne 

e João Pinto de Figueiredo.

A lArge footed bowl
glass paste, polychrome decoration,

French, 20th C., marked DAUM-NANCY

with the cross of Lorraine

VISTA ALTERNATIVA
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55 espelho
Napoleão III (1848-1870), moldura em madeira

entalhada e dourada, cimalha em gesso vazado,

relevado e dourado “Concha 

e elementos vegetalistas”, Francês, pequenas

faltas e defeitos

Dim. - 180 x 107 cm

€ 800 - 1.200

A mirror
Napoleon III, carved and gilt wood frame,

pierced and gilt plaster cornice en relief

“Shell and plant elements”, French, minor

faults and defects

56 espelho de credênciA
moldura em madeira entalhada, pintada e dourada,

cimalha vazada “Ânfora com flores e volutas”,

Europeu, séc. XVIII (2ª metade), fissuras na madeira,

pequenas faltas, sinais de uso, vestígios 

de insectos xilófagos, vidro posterior biselado

Dim. - 240 x 128 cm

€ 800 - 1.200

A credence tAble mirror
carved, painted and gilt wood frame, pierced

cornice “Amphora with flowers and volutes”,

European, 18th C. (2nd half), wood cracks, minor

faults, signs of use, traces of wood insects, later

beveled glass
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57 tApete tAbriz
fio de lã policromado, decoração

“Flores e elementos vegetalistas”,

Médio Oriente, séc. XX/XXI,

desbotado, pequenos defeitos, um

lado das franjas cortadas e no outro

lado aparadas

Dim. - 265 x 154 cm

€ 500 - 750

A tAbriz cArpet
polychrome wool yarn, decoration

“Flowers and plant elements”,

Middle East, 20th/21st C., faded,

minor defects, fringes cut on one

side and trimmed on the other side

58 tApete tAbriz
fio de lã policromado, decoração

“Elementos vegetalistas” sobre fundo

bordeaux, Médio Oriente, séc. XX/XXI,

pequenos defeitos, sinais de uso

Dim. - 306,5 x 192,5 cm

€ 500 - 750

A tAbriz cArpet
polychrome wool yarn, “Plant

elements” decoration on a burgundy

background, Middle East, 20th/21st C.,

minor defects, signs of juse
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59 tApete tAbriz
fio de lã e fio de seda

policromados, decoração “Flores

e elementos vegetalistas”, Médio

Oriente, séc. XXI, pequenos

defeitos, sinais de uso

Dim. - 325 x 204 cm

€ 1.000 - 1.500

A tAbriz cArpet
polychrome wool yarn and silk

yarn, decoration “Flowers and

plant elements”, Middle East, 

21st C., minor defects, signs of use

60 tApete tAbriz
fio de lã policromado,

decoração “Flores e

elementos vegetalistas”,

Médio Oriente, séc. XX/XXI,

sinais de uso, franjas

aparadas, assinado

Dim. - 350,5 x 256 cm

€ 700 - 1.050

A tAbriz cArpet
polychrome wool yarn,

decoration “Flowers and plant

elements”, Middle East,

20th/21st C., signs of use,

trimmed fringes, signed
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61 tApete KAyserie
fio de lã policromado, decoração

“Elementos vegetalistas”, Médio Oriente,

séc. XX/XXI, pequenos defeitos, 

franjas aparadas num dos lados

Dim. - 308 x 210 cm

€ 400 - 600

A KAyserie cArpet
polychrome wool yarn, decoration “Plant

Elements”, Middle East, 20th/21st C., 

minor defects, fringes trimmed on one side

62 tApete tAbriz
fio de lã policromado, decoração “Elementos

vegetalistas” sobre fundo bordeaux, Médio

Oriente, séc. XX/XXI, sinais de uso, 

franja de um dos lados aparadas

Dim. - 280,5 x 207 cm

€ 400 - 600

A tAbriz cArpet
polychrome wool yarn, “Plant elements”

decoration on a burgundy background,

Middle East, 20th/21st C., signs of use, 

fringe trimmed on one side
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63 tApete sArough
fio de lã policromado,

decoração “Flores e

elementos vegetalistas”

sobre fundo branco, Médio

Oriente, séc. XX/XXI,

pequenos sinais de uso,

verso com etiqueta

Dim. - 371 x 273 cm

€ 1.000 - 1.500

A sArough cArpoet
polychrome wool yarn,

“Flowers and plant

elements” decoration on

white background, Middle

East, 20th/21st C., small

signs of use, back with label
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64 tApete
Arraiolos, fio de lã, decoração

policromada “Animais diversos -

cães, touros, pavões e outras

aves entre motivos vegetalistas”

sobre fundo bege, medalhão

central com decoração em tons

de azul, cinzento e amarelo,

bordadura policromada “Ânforas

com flores”, Português, séc.

XVIII, restauros, desgaste,

muitas faltas 

e defeitos

Dim. - 355 x 190 cm

€ 700 - 1.050

Proveniência: Colecção Jeanne 

e João Pinto de Figueiredo.

Nota: vd. OLIVEIRA, F. Baptista

- “História e Técnica dos

Tapetes de Arraiolos”. Lisboa:

Edição 

do Autor, 1983, p. 197, fig. 92.

A cArpet
Arraiolos, wool yarn,

Polychrome decoration 

“Various animals - dogs, bulls,

peacocks and other birds

among plant motifs” on beige

background, central medallion

in shades of blue, gray and

yellow, polychrome bordure

“amphorae with flowers”,

Portuguese, 18th/19th C., 

wear, many faults and defects
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65 colchA (ou 
pAno de ArmAr)
linho bordado a fio de

algodão castanho

“Águias, leões coroados,

veados, coelhos e outros

animais”, medalhão

central “Pelicano em sua

Piedade”, cercadura com

decoração idêntica “Aves

e florões”, Portuguesa,

séc. XVII (1ª metade),

faltas no linho, alguns

remendos, faltas 

na decoração

Dim. - 246 x 189 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: trata-se de um

exemplar claramente

inspirado nos modelos

das colchas (ou panos de

armar) Lusíadas - vd.

MENDONÇA, Maria José

de - "Alguns tipos de

colchas indo-portuguesas

na colecção do Museu de

Arte Antiga" e o catálogo

da respectiva exposição.

In catálogo da exposição

"Colchas Bordadas do

Museu Nacional de Arte

Antiga - Índia, Portugal,

China - Séculos

XVI/XVIII". Lisboa:

Secretaria de Estado 

da Cultura, 1978.

A coVerlet (or
drAping cloth)
brown cotton thread

embroidered linen

“Eagles, crowned lions,

deer, rabbits and other

assorted animals”, central

medallion “Pelican in his

Piety”, bordure with

identical decoration

“Birds and fleurons”,

Portuguese, 17th C. 

(1st half), faults in linen,

some patches, faults 

on decoration
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66 pAr de jArrAs sextAVAdAs
porcelana Chinesa de exportação,

decoração a azul “Jardins Orientais

com figuras”, reinado Kangxi 

(1662-1722), restauro nos bocais,

faltas no vidrado dos bordos

Dim. - 27 cm

€ 1.200 - 1.800

A pAir of hexAgonAl VAses
Chinese export porcelain, blue

decoration “Oriental gardens with

figures”, Chinese - Kangxi Period

(1662-1722), restored mouths, 

faults on the edge glaze

67 pote com tAmpA
porcelana Chinesa de exportação,

decoração a azul “Flores”, reserva com IHS

tradicionalmente interpretada como sendo

a representação do símbolo da Companhia

de Jesus, reinado Daoguang (1821-1850),

ligeiras faltas no vidrado

Dim. - 14,5 cm

€ 2.000 - 3.000

A coVered pot
Chinese export

porcelain, blue

decoration “Flowers”,

reserve with IHS

traditionally interpreted

as representing the

symbol of the Society

of Jesus, Daoguang

period (1821-1850),

minor faults 

on the glaze

Nota: “Por ser de formato pequeno poderá ter sido

possivelmente utilizado para santos óleos e pode ter sido

encomendado nesta paleta, a fim de condizer com as peças

da dinastia Ming usadas pela ordem” - vd. SANTOS, A.

Varela - “Portugal na Porcelana da China - 500 Anos de

Comércio”, Volume II. Lisboa: Artemágica, 2008, p. 596 e

597, onde o presente pote se encontra representado; e

CASTRO, Nuno - “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império

- Portugal/Brasil”, ACD Editores, Lisboa, 2007, p. 345.

VISTA ALTERNATIVA
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68 pote
porcelana Chinesa de exportação, decoração a azul com

armas de D. Pedro de Lancastre (1697-1752), 5º conde de

Vila Nova de Portimão - 1ª encomenda, reinado Kangxi

(1662-1722), bocal com cabelo gateado e pequena falta

preenchida, pequenas esbeiçadelas na base, pequenas

faltas no vidrado, tampa moderna, marcado

Dim. - 21,5 cm

€ 4.500 - 6.750

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

Tempo do Império - Portugal/Brasil”, ACD Editores,

Lisboa, 2007, p. 112; SANTOS, A. Varela - “Portugal na

Porcelana da China: 500 Anos de Comércio”, Lisboa:

Artemágica, 2009, vol. III, p. 796 e 797; e DIAS, Pedro -

“Heráldica Portuguesa na Porcelana da China Qing”.

Lisboa: Fundação Macau, 2014, p. 72 e 73.

A pot
Chinese export porcelain, blue decoration with coat of

arms of D. Pedro de Lancastre (1697-1752), 5th Count of

Vila Nova de Portimão - 1st order, Chinese - Kangxi Period

(1662-1722), mouth with stapled hairline and small fault

filled in, small chips at the base, minor faults on the glaze,

modern cover, marked



68 CABRAL MONCADA LEILÕES 219 | 27 DE MARÇO DE 2023

VISTA ALTERNATIVA

69 pAr de piVeteiros
porcelana Chinesa de exportação,

decoração a azul “Flores” 

e parcialmente vazada «linglong»,

reinado Kangxi (1662-1722), 

um com cabelo, outro com ínfima

falta no vidrado

Dim. - 15 cm

€ 600 - 900

Nota: para decoração semelhante

vd. “Linglong”. London/Lisbon:

Jorge Welsh Oriental Porcelain

Works of Art, 2004, pp. 46-59, 

nºs 5 a 10.

A spitting bowl
Chinese export porcelain, blue

decoration “Flowers”, Kangxi period

(1662-1722), minor faults on the glaze

70 cuspideirA
porcelana Chinesa de exportação, decoração

a azul “Flores”, reinado Kangxi (1662-1722),

pequenas faltas no vidrado

Dim. - 8,2 x 13,5 x 12 cm

€ 400 - 600

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

Chinese Export Porcelain”. London/Lisbon:

Jorge Welsh Oriental Porcelain Works of Art,

2014, pp. 282-299, nºs  91 a 93.

Verso com etiqueta comercial 

SANTOS - LONDON.

A pAir of incense burners
Chinese export porcelain, blue

decoration “Flowers” and

partially pierced «linglong»,

Kangxi period (1662-1722), one

with hairline, another with minor

faults on the glaze
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71 gAlheteiro de dois depósitos
porcelana Chinesa de exportação, decoração espiralada a azul “Flores”,

reinado Kangxi (1662-1722), tampas e aros em prata, prata sem marcas 

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

alínea c), marcado “Folha de artemísia”

Dim. - 19,5 cm

€ 1.400 - 2.100

Nota: vd. HOWARD, David; AYERS, John - “China for the West - Chinese

Porcelain and other decorative arts export illustrated from the Mottahedeh

Collection”. London: Sotheby Park Barnet, 1978, vol. I, p. 59, nº 14.

Verso com etiqueta comercial SANTOS - LONDON.

72 duAs gAlhetAs diVersAs 
com tAmpAs
porcelana Chinesa de exportação,

decorações a azul “Flores”, uma com

arranques da pega e do bico

relevados “Cabeça de elefante”,

reinado Kangxi (1662-1722), uma

galheta e uma tampa com pequenos

restauros, outra com pequeno cabelo,

pequenas faltas no vidrado

Dim. - (a maior) 17 cm; 

(a menor) 16 cm

€ 500 - 750

two different cruets 
with coVers
Chinese export porcelain, blue

decoration “Flowers”, one with

“Elephant head” handle and beak,

Kangxi period (1662-1722), a cruet

and a cover with small restoration,

another with a small hairline, minor

faults on the glaze

A two-deposit cruet
Chinese export porcelain,

blue spiral decoration

“Flowers”, Kangxi period

(1662-1722), silver covers

and rings, unmarked silver

pursuant to Decreto-Lei nº

120/2017, of September

15th - art. 2, paragraph 2,

letter c), marked

“Mugwort leaf”
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74 mAngA de fArmáciA
porcelana Chinesa de exportação,

decoração a azul “Flores”, reinado

Kangxi (1662-1722), ínfimas esbeiçadelas

Dim. - 18,3 cm

€ 500 - 750

Nota: Para tipologia semelhante vd.

HOWARD, David; AYERS, John - “China

for the West - Chinese Porcelain and

other decorative arts export illustrated

from the Mottahedeh Collection”.

London: Sotheby Park Barnet, 1978, 

vol. II, p. 560, nº 578.

A phArmAcy pot
Chinese export porcelain, blue

decoration “Flowers”, Kangxi period

(1662-1722), small chipping

73 pAr de copos
porcelana Chinesa de exportação, decoração a azul

“Flores”, reinado Kangxi (1662-1722), provavelmente

faltam as tampas

Dim. - 15 cm

€ 600 - 900

Nota: verso com etiqueta comercial SANTOS - LONDON.

Para decoração idêntica vd. “O Chá da China - Uma

Colecção Particular”. Lisboa: Museu do Centro Científico

e Cultural de Macau, 2005, p. 113, nº 16.

Para tipologia idêntica com as tampas 

vd. ANTUNES, Mary Salgado Lobo - “Porcelanas da

China”. Lisboa: Fundação Ricardo do Espírito Santo

Silva, 2000, p. 24 e 25, nº 3.

A pAir of tAll glAsses
Chinese export porcelain, blue decoration “Flowers”,

Kangxi period (1662-1722), covers probably missing
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76 pAr de jArrAs
porcelana Chinesa de

exportação, decoração a azul

“Figuras de chinesas e vasos

com flores”, reinado Kangxi

(1662-1722), pequenos restauros

no bordo, ligeiras faltas no

vidrado preenchidas, marcadas

Dim. - 30,2 cm

€ 1.600 - 2.400

Nota: vd. MATOS, Maria Antónia

Pinto de; SALGADO, Mary -

“Porcelana Chinesa da

Fundação Carmona e Costa”,

Assírio & Alvim, Lisboa, 2002,

pp. 94-95, nº 19.

Uma com etiqueta comercial

LUÍS ALEGRIA LDA - PORTO.

A pAir of VAses
Chinese export porcelain, 

blue decoration “Chinese

figures and vases with flowers”,

Chinese - Kangxi Period 

(1662-1722), small restorations

on the edge, minor filled faults

on the glaze, marked

75 gArrAfA
porcelana chinesa, decoração a azul

“Flores”, reinado Kangxi (1662-1722),

ligeiras faltas no vidrado

Dim. - 24,5 cm

€ 1.000 - 1.500

A bottle
Chinese porcelain, blue decoration

“Flowers”, Chinese - Kangxi Period

(1662-1722), minor faults on the glaze
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77 pAr de terrinAs pequenAs com trAVessAs
porcelana Chinesa de exportação, decoração a azul “Flores”, pegas

relevadas “Mascarão”, pomos das tampas relevados “Fruto”, reinado

Qianlong (1736-1795), uma travessa restaurada, uma tampa com

craquelé no interior

Dim. - (terrina) 8 x 13,5 x 9 cm; (travessa) 2,6 x 15,5 x 12,3 cm

€ 700 - 1.050

Nota: verso com etiqueta comercial SANTOS - LONDON.

A pAir of smAll tureens with stAnds
Chinese export porcelain, blue decoration “Flowers”, handles en relief

“Grotesque mask”, finials of the covers en relief “Fruit”, Qianlong

period (1736-1795), a restored stand, a cover with crackle inside78 cesto com bAse
de AbAs VAzAdAs
porcelana Chinesa de exportação,

decoração a azul “Paisagem

chinesa”, pegas do cesto

relevadas, interstícios do

rendilhado relevados “Flor”,

reinado Qianlong (1736-

1795)/Jiaqing (1796-1820)

Dim. - (cesto) 7,4 x 17,7 x 13,6 cm;

(base) 16,5 x 13,5 cm

€ 500 - 750

Nota: para tipologia semelhante

vd. “Out of the Ordinary - Living

with Chinese Export Porcelain”.

London/Lisbon: Jorge Welsh

Oriental Porcelain Works of Art,

2014, p. 130, nº 37.

A bAsKet with bAse
And pierced flAps
Chinese export porcelain,

blue decoration “Chinese

landscape”, basket handles

en relief, tracery intervals en

relief “Flower”. Qianlong

period (1736-1795)/Jiaqing

period (1796-1820)
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79 terrinA recortAdA com bAse
porcelana Chinesa de exportação,

decoração a azul “Paisagem chinesa”,

pegas relevadas “Cabeças de leão

budista”, pomo da tampa relevado

“Coroa real”, reinado Qianlong (1736-

1795), pomo da tampa restaurado

Dim. - (terrina) 28 x 43,5 x 30 cm;

(base) 2,9 x 47,5 x 38 cm

€ 2.500 - 3.750

A scAlloped tureen with stAnd
Chinese export porcelain, blue

decoration “Chinese landscape”,

handles en relief “Buddhist lion heads”,

cover finial en relief “Royal crown”,

Qianlong period (1736-1795), 

restored cover finial

VISTA ALTERNATIVA
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80 trAVessA grAnde recortAdA
porcelana Chinesa de exportação,

decoração a azul dita “Princesinha”,

reinado Qianlong (1736-1795)

Dim. - 44,5 x 36,5 cm

€ 800 - 1.200

Nota: verso com etiqueta comercial

SANTOS - LONDON.

Vd. “A Time and a Place - Views and

Perspectives on Chinese Export Art”.

London/Lisbon: Jorge Welsh Oriental

Porcelain Works of Art, 2016,

pp. 148-157, nºs 26-30.

A lArge scAlloped plAtter
Chinese export porcelain, blue

decoration “Little Princess”,

Qianlong period (1736-1795)

VISTA ALTERNATIVA
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81 pAr de trAVessAs recortAdAs
porcelana Chinesa de exportação, decoração a azul dita

“Princesinha”, reinado Qianlong (1736-1795), uma com esbeiçadela

no verso da aba, pequenas faltas no vidrado do bordo

Dim. - 36,5 x 29,6 cm

€ 1.200 - 1.800

Nota: versos com etiqueta comercial SANTOS - LONDON.

vd. “A Time and a Place - Views and Perspectives on Chinese

Export Art”. London/Lisbon: Jorge Welsh Oriental Porcelain Works

of Art, 2016, pp. 148-157, nºs 26-30.

A pAir of scAlloped plAtters
Chinese export porcelain, blue decoration “Little Princess”,

Qianlong period (1736-1795), one with a chip on the back of the

flap, minor faults on the rim glaze
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83 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

€ 280 - 420

82 cArneiros
par de esculturas em terracota vidrada Chinesa,

decoração a verde, dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.),

uma com falta na cauda

Dim. - 8 x 10,5 x 4,5 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: acompanhado por relatórios de análise 

por termoluminescência emitido a 11 de Novembro

de 1996 pelo Research Laboratory for Archaeology

and the History of Art - Oxford University e de

documento emitido por Jorge Welsh - Porcelana

Oriental & Obras de Arte.

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

VISTA ALTERNATIVA

sheep
a pair of Chinese glazed terracotta sculptures,

green decoration, Han period (206 b.C.-220 a.C.),

one missing the tail



CABRAL MONCADA LEILÕES 219 | 27 DE MARÇO DE 2023 77

VISTA ALTERNATIVA

85 cAfeteirA bojudA com tAmpA
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Pseudo Folha de Tabaco”,

reinado Qianlong (1736-1795), pequena esbeiçadela no

bordo da base, pequeno defeito de fabrico no bordo,

esbeiçadela no pomo da tampa

Dim. - 22 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. exemplar idêntico em 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. 26-27.

A coffee pot
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration “Pseudo Tobacco Leaf”, Qianlong period

(1736-1795), adapted cover, chip on the edge of the

cover, other small chips

84 cão sentAdo
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada, reinado

Qianlong (1736-1795), 

cauda restaurada

Dim. - 17 x 11 cm

€ 800 - 1.200

Nota: vd. 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. 600, fig. 624.

A sitting hound
Chinese export porcelain, polychrome

decoration, Qianlong period 

(1736-1795), restored tail
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86 grAVurAs.- newcAstle, 
williAm cAVendish, 1st duKe 
of.- duAs grAVurAs dA
obrA “methode et inVention 
nouVelle de dresser les 
cheVAux”.- A londres: chez 
jeAn brindley, 1737.
duas gravuras a talhe-doce,

correspondentes aos nºs 24 e 25,

provas com vinco central, ligeira

acidez, emolduradas

Dim. - (gravura) 42,8 x 5,25 cm;

(moldura) 52 x 61 cm

€ 400 - 600

engrAVings- newcAstle,
williAm cAVendish, 1st duKe 
of.- two prints of the worK
“methode et inVention
nouVelle de dresser les
cheVAux”.- A londres: chez
jeAn brindley, 1737.
two copperplate prints corresponding

to numbers. 24 and 25, proofs with

central crease, slight foxing, framed



CABRAL MONCADA LEILÕES 219 | 27 DE MARÇO DE 2023 79

87 grAVurAs.- newcAstle, williAm 
cAVendish, 1st duKe of.- três 
grAVurAs dA obrA “methode et 
inVention nouVelle de dresser les 
cheVAux”. - A londres: chez jeAn 
brindley, 1737.
três gravuras a talhe-doce correspondentes

aos nºs 2, 4, e s/nº., provas com vinco central,

ligeira acidez, emolduradas

Dim. - (gravura) 39 x 52,5 cm; 

(moldura) 50,5 x 60,5 cm

€ 600 - 900

engrAVings - newcAstle,
williAm cAVendish, 1st duKe
of.- three prints of the
worK “methode et inVention
nouVelle de dresser les
cheVAux”.- A londres: 
chez jeAn brindley, 1737.
three copperplate prints

corresponding to numbers 2, 4,

and w/no., proofs with a central

crease, slight foxing, framed.
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88 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.
quatro gravuras a talhe-doce correspondentes aos nº 1,

10, 19 e 22, provas com vinco central, ligeira acidez,

emolduradas

Dim. - (gravura) 39,5 x 52,5 cm; 

(moldura) 50,5 x 60,5 cm

€ 800 - 1.200

engrAVings - newcAstle, williAm cAVendish, 1st
duKe of.- four prints of the worK “methode et
inVention nouVelle de dresser les cheVAux”.-
A londres: chez jeAn brindley, 1737.
four copperplate prints corresponding to numbers 1, 10,

19 and 22., proofs with central crease, slight foxing,

framed
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89 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.
quatro gravuras a talhe-doce correspondentes aos nºs 16,

17, 40 e 41, provas com vinco central, ligeira acidez,

emolduradas

Dim. - (gravura) 38,5 x 52,5 cm; 

(moldura) 50,5 x 60,5 cm

€ 800 - 1.200

engrAVings.- newcAstle, williAm
cAVendish, 1st duKe of.- four prints
of the worK “methode et inVention
nouVelle de dresser les cheVAux”.-
A londres: chez jeAn brindley, 1737.
four prints corresponding to numbers 16, 17,

40 and 41, proofs with central crease, slight

foxing, framed
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90 grAVurAs.- newcAstle, williAm cAVendish, 
duKe of.- quAtro grAVurAs dA obrA 
“methode et inVention nouVelle de dresser 
les cheVAux”.- A londres: chez jeAn brindley, 
1737.
4 gravuras a talhe-doce correspondentes aos nº 26, 27, 36 e

37, provas com vinco central, ligeira acidez, emolduradas

Dim. - (gravura) 39 x 51,5 cm; 

(moldura) 50,5 x 60,5 cm

€ 800 - 1.200

engrAVings.- newcAstle, williAm cAVendish, duKe
of.- four prints from the worK “methode et
inVention nouVelle de dresser les cheVAux”.- to
london: chez jeAn brindley, 1737.- 4 copperplAte
prints; dim. Approx.: 428x525 mm (Visible sheet).
four copperplate prints corresponding to numbers 26, 27, 

36 and 37, proofs with central crease, slight foxing, framed
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91 cenA mitológicA - eneiAs pArtindo 
de cArtAgo e As três musAs
tapeçaria provavelmente de Aubusson em fio

de lã policromado, Francesa, séc. XVII/XVIII,

falta da bordadura, restauros, pequenos

rasgões, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 220 x 320 cm

€ 3.000 - 4.500

mythologicAl scene - AeneAs
depArting from cArthAge 
And the three muses
a polychrome wool yarn tapestry probably

Aubusson, French, 17th/18th C., bordure

missing, restoration, small tears, minor faults

and defects
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"[…] O Velazquismo […] fruto da época e da situação

cultural do país está também presente na obra de

outro pintor nacional, este emigrado na corte de

Madrid, Félix Machado de Castro Silva e Vasconcelos

[sic], fidalgo de Entre-Homem-e-Cávado, que Filipe IV

fará embaixador em Roma, marquês de Montebelo em

1630 e conde de Amares.

Amigo de Velazquez, dele terá recebido ensino que

não ficou como dote de amador mas teve relevo

profissional, como professor e retratista da corte de

cujas obras aliás pouco ou nada se sabe hoje.

Em Portugal, em poder de descendentes, há quatro

obras de Montebelo: dois auto-retratos, um deles de

puro esquema velazquenho (figura de pé, vestida de

negro, capa pelos ombros, grande colar de ouro,

colarinho alto, de cambraia) que o mostra de

expressão altiva na barba talhada à moda, outro 

[o que agora vai a leilão], de pequeno formato, no

acto de pintar, vestido de rico justilho bordado, o filho

Francisco já figurado na tela, uma filha ao lado. 

Os rostos têm tratamento difuso de contornos

sensíveis e doces, tal como noutro quadro,

representando três filhos crianças, o do meio

segurando um grande cesto de flores discretamente

coloridas. Outro retrato é o do filho herdeiro António,

a três quartos, numa composição brasonada,

reposteiro puxado a um lado para enquadrar a figura

jovem, de expressão atenta de fidalgo espanhol.”

"Auto-retrAto do
mArquês de montebelo
com os seus filhos
frAncisco e d. bernArdA"

Texto de FRANÇA, José-Augusto  
- "O Retrato na Arte Portuguesa".
Lisboa: Livros Horizonte, 1981, p. 32.
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92 fÉlix mAchAdo dA silVA cAstro 
e VAsconcelos - 1595-1662, 
1º mArquês de montebelo
“AUTO-RETRATO DO MARQUÊS 
DE MONTEBELO COM OS SEUS FILHOS
FRANCISCO E D. BERNARDA”
óleo sobre madeira, restauros, assinado 

Dim. - 24 x 19 cm

€ 30.000 - 45.000

Nota: vd. PACHECO, Maria Emília Vaz - 

“O Auto-Retrato na Pintura Portuguesa”. Lisboa:

Caleidoscópio, 2018, fig. 12, onde se sugere a data

de cerca de 1643; e catálogo da exposição “Pintura

Portuguesa do Século XVII - histórias, lendas,

narrativas”. Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga,

2004, fig. 81, onde se diz ter integrado também 

a exposição “Personagens Portuguesas do Século

XVII”, no Palácio da Academia Nacional de Belas

Artes, em 1942. Refere-se também que Palomino

de Castro, primeiro historiador da pintura

espanhola, o considerava um “excelente pintor”.

self-portrAit of the mArquis of
montebelo with his children frAncisco
And d. bernArdA
oil on wood, restoration, signed
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Proveniência: antiga Colecção dos condes e marqueses de Rio

Maior, Palácio da Anunciada, Lisboa.

I. 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. 312, 

ig. III.2 e pp. 316-317;

II. Conforme ali se refere, o Autor terá querido chamar a atenção

para as preocupações literárias da retratada não apenas com

o livro que se pode ver sobre a secretária, mas também 

com o teor do manuscrito, assinado Gaubier, que se pode ler, 

em francês, na folha de papel que se entrevê sob o livro:

“Bonté, noblesse, esprit / grandeur / Mais ce pinceau fidèle 

a produit ton image / Mais ce qui rend plus cher un si charmant

ouvrage / ce portrait ressemblant est celuy de ton coeur”.

III. Este Gaubier poderá ser Sulpice-Edme Gaubier de Barrault

(?-1773) a que é feita referencia na comunicação da autoria 

de Maria Cristina Gonçalves apresentada no Colóquio “Palácio

Marquês de Pombal - uma Casa, uma Herança, uma História”,

Oeiras, organização da Câmara Municipal de Oeiras, 1 a 4 

de Outubro de 2015, pp 8 e 9 - vd.

https://www.academia.edu/25129361/13_de_Maio_de_1767

_Comemora%C3%A7%C3%A3o_do_anivers%C3%A1rio_

do_dia_do_nascimento_do_Conde_de_Oeiras_no_

seu_pal%C3%A1cio - consultado a 24-02-2023 às 11:39.

IV. Breve nota biográfica e genealógica:  

Nascida em Viena de Áustria, em 2.11.1721, viria a falecer em

Lisboa, em 3.1.1789; era filha de Heinrich Reichard Lorenz, conde

de Daun, n. 14.4.1673 e de Maria Violante Josepha von Boymont,

condessa de Pyersberg, n. 1692. Casou em Viena, em 18.12.1745

com Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro 1º conde 

de Oeiras e 1º marquês de Pombal, n. 13.5.1699, f. 8.5.1782, 

de quem teve:

1) Teresa Violante Eva Judite de Daun, n. 10.12.1746, c.c. António

de São Payo Mello e Castro Moniz Torres de Lusignan, 1º conde

de São Payo, c.g.;

2) Henrique José de Carvalho e Melo, 2º marquês de Pombal, 

n. 28.1.1748, c.c. D. Maria Antónia de Menezes, s.g.;

3) Maria Francisca Xavier Eva Anselma de Daun, n. 1751, c.c. D.

Cristovão Manoel de Vilhena, c.g.;

4) José Francisco Xavier Maria de Carvalho Melo e Daun, 

3º marquês de Pombal, n. 28.1.1748, c.c. D. Isabel Juliana de Sousa

Monteiro Paim, s.g.; D. Francisca da Silveira e Lorena, marquesa

de Pombal, c.g.;

5) Maria Amália de Carvalho e Daun, n. 15.8.1756, c.c. João

Vicente de Saldanha Oliveira e Sousa, 1º conde de Rio Maior, c.g.

"retrAto dA condessA d. leonor ernestinA
eVA wolfgAngA josefA Von und zu dAun Auf
sAssenheim und cAllAborn, 
1ª mArquesA de pombAl"
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93 pierre jouffroy 
Act. 1743-1770
RETRATO DA CONDESSA
D. LEONOR ERNESTINA
EVA WOLFGANGA JOSEFA
VON UND ZU DAUN AUF
SASSENHEIM UND
CALLABORN,
1ª MARQUESA DE POMBAL
óleo sobre tela, pequenos

restauros, reentelado, 

assinado e datado de 1775

Dim. - 89 x 77,5 cm

€ 8.000 - 12.000

portrAit of countess
eleonorA ernestinA 
eVA wolfgAngA josephA
Von und zu dAun 
Auf sAssenheim und
cAllAborn, mArquise 
of pombAl
oil on canvas, small

restoration, relined, signed

and dated 1775
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94 retrAto de constAnce emílie de rohAn-soubise 
(1667-1709), princesA de rohAn-soubise e mulher 
de d. josÉ rodrigo dA câmArA, 
2º conde dA ribeirA grAnde
óleo sobre tela, escola Portuguesa, séc. XVII (4º quartel),

reentelado, craquelé, restauros

Dim. - 75 x 60 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. PACHECO, Maria Emília Vaz - “O Auto-Retrato na

Pintura Portuguesa”. Lisboa: Caleidoscópio, 2018, p. 122, fig. 15.

portrAit of constAnce emílie de rohAn-soubise 
(1667-1709), princess of rohAn-soubise 
And wife of josÉ rodrigo dA câmArA, 
2nd count of ribeirA grAnde
oil on canvas, Portuguese school, 18th C. (2nd half), relined,

craquelé, restoration
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95 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

€ 5.000 - 7.500

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 of portugAl
oil on canvas, Portuguese school, 19th C. (1st quarter),

small restoration
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96 retrAto de fidAlgo com insígniA
dA ordem de cristo
óleo sobre tela, escola Portuguesa, séc. XVIII,

restauros, pequenas faltas na camada

pictórica com possibilidade de destacamento

Dim. - 117 x 94 cm

€ 1.500 - 2.250

portrAit of A noblemAn beAring
the the order of christ insigniA
oil on canvas, Portuguese school, 18th C.,

restoration, minor faults on the pictorial

layer with possibility of detachment
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97 Visconde de meneses 1817-1878
AUTO-RETRATO - VISCONDE 
DE MENESES
óleo sobre tela, reentelado, restauros,

pequenas faltas na camada pictórica,

não assinado

Dim. - 68 x 54 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: “Luís Pereira de Meneses (1817-

1878) daí a sete anos produzirá um

retrato que constitui outro emblema

romântico: o de sua mulher, a

viscondessa de Meneses (M. N. A. C.).

Visconde ele próprio, num título

recente do pai (magistrado de 1820,

retratado pelo Oeirense na sua série

litográfica), Meneses fez estudos em

Roma e pela Holanda, Londres e Paris,

copiou retratos de Rembrandt, de

Ticiano, de van Dyck, de Lawrence, de

Rigaud, decidindo-se então por esta

especialidade artística que, em carta

de 1846, considerava a única

conveniente ao seu estatuto social de

«verdadeiro gentleman»: esta

qualidade indispensável ao retratista

que «um homem vulgar» nunca

alcançaria, mesmo se talentoso. O

snobismo do artista que, inserido na

alta sociedade burguesa do fontismo

teria sinecuras oficiais e numerosas

condecorações, serviu-o na carreira

desejada e altivamente prosseguida,

como amador respeitado pelo talento

certo que mostrava. Retratou a

mulher em 1860, em busto (col.

particular), retratou a filha (M. N. S.

R.), a mãe, o pai, fez dois auto-

retratos [aos quais se junta este que

levamos a leilão], um ainda de jovem

artista algo boémio (M. N. A. C.),

outro de cavalheiro condecorado (M.

N. S. R.); retratou também um amigo

inglês, C. W. King (1847, M. N. A. C.), o

seu amigo Metrass, e Antero de

Quental jovem  (M. N.A. C.).” - cf.

FRANÇA, José-Augusto. “O Retrato

na Arte Portuguesa”. Lisboa: Livros

Horizonte, 1981, p. 60.

self-portrAit - Viscount 
of meneses
oil on canvas, relined, restoration,

minor faults on the pictorial 

layer, unsigned







96 CABRAL MONCADA LEILÕES 219 | 27 DE MARÇO DE 2023

“Outras tentativas de fixação do fugidio e instável

fenómeno luminoso e da sua particular mobilidade

alcançaram espectacular efeito. «No Jardim», quadro

de 1926, que retrata duas senhoras, uma delas sua

discípula, o sol envolve por completo as figuras, numa

luz surpreendentemente coada por sombrinha e onde

o jogo de complementares assume uma

preponderante e primordial importância. Apesar do

primeiro espanto que este óleo pode causar, ao

apreciá-lo minimamente logo nos apercebemos que

ele é fruto duma cuidada observação e leitura do real,

imediatamente recriado em esmerada composição de

grande sentido poético.” - vd. COUTO, Matilde Tomaz

do, "Malhoa, Pintor de Retrato" in "Cinquentenário da

morte de José Malhoa (1933-1983). Pintor de Retrato".

Lisboa: IPPC, 1983, p. 32.

“A discípula representada poderá ser Zoé Wauthelet

Batalha Reis, ou mais provavelmente Maria de Lourdes

Mello e Castro: (1926) “No final do ano, passa uma

semana em casa dos pais de Maria de Lourdes de

Mello e Castro, aquela que já se tornara sua discípula

predilecta, e que acompanhará de perto o mestre, até

quase ao final da sua vida. […] Até finais de Outubro,

está ainda em Figueiró, como se deprende por uma

carta enviada a José Relvas […] e a Maria de Lourdes

Mello e Castro, com quem tinha estado esse Verão”

- vd. SALDANHA, Nuno in "José Malhoa - Tradição 

e modernidade". Lisboa: Scribe, 2010, pp. 73 e 84.

"no jArdim"
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98 josÉ mAlhoA 1855-1933
“NO JARDIM”
óleo sobre madeira, 

assinado e datado de 1926

Dim. - 40 x 50 cm

€ 80.000 - 120.000

Proveniência: Colecção Particular.

Nota: incluído e reproduzido em SALDANHA, Nuno -

“José Malhoa - Catálogo Raisonné”. Lisboa: Scribe,

2012, p. 203, nº CRJM/0517.

Integrou diversas exposições, tais como: a 23ª

Exposição da Sociedade Nacional de Belas Artes

(SNBA) em 1926; a Grande Exposição de

Homenagem a José Malhoa na SNBA em 1928, 

à data pertencendo a José Filipe Rodrigues; a

exposição do “Grupo do Leão” na SNBA em 1941; 

a exposição nacional “José Malhoa”, Caldas da Rainha,

em 1950; a exposição nacional do “Centenário de

José Malhoa”, Caldas da Rainha, em 1955; 

e a exposição do “Centenário Grupo do Leão”,

Caldas da Rainha, em 1981 - vd. “Cinquentenário 

da morte de José Malhoa - Malhoa, Pintor de

Costumes, de Paisagem e de História”. Lisboa:

Sociedade Nacional de Belas Artes, 1983, p. 87, nº 78;

e “Catálogo da Grande Exposição de Homenagem 

a José Malhoa na Sociedade Nacional de Belas Artes”.

Lisboa: Sociedade Nacional de Belas Artes, 1928, p. 9.

“no jArdim”
oil on wood, signed and dated 1926
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100 simão dA VeigA - 1879-1963
RETRATO DE MENINA COM ROSAS
óleo sobre aglomerado 

de madeira, assinado

Dim. - 34 x 26 cm

€ 1.000 - 1.500

portrAit of A girl with roses
oil on chipboard, signed

99 rei d. fernAndo ii 1816-1885
POMBOS
óleo sobre tela, pequenos

restauros, assinado 

e datado de 1876

Dim. - 28 x 42 cm

€ 3.000 - 4.500

pigeons
oil on canvas, small restoration, 

signed and dated 1876
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101 Acácio lino 1878-1956
PAISAGEM COM
CAMPONÊS
óleo sobre madeira, 

assinado e datado de 1926

Dim. - 38 x 50 cm

€ 4.000 - 6.000

A lAndscApe with
peAsAnt
oil on wood, signed and

dated 1926

102 ernesto condeixA 1857-1933
PAISAGEM COM CABANA
óleo sobre cartão, ínfimas faltas 

na camada pictórica, assinado 

e datado de 1890

Dim. - 19 x 26 cm

€ 2.000 - 3.000

A lAndscApe with hut
oil on cardboard, minor faults on the

pictorial layer, signed and dated 1890
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"É admirável nos brancos diáfonos e translúcidos como nas "Comungantes",

em que não há misticismo, o que seria um erro, mas sim uma candura, 

o que é flagrante de verdade; (...)". vd. ALBUQUERQUE, Alexandre,

«Grande Arte» publicado no jornal "O País", junho de 1919, in REIS, Pedro

Carlos - "Carlos Reis". Lisboa: ACD Editores, 2006, pp. 200-201.

"As comungAntes"
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103 cArlos reis 1863-1940
“AS COMUNGANTES”
óleo sobre tela, 

assinado e datado de 1916

Dim. - 140 x 120 cm

€ 50.000 - 75.000

Nota: vd. REIS, Pedro Carlos - “Carlos Reis”.

Lisboa: ACD Editores, 2006, p. 188; e

GONÇALVES, Artur; LOPES, Gustavo de

Bivar Pinto, “Carlos Reis”. Torres Novas:

Litografia Nacional, 1942, s.p.

Na obra “Recanto de Atelier” de Carlos

Reis é possível vislumbrar um excerto da

pintura “As Comungantes” - vd. REIS,

Pedro Carlos - “Carlos Reis”. Lisboa: 

ACD Editores, 2006, p. 204.

“As comungAntes”
oil on canvas, signed and dated 1916
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104 Artur loureiro 1853-1932
PRAIA COM FIGURAS
óleo sobre madeira, pequenos

restauros, assinado e datado de 1920,

verso com carimbo da COLECÇÃO

JORGE DE BRITO

Dim. - 40 x 79 cm

€ 40.000 - 60.000

Nota: integrou a exposição “Artur

Loureiro (1953-1932)”. realizada no

Museu Nacional Soares dos Reis,

Porto, 2011, encontrando-se

representada no restpectivo catálogo,

p. 192, nº 99.

A beAch with figures
oil on wood, small restoration, signed

and dated 1920, back with stamp

from COLECÇÃO JORGE DE BRITO
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105 eduArdA lApA 1896-1976
“MARINHA (AREIA BRANCA)”
óleo sobre platex, pequena falta 

na camada pictórica, assinado

Dim. - 40 x 50 cm

€ 3.000 - 4.500

“mArinhA (AreiA brAncA)”
oil on chipboard, minor fault

on pictorial layer, signed
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106 AurÉliA de souzA 1866-1922
NU FEMININO DEITADO
óleo sobre tela, não assinado, autenticado

no verso pela sobrinha da Autora - Maria

Helena Caiado de Sousa - Agosto de 1971

Dim. - 38 x 46 cm

€ 5.000 - 7.500

A femAle nude lying down
oil on canvas, unsigned, authenticated on

the back by the Author’s niece - Maria

Helena Caiado de Sousa - August 1971
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107 josÉ mAlhoA 1855-1933
PAISAGEM (FIGUEIRÓ DOS VINHOS)
óleo sobre madeira, pequenos restauros, pequena

fissura no suporte consolidada e sem sinais de futuros

destacamentos, assinado e datado de 1908

Dim. - 46 x 54 cm

€ 40.000 - 60.000

Proveniência: Colecção Particular.

Nota: Incluído e reproduzido em SALDANHA, 

Nuno - “José Malhoa - Catálogo Raisonné”. Lisboa:

Scribe, 2012, p. 56, nº CRJM/0136.

Integrou a Grande Exposição de Homenagem a José

Malhoa na Sociedade Nacional de Belas Artes em

1928, à data pertencendo à Exma. Sra. D. Cacilda

Ribeiro - vd. “Catálogo da Grande Exposição 

de Homenagem a José Malhoa na Sociedade Nacional

de Belas Artes”. Lisboa: Sociedade Nacional de Belas

Artes, 1928, p. 5.

A lAndscApe (figueiró dos Vinhos)
oil on wood, small restoration, small crack in the

consolidated support and no signs of future

detachments, signed and dated 1908
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108 tApete tAbriz
fio de lã policromado “Flores e

elementos vegetalistas”, Médio

Oriente, séc. XX, pequenos

defeitos, franja em mau estado

Dim. - 410 x 295 cm

€ 1.800 - 2.700

A tAbriz cArpet
polychrome wool yarn “Flowers

and plant elements”, Middle East,

20th C., minor defects, fringe in

poor condition

109 tApete gohm 
fio de lã policromado “Árvores,

flores e elementos vegetalistas”,

Médio Oriente, 

séc. XX, sinais de uso

Dim. - 435 x 270 cm

€ 1.800 - 2.700

110 tApete sArough 
fio de lã policromado “Flores e

elementos vegetalistas”, Médio

Oriente, séc. XX, sinais de uso

Dim. - 345 x 250 cm

€ 1.400 - 2.100

A sArough cArpe
polychrome wool yarn “Flowers

and plant elements”, Middle East, 

20th C., signs of use

A gohm cArpet
polychrome wool yarn

“Trees, flowers and plant

elements”, Middle East,

20th C., signs of use
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111 tApete KirmA
fio de lã policromado “Elementos

vegetalistas”, Médio Oriente,

séc. XX (2ª metade), 

sinais de uso

Dim. - 368 x 270 cm

€ 2.000 - 3.000

A KirmA cArpert
polychrome wool yarn “Plant

elements”, Middle East, 20th C.

(2nd half), signs of use
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A tAbriz cArpet
polychrome wool yarn “Flowers and plant

elements” on white background, Middle East,

20th/21st C., signs of use, signed

112 tApete tAbriz
fio de lã policromado “Flores e elementos

vegetalistas” sobre fundo branco, Médio Oriente,

séc. XX/XXI, sinais de uso, assinado

Dim. - 404 x 301 cm

€ 1.200 - 1.800
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113 tApete nAin
fio de lã policromado “Flores e elementos

vegetalistas”, Médio Oriente, séc. XX, sinais de uso

Dim. - 391 x 293 cm

€ 2.500 - 3.750

A nAin cArpet
polychrome wool yarn “Flowers and plant elements”,

Middle East, 20th C., signs of use
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114 são miguel ArcAnjo
escultura em madeira policromada e

dourada, Portuguesa, séc. XVIII, restauros

na policromia e no dourado, braço colado,

diversas faltas e defeitos

Dim. - 56 cm

€ 1.000 - 1.500

st. michAel the ArchAngel
polychrome and gilt wood sculpture,

Portuguese, 18th C., restoration on

polychrome and gilding, glued arm,

various faults and defects

115 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

€ 2.000 - 3.000

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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116 são joão bAptistA menino
escultura em madeira policromada,

olhos de vidro, resplendor em prata,

cruz em madeira com fita de seda,

Portuguesa, séc. XVIII/XIX, 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. - (total) 75 cm; (escultura) 53 cm; 

€ 3.000 - 4.500

sAint john the bAptist 
As A child
polychrome wood sculpture, glass

eyes, silver halo, wooden cross with

silk ribbon. Portuguese, 18th/19th C.,

restoration, minor faults and defects,

unmarked silver, pursuant to Decreto-

Lei No. 120/2017, of September 

15th - art. 2nd, nº 2, subparagraph c)

117 sAnto
escultura em madeira policromada,

Portuguesa, séc. XVIII, faltas na

camada pictórica 

Dim. - 60 cm

€ 1.500 - 2.250

A holy mAn
polychrome wooden sculpture,

Portuguese, 18th C., faults on the

pictorial layer



118 Anjo
escultura barroca em madeira

policromada e dourada, Europeia,

séc. XVII/XVIII, fragmentada,

restauros, faltas e defeitos na

policromia e no dourado

Dim. - 92 cm

€ 1.000 - 1.500

An Angel
a polychrome and gilt wooden

baroque sculpture, European,

17th/18th C., fragmented,

restoration, faults and defects on

polychrome and gilding
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119 sAgrAdA fAmíliA
madeira entalhada, policromada e dourada, resplendor

de prata, Portuguesa, séc. XVIII, faltas e defeitos,

restauros, 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. - (Nossa Senhora) 34 cm

€ 2.500 - 3.750

120 sAntAnA em mAjestAde ensinAndo 
nossA senhorA A ler
escultura em madeira policromada e dourada,

resplendor e coroa em prata, Portuguesa, 

séc. XVIII (2ª metade), restauros, pequenas

faltas e defeitos, resplendor com contraste 

do Porto (pós-1985), coroa sem marcas ao

abrigo ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017, de

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

Dim. - (total) 35,5 x 18,5 x 18 cm

€ 1.500 - 2.250

sAint Anne in mAjesty teAching 
our lAdy to reAd
polychrome and gilt wood sculpture, silver halo

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

restoration, minor faults and defects, halo with

Oporto mark (post-1985), crown without marks

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

September - art. 2, no. 2, subparagraph c)

the holy fAmily
carved, polychrome

and gilt wood, silver

halo, Portuguese,

18th C., faults and

defects, restoration,

faults on

polychrome,

unmarked silver,

pursuant to

Decreto-Lei 

No. 120-2017, 

of September 15 –

art. 2nd, nº 2,

subparagraph c)
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121 ApresentAção de nossA senhorA 
no templo
óleo sobre tela oval colada em madeira,

escola Portuguesa, séc. XVIII, restauros,

faltas na camada pictórica

Dim. - 107 x 80 cm

€ 1.500 - 2.250

presentAtion of our lAdy 
At the temple
oil on oval canvas pasted on wood,

Portuguese school, 18th C., restoration,

faults on the pictorial layer

122 AnunciAção
óleo sobre tela oval colada em madeira,

escola Portuguesa, séc. XVIII, restauros,

pequenas faltas na camada pictórica

Dim. - 105 x 80 cm

€ 1.500 - 2.250

the AnnunciAtion
oil on oval canvas pasted on wood,

Portuguese school, 18th C., restoration,

minor faults on the pictorial layer
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123 cAsAmento de nossA senhorA com são josÉ
óleo sobre tela oval, escola Portuguesa, séc. XVIII,

restauros, pequenas faltas na camada pictórica, reentelado

Dim. - 104 x 75 cm

€ 1.500 - 2.250

mArriAge of our lAdy to sAint joseph
oil on oval canvas, Portuguese school, 18th C., restoration,

minor faults on the pictorial layer
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124 frAgmento de retábulo
óleo sobre tela, escola Europeia, séc. XVI (1º quartel), restauros,

faltas na camada pictórica com possibilidades de destacamento

Dim. - 114 x 25,2 cm

€ 2.000 - 3.000

An AltArpiece frAgment
oil on canvas, European school, 16th C. (1st quarter), restoration,

faults on the pictorial layer with possible detachment
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125 descidA dA cruz
óleo sobre madeira de carvalho, escola

Flamenga, séc. XVI, restauros na junção das

tábuas, outros pequenos restauros, pequenas

faltas na camada pictórica, sem moldura

Dim. - 90 x 57,5 cm

€ 4.500 - 6.750

Nota: segundo pintura de Rogier van der

Weyden (1400-1464), exposta no Museu do

Hermitage, que serviu de modelo para várias

outras pinturas, caso da obra que se encontra

no Philadelphia Museum of Art: vd.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%2

7Descent_from_the_Cross%27_after_Rogier_

van_der_Weyden,_end_of_15th_century,_Her

mitage.JPG consultado a 3-3-2023 às 10:54; e

https://philamuseum.org/collection/object/4

9376 consultado a 3-3-2023 às 10:56.

the descent from the cross
oil on oak wood, Flemish school, 16th C., 

restoration at the union of the boards, 

other small restorations, minor 

faults on the pictorial layer, unframed
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126 nossA senhorA do leite
óleo sobre madeira, escola Flamenga,

séc. XVI/XVII, muitos restauros, infímas

faltas na camada pictórica

Dim. - 69 x 54 cm

€ 1.500 - 2.250

our lAdy of milK
oil on wood, Flemish school, 16th/17th C.,

many restorations, minor faults on the

pictorial layer

127 pilAtos lAVAndo As mãos
óleo sobre madeira, escola Portuguesa, 

séc. XVI/XVII, restauros, afastamento 

entre as diversas tábuas que compõem 

o suporte, pequenas faltas na camada 

pictórica, verso com ligeiros vestígios 

de insectos xilófagos

Dim. - 167 x 90,5 cm

€ 1.200 - 1.800

pilAte wAshing hAnds
oil on wood, Portuguese school, 16th/17th C.,

restoration, spacing between the different

boards that make up the support, minor

faults on the pictorial layer, back with traces

of wood insects
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128 nossA senhorA do rosário 
rodeAdA de Anjos e querubins
óleo sobre tela, escola Espanhola, 

séc. XVII/XVIII, restauros antigos, 

algum desgaste na camada pictórica

Dim. - 92 x 73,5 cm

€ 1.000 - 1.500

our lAdy of the rosAry
surrounded by Angels And cherubs
oil on canvas, Spanish School, 17th./18th C.,

old restoration, sear on the pictorial layer
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129 rAinhA sAntA isAbel
óleo sobre tela, inscrição S. ELISABETA REGINAE

PORTVGALIAE, escola Portuguesa, séc. XVII,

reentelado, restauros, pequenos defeitos

Dim. - 126,5 x 94 cm

€ 3.000 - 4.500

sAint elizAbeth of portugAl
oil on canvas, inscription S. ELISABETA REGINAE

PORTVGALIAE, Portuguese school, 17th C., relined,

restoration, minor defects
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130 nossA senhorA do leite
óleo sobre madeira, escola

Europeia, séc. XIX, restauros

Dim. - 25 x 18 cm

€ 2.500 - 3.750

our lAdy of the milK
oil on wood, European school,

19th C., restoration
131 nossA senhorA com o 

menino jesus e um sAnto
óleo sobre cobre, escola

Espanhola, séc. XVII, 

pequenos restauros

Dim. - 13,5 x 10,5 cm

€ 300 - 450

our lAdy with the child
jesus And A holy mAn
oil on copper, Spanish School,

17th C., small restoration
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132 descidA dA cruz
óleo sobre madeira de carvalho, escola

Flamenga, séc. XIX, diversos restauros

ao longo da junção das duas tábuas,

faltas na camada pictórica com alguma

possibilidade de destacamento

Dim. - 70 x 52 cm

€ 8.000 - 12.000

Nota: verso com inscrição gravada

DESCINDIMIENTO - ESCUELA

FLAMENCA - COLECCION GOYENA -

SEVILLA

the descent from the cross
oil on oak wood, Flemish school, 19th C.,

several restorations along the union of

both boards, faults on the pictorial layer

with possible detachment

133 sAgrAdA fAmíliA, sAntA isAbel, 
são joão bAptistA e Anjo sob 
pombA do espírito sAnto
óleo sobre tela, escola Espanhola, 

séc. XVII/XVIII, reentelado, pequenos

restauros, pequenas faltas na camada

pictórica, moldura em madeira entalhada

e dourada com faltas no dourado 

e vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 128 x 96 cm

€ 1.500 - 2.250

the holy fAmily, sAint elizAbeth,
sAint john the bAptist And Angel
oil on canvas, Spanish School, 17th/18th C.,

relined, small restoration, minor faults 

on the pictorial layer, frame with faults 

in the gilding and traces of wood insects



134 relógio de mesA de cArrilhão
Jorge III (1760-1820), caixa em carvalho

folheado a mogno, aplicações em latão

relevado, vazado, cinzelado e dourado

“Cariátides, putti e flores”, mostrador 

em latão polido, gravado e prateado

com aplicações de latão relevado,

vazado, cinzelado e dourado, numeração

romana e árabe a negro, autonomia 

de oito dias, toca quartos e pequena

música de entre duas possíveis, em

carrilhão de oito campainhas, e as horas

em campainha separada, repetição 

de horas e quartos a pedido, silenciador

de badaladas e calendário mensal,

escape de palheta, correntes de aço,

Inglês, séc. XIX (1º quartel), pequenas

faltas e defeitos, mecanismo a necessitar

de revisão, marcado J. N. MARTYN,

FALMOUTH [John Nicholls Martyn]

Dim. - 62 x 36 x 21 cm

€ 1.500 - 2.250

135 relógio de mesA
estilo Luís XVI, mármore e bronze

com aplicações de biscuit

possivelmente de Wedgwood,

mostrador em esmalte branco com

numeração árabe a negro e

vermelho, autonomia de oito dias,

tocas horas e meias horas em

campainha, regulação da marcha

no mostrador, Francês, 

séc. XVIII/XIX, faltas e defeitos,

mecanismo a necessitar de revisão,

marcado RIDEL À PARIS

Dim. - 57 cm

€ 1.000 - 1.500

A tAble clocK
Louis XVI style, marble and bronze

with biscuit possibly from

Wedgwood, white enamel dial with

black and red Arabic numerals,

eight-day autonomy, hour and half

hour striking, pendulum adjustment 

on the dial, French, 18th/19th C.,

faults and defects, mechanism

requiring maintenance, marked

RIDEL À PARIS

A tAble clocK
George III (1760-1820), mahogany veneered oak case, pierced, 

chiseled and gilt brass mounts “Caryatids, putti and flowers”, polished,

engraved and silvered brass dial with engraved, pierced, chiseled and gilt

brass mounts, black Roman and Arabic numerals, eight-day autonomy,

quarter chiming and playing a small tune on the hour (with two options),

quarter and hour repeating on demand, strike silencer and month

calendar, verge escapement, steel chains, English, 19th C. (1st quarter),

minor faults and defects, mechanism requiring maintenance, marked J.

N. MARTYN, FALMOUTH [John Nicholls Martyn]

134

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA

136 relógio de mesA “putti” - duAs esculturAs 
AlegóricAs 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 árabe a negro, Francês,

mecanismo a necessitar de revisão, com duas chaves e

pêndulo, marca de fabricante JAPY FRERES & Cie G[ran]DE

MED[aile] D’HONNEUR 

Dim. - 53,5 x 50 x 14 cm

€ 3.000 - 4.500

A tAble clocK - two sculptures “AlegoricAl putti
to literAture And pAinting”
Napoleon III, gilt and patinated bronze, body surmounted by

two “Putti”, 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



136

137 relógio de ViAgem
victoriano (1837-1901), bronze, decoração relevada e dourada,

mostrador com numeração árabe a negro e vermelho,

autonomia de 8 dias, mostrador de segundos, despertador,

estojo original, Inglês, séc. XIX (4º quartel), desgaste no

dourado do bronze, cabelos no mostrador, pequenas faltas 

e defeitos, mecanismo a necessitar de revisão, estojo com

sinais de uso consentâneos com a antiguidade

Dim. - (relógio) 24 x 13 x 10,5 cm; (estojo) 22,5 x 16 x 13,5 cm

€ 1.200 - 1.800

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA

A cArriAge clocK
Victorian (1837-1901), bronze, gilt decoration

en relief, dial with black and red Arabic

numerals, 8-day autonomy, seconds

subsidiary dial, alarm, original case, English,

19th C. (4th quarter), wear on the bronze

gilding, hairlines on the dial, minor faults and

defects, mechanism requiring maintenance,

case with signs of use consistent with age
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138 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

€ 700 - 1.050

Nota: Thomas Halhed (também escrito Halked),

esteve activo, pelo menos), de 1702 a 1716.

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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140 josÉ miguel frAnco de sousA 1949-2021
FIGURA E GALGO
escultura em bronze, base em madeira, assinada

Dim. - (bronze) 26 cm

€ 600 - 900

figure And greyhound
bronze sculpture, wood base, signed

139 henrique moreirA 1890-1979
“NAMORANDO NO CRUZEIRO”
escultura em bronze, 

assinada e datada de 1941

Dim. - 50 cm

€ 800 - 1.200

“nAmorAndo no cruzeiro”
bronze sculpture, signed and dated 1941

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA

141 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

€ 700 - 1.050

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



140



141

142 domingos sequeirA 1768-1837
AURORA
óleo sobre tela, reentelado, restauros, 

não assinado

Dim. - 47 x 66 cm

€ 30.000 - 45.000

Nota: deverá tratar-se de uma obra

realizada aquando do regresso do Brasil do

rei D. João VI (1821), aludindo a um novo

Amanhecer do Reino de Portugal.

A Cabral Moncada Leilões regista 

e agradece à Dra. Alexandra Mrakl 

a confirmação da Autoria da presente obra.

AurorA
oil on canvas, relined, restoration, unsigned
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143 fAlcão trigoso 1879-1956
AMENDOAL COM FIGURA FEMININA
óleo sobre tela, reentelado, 

pequeno restauro, assinado

Dim. - 65 x 97 cm

€ 15.000 - 22.500

An Almond groVe with A femAle figure
oil on canvas, relined, small restoration, signed
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144 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

€ 60.000 - 90.000

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.

“bArcos no sAdo”
oil on canvas, relined, small restorations 

on the pictorial layer, signed and dated 1884
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145 AurÉliA de souzA 1866-1922
PAISAGEM RIBEIRINHA
óleo sobre tela, pequeno restauro, 

assinado, verso com etiqueta da “Exposição

Aurélia de Souza” realizada no Museu

Nacional de Soares dos Reis, 1973 - nº 1

Dim. - 46 x 32 cm

€ 8.000 - 12.000

A lAndscApe with streAm
oil on canvas, small restoration, signed,

back with label from the “Exposição Aurelia

de Souza” held at the National Museum 

of Soares dos Reis, 1973 - nº 1
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146 António rAmAlho 1858-1916
PESCADORES À LINHA
óleo sobre madeira, ínfimos restauros, 

assinado e datado de Paris - 1884-86,

dedicado À Mme VAILLANT-

COUTURIER - SOUVENIR D’AMITIÉ

Dim. - 28,5 x 40 cm

€ 7.000 - 10.500

pescAdores à linhA
oil on wood, small restoration, signed

and dated - Paris 1884-86, dedicated À

Mme VAILLANT-COUTURIER -

SOUVENIR D’AMITIÉ





151

147 SILVA PORTO 1850-1893
PAISAGEM
óleo sobre madeira, não assinado,

verso com carimbo do leilão SILVA

PORTO - 1893 e carimbo da

COLECÇÃO JORGE DE BRITO, 

pequenos restauros

Dim. - 34,5 x 57 cm

€ 12.000 - 18.000

A LAndScAPe
oil on wood, unsigned, back with

stamp from the auction SILVA

PORTO - 1893 and stamp from

JORGE DE BRITO COLLECTION,

small restoration
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148 VeLOSO SALGAdO 1864-1945
MARINHA
óleo sobre madeira, 

assinado e datado - 1930,

verso com óleo aparentemente

inacabado “Campo com flores

e figura feminina”

Dim. - 45 x 60 cm

€ 7.000 - 10.500

A MARIne
oil on wood, verse with another oil

painting apparently unfinished 

“Field with flowers and female

figure”, signed and dated - 1930
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VERSO
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149 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

€ 6.000 - 9.000

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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150 cARLOS BOTeLHO 1899-1982
VISTA DE QUINTA E FIGURAS
óleo sobre cartão, 

assinado e datado de 1931

Dim. - 33,5 x 40,5 cm

€ 10.000 - 15.000

Nota: Integrou a exposição “Botelho”,

realizada na Fundação Calouste Gulbenkian,

de 20 de Julho a 3 de Setembro de 1989,

encontrando-se representada no respectivo

catálogo, s.p., nº 48, à data pertencendo à

colecção de M. A. C. Silva Jorge

A FARM VIew And FIGuReS
oil on cardboard, signed and dated 1931
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151 ALFRedO KeIL 1850-1907
VISTA DO TEJO COM TORRE DE BELÉM
A PARTIR DA OUTRA BANDA
óleo sobre cartão, não assinado

Dim. - 22 x 37 cm

€ 7.000 - 10.500

VIew OF THe TAGuS FROM 
THe OTHeR RIVeR BAnK wITH BeLéM
TOweR In THe BAcKGROund
oil on cardboard, unsigned
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152 AcÁcIO LInO 1878-1956
PAISAGEM COM FIGURAS 
E JUNTAS DE BOIS
óleo sobre tela, 

assinado e datado de 1930

Dim. - 60 x 90 cm

€ 2.800 - 4.200

LAndScAPe wITH FIGuReS
MAneuVeRInG yOKeS OF Oxen
oil on canvas, signed and dated 1930
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153 FRedeRIcO AIReS 1887-1963
PAISAGEM
óleo sobre tela, 

faltas na camada pictórica, 

assinado e datado de 1920

Dim. - 74 x 92 cm

€ 3.000 - 4.500

A LAndScAPe
oil on canvas, faults on the pictorial layer,

signed and dated 1920
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154 TRAVeSSA OITAVAdA
porcelana Chinesa de exportação, decoração

relevada, policromada e dourada com armas

tradicionalmente atribuídas a Francisco

António da Veiga Cabral da Câmara Pimentel

(1734-1810), 1º Visconde de Mirandela - 

2º serviço, reinado Qianlong (1736-1795), 

ligeiro desgaste na decoração 

Dim. - 32,5 x 24 cm

€ 1.200 - 1.800

Nota: vd. CASTRO, Nuno - “A Porcelana

Chinesa ao Tempo do Império - Portugal /

Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007, p. 201;

SANTOS, A. Varela - “Portugal na Porcelana

da China - 500 Anos de Comércio”. Lisboa:

Artemágica, 2008, volume II, pp. 630-635,

que prefere a atribuição do serviço a D.

António Luís da Veiga Cabral e Câmara (1793-

1819), Bispo de Bragança; e DIAS, Pedro -

“Heráldica Portuguesa na Porcelana da China

Qing”. Lisboa: Fundação Macau, 2014, 

pp. 210-211.

An OcTAGOnAL PLATTeR
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration en relief with the coat of arms

traditionally attributed to Francisco António

da Veiga Cabral da Câmara Pimentel (1734-

1810), 1st Viscount of Mirandela - 2nd service,

Qianlong period (1736-1795)

155 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), 

aba restaurada, desgaste no dourado

Dim. - 4,5 x 24,5 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; e DIAS, Pedro - “Heráldica Portuguesa

na Porcelana da China Qing”. Lisboa: Fundação Macau,

2014, pp. 150-155.

A ScALLOPed ROund SMALL 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), restored

rim, wear to the gilt
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156 TeRRInA OVAL cOM TRAVeSSA
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada e dourada

com armas de Francisco António da

Silva Mendes da Fonseca (1792-1831)

- 1º serviço, reinado Jiaqing (1796-

1820), ligeiro desgaste no dourado

Dim. - (terrina) 29 x 37 x 25,5 cm;

(travessa) 40,5 x 34 cm

€ 3.500 - 5.250

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A

Porcelana Chinesa ao Tempo do

Império - Portugal/Brasil”. Lisboa:

ACD Editores, 2007, p. 222; e DIAS,

Pedro - “Heráldica Portuguesa na

Porcelana da China Qing”. Lisboa:

Fundação Macau, 2014, pp. 310-311.

An OVAL TuReen wITH STAnd
Chinese export porcelain,

polychrome and gilt decoration with

the coat of arms of Francisco

António da Silva Mendes da Fonseca

(1792-1831) - 1st service, Jiaqing

period (1796-1820), wear to the gilt

157 PAR de PRATOS
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada

e dourada com armas de Francisco António da Silva

Mendes da Fonseca (1792-1831) - 1º serviço, reinado

Jiaqing (1796-1820), um com pequeno cabelo, ligeiro

desgaste na decoração

Dim. - 25 cm

€ 500 - 750

A PAIR OF PLATeS
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration with the coat of arms of Francisco António

da Silva Mendes da Fonseca (1792-1831) - 1st service,

Jiaqing period (1796-1820), one with small hairline,

slight wear on decoration

Nota: vd. CASTRO,

Nuno de - “A

Porcelana Chinesa ao

Tempo do Império -

Portugal/Brasil”.

Lisboa: ACD Editores,

2007, p. 222; e DIAS,

Pedro - “Heráldica

Portuguesa na

Porcelana da China

Qing”. Lisboa:

Fundação Macau,

2014, pp. 310-311.
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158 cOVILHeTe RecORTAdO
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada e dourada

com armas de António de Sousa

Falcão de Saldanha Coutinho (17??-

1761), reinado Qianlong (1736-1795),

ligeiro desgaste na decoração, 

verso com etiqueta comercial de

MARCHAND - LONDON

Dim. - 3,5 x 20,7 x 16,5 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A

Porcelana Chinesa ao Tempo do

Império, Portugal/Brasil”. Lisboa:

ACD Editores, 2007, p. 148;

SANTOS, A. Varela - “Portugal na

Porcelana da China: 500 Anos de

Comércio”. Lisboa: Artemágica ,

2009, volume III, nº 6.18, pp. 900-

904; e DIAS, Pedro - “Heráldica

Portuguesa na Porcelana da China

Qing”. Lisboa: Fundação Macau,

2014, pp. 142-143.

A ScALLOPed SMALL dISH
Chinese export porcelain,

polychrome and gilt decoration

with the coat of arms of António

de Sousa Falcão de Saldanha

Coutinho (17??-1761), Qianlong

period (1736-1795), wear on

decoration, back with trade label

MARCHAND - LONDON

159 cOVILHeTe RecORTAdO
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada e dourada

com armas de António de Sousa

Falcão de Saldanha Coutinho 

(17??-1761), reinado Qianlong 

(1736-1795), ligeiro desgaste no

decoração, verso com etiqueta

comercial de MARCHAND -

LONDON

Dim. - 3,5 x 20,5 x 17 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A

Porcelana Chinesa ao Tempo do

Império, Portugal/Brasil”. Lisboa:

ACD Editores, 2007, p. 148;

SANTOS, A. Varela - “Portugal na

Porcelana da China: 500 Anos de

Comércio”. Lisboa: Artemágica ,

2009, volume III, nº 6.18, pp. 900-

904; e DIAS, Pedro - “Heráldica

Portuguesa na Porcelana da China

Qing”. Lisboa: Fundação Macau,

2014, pp. 142-143.

A ScALLOPed SMALL dISH
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration with the coat of arms of António de

Sousa Falcão de Saldanha Coutinho (17??-1761),

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

back with  trade label MARCHAND - LONDON
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160 SALeIRO RecORTAdO cOM TRêS PéS
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada e dourada com

armas de António de Sousa Falcão de

Saldanha Coutinho (17??-1761), reinado

Qianlong (1736-1795), pequena falta no

vidrado de um pé

Dim. - 5 x 8 cm

€ 2.500 - 3.750

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

Chinesa ao Tempo do Império,

Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores,

2007, p. 148; SANTOS, A. Varela -

“Portugal na Porcelana da China: 500

Anos de Comércio”. Lisboa: Artemágica ,

2009, volume III, nº 6.18, pp. 900-904,

DIAS, Pedro - “Heráldica Portuguesa na

Porcelana da China Qing”. Lisboa:

Fundação Macau, 2014, pp. 142-143; 

e “Out of the Ordinary - Living with

Chinese Export Porcelain”. London/Lisbon:

Jorge Welsh Oriental Porcelain Works of

Art, 2014, pp. 68-69, nºs  15 a 19.

VISTA ALTERNATIVA

A ScALLOPed SALT ceLLAR wITH THRee FeeT
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration with the coat of arms of António de

Sousa Falcão de Saldanha Coutinho (17??-1761),

Qianlong period (1736-1795), minor fault on the

glaze of one foot
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Nota: verso com etiqueta 

COLECÇÃO A. VARELA SANTOS

Vd. CASTRO, Nuno de - 

“A Porcelana Chinesa ao Tempo

do Império - Portugal/Brasil”.

Lisboa: ACD Editores, 2007, 

p. 130 - 1º serviço; SANTOS, A.

Varela - “Portugal na Porcelana

da China - 500 Anos de

Comércio”, volume III,

Artemágica, Lisboa, 2009,

pp. 877-881; e DIAS, Pedro -

“Heráldica Portuguesa na

Porcelana da China Qing”.

Lisboa: Fundação Macau, 2014,

pp. 116-119.

161 TRAVeSSA RecORTAdA
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada e dourada com

armas de José Seabra da Silva (1732-1813)

- 2º serviço, reinado Qianlong (1736-1795),

ligeiras faltas no vidrado do bordo, algum

desgaste no dourado

Dim. - 30,7 x 23 cm

€ 1.600 - 2.400

Nota: vd. CASTRO, Nuno - “A Porcelana

Chinesa ao Tempo do Império - Portugal /

Brasil”, ACD Editores, Lisboa, 2007, p.

160; SANTOS, A. Varela - “Portugal na

Porcelana da China - 500 Anos de

Comércio”, Volume III, Artemágica,

Lisboa, 2009, pp. 912-916; e DIAS, Pedro –

“Heráldica Portuguesa na Porcelana da

China Qing”. Lisboa: Fundação Macau,

2014, pp. 146-147.

A ScALLOPed PLATTeR
Chinese export porcelain, polychrome and

gilt decoration with the coat of arms of

José Seabra da Silva (1732-1813) - 2nd

service, Qianlong period (1736-1795),

minor faults on the rim glaze, some wear

to the gilt

162 PRATO GRAnde
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada 

e dourada com armas tradicionalmente atribuídas a Pedro Álvares

de Abreu e Sousa e mais recentemente a José Rodrigues de Abreu,

reinado Yongzheng (1722-1735)/reinado Qianlong (1736-1795),

pequeno defeito de fabrico prolongando num cabelo

Dim. - 31,7 cm

€ 1.000 - 1.500
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164 PAR de PRATOS de SOPA RecORTAdOS
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada e dourada

com armas de António de Sousa Falcão de Saldanha Coutinho (17??-

1761), reinado Qianlong (1736-1795), ligeiras faltas no vidrado

Dim. - 22,8 cm

€ 1.500 - 2.250

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

Império, Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007, p. 148; SANTOS,

A. Varela - “Portugal na Porcelana da China: 500 Anos de Comércio”.

Lisboa: Artemágica , 2009, volume III, nº 6.18, pp. 900-904; e DIAS,

Pedro - “Heráldica Portuguesa na Porcelana da China Qing”. Lisboa:

Fundação Macau, 2014, pp. 142-143.

163 PRATO RecORTAdO GRAnde
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada com armas de António de

Sousa Falcão de Saldanha Coutinho (17??-1761),

reinado Qianlong (1736-1795)

Dim. - 38 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: verso com etiqueta

COLECÇÃO A. VARELA SANTOS

Vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana Chinesa ao

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

Editores, 2007, p. 148; SANTOS, A. Varela -

“Portugal na Porcelana da China: 500 Anos de

Comércio”. Lisboa: Artemágica , 2009, volume III,

nº 6.18, pp. 900-904; e DIAS, Pedro - “Heráldica

Portuguesa na Porcelana da China Qing”. Lisboa:

Fundação Macau, 2014, pp. 142-143.

A LARGe ScALLOPed PLATe
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration with coat of arms of António de Sousa

Falcão de Saldanha Coutinho (17??-1761),

Qianlong period (1736-1795)

A PAIR OF ScALLOPed
SOuP PLATeS
Chinese export porcelain,

polychrome and gilt

decoration with coat of arms 

of António de Sousa 

Falcão de Saldanha 

Coutinho (17??-1761),

Qianlong period 

(1736-1795), 

minor faults 

on the glaze
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165 PRATO
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada com armas de Francisco Melo e

Vasconcelos, reinado Qianlong (1736-1795)

Dim. - 24,2 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: Verso com etiqueta da COLECÇÃO A.

VARELA SANTOS.

vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana Chinesa ao

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

Editores, 2007, p. 185; SANTOS, A. Varela -

“Portugal na Porcelana da China: 500 Anos de

Comércio”. Lisboa: Artemágica, 2010, volume IV,

pp. 1164-1168; e DIAS, Pedro - “Heráldica

Portuguesa na Porcelana da China Qing”. Lisboa:

Fundação Macau, 2014, pp. 206-207.

A dISH
Chinese export porcelain, polychrome decoration

with the coat of arms of Francisco Melo e

Vasconcelos, Qianlong period (1736-1795)

166 PRATO cOBeRTO
porcelana Chinesa de exportação, decoração a sépia 

e dourado com armas de Pedro e Domingos Joyce, interior 

da tampa com monograma a negro “PJ & DJ”, reinado Jiaqing

(1796-1820), desgaste no dourado, craquelé

Dim. - 14 x 24 x 21 cm

€ 1.000 - 1.500

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

Império - Portugal/Brasil”, ACD Editores, Lisbos, 2007, p. 208.

VISTA ALTERNATIVA

A cOVeRed dISH
Chinese export

porcelain, sepia and

gilt decoration with

the coat of arms 

of Pedro and

Domingos Joyce,

interior of the cover

with black monogram

“PJ & DJ”, Jiaqing

period  (1796-1820),

wear to the gilt,

craquelé
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167 PAR de PRATOS GRAndeS
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada com armas

tradicionalmente atribuídas a D. Luís Peregrino

de Ataíde - 10º conde de Atouguia - 3º serviço,

reinado Kangxi (1662-1722), ínfimas

esbeiçadelas, ligeiro desgaste no dourado

Dim. - 26,5 cm

€ 4.000 - 6.000

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

Chinesa ao Tempo do Império, Portugal/Brasil”.

Lisboa: ACD Editores, 2007, pp. 114-116; e

SANTOS, A. Varela - “Portugal na Porcelana da

China - 500 Anos de Comércio”, volume III.

Lisboa: Artemágica, 2009, pp. 959-962, que

prefere a atribuição à família italiana Marini.

A PAIR OF LARGe PLATeS
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration with the coat of arms traditionally

attributed to D. Luís Peregrino de Ataíde - 10th

count of Atouguia - 3rd service, Chinese -

Kangxi Period (1662-1722), slight chipping and

wear to the gilding
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168 MOSTARdeIRA cOM TAMPA
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada com armas de Francisco 

da Cunha e Meneses (1741-1812), pomo da tampa

relevado “Fruto”, reinado Qianlong (1736-1795),

pequeno restauro no bordo da mostardeira, pequena

esbeiçadela no «castigo» da tampa, algum desgaste

no dourado

Dim. - 10 cm

€ 1.700 - 2.550

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

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

Editores, 2007, p. 194; SANTOS, A. Varela - “Portugal

na Porcelana da China - 500 Anos de Comércio”,

volume IV, Artemágica, Lisboa, 2010, pp. 1218-1224,

nº 6.46; e DIAS, Pedro - “Heráldica Portuguesa na

Porcelana da China Qing”. Lisboa: Fundação Macau,

2014, pp. 222-225.

A MuSTARd BOwL wITH cOVeR
Chinese export porcelain,

polychrome and gilt decoration with

coat of arms of Francisco da Cunha

e Meneses (1741-1812), Governour of

the Captaincy of São Paulo (1782),

Governour of the Portuguese India

(1786-1794), Governour of Baia

(1802), cover finial en relief “Fruit”,

Qianlong period (1736-1795), small

restoration, small chip on the cover,

faults on the gilding

VISTA ALTERNATIVA
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169 PRATO GRAnde
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada com armas

tradicionalmente atribuídas a D. Luís Peregrino de Ataíde - 10º conde 

de Atouguia - 5º serviço, reinado Kangxi (1662-1722), restaurado

Dim. - 47 cm

€ 3.000 - 4.500

Nota: Vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império,

Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007, pp. 114-116; e SANTOS, A.

Varela - “Portugal na Porcelana da China - 500 Anos de Comércio”, volume

III. Lisboa: Artemágica, 2009, pp. 959-962, que prefere a atribuição 

à família italiana Marini.

A LARGe PLATe
Chinese export porcelain, polychrome decoration with coat of arms

traditionally attributed to D. Luís Peregrino de Ataíde - 10th count of

Atouguia - 5th service, Chinese - Kangxi Period (1662-1722), restored



170 PAR de TeRRInAS PequenAS cOM TRAVeSSA
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada e dourada

com armas de família irlandesa Deauno, pegas relevadas “Cabeças de

javali”, pomos das tampas relevados, reinado Qianlong (1736-1795),

ligeiras faltas no vidrado, pequena falta num pomo de uma tampa,

ligeiro desgaste na decoração

Dim. - (terrina) 10,2 x 18 x 11,5 cm; 

(travessa) 3 x 19,5 x 14 cm

€ 2.500 - 3.750

A PAIR OF SMALL TuReenS wITH STAnd
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration with the coat of arms of the Irish

Deauno family, handles en relief “Boar heads”,

finials en relief , Qianlong period (1736-1795),

slight faults on the glaze, minor fault on a

cover finial, slight wear to decoration

172

VISTA ALTERNATIVA



171 PAR de TRAVeSSAS RecORTAdAS
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada e dourada com armas de

Pedro António de Pina Manique Nogueira Matos de Andrade (1773-1839) - 1º visconde

de Manique do Intendente, reinado Qianlong (1736-1795), faltas no vidrado do bordo,

desgaste na decoração

Dim. - 26,5 x 18,5 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império -

Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007, p. 187; SANTOS, A. Varela - “Portugal na

Porcelana da China - 500 Anos de Comércio” - volume III. Lisboa: Artemágica, 2009,

pp. 936-94, nº 6.24 ; e DIAS, Pedro - “Heráldica Portuguesa na Porcelana da China

Qing”. Lisboa: Fundação Macau, 2014, pp. 162-163, sendo que os dois últimos autores

atribuem a encomenda a Diogo Inácio de Pina Manique (1733-1805), pai do primeiro

visconde de Manique do Intendente.

A PAIR OF ScALLOPPed PLATTeRS
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration with coats of arms of Pedro

António de Pina Manique Nogueira Matos de Andrade - 1st viscount of Intendente,

Qianlong period (1736-1795), faults on the rim glaze, wear to decoration
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172 PRATO FundO de BORdO OnduLAdO
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada e dourada “Flores”

com armas de José Pamplona Carneiro Rangel Baldaia de Tovar - 2º serviço,

reinado Qianlong (1736-1795), ínfimas esbeiçadelas, desgaste no dourado

Dim. - 23 cm

€ 500 - 750

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império -

Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007, p. 173; SANTOS, A. Varela -

“Portugal na Porcelana da China: 500 Anos de Comércio”. Lisboa: Artemágica,

2009, volume IV, nº 6.44, pp. 1202-1211; e DIAS, Pedro - “Heráldica Portuguesa

na Porcelana da China Qing”. Lisboa: Fundação Macau, 2014, pp. 168-173.

A deeP PLATe wITH wAVy edGe
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration “Flowers” with the

coat of arms of José Pamplona Carneiro Rangel Baldaia de Tovar - 2nd

service, Qianlong reign (1736-1795), small chip, wear to the gilt
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173 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

€ 2.500 - 3.750

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.

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)
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174 PImEnTEL, PE. TImóTEo DE SEAbRA, o.C.- EXhoRTAÇÃo | 
mILITAR, | ov LAnÇA DE AChILLES, | AoS SoLDADoS

PoRTuGuEzES, | PELA DEFEnSÃo DE SEv REy, | REyno, 
& PATRIA, Em o PRESEnTE APRESTo DE | GuERRA. Anno Do

SEnhoR 1650. | [...] | PELo PADRE TImoThEo.- Em LISboA: 
nA oFFICInA CRAESbEECkIAnA, 1650.- [3], 105 F.: 1 GRAvuRA; 
19 Cm.- E.
Invulgar peça da bibliografia da Restauração publicada apenas

sob o primeiro nome do autor (†1651), religioso carmelita,

pregador e mestre de gramática latina em Évora e Coimbra. 

A edição é ilustrada com uma portada alegórica, aberta a buril

sobre chapa de cobre (Ernesto Soares, História, 2217), assinada

«Lucas Vorstermans fecit» (com um ligeiro corte no vinco da

matriz, sem falta de suporte). Leves manchas na margem

superior das primeiras nove folhas. De resto um exemplar muito

limpo, revestido de encadernação do século XIX, inteira de

marroquim, assinada «Cerveira Enc.», com motivos entrelaçados

nos planos e lombada (Matias Lima, p. 70: o mais notável

encadernador e dourador portuense da sua época). Ex-libris 

de Aníbal Fernandes Tomás. Inocêncio, VII, p. 370. Catálogo da

Restauração, Visconde da Trindade, 252 (com minuciosa

descrição). Arouca, P 158.

€ 300 - 450

Unusual item of the Restoration period published under the first

name of the author (†1651), Carmelite religious, preacher and

master of Latin grammar in Évora and Coimbra. The edition is

illustrated with an allegorical cover, opened with a burin on

copper plate (Ernesto Soares, História, 2217), signed «Lucas

Vorstermans fecit» (with a slight cut in the crease of the matrix,

without missing support). Light stains on upper margin of first

nine leaves. Furthermore, a very clean copy, covered in a 19th-

century binding, entirely in morocco, signed «Cerveira Enc.», with

intertwined motifs on the covers and spine (Matias Lima, p. 70:

the most notable Oporto binder and gilder of his time ). Ex-libris

of Aníbal Fernandes Tomás. Inocêncio, VII, p. 370. Catalogue of

the Restoration, Viscount of Trindade, 252 (with detailed

description). Arouca, P 158.

175 GIRALDES, JoAquIm PEDRo CARDoSo CASADo.- TRATADo

ComPLETo DE CoSmoGRAPhIA, E GEoGRAPhIA-hISToRICA, PhySICA

E CommERCIAL, AnTIGA E moDERnA.- PARIz: ChEz FAnTIn

[E ouTRoS], 1825-1828.- 4 voLS.: 2 RETRAToS; 27 Cm.- E. 
O autor (1780-1845), cientista e diplomata, natural do Porto, foi

sócio da Academia das Ciências e de outras academias e cônsul

de Portugal no Havre e em Génova, onde viria a falecer. Pelo

discurso preliminar podemos verificar que a obra tinha

inicialmente um plano mais ambicioso que constava de seis

volumes. Os dois últimos, porém, nunca chegaram a ser

publicados. A colação de cada um dos volumes é a seguinte: 

I - XXIV, 477 p.: 1 retrato; II - VII, 474, [2] p.; III - [8], 423 p., 1

tabela desdobr.; IV - [8], 413 p., 4 tabelas desdobr.: 1 retrato. O

exemplar conserva os dois retratos (de D. João VI e do autor),

referidos por Inocêncio e que faltam em boa parte dos

exemplares. Os quatro volumes com manchas de acidez, por

vezes fortes, revestidos de boas encadernações da época,

inteiras de marroquim negro calandrado, com elegante

decoração romântica, a ouro, nos planos e lombadas lisas. No

plano superior do primeiro tomo, a seguinte inscrição gravada a

ouro: A Sua Magestade Luiz Filippe Rei dos Francezes. Roda nas

seixas, guardas em seda azul e o cortes das folhas dourado.

Etiqueta tipografada de J.E.G.Rebello da Fontoura e ex-libris de

Victor d’Avila Perez. Inocêncio, IV, p. 142 e 453.

€ 300 - 450

The author (1780-1845), scientist and diplomat, born in Oporto,

was a member of the Academy of Sciences and other academies

and consul of Portugal in Le Havre and Genoa, where he would

die. From the preliminary discourse we can verify that the work

initially had a more ambitious plan that consisted of six volumes.

The last two, however, were never published. The collation of

each of the volumes is as follows: I - XXIV, 477 p.: 1 portrait; II -

VII, 474, [2] p.; III - [8], 423 p., 1 folding table; IV - [8], 413 p., 4

folding tables: 1 portrait. The copy preserves the two portraits 

(of King D. João VI of Portyugal and the author), mentioned by

Inocêncio and that are missing in most of the copies. The four

volumes with foxing, sometimes strong, covered in good

contemporary bindings, entirely in crushed black morocco, with

elegant romantic gold tooling decoration on the covers and

smooth spines. On the front cover of the first volume, the

following inscription gold engraved: A Sua Magestade Luiz

Filippe Rei dos Francezes. Roll on squares, blue silk endpapers

and edge gilt. Label typed by J.E.G.Rebello da Fontoura and ex-

libris of Victor d’Avila Perez. Inocêncio, IV, p. 142 and 453.
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176 mEyRICk, SAmuEL RuSh; SmITh, ChARLES hAmILTon.- ThE

CoSTumE oF ThE oRIGInAL InhAbITAnTS oF ThE bRITISh ISLAnDS, 
FRom ThE EARLIEST PERIoDS To ThE SIXTh CEnTuRy; To whICh IS

ADDED, ThAT oF ThE GoThIC nATIonS on ThE wESTERn CoAST oF

ThE bALTIC, ThE AnCESToRS oF ThE AnGLo-SAXonS AnD AnGLo-
DAnES.- LonDon: PRInTED by howLETT AnD bRImmER, CoLumbIAn

PRESS, 1821.- [4], 59, [1 bR.] P.: 1 FRonTISP. CoLoR., XXIv 
GRAvuRAS CoLoR.; 36 Cm.- E. 
Exemplar muito limpo, completo com as 25 águas-tintas,

coloridas à mão, apresentando a seguinte subscrição: C.H.S. del.

— Aquatinted by R. Havell. As 24 ilustrações, com o respectivo

texto explicativo, apresentam todas, na base, um artefacto

arqueológico referente à época da figura representada. Ex-libris

heráldico de Walter Ambrose Harding, Madingley Hall (1870-

1942). Boa encadernação da época, inteira de marroquim

calandrado (crushed morocco), com duplas cercaduras a ouro 

e a seco nos planos (cantos um pouco amassados), decoração 

a ouro na lombada (levemente cansada), singela roda nas seixas

e o corte das folhas dourado.

€ 500 - 750

A very clean copy, complete with 25 hand-coloured aquatints,

bearing the following inscription: C.H.S. del. —Aquatinted by R.

Havell. The 24 illustrations, with the respective explanatory text,

all show, at the base, an archaeological artefact referring to the

period of the represented figure. Heraldic ex-libris of Walter

Ambrose Harding, Madingley Hall (1870-1942). Good

contemporary binding, entirely crushed morocco, with double

gold and blind ornamental borders on the covers (corners

slightly creased), gold tooling on the spine (slightly worn),

simple roll on the squares and gilt edges.
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177 mAnuEL DE FARIA E SouSA - 1590-1649
SOUSA, MANUEL DE FARIA E.- ASIA | PORTVGVESA. |
TOMO I. [II & III] | DE MANUEL DE FARIA, Y SOUSA |
CAVALLERO DE LA ORDEN DE CHRISTO, | Y DE LA CASA
REAL.- LISBOA: EN LA OFFICINA DE HENRIQUE VALENTE
DE OLIVEIRA, 1666-1675.- 3 VOLS.: IL.; 29 CM.- E. 
Primeira edição de uma das obras emblemáticas do autor. 

O exemplar apresenta as seguintes 14 gravuras (de 19) em

separado, frescas e bem conservadas (as do primeiro e segundo

volumes a talhe-doce e as restantes xilográficas): Tomo I: Santa

Helena, Cochim, Quiloa, Cananor, Sofala, Goa, Malaca, Ormuz,

Chaul, Baçaim e Diu. Tomo II: [Ilha de Moçambique, Damão,

Manar, Mangalor, Onor, em falta] e Bargalor. Tomo III: Mascate 

e Macau [gravuras xilográficas]. A colação de cada tomo é a

seguinte: I - [32], 396, [42] p; tomo II - [8], 968, [2] p. III - [8],

564, [4] p. Os três volumes apresentam ainda três frontispícios

gravados e numerosas gravuras a talhe-doce e xilográficas,

integradas no texto, representando vice-reis e outras

personagens históricas. O segundo tomo inclui apenas a gravura

de Bargalor, faltando as restantes cinco (Ilha de Moçambique,

Damão, Manar, Mangalor e Onor). O terceiro tomo, inclui antes

da portada, uma gravura a talhe-doce, com o brasão de Joseph

de Vasconcellos e Sousa, que não pertence à edição, mas não 

a folha final de errata que falta em alguns exemplares. Todas 

as portadas gravadas com carimbo oval riscado, a do primeiro

tomo com restauro no verso. Os três volumes, aparados, com

ligeira acidez e ocasionais manchas. Pertences manuscritos de

Antonio de Sande Machado (1725) e Barreto Alpoim (em todos

os volumes). Encadernações inteiras de carneira, do século XVIII,

levemente cansadas. Inocêncio, V, p. 416. Auvermann, 493.

Arouca, S 530, 531 e 532

€ 600 - 900

First edition of one of the author's emblematic works.
The copy features the following 14 engravings (out of 19)
separately, fresh and well preserved (those in the first
and second volumes in copperplate and the rest in
xilography): Volume I: Santa Helena, Cochin, Quiloa,
Cananor, Sofala, Goa , Malacca, Hormuz, Chaul, Vasai 
and Diu. Volume II: [Island of Mozambique, Daman,
Manar, Mangalor, Onor, missing] and Bangalor. Volume III:
Muscat and Macao [wooden engravings]. The collation of
each volume is as follows: I - [32], 396, [42] p; volume II
- [8], 968, [2] p. III - [8], 564, [4] p. The three volumes
also feature three engraved frontispieces and numerous
copperplate and xilographic prints, integrated into the
text, depicting viceroys and other historical characters.
All engraved titles with scratched oval stamp, the first
volume with restoration on the verso. The three volumes,
cropped, with slight browning and occasional stains.
Handwritten ownership of Antonio de Sande Machado
(1725) and Barreto Alpoim (in all volumes). Full
sheepskin bindings, 18th century, slightly worn.
Inocêncio, V, p. 416. Auvermann, 493. Arouca, S 530, 531
and 532

178 oSóRIo,  D. JERónImo; CASTAnhEDA, FERnÃo LoPES DE

[ET AL.].- hISToIRE | DE PoRTvGAL, | ConTEnAnT LES 
EnTRE- |  PRISES, nAuIGATIonS, & GESTES mEmoRAbLES DES | 
PoRTuGALLoIS, TAnT En LA ConquESTE DES InDES | oRIEnTALES
PAR EuX DECouuERTES. qu’éS | GuERRE D’AFRIquE & D’AuTRES

EXPLoITS. DEPuIS L’An | mIL quATRE CEnS nonÃTE SIX, SouS

EmmAnuEL PRE- | mIER, IEÃ TRoISIEmE, & SEbASTIÃ PREmIER Du

nom...- A PARIS: ChEz GuILLAumE DE LA nouë, 1581. [8], 680, 
[22] F.; 17 Cm.- E. 
Edição quinhentista parisiense compreendendo os doze

primeiros livros da obra “De rebus Emanuelis Regis”, de 

D. Jerónimo Osório (1506-1580), que viria a ser o último bispo 

de Silves (1564-1577) e o primeiro da renovada diocese do

Algarve, com sede em Faro (1577-1580); inclui ainda os oito 

livros da “História da India”, de Fernão Lopes de Castanheda 

(ca. 1500-1559) e alguns textos “d’autres historiens”. A tradução

foi do teólogo e humanista de Simon Goulart de Senlis (1543-

1628), um dos representantes do protestantismo francês. Nesta

mesma data foi publicada em Genebra uma outra edição da

mesma tradução. Exemplar levemente aparado e com ligeira

acidez, mas completo, sólido e limpo. Encadernação do século

XVII/XVIII, inteira de carneira, um pouco cansada, com pequeno

dano na casa superior da lombada. Edição não referida nas

principais bibliografias e catálogos consultados, incluindo Palau,

Duarte de Sousa, Borba de Moraes, Samodães, etc. Brunet, 

IV, 249.

€ 1.000 - 1.500

Parisian 16th century edition comprising, the first twelve books,

the work “De rebus Emanuelis Regis”, by D. Jerónimo Osório

(1506-1580), who would become the last bishop of Silves (1564-

1577) and the first of the renewed diocese from the Algarve,

based in Faro (1577-1580); it also includes the eight books of

“História da India”, by Fernão Lopes de Castanheda (ca. 1500-

1559) and some texts “d’autres historiens”. The translation was

by the theologian and humanist Simon Goulart de Senlis (1543-

1628), one of the representatives of French Protestantism. On the

same date another edition of the same translation was published

in Geneva. Slightly cropped copy with slight browning, 
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but complete, solid and clean. Binding from the 17th/18th

century, full sheepskin, a little worn, with minor damage to the

top corner of the spine. Edition not mentioned in the main

bibliographies and catalogues consulted, including Palau, Duarte

de Sousa, Borba de Moraes, Samodães, etc. Brunet, IV, 249.

179 SOARES, FREi JOãO, O.S.A.- LibRO dELA | vERdAd d’ | LA FE. | 
Sin EL quAL nO duE [Sic] | EStAR ningu[m] xpiAnO. | cõ

pRiuiLEgiO REAL. | xpiAnO. HEREgE. gEntiO. JudiO. mORO.- LiSbOA:
LuiS ROdRiguEz, 1543.- [4], cxxxiJ F.; 25 cm.- E.
Obra dedicada a D. João III, da autoria de um eremita calçado da

Ordem de Santo Agostinho (1507-1572), natural de São Miguel de

Urró (Penafiel), que veio a ser bispo de Coimbra (1545-1572). No

seu texto, Fr. João Soares pretende justificar, pela interpretação

das Escrituras, o discurso ibérico antijudaico prevalente na época

e, ao mesmo tempo, legitimar as perseguições inquisitoriais

contra os inimigos da fé. A complexa página de rosto (a preto e

vermelho), composta por quatro gravuras xilográficas (uma

inicial L e duas tarjas decorativas), é bem significativa dos

propósitos do autor: a gravura inferior representa um frade

cristão e as quatro tipologias de infiéis: hereges, gentios, judeus

e mouros. Edição inteiramente composta em caracteres góticos,

apresentando todas as páginas de texto, a duas colunas,

enquadradas em molduras xilográficas, constituídas por

pequenas tarjas soltas. Exemplar levemente manuseado, mas

limpo. Dois pertences riscados (antigos) nas entrelinhas do

título; inscrição com o local e data, na margem inferior. No final

do texto (verso da folha R4), um extenso cólofon, dando a

impressão por acabada aos 20 dias do mês de Janeiro de 1543.

No verso da última folha, a grande marca do impressor Luís

Rodrigues. Encadernação recente, inteira de pergaminho, com

elaborado trabalho a ouro nos planos e lombada e as armas de

Portugal gravadas a ouro ao centro de de ambos os planos.

Anselmo, 1037. Palau, 315315. Biblioteca Nacional (Século XVI),

858. Não referido na Biblioteca de D. Manuel II.

€ 1.200 - 1.800

Work dedicated to King D. João III of Portugal, by a shoed

hermit of the Order of Saint Augustine (1507-1572), born in São

Miguel de Urró (Penafiel), who became bishop of Coimbra (1545-

1572). In his text, Fr. João Soares intends to justify, through the

interpretation of the Scriptures, the anti-Jewish Iberian discourse

prevalent at the time and, at the same time, legitimize the

inquisitorial persecutions against the enemies of the faith. The

complex title page (in black and red), made up of four

xilographies (an initial L and two decorative stripes), is very

significant of the author’s purposes: the lower engraving

represents a Christian friar and the four types of infidels:

heretics, Gentiles, Jews and Moors. Edition entirely composed 

in Gothic characters, presenting all the pages of text, in two

columns, framed in xilographies frames, consisting of small loose

stripes. Slightly handled copy, but clean. Two scratched

ownerships (old) between the lines of the title; inscription with

place and date in the lower margin. At the end of the text (back

of page R4), an extensive colophon, giving the print as finished

on the 20th day of the month of January 1543. On the back of

the last page, the great mark of printer Luís Rodrigues. Recent

binding, entirely parchment, with elaborate gold tooling on the

covers and spine and the coat of arms of the Kingdom of

Portugal gold engraved at the centre of both covers. Anselmo,

1037. Palau, 315315. Biblioteca Nacional (16th century), 858. Not

mentioned in Biblioteca de D. Manuel II.
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180 [SãO JOãO EvAngELiStA, cOngREgAÇãO dE].- LivRO  | 
dOS pRiviLEgiOS | cOncEdidOS pELLOS | SúmOS

pOntiFicES, à cOngREgAÇãO dE S. iOãO | EuAngELiStA, ASSim pER

cOncESSãO, cO- | mO pER cOmmiSSãO: cOm Em | SEuS tituLOS SE

dEcLARARà | mAndARãO SE impRimiR nO cApituLO dO AnnO dE

1583. O quAL SE FEz Em O mOStEyRO dE SAn- | ctO ELOy dE

LiSbOA: SEndO gèRAL O muytO REuE- | REndO pAdRE miguEL dO

SpiRitu SãctO: | FOy EStA diLigEnciA cõmEtidA AO | pAdRE iOãO

dE SAm | pEdRO.-  Em LiSbOA: impRESSO pOR AntOniO ALuAREz. 
AnnO 1594.- [2], 78, [3] F.; 30 cm.- E. 
A Congregação dos Cónegos Seculares de S. João Evangelista,

ou dos Lóios, foi fundada no princípio do século XV e tinha

como finalidade contribuir para a reforma do clero. No reinado

de D. João III, os Lóios foram encarregados de administrar todos

os hospitais do Reino, tendo sido fundados conventos em

Lisboa, Évora e Porto. Excelente exemplar de uma rara espécie

quinhentista impressa em Lisboa, da qual Inocêncio (IV, p. 5) não

terá visto qualquer exemplar. Muito sólido e com boas margens

(corte das folhas carminado), apresenta alguns sublinhados da

época, ligeiríssimas e ocasionais manchas e a eventual falta do

último fólio em branco. Os dizeres do frontispício são

enquadrados por uma complexa cartela xilográfica, encimadas

pelas armas de Portugal. O texto latino é composto em

caracteres redondos muito nítidos, impressos sobre papel de

elevada gramagem e inclui numerosas capitulares xilográficas

algumas das quais de grandes dimensões, bem como outros

motivos decorativos. Encadernação do século XIX com a

lombada em marroquim. Não referido por Samodães, Ameal ou

Ávila Perez. Anselmo, 33. BN (Século XVI), 188. Biblioteca de D.

Manuel, 122.

€ 1.200 - 1.800

The Congregation of Secular Canons of St. John the Evangelist,

or Lóios, was founded at the beginning of the 15th century with

the aim of contributing to the reform of the clergy. In the reign

of King D. João III of Portugal, the Lóios were in charge of

administering all the hospitals in the Kingdom, having founded

convents in Lisbon, Évora and Oporto. Excellent copy of a rare

16th-century species printed in Lisbon, of which Inocêncio (IV, p.

5) will not have seen any copies. Very solid and with good

margins (carminated edges), it has some underlining from the

time, very slight and occasional stains and the possible missing

of the last blank folio. The words on the frontispiece are framed

by a complex xilography cartouche, surmounted by the coat of

arms of the Kingdom of Portugal. The Latin text is set in very

clear round characters, printed on heavyweight paper and

includes numerous xilography capital letters, some of which are

large, as well as other decorative motifs. Binding from the 19th

century with a morocco spine. Not mentioned by Samodaes,

Ameal or Ávila Perez. Anselmo, 33. BN (16th century), 188.

Biblioteca de D. Manuel II, 122.

181 [HiStÓRiA dA nOSSA REdEnÇãO].- ¶ EStE LiuRO HE dO | 
cOmEÇO dA HiStORiA dA nOSSA REdE[n]- | ÇAm quE SE FEz pERA

cOnSOLAÇãO dOS | quE nAm SAbE[m] LAtim: pEdE O Au- | tOR

dELLA AOS LEitORES q[uE] SE nELLA HA | AcHAREm LHE digAm pOR

AmOR dE |dEOS Hu[m] pAtER nOStER pOLLA ALmA. | FOy ApROuAdA

pELA SAnctA inqui- | SiÇAm dEStE REinO dE pORtugAL.- Em HA

muytO LEAL cidAdE dE LiSbOA Em cASA dE gERmãO gALHARd

impRESSOR dEL REy nOSSO SEnHOR..., m.d.LiJ AñOS [1552].- [1], 
cvJ F.; 18 cm. JuntO cOm: 
EStA HE A SEgun | dA pARtE dA HiStORiA dA nOSSA RE- | dEnÇãO: 
quE SE FEz pERA cOnSOLAÇã | dOS quE nãO SAbE[m] LAtim. | pEdE

HO AutOR AOS LEytORES quE SE nELA AcHA | REm LHE digãO pOR

AmOR dE dEOS Hu[m] pAtER nOStER pOR ALmA.- impRESSA Em A

muytO nObRE & SEmpRE LEAL cidAdE dE cOimbRA [...]. pOR iOãO dE

bARREyRA impRimidOR dEL REy nA vnivERSidAdE d cOimbRA [...] 
AnnO dE 1554.- cxLix, [2, 1 bR.] p.; 18 cm.- E.
Conjunto completo, com as duas partes, de uma obra que,

segundo Maria Alzira Simões é “de autoria incerta atribuída a

Jorge da Silva e mandada imprimir por D. Leonor de Noronha”.

As duas partes correspondem exactamente às descrições dos

exemplares da BNP, excepto no que respeita à primeira parte

que tem mais uma folha, a do rosto, não registada no respectivo

catálogo. As duas partes são quase integralmente compostas em

caracteres góticos; a primeira com uma gravura arquitectónica

no rosto, muito semelhante à que foi utilizada na primeira edição

de “Os Lusíadas” em 1572 (pelicano com a cabeça virada para a

esquerda do observador). A segunda apresenta uma gravura

xilográfica com quatro tarjas vegetalistas e uma gravurinha

central, com figura feminina. Pertence manuscrito antigo, 

riscado, no rosto da primeira parte, provocando forte acidez,

com pequena perda de suporte. De resto, os dois volumes

encontram-se ligeiramente aparados (corte carminado), com leve

acidez e raras marcas de leitura (sinais e sublinhados), mas em

geral muito limpos. Encadernação do século XX, inteira de

180
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marroquim azul, com etiqueta de Frederico d’Almeida; filete

dourado em esquadria nos planos, roda nas seixas e na

espessura das pastas. Anselmo, 643 e 128 (o único exemplar

conhecido [da 1ª parte] pertenceu ao Visconde de Azevedo).

Samodães, 224 (adquirido por Ávila Perez). BN (Século XVI), 

315 e 317. Biblioteca de D. Manuel II, 195 (só 2ª parte).

€ 1.500 - 2.250

A complete set, with two parts, of a work that, according to

Maria Alzira Simões, is “de autoria incerta atribuída a Jorge da

Silva e mandada imprimir por D. Leonor de Noronha”. The two

parts correspond exactly to the descriptions of the BNP copies,

except for the first part which has one more page, the title page,

not registered in the respective catalogue. The two parts are

almost entirely composed in Gothic characters; the first with an

architectural engraving on the title page, very similar to the one

used in the first edition of “Os Lusíadas” in 1572 (pelican with the

head turned to the viewer’s left). The second features a

xilography with four vegetal stripes and a small central

engraving, with a female figure. It belongs to an old manuscript,

scratched, on the face of the first part, causing strong browning,

with a small loss of support. Moreover, the two volumes are

slightly cropped (carmine edges), with slight browning and rare

reading marks (signs and underlines), but in general very clean.

Binding from the 20th century, entirely in blue morocco, with

label by Frederico d’Almeida; gilt fillet squared on the covers, roll

on the squares and in the thickness of the sides. Anselmo, 643

and 128 (the only known copy [of the 1st part] belonged to the

Viscount of Azevedo). Samodaes, 224 (acquired by Ávila Perez).

BN (16th century), 315 and 317. Biblioteca de D. Manuel II, 195

(2nd part only).

182 EncAdERnAÇãO.- RELAtÓRiO ApRESEntAdO á ASSEmbLEiA

gERAL LEgiSLAtivA nA tERcEiRA SESSãO dE dEcimA-quARtA

LEgiSLAtuRA pELO miniStRO E SEcREtARiO dE EStAdO dOS

nEgÓciOS dA guERRA, viScOndE dO RiO bRAncO.- RiO dE

JAnEiRO: typOgRApHiA univERSAL dE LAEmmERt, 1871.- 
1 vOL. cOm pAginAÇãO vARiAdA; 31 cm.- E.
Exemplar notável por se encontrar revestido de riquíssima

encadernação da época, inteira de marroquim com 

o corte das folhas dourado, apresentando elaborado trabalho,

negro a balancé, nos planos, com com esquadria a seco e

enquadramento rocaille a ouro nos planos; ao centro do plano

superior, gravadas a ouro, as armas do Império do Brasil (1822-

1889); lombadas lisa, com decoração romântica a ouro. Algumas

manchas nas guardas em papel moiré.

€ 300 - 450

A remarkable copy for being covered in the richest

contemporary binding, entirely in morocco, with gilt edges,

presenting elaborate work, black blocking press, on the covers,

with blind square and gold rocaille framing on the covers; in the

centre of the front cover, gold engraved, are the coat of arms 

of the Empire of Brazil (1822-1889); smooth spines, with gold

romantic tooling. Some stains on watered paper endpapers.
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183 bRAndãO, LuíS pEREiRA.- ELEgiAdA | dE LuiS pEREyRA. | 
diRigidA AO SE- | [REn]iSSimO SEnHOR cARdEAL ALbERtO, 
ARcHi- | duquE dE AuStRiA, & gOuERnAdOR | dOS REynOS dE

pORtugAL.- LiSbOA: impRESSA pOR mAnOEL dE LyRA, 1588.- [4], 
286 [i. E. 284] F.; 12 cm.- E. 
Poema épico da autoria de um cavaleiro da Ordem de Cristo

(*ca. 1540), natural do Porto, de quem pouco se sabe, para além

de ter acompanhado D. Sebastião a Alcácer Quibir, onde ficou

cativo, tendo sido resgatado. A colação confere perfeitamente

com a registada por Anselmo (nº 748) e pelo catálogo da

Biblioteca Nacional (nº 97). Exemplar com ligeira acidez, um

pouco aparado, com o corte à cabeça afectando por vezes os

títulos correntes. Algumas anotações da época na última folha.

Proveniência: lote nº 96 do leilão nº 33 de Pedro de Azevedo, de

Outubro 1999 (o mesmo exemplar). Encadernação do século XIX,

inteira de carneira, cansada e com a lombada solta. Biblioteca de

D. Manuel II, 68 (para a variante “Legíada” com a mesma data).

€ 400 - 600

An epic poem by a knight of the Order of Christ (*ca. 1540), 

born in Oporto, about whom little is known, apart from having

accompanied King D. Sebastião I of Portugal  to Ksar-el-Kebir,

where he was held captive, having been rescued. The collation

matches perfectly with that registered by Anselmo (nº 748) and

in the National Library catalogue (nº 97). Copy with slight

browning, a little cropped, with top edge sometimes affecting

the current titles. Some notes from the period on the last page.

Provenance: Lot No. 96 from Auction No. 33 by Pedro de

Azevedo, October 1999 (same copy). Binding from the 19th

century, full sheepskin, worn and with a loose spine. Biblioteca

de D. Manuel II, 68 (for the “Legíada” variant with 

the same date).

184 cORdEiRO, pE. AntÓniO, S.J.- HiStORiA inSuLAnA dAS iLHAS A

pORtugAL SugEytAS nO OcEAnO OccidEntAL / cOmpOStA pELO

pAdRE AntOniO cORdEyRO, dA cOmpAnHiA dE JESuS, inSuLAnO

tAmbEm dA iLHA tERcEiRA, & Em idAdE dE 76. AnnOS, pARA A

cOnFiRmAÇAm dOS bOnS cOStumES, ASSim mORAES, cOmO

SObREnAtuRAES, dOS nObRES AntEpASSAdOS inSuLAnOS, nOS

pRESEntES, & FutuROS, dEScEndEntES SEuS, & SÓ pARA A SALvAÇAõ

dE SuAS ALmAS, & mAyOR gLORiA dE dEOS.- LiSbOA OccidEntAL: 
nA OFFicinA dE AntOniO pEdROzO gALRAm, 1717.- [16], 528 p.; 
29 cm.- E.
Edição original de uma obra clássica da historiografia açoriana. O

Pe. António Cordeiro (1641-1722), natural de Angra de Heroísmo,

baseou-se no manuscrito, então inédito, do Pe. Gaspar Frutuoso

(c.1522-c.1591), “Saudades da Terra”, que se encontrava na livraria

do Colégio dos Jesuítas de Ponta Delgada (actualmente na

Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada).

Dividida em nove livros, a obra não se refere apenas aos Açores,

mas também às ilhas Canárias, a Cabo Verde, à Madeira e a

Porto Santo. Exemplar levemente empoeirado com alguns picos

e cortes de traça nas primeiras 30 folhas, sobretudo marginais;

corte de traça mais profundo na margem externa das últimas 25

folhas, afectando, por vezes a marginália impressa. Pequeno

carimbo na página de rosto: F[?]. Ressano Garcia. Encadernação

do século XIX, inteira de carneira com lombada lisa (vestígios de

trabalho de traça), conservando as guardas originais em papel

marmoreado. Inocêncio I, p. 114. Samodães, 889 (muito rara).

Ernesto do Canto, 79. Auvermann, 229.

€ 600 - 900

Original edition of a classic work of Azorean historiography.

Father António Cordeiro (1641-1722), born in Angra de Heroísmo,

based his work on the manuscript, then unpublished, by Fr.

Gaspar Frutuoso (c.1522-c.1591), “Saudades da Terra”, which 

was in the bookshop of the Jesuit College in Ponta Delgada

(currently in the Public Library and Regional Archive of Ponta

Delgada). Divided into nine books, the work not only refers to

the Azores, but also to the Canary Islands, Cape Verde, Madeira

and Porto Santo. Slightly dusty specimen with some foxing and

wormholes on the first 30 leaves, especially marginal ones; a

deeper wormhole on the outer margin of the last 25 leaves,

sometimes affecting the printed marginalia. Small stamp on title

page: F[?]. Ressano Garcia. Binding from the 19th century, in full

sheepskin with a smooth spine (traces of wormholes), retaining

the original marbled paper endpapers. Inocêncio I, p. 114.

Samodaes, 889 (very rare). Ernesto do Canto, 79. 

Auvermann, 229.
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185 ROdRiguES, FREi mAnuEL, O.F.m.- ExpLicAciOn | dE LA 
bvLLA dE LA | SAnctA cRvzAdA. | y dE LAS cLAuSuLAS dE

LOS iubiLEOS y cõFESiOnARiOS | quE ORdinARiAmEntE SuELE

cOncEdER Su SAncti- | dAd, muy pROuEcHOSA pARA

pREdicAdORES, cuRAS, y cOnFESSORES, Aun En LOS REynOS

dOndE | nO Ay buLLA. cOmpuEStA pOR EL pAdRE FRAy mA | nuEL

ROdRiguEz LuSitAnO... | [...] | diuidESE EStE LibRO En tRES

pARtES, cOmO | SE vERA A LA buELtA dEStA OJA.- [LiSbOA]: 
impRESSO pOR AntOniO ALuAREz, 1591.- [4], 328, [2, 279, 1 
bR.] F.; 15 cm.- E. 
A Bula da Santa Cruzada, criada no século XII e por diversas

vezes reformada, concedia graças, privilégios a indulgências aos

fiéis que contribuíssem inicialmente para as cruzadas e, mais

tarde, para todas as iniciativas que tivessem como finalidade a

expansão do catolicismo. Foi extinta apenas em 1914, por Bento

XV. Fr. Manuel Rodrigues (1545-1613), franciscano descalço, era

natural de Estremoz. A obra teve três edições, sendo duas em

1591 e outra em 1592. Exemplar pertencente a uma variante não

descrita nas bibliografias, apresentando, logo após o grupo de

328 folhas, duas folhas com rosto próprio, mas sem pé de

imprensa, uma “Contitutio moderatoria” do papa Gregório XIV;

segue-se a “Tabla copiosa de todo lo que se contiene en los

tratados deste libro”, conforme o exemplar da BNP. Exemplar

levemente aparado, mas limpo, com ocasionais anotações da

época e raros sublinhados. Encadernação da época, inteira de

pergaminho flexível, com guardas novas. Anselmo, 18 (variante),

Gusmão, 918 (variante). BN (Século XVI), 820.

€ 600 - 900

The Bull of the Holy Cross, created in the 12th century and

reformed several times, granted graces, privileges and

indulgences to the faithful who initially contributed to the

crusades and, later, to all initiatives whose purpose was the

expansion of Catholicism. It was extinguished only in 1914, by

Benedict XV. Fr. Manuel Rodrigues (1545-1613), a Discalced

Franciscan, was born in Estremoz. The work had three editions,

two in 1591 and another in 1592. This copy belongs to a variant

not described in the bibliographies, presenting, right after the

group of 328 sheets, two sheets with their own title page, but

without imprint, a “Contitutio moderatoria” of Pope Gregory XIV;

then follows the “Table copiosa de todo lo que contiene en

lostreatos de esta libro”, as per the copy of the BNP. Slightly

cropped but clean copy, with occasional period notes and rare

underlining. Contemporary binding, completely flexible

parchment, with new endpapers. Anselmo, 18 (variant), Gusmão,

918 (variant). BN (16th century), 820.

186 SAn ROmán, AntOniO dE, O.S.b.- iORnAdA | y muERtE 
dEL | REy dOn SEbAStiAn dE | pORtvgAL, SAcAdA dE 
| LAS ObRAS dEL FRAncHi, ciudAdAnO dE | gEnOuA, y dE OtROS

mucHOS | pApELES AutEnticOS.- En vALLAdOLid: pOR LOS

HEREdEROS dE iuAn yñiguEz dE LEquERicA, 1603.- [16], 176 p.; 
19 cm.- E.
Edição original de um dos primeiros relatos da trágica campanha

de D. Sebastião em África que teve por base, para além de

outros documentos, a descrição dos acontecimentos do italiano

Franchi. O autor (séc. XVI/XVII), monje beneditino espanhol, do

Mosteiro de San Zoil (Carrión de los Condes), de quem pouco se

sabe, publicou ainda, na mesma data e na mesma cidade de

Valladolid, uma “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...”.

Exemplar um pouco aparado e com alguma acidez, mas

completo e sólido. Página de rosto com pertente (antigo) riscado

e cota topográfica; diversas inscrições (antigas) nas últimas duas

folhas; ocasionais manchas e rabiscos. Encadernação do século

XVIII, inteira de carneira, com ligeiro desgaste. Palau, 293612.

€ 1.000 - 1.500

Original edition of one of the first accounts of King D.

Sebastião’s tragic campaign in Africa, which was based, in

addition to other documents, on the description of events by the

Italian Franchi. The author (16th/17th century), a Spanish

Benedictine monk from the Monastery of San Zoil (Carrión de los

Condes), about whom little is known, also published, on the

same date and in the same city of Valladolid, a “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...”. Copy a little cropped and with some

browning, but complete and solid. Title page with ownership

(old) scratched and topographic quota; several (old) inscriptions

on the last two leaves; occasional stains and scratches. Binding

from the 18th century, full sheepskin, with slight wear. Palau,

293612.
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187 REiS, FREi gASpAR dOS.- RELAÇAm | dO SOLEnnE | 
REcEbimEntO dAS | SAntAS RELiquiAS, quE FORãO LEuAdAS | 
dA SEE dE cOimbRA, AO REAL | mOStEyRO dE SAntA cRuz. | HE 
cARtA cORiOSA, qvE SE | EScREvEO dA vnivERSidAdE A Hum

AmigO. | pER gASpAR dOS REiS dE LEyRiA, | bAcHAREL

cAnOniStA.- Em cOimbRA: Em cASA dE AntOniO dE mARiz, cOm

LicEnÇA dA SãtA inquiSiÇãO, & ORdinARiO. AnnO, 1596.- [7], 182
(i. E. 184), [3] F.; 13 cm.- E. 
A obra descreve o importante recebimento, em Outubro de 1595,

de um conjunto de 21 relicários, vindos da Flandres, equiparando

o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, ao mesmo patamar da

Igreja de São Roque, da Companhia de Jesus, em Lisboa, que

tinha recebido um notável tesouro de 240 relíquias em Janeiro

de 1588. O exemplar, um pouco aparado, mas limpo, pertence a

uma variante com a palavra RECEBIMENTO (no título) corrigida

e apresenta a particularidade, não descrita nas bibliografias

consultadas, de incluir uma folha a mais no caderno D: nove

folhas, sendo duas folhas com foliação 26. Boa encadernação,

inteira de marroquim vermelho, assinada Chambolle-Duru, (1861-

1915), com triplo filete em esquadria nos planos, casas a ouro na

lombada, roda nas seixas e o corte das folhas dourado. Anselmo,

911. Biblioteca Nacional (Século XVI), 785. Biblioteca de D.

Manuel II, 464.

€ 1.200 - 1.800

The work describes the important receipt, in October 1595, of a

set of 21 reliquaries, coming from Flanders, equating the

Monastery of Santa Cruz de Coimbra, to the same level as the

Church of São Roque, of the Society of Jesus, in Lisbon, which

had received a notable treasure of 240 relics in January 1588.

The copy, a little cropped but clean, belongs to a variant with the

word RECEBIMENTO (in the title) corrected and has the

peculiarity, not described in the consulted bibliographies, of

including an extra page in section D: nine pages, two of which

have 26 foliation. Good binding, full red morocco, signed

Chambolle-Duru, (1861-1915), with triple squared fillet on the

covers, gilt panels on the spine, roll in the squares and the gilt

edges. Anselmo, 911. National Library (16th Century), 785.

Biblioteca de D. Manuel II, 464.

188 cOnEStAggiO, gEROnimO FRAncHi dE.- tHE | HiStORiE OF | 
tHE vniting | OF tHE KingdOm OF | pORtvgAL tO tHE 
| cROwnE OF cAStiLL: | cOntAining tHE LASt wARRES OF tHE

pORtugALS AgAinSt | tHE mOORES OF AFRicKE, tHE End OF tHE

HOuSE | OF pORtugALL, And cHAngE OF tHAt | gOuERnmEnt. | tHE

dEScRiptiOn OF pORtugALL, tHEiR pRincipALL tOwnES, cAStLES, | 
pLAcES, RiuERS, bRidgES, pASSAgES, FORcES, wEAKnESSES, 
REuEnuES, | And ExpEnSES. OF tHE EASt indiES, tHE iSLES OF

tERcERES, | And OtHER dEpEndEncES...- LOndOn: EdwARd bLOunt,
1600.- [12], 324, [7, 1 bR.] p.; 26 cm.
Primeira edição, publicada sem o nome do autor, da tradução

inglesa da obra do célebre historiador genovês Conestaggio, 

por alguns erradamente atribuída a D. João da Silva, conde de

Portalegre. Considerada inicialmente pró-espanhola, tal não

impediu que fosse proibida na corte de Filipe I (de Portugal). A

obra, cuja edição original foi publicada em Génova, em 1585, foi

rapidamente traduzida para alemão, francês, latim, castelhano e

inglês, com diversas edições até meados do século XVII, foi hoje

reabilitada e é considerada um relato objectivo e imparcial dos

acontecimentos que levaram à perda da independência de

Portugal em 1580 (ver artigo publicado pelo Prof. Giacinto

Manuppela, no Boletim Internacional de Bibliografia Luso-

Brasileira, Lisboa, F.C.G., 1960, vol. I, nº 3, p. 352). Exemplar

completo, levemente aparado e com ligeira acidez. Página de

rosto (com o verso em branco) um pouco empoeirada, com

pertence antigo da margem superior. Pequeno corte de traça na

margem inferior das últimas 60 folhas. Boa encadernação, da

época (recuperada?), inteira de pergaminho rígido, com dupla

esquadria a ouro e florões centrais nos planos (guardas novas).

Palau, 313382 (entrada Silva, Juan de). 

€ 1.200 - 1.800

First edition, published without the author’s name, of the English

translation of the work of the famous Genoese historian

Conestaggio, by algyns wrongly attributed to D. João da Silva,

Count of Portalegre. Initially considered pro-Spanish, this did not

prevent it from being banned in the court of Filipe I (of

Portugal). The work, whose original edition was published in

Genoa in 1585, was quickly translated into German, French, Latin,

Castilian and English, with several editions until the mid-17th

century, has now been rehabilitated and is considered an

objective and impartial account of events that led to the loss of

independence from Portugal in 1580 (see article published by

Prof. Giacinto Manuppela, in the Boletim Internacional de

Bibliografia Luso-Brasileira, Lisbon, FCG, 1960, vol. I, nº 3, p. 352).

Complete copy, slightly cropped and with slight foxing. Title

page (blank verso) slightly dusty, with old ownership inscription

on the upper margin. Small wormholes on lower margin of the

last 60 leaves. Good contemporary binding (recovered?), fully

made of rigid parchment, with double gold frames and central

florets on the covers (new endpapers). Palau, 313382 (Entry

Silva, Juan de).

189 pintO, FERnãO mEndES.- LES | vOyAgES | AdvAntvREuvx 
| dE | FERnAnd | mEndEz pintO. | FidELEmEnt 
tRAdvictS dE | pORtugAiS En FRAnÇOiS pAR LE SiEuR

bERnARd | FigviER gELtiL-HOmmE pORtugAiS...- A pARiS: cHEz

mAtHvRin HEnAvLt, m. dc. xxviii. [1628].- [8], 1193, [14, 1 
bR.] p.; 22 cm.- E. 
Primeira edição francesa do famoso livro de Fernão Mendes

Pinto (1510/14-1583), viajante e aventureiro, natural de Montemor-

o-Velho, que veio a ser reeditada em Paris ainda duas vezes

durante o século XVII (em 1645 e 1663). 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 (Lisboa, 1614), a partir

do manuscrito original legado pelo autor à Casa Pia dos

Penitentes. As três primeiras folhas correspondem ao rosto

(composto a preto e vermelho) e à dedicatória da edição ao

cardeal Richelieu, assinada pelo tradutor Bernard Figuier

(provavelmente Bernardo Figueira), segue-se o privilégio (f. a4)
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e a “Defense apologetique de l’Histoire Orientale de Fernand

Mendez Pinto” (f. e1 a e5); no verso da última folha preliminar um

“Advertissement au lecteur”; o texto desenrola-se de págs. 1 a

1193, composto a uma coluna em caracteres redondos, seguindo-

se a “Table des chapitres...” nas últimas 14 páginas (mais uma em

branco). Exemplar um pouco aparado, provavelmente tratado

(lavado), com leve acidez e ocasionais manchas ligeiras.

Encadernação inteira de carneira, não contemporânea, com

duplo filete em esquadria nos planos e casas fechadas na

lombada (reconstruída). Brunet, IV, col. 670. Palau, 163206.

Cordier (Japonica), 37. Leite de Faria, 31-1. Biblioteca de D.

Manuel II não refere.

€ 1.600 - 2.400

First French edition of the famous book by Fernão Mendes 

Pinto (1510/14-1583), traveler and adventurer, born in Montemor-

o-Velho, which was republished twice in Paris during the 17th

century (in 1645 and 1663) . Fernão Mendes left for India in 1537,

having stayed in the East for around 21 years. The

“Peregrinação”, a fantastic account of his troubled adventures,

was originally published on the initiative of Fr. Belchior Faria, 31

years after his death (Lisbon, 1614), based on the original

manuscript bequeathed by the author to Casa Pia dos

Penitentes. The first three pages correspond to the title pasge

(composed in black and red) and the dedication of the edition to

Cardinal Richelieu, signed by the translator Bernard Figuier

(probably Bernardo Figueira), followed by the privilege (f. a4)

and the “Defense apologetique de l’Histoire Orientale by Fernand

Mendez Pinto” (f. e1 to e5); on the back of the last preliminary

sheet an “Advertissement au lecteur”; the text unfolds from

pages. 1 to 1193, set to a column in round characters, followed by

“Table des chapitres...” on the last 14 pages (plus one blank).

Slightly cropped copy, probably treated (washed), with slight

browning and occasional light stains. Full sheepskin binding,

non-contemporary, with double squared fillet on the covers and

closed panels on the spine (rebuilt). Brunet, IV, col. 670. Palau,

163206. Cordier (Japonica), 37. Leite de Faria, 31-1. Biblioteca de

D. Manuel II does not refer.
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189
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190 ORdEnAÇõES, | E LEiS dO REinO | dE pORtugAL: | 
REcOpiLAdAS pER mAndAdO | dO mvitO ALtO 
cAtHOLicO, | & pOdEROSO REi dOm | pHiLippE O pRi.˚.- 
impRESSAS Em LiSbOA nO mOStR° dE S. vicEntE: pOR pEdRO

cRASbEEcK, AnnO 1603.- 5 LivROS Em 1 vOL.: 1 pORtAdA gRAvAdA; 
36 cm.- E. 
Edição original das chamadas “Ordenações Filipinas” que vieram

substituir as “Ordenações Manuelinas” cuja última edição tinha

sido publicada em 1565. A colação de cada um dos livros é a

seguinte. Primeiro livro: [4], 298, [3, 1 br.] p.; segundo livro: 100,

[3, 1 br.] p.; terceiro livro: 169, [5, 2 br.] p.; livro quarto: 122, [4, 2

br.] p.; livro quinto: 180, [8, 1 br.] p. A portada gravada a talhe-

doce apresenta a seguinte subscrição: Petrus Perret fe: — Anno

1603 (Ernesto Soares, História, 1482). Exemplar tratado,

provavelmente lavado, subsistindo ainda ocasionais manchas

menores (mais acentuadas nos últimas 12 folhas); raros cortes de

traça marginais, restaurados (afectando o texto nas últimas

quatro folhas do livro quinto). Encadernação recente, com 

patine e decoração o ouro na lombada ao gosto do século XVIII.

Inocêncio, VI, p. 327. Samodães, 2279. Arouca, O 100.

€ 400 - 600

Original edition of the so-called “Ordenações Filipinas” which

came to replace the “Ordenações Manuelinas” whose last edition

had been published in 1565. The collation of each of the books is

as follows. First book: [4], 298, [3, 1 br.] p.; second book: 100, [3,

1 br.] p.; third book: 169, [5, 2 br.] p.; fourth book: 122, [4, 2 br.] p.;

fifth book: 180, [8, 1 br.] p. The copperplate engraved title has the

following inscription: Petrus Perret fe: — Anno 1603 (Ernesto

Soares, História, 1482). Treated copy, probably washed, with

occasional minor stains remaining (more pronounced on the last

12 pages); rare marginal wormholes, restored (affecting the text

on the last four leaves of the fifth book). Recent binding, with

patina and gold tooling on the spine in the style of the 18th

century. Inocêncio, VI, p. 327. Samodaes, 2279. Arouca, O 100.

191 cOnEStAggiO, giROLAmO FRAncHi di.- HiStOiRE | dE LA | 
REÜniOn | du ROyAumE dE pORtvgAL A LA cOuROnnE
| dE cAStiLLE. | tRAduit dE L’itALiEn dE iEROSmE cOnEStAgE | 
gEntiLHOmmE gEnOiS.- A pARiS: cHEz cLAvdE bARbin, m. dc. 
Lxxx [1680].- 2 vOLS.; 17 cm.- E. 
Tradução francesa (6ª edição?) da obra do célebre historiador

genovês Conestaggio, por alguns erradamente atribuída a 

D. João da Silva, conde de Portalegre. Considerada inicialmente

pró-espanhola, tal não impediu que fosse proibida na corte de

Filipe I (de Portugal). A obra, cuja edição original foi publicada

em Génova em 1585, foi rapidamente traduzida para alemão,

francês, latim, castelhano e inglês, com diversas edições até

meados do século XVII, foi hoje reabilitada e é considerada um

relato objectivo e imparcial dos acontecimentos que levaram à

perda da independência de Portugal em 1580 (ver artigo

publicado pelo Prof. Giacinto Manuppela, no Boletim

Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira, Lisboa, F.C.G., 1960,

vol. I, nº 3, p. 352). A colação dos dois tomos é a seguinte: 

I - [2 br. 6], 533, [3 br.] p.; II - [4], 399, [1 br.] p. Ex-libris

heráldico francês(?) não identificado: I Routy B S (no tomo I).

Encadernações da época, inteiras de carneira, um pouco

cansadas. Palau, 313381

€ 500 - 750

French translation (6th edition?) of the work of the famous

Genoese historian Conestaggio, mistakenly attributed by some to

D. João da Silva, count of Portalegre. Initially considered pro-

Spanish, this did not prevent it from being banned in the court of

Philip I (of Portugal). The work, whose original edition was

published in Genoa in 1585, was quickly translated into German,

French, Latin, Spanish and English, with several editions until the

mid-17th century, has now been rehabilitated and is considered

an objective and impartial account of the events that took place.

led to the loss of independence from Portugal in 1580 (see

article published by Prof. Giacinto Manuppela, in the Boletim

Internacional de Bibliografia Luso-Brasileira, Lisbon, F.C.G., 1960,

vol. I, nº 3, p. 352). The collation of the two volumes is as follows:

I - [2 br. 6], 533, [3 br.] p.; II - [4], 399, [1 br.] p. Unidentified

French(?) heraldic ex-libris: I Routy B S (in volume I).

Contemporary bindings, full sheepskin, a little worn. Palau, 313381
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192 HEnRiquE, cARdEAL REi d.- mEditAtiO- | nES, Et 
HOmiLiÆ | in ALiquA myStERiA SALuAtO- | RiS, & in nOnnuLLA

EuAngELiJ LOcA: | quAS Sibi pRiuAtim cOnScRipSit SE- | 
REniSSimuS Ac REuEREndiSSi- | muS cARdinALiS d. HEnRi- | cuS, 
pOtEntiSSimi Ac inui- | ctiSSimi EmmAnuELiS | quOndAm pORtu- | 
gALLiÆ REgiS | FiLiuS. | HiS AdditA Svnt nOn- | nuLLA

OpuScuLA d. bOnAuEntuRÆ: quÆ | LEctORiS Animum Ad

piEtAtEm | vEHEmEntER ExcitARE | pOtERunt.- OLySSipOnE: Apud

FRAnciScum cORREAm, 1576.- [12], 406, [3] p.; 14 cm.- E. 
Rara espécie tipográfica quinhentista lisboeta não mencionada

nas principais bibliografias e catálogos consultados, excepto em

Anselmo (508), Biblioteca de D. Manuel II (193) e Biblioteca

Nacional (312) que refere ainda duas edições da mesma obra, em

vernáculo, igualmente impressas em Lisboa, em 1574 e 1577. O

cardeal D. Henrique (1512-1580), filho do rei D. Manuel I e de sua

segunda mulher, D. Maria de Aragão, foi o 17º rei de Portugal

entre 28 de Agosto de 1578 e 31 de Janeiro de 1580. O exemplar,

levemente aparado (corte das folhas carminado), apresenta

pequenos furos e cortes de traça na margem inferior que só

muito ao de leve e ocasionalmente afectam o texto. A edição,

muito cuidada e de pequeno formato, é quase inteiramente

composta em caracteres itálicos. Proveniência: lote nº 376 do

leilão nº 35 de Pedro de Azevedo, de Março 2000 (o mesmo

exemplar). Encadernação não contemporânea, inteira de

carneira, bem conservada.

€ 600 - 900

A rare rare typographical species from the 16th century in Lisbon

not mentioned in the main bibliographies and catalogues

consulted, except in Anselmo (508), Biblioteca de D. Manuel II

(193) and Biblioteca Nacional (312) which also mentions two

editions of the same work, in the vernacular, also printed in

Lisbon, in 1574 and 1577. Cardinal D. Henrique (1512-1580), son of

King D. Manuel I and his second wife, D. Maria de Aragão, was

the 17th King of Portugal between August 28, 1578 and January

31, 1580. The copy, slightly cropped (carminated edges), has

small holes and wormholes in the lower margin that only slightly

and occasionally affect the text. The edition, very careful and of

small format, is almost entirely composed in italic characters.

Provenance: lot no. 376 from auction no. 35 of Pedro de

Azevedo, March 2000 (the same copy). Non-contemporary

binding, full sheepskin, well preserved.

193 KOStER, HEnRy.- tRAvELS in bRAziL.- SEcOnd EditiOn.- LOndOn: 
LOngmAn, HuRSt, REES, ORmE And bROwn, 1817.- 2 vOLS.: 
10 gRAv.; 21 cm.- E.
Segunda edição inglesa do apreciado livro de Koster (ca. 1793-

1820), súbdito britânico, nascido em Lisboa, tendo vivido no

Brasil, por razões de saúde, a partir de 1809, onde foi “senhor de

engenho”. A colação dos dois volumes é a seguinte: I - X, [2],

406 p.: [6] grav., 2 mapas desdobr.; II - IV, 330 p.: [2] grav.

Exemplar completo, contendo a planta do porto de Pernambuco,

o mapa da capitania e as oito águas-tintas não coloridas,

representando, sobretudo costumes tradicionais, um engenho e

aspectos da viagem do autor. Exemplar levemente aparado e

com ligeiríssima acidez, mas em geral, limpo. Ex-líbris heráldico

de William Scott Kerr, of Chatto (Escócia). Meias-encadernações

de pele, da época, com lombadas um pouco cansadas e juntas

fracas (pasta superior do primeiro volume quase solta). Sabin,

38272. Borba de Moraes, p. 437.

€ 600 - 900

Second English edition of the much appreciated book by Koster

(ca. 1793-1820), a British subject, born in Lisbon, having lived in

Brazil, for health reasons, from 1809 onwards, where he was

“senhor de engenho”. The collation of the two volumes is as

follows: I - X, [2], 406 p.: [6] engraving, 2 folding maps; II - IV,

330 p.: [2] engraving. Complete copy, containing the map of the

port of Pernambuco, the map of the captaincy and the eight

uncoloured aquatints, representing, above all, traditional

customs, a mill and aspects of the author’s journey. Slightly

cropped copy with very slight browning, but generally clean.

Heraldic ex-libris of William Scott Kerr, of Chatto (Scotland).

Half-leather contemporary bindings, with slightly worn spines

and weak joints (upper side of the first volume almost loose).

Sabin, 38272. Borba de Moraes, p. 437.
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194 LA FOntAinE, JEAn dE.- FAbLES cHOiSiES, miSES En vERS.- 
A pARiS: dE L’impRimERiE dE vALAdE, Et SE tROuvE cHEz bELin,  
1783.- 2 vOLS.: 1 FROnt. ALEgÓRicO, 275 gRAvuRAS; 39 cm.- E. 
Edição monumental, considerada uma das mais belas do século

XVIII, contendo 235 fábulas de La Fontaine (1621-1695), ilustrada

com 275 gravuras a talhe-doce, abertas em chapa de cobre pelos

melhores gravadores da época (Cochin [père et fils], Aliamet,

Radigues, Aubert, Aveline, etc.), segundo originais de Jean-

Baptiste Oudry (1686-1755). O primeiro volume inclui ainda um

frontispício alegórico (com explicação na última folha do tomo

II). A colação de cada um dos tomos é a seguinte: I - [4], XLVIII,

164 p.: 1 front., 137 grav.; II - [4], IV, 252 p.: 138 grav. Exemplar

levemente aparado e com ligeira acidez, mas em geral limpo e

com boas margens. Ex-libris armoriado de Earl of Cromer

(datado de 1912), em ambos os volumes e pequeno carimbo

circular nas guardas volantes: Melchet Court - Romsey.

Encadernações da época, ou um pouco posteriores, inteiras de

carneira, com triplo filete em esquadria nos planos, casas

fechadas a ouro nas lombadas, roda nas seixas e o corte das

folhas dourado. Conserva as guardas originais em papel

marmoreado. Rochambeau, 124. Cohen, 301 (para a edição de

Dessaint et Saillant, de 1755-59, com as mesmas gravuras).

€ 1.200 - 1.800

Monumental edition, considered one of the most beautiful of the

18th century, containing 235 fables by La Fontaine (1621-1695),

illustrated with 275 copperplate prints, opened on copper plate

by the best engravers of the time (Cochin [père et fils] , Aliamet,

Radigues, Aubert, Aveline, etc.), according to originals by Jean-

Baptiste Oudry (1686-1755). The first volume also includes an

allegorical frontispiece (explained on the last page of volume II).

The collation of each of the volumes is as follows: I - [4], XLVIII,

164 p.: 1 front., 137 grav.; II - [4], IV, 252 p.: 138 etch. Copy slightly

cropped and with slight browning, but overall clean and with

good margins. Armored ex-libris of the Earl of Cromer (dated

1912), on both volumes and small circular stamp on flyguards:

Melchet Court - Romsey. Bindings from the period, or slightly

later, in full sheepskin, with a triple squared fillet on the covers,

gilt panels on the spines, roll on the squares and gilt edges. It

conserves the original endpapers in marbled paper.

Rochambeau, 124. Cohen, 301 (for the 1755-59 edition of

Dessaint et Saillant, with the same engravings).

195 Sá, mAnuEL tAvARES dE SEquEiRA E.- JubiLOS dA AméRicA, 
nA gLORiOSA ExALtAÇAõ, E pROmOÇAõ dO iLLuStRiSSimO E

ExcELLEntiSSimO SEnHOR gOmES FREiRE dE AndRAdA, [...] 
cOLLEcÇAõ dAS ObRAS dA AcAdEmiA dOS SELEctOS, quE nA

cidAdE dO RiO dE JAnEiRO SE cELEbROu Em ObSEquiO, E AppLAuSO

dO ditO EScELLEntiSSimO HEROE...- LiSbOA: nA OFFicinA dO dOR. 
mAnOEL ALvARES SOLAnO, 1754.- [78, 2 bR.], 363, [1 bR.] p.; 
20 cm.- E. 
Primeira e única edição de uma colectânea de obras dos

membros e simpatizantes da Academia dos Selectos, fundada no

Rio de Janeiro, no final de de 1751 ou início de 1752, presidida

pelo jesuíta Francisco de Faria, natural do Rio. A agremiação

teve uma única reunião a 30 de Janeiro de 1752, em homenagem

a Gomes Freire de Andrade, tendo os textos então lidos sido

publicados no presente volume, por iniciativa de Manuel Tavares

de Sequeira e Sá (fl. séc. XVIII), secretário da Academia, juiz de

fora na Vila de Redondo (Alentejo) e ouvidor-geral da Comarca

de Parnaguá (Piauí, Brasil). Os textos constam de uma extensa

carta de Sequeira e Sá aos membros da Academia, bem como

algumas respostas, seguindo-se numerosas composições

poéticas, sobretudo sonetos e epigramas, de diversos

académicos e simpatizantes, nomeadamente Tomás José

Homem de Brito, José Pereira Leão, Rodrigo de Seixas Brandão,

Mateus Saraiva, Pedro da Silva Rosa, Inácio Gomes de Lira

Varela, Domingos Lourenço de Castro, Francisco Correia Leal,

António Nunes de Sequeira, Miguel da Costa, Miguel da Costa

Ribeiro, Ângela de Amaral Rangel (cega à nativitate), etc.

Inocêncio (raríssimos exemplares tenho visto) é de opinião que 

a maioria dos exemplares foram enviados para o Brasil, o que

justificaria a sua raridade. Borba de Moraes (p. 759/760)

considera os “Júbilos” “a vey important book in Brazilian

literature”. Exemplar um pouco aparado (corte das folhas

carminado), com acidez devido à fraca qualidade do papel e

ocasionais manchas de tinta. Encadernação recente, inteira de

carneira, com patine e decoração a ouro na lombada, ao gosto

da época. Inocêncio, VI, p. 116 e XVI, p. 340. Sabin, 79186. Borba

de Moraes, 759. Gauz (JCBL), 754/2.

€ 1.500 - 2.250

First and only edition of a collection of works by members and

sympathizers of the Academia dos Selectos, founded in Rio de

Janeiro at the end of 1751 or beginning of 1752, presided over by

the Jesuit Francisco de Faria, born in Rio. The association had a

single meeting on January 30, 1752, in honour of Gomes Freire

de Andrade, and the texts read at the time were published in the

present volume, at the initiative of Manuel Tavares de Sequeira e

Sá (fl. 18th century), secretary of the Academy, juiz de fora

(magistrate appointed by the King of Portuga) in Vila de

Redondo (Alentejo) and ombudsman general of the District of

Parnaguá (Piauí, Brazil). The texts are contained in an extensive

letter from Sequeira e Sá to members of the Academy, as well as

some responses, followed by numerous poetic compositions,

especially sonnets and epigrams, by various academics and

sympathizers, namely Tomás José Homem de Brito, José Pereira

Leão, Rodrigo de Seixas Brandão, Mateus Saraiva, Pedro da Silva

Rosa, Inácio Gomes de Lira Varela, Domingos Lourenço de

Castro, Francisco Correia Leal, António Nunes de Sequeira,

Miguel da Costa, Miguel da Costa Ribeiro, Ângela de Amaral
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Rangel (blind to birth ), etc. Inocêncio (very rare copies I have

seen) is of the opinion that most of the copies were sent to

Brazil, which would justify their rarity. Borba de Moraes (p.

759/760) considers the “Júbilos” “a very important book in

Brazilian literature”. Copy slightly cropped (carminated edges),

with browning due to the poor quality of the paper and

occasional ink stains. Recent binding, full sheepskin, with patina

and gold tooling on the spine, in the manner of the time.

Inocêncio, VI, p. 116 and XVI, p. 340. Sabin, 79186. Borba de

Moraes, 759. Gauz (JCBL), 754/2.

196 niEuHOF, JOHAn JAcOb.- JOHAn niEuHOFS | 
gEdEnKwEERdigE | bRASiLiAEnSE | zEE- En LAnt- | REizE. | 
bEHELzEndE | ALHEtgEEn Op dEzELvE iS vOORgEvALLEn. | 
bEnEFFEnS | EEn bOndigE bEScHRiJving vAn gAntScH | 
nEERLAntS bRASiL, | zOO vAn LAntScHAppEn, StEdEn, diEREn, 
gEwASSEn, ALS | dRAgHtEn, zEdEn En gOdSdiEnSt dER

inwOOndERS...- 
JuntO cOm:  JOAn niEuHOF | zEE En LAnt- | 
REizE, | dOOR vERScHEidE gEwEStEn vAn | OOStindiEn...- 
t’AmStERdAm: vOOR dE wEduwE vAn JAcOb vAn mEuRS, 1682.- 
2 pARtES Em 1 vOL.: iL.; 38 cm.- E. 
Edição original da principal obra de Johan Nieuhof (1618-1672),

viajante neerlandês ao serviço das Companhias Neerlandesas das

Índias Ocidentais e Orientais. Nieuhof chegou ao Brasil em 1640

onde permaneceu nove anos, deixando-nos um interessante

relato da região ocupada pelos holandeses (primeira parte); 

a segunda parte é uma extensa e pormenorizada descrição de

Batávia (Jacarta, Indonésia). A colação das duas partes é a

seguinte: [6], 240,[2] p.; [4], 308, [4] p. A primeira parte é

ilustrada com um frontispício gravado, uma gravura com o

brasão do autor e o seu retrato (págs. preliminares), quatro

gravuras (duas duplas) e nove grandes vinhetas a talhe-doce

(130x145 mm), junto ao texto; a segunda parte, com rosto

próprio e paginação independente, inclui 45 gravuras (28 duplas)

e 21 vinhetas. Exemplar um pouco manuseado, com algumas

imperfeições: folha C2 (p. 19/20, 1ª p.) com graves rasgões

reparados com fita adesiva (sem falta de suporte); algumas

manchas nas págs. 120/121, 2ª p.); rasgão restaurado com fita

adesiva na folha Hh3; alguma acidez, pequenos rasgões e

ocasionais manchas menores. Encontra-se contudo completo,

com todas as gravuras, de acordo com os índices (o mapa do

Brasil encontra-se mal encadernado, entre as p. 16/17).

Encadernação do século XX, inteira de carneira, com decoração

a ouro nos planos e lombada ao gosto da época. Sabin, 55279.

Borba de Moraes, p. 614.

€ 1.600 - 2.400

Original edition of the main work of Johan Nieuhof (1618-1672), 

a Dutch traveler in the service of the Dutch East and West Indies

Companies. Nieuhof arrived in Brazil in 1640, where he stayed for

nine years, leaving us an interesting account of the region

occupied by the Dutch (first part); the second part is an

extensive and detailed description of Batavia (Jakarta,

Indonesia). The collation of the two parts is as follows: [6],

240,[2] p.; [4], 308, [4] p. The first part is illustrated with an

engraved frontispiece, an engraving with the author’s coat of

arms and his portrait (preliminary pages), four engravings (two

doubles) and nine large copperplate vignettes (130x145 mm),

next to the text; the second part, with its own title page and

independent pagination, includes 45 prints (28 doubles) and 21

vignettes. Copy a little used, with some imperfections: page C2

(p. 19/20, 1st p.) with serious tears repaired with adhesive tape

(no lack of support); some stains on pages. 120/121, 2nd p.); tear

repaired with adhesive tape on leaf Hh3; some browning, small

tears and occasional minor stains. It is, however, complete, with

all the engravings, in accordance with the indexes (the map of

Brazil is poorly bound, between p. 16/17). 20th century binding,

full sheepskin, with gold tooling on the covers and spine in the

manner of the time. Sabin, 55279. Borba de Moraes, p. 614.
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197 [bRAgA, ARquidiOcESE dE].- cOnciLivm | pROvinciALE 
bRAccAREn. iiii. | pOntiFicAtuS SãctiSS. d. n. piJ v. AnnO 2. 
REgni | vERO pOtEntiSS. piJSSimiq[uR]; REgiS nOStRi SEbAStiAni | 
HuiuS nõiS pRimmi AnnO...- bRAccARAE: Apud AntOniÜ à mARiS

typOgRApHum.... AnnO. 1567.- [15, 1 bR.], 180, [8] F.; 14 cm.- E. 
Publica as conclusões e decretos do IV Concílio Provincial de

Braga, convocado por D. Fr. Bartolomeu dos Mártires a fim de

implementar as orientações do Concílio de Trento que viriam a

ter forte oposição de todas as dioceses da Província, com

excepção da de Miranda (do Douro). As oito páginas finais,

constam de uma provisão e de diversas anotações do arcebispo

primaz e apresentam a sua assinatura impressa (fac-similada).

Exemplar levemente aparado, mas limpo. Encadernação não

contemporânea (séc. XIX?), inteira de pergaminho rígido.

Anselmo, 848. BN (Século XVI),  95. Biblioteca de D, Manuel II,

66.

€ 300 - 450

Publishes the conclusions and decrees of the IV Provincial

Council of Braga, convened by D. Fr. Bartolomeu dos Mártires in

order to implement the guidelines of the Council of Trent that

would come to have strong opposition from all the dioceses of

the Province, with the exception of Miranda (Douro). The final

eight pages consist of a provision and several notes of the

primate archbishop and have his printed signature (facsimile).

Slightly cropped, but clean copy. Non-contemporary binding

(19th century?), completely rigid parchment. Anselmo, 848. BN

(XVI century), 95. Biblioteca de D, Manuel II, 66.

198 gARSAuLt, FRAnÇOiS ALExAndRE piERRE dE.- LE nOuvEAu

pARFAit mARécHAL, Ou LA cOnnOiSSAncE généRALE Et univERSELLE

du cHEvAL, diviSé En SEpt tRAitéS. [...] AvEc un dictiOnnAiRE dES

tERmES dE cAvALLERiE.- quAtRièmE éditiOn...- A pARiS:cHEz

LAmbERt, 1770.- [36], 641 p.: xxix + 20 gRAvuRAS; 26 cm.- E. 
François Garsault (1691-1778), artista, botânico e zoólogo francês,

natural de Aix-en-Provence, membro da Academia das Ciências

de Paris. Segundo Mennessier de La Lance (I, p. 526), a edição

original data de 1741, seguindo-se as de 1746 e 1755; com data de

1770 existem pelo menos duas (Despailly e a presente), sendo a

colação pouco precisa. Exemplar levemente manuseado,

conservando todas as gravuras (não inclui qualquer portada ou

retrato), incluindo a estampa XXIX (solta), não referida no aviso

para a sua colocação (verso da folha ****8). Alguns cortes de

traça na margem inferior do último terço do volume, afectanto

ligeiramente algumas gravuras. Encadernação da época, inteira

de carneira, levemente cansada, conservando as guardas

originais em papel marmoreado.

€ 500 - 750

François Garsault (1691-1778), French artist, botanist and

zoologist, born in Aix-en-Provence, member of the Paris

Academy of Sciences. According to Mennessier de La Lance (I, p.

526), the original edition dates from 1741, followed by those from

1746 and 1755; dating from 1770 there are at least two (Despailly

and the present), the collation of which is not precise. Copy

slightly handled, preserving all the engravings (does not include

any title or portrait), including plate XXIX (loose), not mentioned

in the notice for its placement (verso of page ****8). Some

wormhole in the lower margin of the last third of the volume,

slightly affecting some engravings. Contemporary binding, full

sheepskin, slightly worn, retaining the original marbled paper

endpapers.

197

198
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199 gOnin, EnRicO (iL.).- RimEnbRAnzE di OpORtO OSSiA RAccOLtA

di 12 diSEgni RicORdAnti LA SpEdiziOnE dELL’AnnO 1849, 
dEStinAtA A RicEvERE LA SpOgLiA mORtALE dEL RE cARLO ALbERtO

tRAtti dAL vERO dAL pittORE EnRicO gOnin. AggREgAtO A

quELLA SpEdiziOnE in quALità di diSEgnAtORE Ed iLLuStRAti dA

AppOSitE dEScRiziOni E dA cEnni StORici tOpOgRAFici SuLLA città

di OpORtO di gpE. ARnAuLd.- tORinO: LitOgRAFiA FLLi. dOyEn, 
1851.- 24 p.: 1 pROtAdA LitOgR. cOLOR., 1 REtRAtO LitOgR., 10 
EStAmpAS LitOgR.; 44 cm.- c. 
Edição constituída por 12 litografias, sendo uma portada

(colorida à mão), um retrato do rei Carlos Alberto, e 10

estampas, acompanhadas por outras tantas folhas descritivas

(mais prefácio e introdução), das quais sete são vistas da cidade

do Porto. Exemplar muito limpo, conservando a cartonagem

original impressa, com a lombada (um pouco cansada) em pele.

Volume acondicionado em caixa recente (em formato de livro),

de marroquim azul, com elaborado trabalho a ouro nas

cercaduras dos planos e lombada. Estojo de protecção.

€ 600 - 900

Edition consisting of 12 lithographs, one title (hand-coloured), a

portrait of King Carlos Alberto, and 10 prints, accompanied by as

many descriptive sheets (plus preface and introduction), seven

of which are views of the city of Oporto. Very clean copy,

conserving the original printed hardboard, with the spine (a little

worn) in leather. Volume packed in a recent blue morocco box

(in book format) with elaborate gold tooling on the ornamental

borders of the covers and spine. Protective case.

200 bEzERRA, mAnuEL gOmES dE LimA.- OS EStRAngEiROS nO LimA: 
Ou cOnvERSAÇOEnS ERuditAS SObRE vARiOS pOntOS dE HiStORiA

EccLESiASticA, civiL, LittERARiA, nAtuRAL, gEnEALOgicA, 
AntiguidAdES, gEOgRApHiA, ARAgRicuLtuRA, cOmmERciO, ARtE E

SciEnciAS. cOm HumA dEScRipÇãO dE tOdAS AS viLLAS, FREguEziAS, 
E LugARES nOtAvEiS dA RibEiRA LimA...- cOimbRA: nA REAL

OFFicinA dA univERSidAdE, 1785-1791.- 2 vOLS.: [7] gRAvuRAS; 
22 cm.- E.
Monografia ilustrada com sete gravuras a talhe-doce (cinco

desdobráveis), sendo três no primeiro volume (Os estrangeiros

no Lima; Freguesia de Santa Marinha de Arcozelo; Nobiliarquia

Portugueza) e quatro no segundo (Retrato de D. José; Santa

Comba do Lima; Viana do Lima; Nobiliarquia Portuguesa). A

colação dos dois volumes é a seguinte: I - [12], 437, [1] p.; II - VIII,

357, [1] p. Inocêncio diz-nos que «Os exemplares desta obra são

estimados e raros, sendo-o o segundo volume muito mais do

que o primeiro». Os dois volumes muito frescos e limpos,

levemente aparados (corte das folhas carminado), conservando

todas as estampas bem dobradas. Carimbo da Livraria de José

Vicente da Silva Coelho na guarda volante do primeiro tomo.

Encadernações inteiras de carneira (século XIX/XX), com patine

racinée, conservando as guardas originais. Inocêncio, V, p. 445.

Samodães, 1418.

€ 800 - 1.200
.
Illustrated monograph with seven copperplate prints (five fold-

outs), three in the first volume (Os estrangeiros no Lima;

Freguesia de Santa Marinha de Arcozelo; Nobiliarquia

Portugueza) and four in the second (Retrato de D. José; Santa

Comba do Lima; Viana do Lima; Nobiliarquia Portuguesa). The

collation of the two volumes is as follows: I - [12], 437, [1] p.; II -

VIII, 357, [1] p. Inocêncio tells us that «Os exemplares desta obra

são estimados e raros, sendo-o o segundo volume muito mais do

que o primeiro». The two very fresh and clean volumes, slightly

cropped (carminated edges), preserving all the plates well

folded. Stamp from the José Vicente da Silva Coelho Bookshop

on the flywheel of the first volume. Full sheepskin bindings

(19th/20th century), with mottled patine, preserving the original

endpapers. Inocêncio, V, p. 445. Samodães, 1418.

199
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201 mAcHAdO, diOgO bARbOSA.- bibLiOtHEcA LuSitAnA HiStORicA, 
cRiticA, E cROnOLOgicA. nA quAL SE cOmpREHEndE A nOticiA dOS

AutHORES pORtuguEzES, E dAS ObRAS, quE cOmpuSERAõ dESdE O

tEmpO dA pROmuLgAÇAõ dA LEy dA gRAÇA Até O tEmpO

pREzEntE.- LiSbOA OccidEntAL: nA OFFicinA dE AntÓniO iSidORO

dA FOnSEcA [E OutROS], 1741-1759.- 4 vOLS.: 1 REtRAtO iL.; 
41 cm.- E. 
Diogo Barbosa Machado (1682-1772), abade de Santo Adrião 

de Sever, ocupa um lugar de destaque na história do livro

português, sobretudo por ter sido o autor da “Bibliotheca

Lusitana”, a primeira bibliografia geral portuguesa. Erudito

bibliógrafo e bibliófilo, reuniu uma extensa e importante

biblioteca privada que viria a doar à Coroa na sequência da

destruição da Biblioteca Real no incêndio que se seguiu ao

terremoto de 1755. Primeira edição, de grande formato, ilustrada

com um belo retrato do autor, gravado a talhe-doce por

Thomassin (Ernesto Soares, 299 - B). A colação de cada um dos

volumes é a seguinte: I - [80], 767, [1 br.] p.; II - [4], 926, [1, 1 br.]

p.; III - [4], 798, [1, 1 br.] p.; [8], 721, [4, 1 br.] p. Exemplar

levemente aparado, com ligeira acidez, ocasionalmente forte;

anterrosto do tomo II, solto e mais curto (proveniente de outro

exemplar). Encadernações inteiras de carneira, do século XX 

(1ª metade?), com decoração a seco nos planos e a ouro nas

lombadas (cansadas e com vestígios de trabalho de traça).

Inocêncio, II, p. 146. Samodães, 305. Sousa da Câmara, 242.

€ 800 - 1.200

Diogo Barbosa Machado (1682-1772), abbot of Santo Adrião de

Sever, occupies a prominent place in the history of Portuguese

books, above all because he was the author of the “Bibliotheca

Lusitana”, the first Portuguese general bibliography. A scholarly

bibliographer and bibliophile, he gathered an extensive and

important private library that he would donate to the Crown

following the destruction of the Royal Library in the fire that

followed the 1755 earthquake. First edition, large format,

illustrated with a beautiful portrait of the author, copperplate

printed by Thomassin (Ernesto Soares, 299 - B). The collation of

each volume is as follows: I - [80], 767, [1 br.] p.; II - [4], 926, [1, 1

br.] p.; III - [4], 798, [1, 1 br.] p.; [8], 721, [4, 1 br.] p. Slightly

cropped copy, with slight browning, occasionally strong; hakf

title of volume II, loose and shorter (from another copy). Full

sheepskin bindings, from the 20th century (1st half?), with blind

decoration on the covers and gold on the spines (worn and with

traces of wormholes). Inocêncio, II, p. 146. Samodães, 305. Sousa

da Câmara, 242.

202 bRAdFORd, REv. wiLLiAm.- REvuE HiStORiquE Et

cHROnOLOgiquE dES EvEnEmEntS mEmORAbLES dE LA guERRE dAnS

LA pEninSuLE, dEpuiS L’EmbARquEmEnt du pRincE REgEnt dE

pORtugAL, pOR LE bRéziL... = cHROnOLOgicAL And HiStORicAL

REtROSpEct OF tHE mEmORAbLE EvEntS OF tHE wAR in tHE

pEninSuLA, FROm tHE EmbARcAtiOn OF tHE pRincE REgEnt OF

pORtugAL tO tHE bRAziLS...- LOndOn: pRintEd FOR JOHn bOOtH, 
1813.- [2], 24 p.; 36 cm. 
JuntO cOm: ——-.- ESquiSSE du pAyS, du cARActERE

Et du cOStumE, En pORtugAL Et En ESpAgnE, pRiSES

pEndAnt LA cAmpAgnE Et duRAnt LA mARcHE dE L’ARmEE

AngLOiSE, En 1808 En 1809... = SKEtcHES OF tHE cOuntRy, 
cHARActER And cOStumE, in pORtugAL And SpAin, mAdE duRing

tHE cAmpAign, And On tHE ROutE OF tHE bRitiSH ARmy, in 1808 
And 1809...- LOndOn: pRintEd FOR JOHn bOOtH, 1812.- [2], 
38 F.: [39, 13] gRAvuRAS cOLORidAS; 37 cm.- E.
O reverendo William Bradford (1780-1857) foi capelão militar e

acompanhou as forças de Wellington na campanha peninsular

contra as tropas de Napoleão. Os seus desenhos foram

aperfeiçoados e gravados por J. Clark para ilustrar um dos mais

belos livros sobre Portugal e Espanha publicados no século XIX.

Variante da edição de 1809, contendo as duas partes com os

textos em francês e inglês. No presente exemplar, a “Revue

historique” está encadernada no início do volume, seguindo-se a

“Esquisse du pays”. O conjunto é ilustrado com 52 (39 + 13)

águas-tintas coloridas á mão, correspondendo exactamente ao

índice (List of plates) localizado após o rosto da segunda parte.

As últimas 13 águas-tintas, representam uniformes militares

portugueses, franceses e espanhóis. Exemplar com raríssimas

manchas menores de acidez, mas em geral limpo, apresentando

grande frescura no colorido das estampas. Meia-encadernação

do século XIX, em marroquim do levante (etiqueta: Bound by

Allen, Chichester), com a lombada um pouco cansada,

apresentando à cabeça, uma pequena marca de posse circular

coroada (super-libros), com as iniciais BLC(?), envoltas no

cordão e divisa da Ordem da Jarreteira. Duarte de Sousa, 102

(para a edição de 1809). Tooley, 107.

€ 1.400 - 2.100

The Reverend William Bradford (1780-1857) was a military

chaplain and accompanied Wellington’s forces on the Peninsular

campaign against Napoleon’s troops. His drawings were

perfected and engraved by J. Clark to illustrate one of the most

beautiful books about Portugal and Spain published in the 19th

century. Variant of the 1809 edition, containing the two parts

with the texts in French and English. In this issue, the “Revue

historique” is bound at the beginning of the volume, followed by

the “Esquisse du pays”. The set is illustrated with 52 (39 + 13)

hand-coloured aquatints, corresponding exactly to the index

(List of plates) located after the title page of the second part.

The last 13 aquatints represent Portuguese, French and Spanish

military uniforms. Copy with very rare minor browning, but

overall clean, showing great freshness in the colour of the prints.

Half-binding from the 19th century, in Levantine morocco (label:

Bound by Allen, Chichester), with a slightly worn spine, showing

at the top a small crowned circular ownership mark (book

stamps), with the initials BLC( ?), wrapped in the cord and motto

of the Order of the Garter. Duarte de Sousa, 102 (for the 1809

edition). Tooley, 107.
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203 ROuSSin, ALbin REinE, bAROn dE.- LE piLOtE du bRéSiL, Ou

dEScRiptiOn dES côtES dE L’AméRiquE méRidiOnAL, SituéES EntRE

L’îLE dE SAntA-cAtARinA Et cELLE dE mARAnHAõ; cARtES Et pLAnS

dE cES côtES, Et inStRuctiOnS pOuR nAviguER dAnS LES mERS du

bRéSiL...- pARiS: dE L’impRimERiE ROyALE, 1826.- [4], 40 p., [2] 
F.: [15] mApAS; 68 cm.- E.
Albin Roussin (1781-1854), oficial da Marinha Francesa, natural de

Dijon, contra-almirante à data da publicação da obra, membro

do Conselho do Almirantado, comendador da Ordem do

Cruzeiro (Brasil, 1820) e, posteriormente ministro da Marinha e

grã-cruz da Legião de Honra (França, 1836). Roussin comandou

a expedição oceanográfica que teve lugar nas costas do Brasil,

em 1819 e 1820, constituída pela corveta La Bayadère e pelo

brigue Le Favori. Edição monumental composta por um rosto

(verso em branco), um “avertissement”, com uma “table de

matière de la première partie” (no verso) e um texto introdutório

com 40 páginas, incluindo cinco tabelas; seguem-se duas folhas

gravadas (título e “table”) e 15 mapas gravados a talhe-doce,

sendo 14 de dupla folha (67x97 cm). Exemplar muito limpo,

revestido de notável encadernação da época, inteira de

marroquim vermelho, com cercaduras a ouro e grande

enquadramento rectângular com ferros rocaille e âncoras a ouro

aos cantos, nos dois planos, apresentando ao centro um super-

libros coroado com o monograma FO, provavelmente de

Ferdinand- Philippe, duque de Orleães (1810-1842).

Encadernação com desgaste muito ligeiro, a lombada lisa

decorada a ouro com ferros românticos, roda nas seixas e o

corte das folhas dourado.

€ 2.000 - 3.000

Albin Roussin (1781-1854), French Navy officer, born in Dijon,

Rear Admiral at the time the work was published, member of the

Council of the Admiralty, Commander of the Order of the Cross

(Brazil, 1820) and later Minister of the Navy and Grand Cross of

the Legion of Honour (France, 1836). Roussin commanded the

oceanographic expedition that took place on the coasts of Brazil

in 1819 and 1820, consisting of the corvette La Bayadère and the

brig Le Favori. Monumental edition consisting of title page (blank

verso), an “avertissement”, with a “table de matière de la

première partie” (on the verso) and an introductory text with 40

pages, including five tables; followed by two engraved sheets

(title and table) and 15 copperplate printed maps, 14 of which are

double sheets (67x97 cm). Very clean copy, covered in a

remarkable contemporary binding, fully red morocco, with gilt

ornamental borders and a large rectangular frame with rocaille

tools and gold anchors at the corners, on both covers, with a

book stamp crowned with the monogram FO at the centre,

probably of Ferdinand-Philippe, Duke of Orléans (1810-1842).

Binding with very slight wear, smooth spine gold decorated with

romantic tooling, roll on the squares and gilt edges.

202

203
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204 cAvAzzi dA mOntEcuccOLO, pE. giOvAnni AntOniO, 
O.F.m. cAp.- iStORicA | dEScRiziOnE | dé tRé REgni | 
cOngO, mAtAmbA, | Et AngOLA | SitvAti nELL | 
EtiOpiA inFERiORE OccidEntALE | E dELLE | miSSiOni 
ApOStOLicHE | ESERcitAtEui dA RELigiOSi cApuccini, | 
AccuRAtAmEntE cOmpiLAtA dAL | p. giO AntOniO cAvAzzi 
dA mOntEcvccOLO | SAcERdOtE cApuccinO | iL 
qvALE vi Fv pREFEttO | E nEL pRESEntE StiLE RidOttA dAL | 
p. FORtunAtO ALAmAndini | dA bOLOgnA | pREdicAtORE

dELL’iStESSO ORdinE.- in bOLOgnA: pER giAcOmO mOnti, 1687.- 
[16], 933, [1] p.: iL.; 29 cm.- E.
Edição original da obra do missionário italiano Giovanni Antonio

Cavazzi (1621-1678), terminada em 1670 e publicada

postumamente, compilada e ordenada pelo capuchinho

Fortunato Alamandini, que tomou a iniciativa de mandar fazer

mais oito gravuras para completar as que Cavazzi tinha

encomendado. Giovanni Antonio relata-nos as suas viagens pelos

três reinos do Congo, Matamba e Angola, entre 1654 e 1667,

durante as quais conheceu a rainha Jinga, tendo inclusivamente

presidido ao seu funeral cristão, em 1663 (ilustração p. 718). A

edição é ilustrada com uma portada alegórica, um mapa

desdobrável do Reino do Congo e Angola, nove gravuras em

separado (oito de plena página e uma desdobrável) e 40

ilustrações junto ao texto, igualmente gravadas a talhe-doce.

Exemplar com alguma acidez e sinais de uso; as gravuras em

separado, menos frescas e sem sonoridade, com algumas

imperfeições, manuseamento e restauros (a nº 6 com pequena

falha de suporte na margem interior). Encadernação da época,

inteira de pergaminho, com algum desgaste, conservando as

guardas originais. Proveniência: leilão nº 35, Silva’s / Pedro de

Azevedo, Março de 2000, lote nº 200 (o mesmo exemplar).

Brunet, I, col. 1699. Sabin, 11592. Auvermann, 255.

€ 2.000 - 3.000

Original edition of the work of the Italian missionary Giovanni

Antonio Cavazzi (1621-1678), completed in 1670 and published

posthumously, compiled and ordered by the Capuchin Fortunato

Alamandini, who took the initiative to have eight more

engravings made to complete the ones Cavazzi had

commissioned. Giovanni Antonio tells us about his travels

through the three kingdoms of Congo, Matamba and Angola,

between 1654 and 1667, during which he met Queen Jinga and

even presided over her Christian funeral in 1663 (illustration p.

718). The edition is illustrated with an allegorical cover, a folding

map of the Kingdom of Congo and Angola, nine separate

engravings (eight full-page and one fold-out) and 40 illustrations

along with the text, also engraved in intaglio. Copy with some

browning and signs of use; the engravings separately, less fresh

and without sound, with some imperfections, handling and

restorations (number 6 with a small support failure on the inner

margin). Binding of the period, full parchment, with some wear,

preserving the original endpapers. Provenance: auction nº 35,

Silva’s / Pedro de Azevedo, March 2000, lot nº 200 (same copy).

Brunet, I, col. 1699. Sabin, 11592. Auvermann, 255.
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205 RELAtÓRiO [E AppEnSOS] ApRESEntAdO á ASSEmbLEiA gERAL

LEgiSLAtivA nA SEgundA SESSãO dE dEcimA-quARtA LEgiSLAtuRA

pELO miniStRO E SEcREtARiO dE EStAdO dOS nEgÓciOS dA

AgRicuLtuRA, cOmméRciO E ObRAS púbLicAS diOgO vELHO

cAvALcAnti dE ALbuquERquE.- RiO dE JAnEiRO: typOgRApHiA

univERSAL dE E. & H. LAEmmERt, 1870.- 2 vOLS.; 30 cm.- E.
Exemplar notável por se encontrar revestido de riquíssimas

encadernações da época, inteiras de marroquim vermelho, com o

corte das folhas dourado, apresentando elaborado trabalho,

estampado a balancé nos planos, com múltiplas cercaduras a

seco e a ouro; ao centro do plano superior, gravadas a ouro, as

armas do Império do Brasil (1822-1889); no plano posterior, um

grande florão a seco; as lombadas são lisas, com casas fechadas

a seco e decoração a ouro nos entre-nervos. O segundo volume

contém diversos apensos ao relatório. Algumas manchas nas

guardas em papel moiré.

€ 300 - 450

A notable copy for being covered in the richest bindings of the

time, fully red morocco, with gilt edges, featuring elaborate work,

blocking pressed on the covers, with multiple blind and gold

ornamental borders; in the centre of the front cover, gold

engraved, are the coat of arms of the Empire of Brazil (1822-

1889); in the back cover, a large blind floret; the spines are

smooth, with blind and gold decorated panels between the

sections. The second volume contains several appendices to the

report. Some stains on mottled paper endpapers.

206 dAniEL, pE. gAbRiEL, S.J.- AbRégé dE L’HiStOiRE dE FRAncE

dEpuiS L’EtAbLiSSEmEnt dE LA mOnARcHiE FRAnÇOiSE dAnS LES

gAuLES.- A pARiS: cHEz dEnyS mARiEttE, JAcquES ROLLin [Et. 
AL,], 1727.- 6 vOLS.: iL.; 29 cm.- E.
O Pe. Gabriel Daniel (1649-1728), jesuíta e historiador francês,

natural de Rouen, com vasta bibliografia activa de temática

religiosa e filosófica (anti-jansenismo), alcançou o seu maior

sucesso literário com a publicação de uma “Histoire de France”

(Paris, 1713), cuja edição de 1755-60 viria a ser ampliada para 17

volumes, aqui representada na sua versão “abrégée” em seis. O

primeiro tomo é ilustrado com um frontispício alegórico e um

mapa desdobrável dos Estados Gauleses. Exemplar com ligeira

acidez, mas em geral limpo e conservando boas margens.

Encadernações da época, inteiras de carneira, um pouco

cansadas e com sinais de trabalho de traça nas lombadas,

apresentando, ao centro de todos os planos, gravado a ouro, o

super-libros com as armas de Michel Robert Le Pelletier des

Forts (1675-1740), conde de Fargeau, estadista e político francês,

intendente das Finanças e conselheiro de Estado de Luís XIV e

ministro de Estado de Luís XV. Especialmente danificadas as

lombadas dos tomos IV e VI. Todos os volumes conservam as

guardas originais em papel marmoreado. Brunet, II, col. 487

(l’abrégé a été longtemps préféré à la “Grande Histoire”).

Sommervogel, II, 1812, 32.

€ 500 - 750

Father Gabriel Daniel (1649-1728), Jesuit and French historian,

born in Rouen, with a vast active bibliography on religious and

philosophical themes (anti-Jansenism), achieved his greatest

literary success with the publication of a “Histoire de France”

(Paris , 1713), whose 1755-60 edition would later be expanded to

17 volumes, represented here in its “abrégée” version in six. The

first volume is illustrated with an allegorical frontispiece and a

fold-out map of the Gallic States. Copy with slight browning, but

in general clean and preserving good margins. Contemporary

bindings, full sheepskin, a little worn and with traces of

wormholes on the spines, featuring, at the centre of all covers,

gold engraved, the book stamps with the coat of arms of Michel

Robert Le Pelletier des Forts (1675 -1740), Count of Fargeau,

French statesman and politician, Intendant of Finance and

Councilor of State to Louis XIV and Minister of State to Louis XV.

Especially damaged are the spines of volumes IV and VI. All

volumes retain the original marbled paper endpapers. Brunet, II,

col. 487 (l’abrégé a été longtemps préféré à la “Grande

Histoire”). Sommervogel, II, 1812, 32.
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207 HERRERA y tORdESiLLAS, AntOniO dE.- cincO LibROS | 
dE AntOniO dE | HERRERA dE LA HiS- | tORiA dE

pORtugAL, y cOnquiStA dE LAS | iSLAS dE LOS AÇORES, En LOS

AñOS | dE 1582. y 1583.| diRigidA à dOn LuyS cARRAFA dE LA

mARRA | pRincipE dE StiLLAnO.- En mAdRid: En cASA pEdRO

mAdRigAL, 1591.- [4], 213 (ALiáS 211), [16] F.; 20 cm.- E.
Rara primeira edição de uma das obras mais importantes de

Antonio de Herrera (1549-1625), historiador e cronista-mor de

Espanha, que se impôs até ao século XIX como uma das

principais fontes para a história das conquistas hispânicas no

Novo Mundo. Exemplar levemente aparado, com a última folha

preliminar (¶4) cuidadosamente reproduzida à mão e falta do

fólio Ggg4, que deveria conter o cólofon com três linhas e o

verso em branco. Margem inferior da folha de rosto reconstituída

e ocasionais manchas leves. Proveniência: lote nº 347 do leilão nº

31 de Pedro de Azevedo, de Março 1999 (o mesmo exemplar).

Encadernação recente, inteira de carneira, com planos e lombada

decorados a seco. Palau (114283) diz ser «libro buscado y raro».

€ 800 - 1.200

Rare first edition of one of the most important works by Antonio

de Herrera (1549-1625), historian and chief chronicler of Spain,

who prevailed until the 19th century as one of the main sources

for the history of Hispanic conquests in the New World. Slightly

cropped copy, with the last preliminary leaf (¶4) carefully

reproduced by hand and missing folio Ggg4, which should have

contained the colophon with three lines and a blank verso. Lower

margin of title page reconstituted and occasional light stains.

Provenance: lot no. 347 from auction no. 31 of Pedro de Azevedo,

March 1999 (the same copy). Recent binding, full sheepskin, with

blind decorated covers and spine. Palau (114283) claims to be

«libro buscado y raro».

208 cAmõES, LuíS dE.- OS LvSiAdAS | dE LviS dE cAmOEnS | 
pRincipE dA pOESiA | HEROicA. | dEdicAdOS AO d. 
ROdRigO dA cunHA, dEputAdO dO S. OFFiciO.- Em LiSbOA:  
pOR pEdRO cRASbEcK, 1609.- [2], 186 F.; 18 cm.- E.
Primeira edição portuguesa publicada no século XVII, quase

inteiramente composta em caracteres itálicos (existe uma

variante, com a mesma data, com as estâncias numeradas no

prelo). O rosto inclui uma gravura xilográfica representando as

armas do dedicatário, D. Rodrigo da Cunha, deputado do Santo

Ofício e futuro arcebispo de Braga e Lisboa. O exemplar

apresenta algumas deficiências, nomeadamente: as duas

primeiras folhas restauradas e reconstituídas na margem externa,

com prejuízo da gravura do rosto e de algumas linhas nas três

páginas seguintes (seguem-se as duas mesmas folhas em fac-

símile); última folha com restauro na margem externa, sem

afectar o texto; numerosas anotações da época (e sublinhados),

por vezes prejudicadas pelo aparo; acidez e ocasionais manchas;

todas as estâncias numeradas à mão. Encadernação recente,

inteira de chagrin vermelho, com cercaduras singelas e lobada

lisa, decorada a ouro; roda nas seixas, guardas em seda e o corte

das folhas dourado à cabeça. Inocêncio, XIV, p. 45, nº 14. José do

Canto, 16.

€ 800 - 1.200

First Portuguese edition published in the 17th century, almost

entirely in italic characters (there is a variant, with the same date,

with the stanzas numbered in the press). The title page includes

a xilography  representing the coat of arms of the dedicatee, D.

Rodrigo da Cunha, deputy of the Holy Office and future

Archbishop of Braga and Lisbon. The copy has some

shortcomings, namely: the first two pages restored and

reconstituted on the outer margin, with damage to the engraving

of the title page and some lines on the next three pages

(following the same two pages in facsimile); last page with

restoration on the outer margin, without affecting the text;

numerous notes from the time (and underlining), sometimes

damaged by the pencil; browning and occasional stains; all

stations numbered by hand. Recent binding, fully red shagreen,

with simple ornamental borders and smooth spine, decorated in

gold; roll in the squares, silk endpapers and top edge gilt.

Inocêncio, XIV, p. 45, nº 14. José do Canto, 16.
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209 [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, com grande frescura, retratando com alguma

ingenuidade e humor, usos e costumes madeirenses. Exemplar

muito limpo, apenas aparado à cabeça (corte dourado), com

ocasionais vincos na margem superior de algumas folhas,

provavelmente originados em fase anterior à impressão.

Encadernação da época (original?), em tela tabaco, com

gravação a seco nos planos e a ouro na lombada, tal como foi

publicado. Tooley, nº 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, with great freshness, portraying with some

ingenuity and humor, Madeiran habits and customs. Very clean

copy, only cropped at the top (gilt edge), with occasional

creases on the upper margin of some pages, probably

originating before printing. Contemporary binding (original?), in

tobacco canvas, with blind engraving on the covers and gold on

the spine, as published. Tooley, nº 150. Duarte de Sousa, II, 348.

210 mAnuScRitO.- d. FiLipE ii, REi dE pORtugAL.- 
cARtA ExEcutÓRiA dE FidALguiA- SécuLO xvii (1603).- 1 F;
45 x 60 cm.- E.
Manuscrito sobre pergaminho. Carta executória de fidalguia (ou

carta de brasão de armas) outorgada em nome de D. Filipe II

(1578-1621), rei de Portugal (1598-1621), a favor de Filipe de Macedo

de Castelo Branco, morador na Covilhã, pelo principal rei de armas,

então Baltasar do Vale Cerqueira. Primeira linha (cabeçalho),

iluminada a azul e ouro: Portvgal Rei d’Armas Prtçipa pelo Mto.

Alto... Segue-se o texto inteiramente caligrafado em letra redonda

humanística (32 linhas). Em cima, ao centro, o respectivo brasão

de armas, iluminado (155 x 130 mm), exaustivamente descrito no

texto: “escartelado o primeiro dos Macedos... o contrario dos

Costas..., o segundo de Castelbranco e o contrario dos Feos”.

Documento datado de Lisboa, 16 de Junho de 1603, com

assinatura autógrafa no final: Pl. Rey darmas P. No verso, um

registo, assinado pelo mesmo Baltasar. Manuscrito com várias

dobras e algum desgaste superficial, mas inteiramente legível,

acondicionado em encadernação recente (33 cm), inteira de

carneira, com etiqueta da oficina de “A Carmelita”.

€ 1.500 - 2.250

Manuscript on parchment. Enforceable letter of fidalguia (or letter

of coat of arms) granted in the name of D. Filipe II (1578-1621), king

of Portugal (1598-1621), in favor of Filipe de Macedo de Castelo

Branco, resident of Covilhã, by the main officer of arms, then

Baltasar do Vale Cerqueira. First line (header), illuminated in blue

and gold: Portvgal Rei d’Armas Prtçipa pelo Mto. Alto... This is

followed by the text entirely handwritten in round humanistic

lettering (32 lines). At the top, in the centre, the respective

illuminated coat of arms (155 x 130 mm), exhaustively described in

the text: “escartelado o primeiro dos Macedos... o contrario dos

Costas..., o segundo de Castelbranco e o contrario dos Feos”.

Document dated Lisbon, June 16, 1603, with autograph signature at

the end: Pl. Rey darmas P. On the verso, a record, signed by

Baltasar himself. Manuscript with several folds and some surface

wear, but entirely legible, packed in a recent binding (33 cm), full

sheepskin, with a label from the workshop of “A Carmelita”.
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211 [mAximiLiAn zu wiEd-nEuwiEd, pRincE.- AbbiLdungEn zuR

nAtuRgEScHicHtE bRASiLiEnS = REcuEiL dE pLAncHES cOLORiéES

d’AnimAux du bRéSiL.- wEimAR: Au buREAu d’induStRiE, 1822-
1831].- [53] F.: 55 gRAvuRAS; 47 cm.- E.
Conjunto de 55 gravuras (de 90) a talhe-doce, sendo 54

coloridas à mão (acompanhadas dos respectivos

textos explicativos, em alemão e francês), da importante recolha

que o príncipe alemão, naturalista e explorador Maximilian zu

Wied-Neuwied (1782-1867) publicou após o seu regresso do

Brasil onde permaneceu entre 1815 e 1818, tendo viajado,

sobretudo, pelo interior do sudeste brasileiro. O volume conserva

as seguintes estampas: 1 - Ateles hypoxanthus; 2 - Felis

macroura; 3 - Diclidurus albus; 4 - Vespertilio Naso; 5 - Coluber

formosus; 6 - Coluber venustissimus; 7 - Callithrix personatus; 

8 - Hapaleleucocephalus; 9 - Hapale chrysomelas; 10 - Bradypus

tridactylus; 11 - Histrix insidiosa; 12 - Boa aquatica; 13 - Agama

picta; 14 - Mus pyrrhorhinus; 15 - Bufo cinctus; 16 - Sciurus

aestuanus; 17 - Elaps Marcgravii; 18 - Mycetes niger; 19 - Ardea

pileata; 20 - Callithrix melanochir; 21 - Cavia rupestris (& Aperea);

22 - Cebus cirrifer; 23 - Dicholophus cristatus; 24 - Mycetes

ursinus; 25 - Teius Ameiva (& cyanomelas); 26 - Agama catenata;

27 - Testudo tabulata; 28 e 29 - Lachesis rhombeata; 30 -

Cophias bilineatus; 31 - Anolis viridis (& gracilis); 32 - Boa

cenchria; 33 - Canis brasiliensis; 34 - Elaps corallinus; 35 - Stellio

torquatus; 36 - Bradypus torquatus; 37 - Bufo Agua; 38 - Coluber

venustissimus (variété); 39 - Cophias Jararacca; 40 - Cophia

atrox; 41 - Hyla Faber (& punctata); 42 - Hyla elegans (& luteolo

& aurata); 43 - Scytale coronata; 44 - Coluber Merremii

(poecilogyrus & doliatus); 45 - Coluber bicarinatus; 46 - Coluber

pileatus; 47 - Coluber poecilogyrus; 48 - Hyla crepitans (&

sibillatrix); 49 - Amphisbaena puncata (& flavescens); 50 -

Cervus rufus; 52 - Coluber pyrrhopogon; 53 - Emys depressa; 54

- Emys depressa; 55 - Noctilio dorsatus. Estampa 29 (sem texto)

não colorida; o texto das estampas 39 e 40 é comum às duas

estampas. As gravuras encontram-se muito limpas e conservam

grandes margens. As gravuras 53 e 54 com pequenos

fragmentos dos respectivos separadores em celofane. Meia-

encadernação da época, em marroquim vermelho calandrado,

com leve desgaste, apresentando, no pé dalombada o

monograma LP coroado, provavelmente Louis-Philippe, 

duque de Orleães (1773-1850).

€ 2.000 - 3.000

Set of 55 copperplate prints (out of 90), 54 of which are hand-

coloured (accompanied by the respective explanatory texts, in

German and French), from the important collection that the

German prince, naturalist and explorer Maximilian zu Wied-

Neuwied (1782- 1867) published after his return from Brazil,

where he stayed between 1815 and 1818, having traveled mainly

through the interior of southeastern Brazil. The volume contains

the following plates: 1 - Ateles hypoxanthus; 2 - Felis macroura; 3

- Diclidurus albus; 4 - Vespertilio Naso; 5 - Coluber formosus; 6 -

Coluber venustissimus; 7 - Callithrix personatus; 8 - Hapale

leucocephalus; 9 - Hapale chrysomelas; 10 - Bradypus tridactylus;

11 - Histrix insidiosa; 12 - Boa aquatica; 13 - Agama picta; 14 - Mus

pyrrhorhinus; 15 - Bufo cinctus; 16 - Sciurus aestuanus; 17 - Elaps

Marcgravii; 18 - Mycetes niger; 19 - Ardea pileata; 20 - Callithrix

melanochir; 21 - Cavia rupestris (& Aperea); 22 - Cebus cirrifer;

23 - Dicholophus cristatus; 24 - Mycetes ursinus; 25 - Teius

Ameiva (& cyanomelas); 26 - Agama catenata; 27 - Testudo

tabulata; 28 e 29 - Lachesis rhombeata; 30 - Cophias bilineatus;

31 - Anolis viridis (&  gracilis); 32 - Boa cenchria; 33 - Canis

brasiliensis; 34 - Elaps corallinus; 35 - Stellio torquatus; 36 -

Bradypus torquatus; 37 - Bufo Agua; 38 - Coluber venustissimus

(variété); 39 - Cophias Jararacca; 40 - Cophia atrox; 41 - Hyla

Faber (& mpunctata); 42 - Hyla elegans (& luteolo & aurata); 

43 - Scytale coronata; 44 - Coluber Merremii (poecilogyrus &

doliatus); 45 - Coluber bicarinatus; 46 - Coluber pileatus; 47 -

Coluber poecilogyrus; 48 - Hyla crepitans (& sibillatrix); 49 -

Amphisbaena puncata (& flavescens); 50 - Cervus rufus; 52 -

Coluber pyrrhopogon; 53 - Emys depressa; 54 - Emys depressa;

55 - Noctilio dorsatus. Print 29 (without text) not coloured; the

text of prints 39 and 40 is common to both prints. The

engravings are very clean and retain large margins. Engravings

53 and 54 with small fragments of the respective cellophane

separators. Period half-binding, in mottled red morocco, with

slight wear, showing, at the foot of the spine, the crowned LP

monogram, probably Louis-Philippe, Duke of Orléans (1773-1850).
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212 HOFFMANSEGG, COMtE dE; LINK, JOHANN HEINrICH FrIEdrICH.-
FLOrE pOrtuGAISE Ou dESCrIptION dE tOutES LES pLANtES quI

CrOISSENt NAturELLEMENt Au pOrtuGAL, AvEC FIGurES COLOrIéES, 
CINq pLANCHES dE tErMINOLOGIE Et uNE CArtE.- À BErLIN: dE

L’IMprIMErIE dE CHArLES FrédErIC AMELANG Et SE trOuvE CHEz

LES AurEurS...- 1809-[1834].- 2 vOLS.: 1 AtLAS COM 111, 
3 (I.E 90, 2) GrAvurAS; 57 CM.- B. 
Os botânicos alemães Johann Centurius Hoffmann, conde de

Hoffmansegg (1766-1849) e Johann Heinrich Friedrich Link (1767-

1851) estiveram em Portugal entre 1797 e 1801 (estadas não

inteiramente coincidentes), tendo estudado profunda e

exaustivamente a flora portuguesa. Para além da presente

edição, os dois cientistas publicaram ainda um famoso livro de

viagens, em três tomos, que veio reabilitar a imagem de Portugal

aos olhos da Europa (Kiel, 1801-1804), prontamente traduzido

para inglês e francês. Exemplar incompleto, como grande parte

dos exemplares que têm aparecido no mercado, em brochura

(cadernos e gravuras soltos), conservando as capas dos

fascículos, tal como foi publicado, de uma empresa monumental

que, durante mais de um século se tornou a principal obra de

referência sobre esta temática. A colação dos dois tomos deveria

ser a seguinte. Tomo I: [8], 458 p., grav. 1 a 70; tomo II: [4], 436

p.: grav. 71-109, [2, 3] grav.. ; 52 cm. Exemplar com falta das

gravuras 20, 24, 26, 33, 65, 68, 70, 73 a 77, 80, 83, 84, 85, 98 a

101 e 108a (numeradas de 1 a 109, havendo duas gravuras com o

nº 90 (a e b) e outras duas com o nº 108 (a e b); falta ainda a

primeira das três “planches d’instruction” finais e um título

litografado no início do tomo I que aparece em alguns

exemplares. No tomo II faltam oito folhas de texto: cadernos 77 a

80,correspondendoàs págs. 305 a 320. As gravuras, abertas a

talhe-doce, com recurso à técnica do ponteado (stipple), por

diversos gravadores, segundo originais de G. W. Voelker e do

próprio J. C. Hoffmann, foram impressas a cores, o que torna a

obra a primeira a ser impressa na Alemanha, por este processo.

Os dois volumes de texto, com algumas manchas de acidez,

conservam 27 capas dos respectivos fascículos, algumas com a

numeração alterada manualmente; as gravuras (num total de 90

+2), igualmente soltas, conservam uma única capa. O conjunto

acondicionado em caixa de protecção moderna, revestida a tela.

Dunthorne 136. Great Flower Books, p. 59. Nissen BBI, 901.

Stafleu & Cowan 2911.

€ 3.000 - 4.500

The German botanists Johann Centurius Hoffmann, Count of

Hoffmansegg (1766-1849) and Johann Heinrich Friedrich Link

(1767-1851) were in Portugal between 1797 and 1801 (stays not

entirely coincident), having studied the Portuguese flora in depth

and exhaustively. In addition to this edition, the two scientists

also published a famous travel book, in three volumes, which

came to rehabilitate the image of Portugal in the eyes of Europe

(Kiel, 1801-1804), promptly translated into English and French. An

incomplete copy, like most of the copies that have appeared on

the market, in paperback (loose sections and engravings),

preserving the covers of the fascicles, as it was published, of a

monumental enterprise that, for more than a century, became

the main work reference on this topic. The collation of the two

volumes should be as follows. Volume I: [8], 458 p., engrav. 1 a

70; volume II: [4], 436 p.: engrav. 71-109, [2, 3] engrav.. ; 52 cm.

Copy missing engravings 20, 24, 26, 33, 65, 68, 70, 73 a 77, 80,

83, 84, 85, 98 to 101 and 108a (numbered from 1 to 109, with two

engravings with nº 90 (a and b) and two with nº 108 (a and b);

the first of three finals is still missing “planches d’instruction” and

a lithographed title at the beginning of volume I that appears in

some copies. Volume II is missing eight pages of text: sections 77

to 80, corresponding to pages. 305 to 320. The engravings,

copperplate opened, using the stipple technique, by several

engravers, according to originals by G. W. Voelker and J. C.

Hoffmann himself, were printed in colour, which makes the work

the first to be printed in Germany, by this process. The two

volumes of text, with some browning, preserve 27 covers of the

respective fascicles, some with the numbering changed

manually; the prints (in a total of 90 +2), also loose, retain a

single cover. The set is packed in a modern protective box

covered with fabric. Dunthorne 136. Great Flower Books, p. 59.

Nissen BBI, 901. Stafleu & Cowan 2911.
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213 BIrAGO, GIOvANNI BAttIStA.- HIStOrIA | dEL dISuNIONE | dEL | 
rEGNO | dI | pOrtIGALLO | dALLA COrONA dI CAStIGLIA. | ... | 
NOvAMENtE COrrEtA, EMENdAtA & ILLuStrAtA. | CON L’AGGIONtA

dI MOLtE COSE NOtABILI dAL MOLtO | rdO. p. MAEStrO FrA 
FErdINANdO | HELEvO...- IN AMStErAdAM: AprESSO NICuLAu

vAN rAvEStEyN, 1647.- [6], 796, [19, 1 Br.], 44 p.; 15 CM.- E. 
Importante espécie da bibliografia da Restauração, inteiramente

redigida em italiano e dedicada a D. Vasco Luís da Gama,

marquês de Nisa. Giovanni Battista Birago (fl. 1641-1699), jurista e

historiador, natural de Veneza, foi um dos principais defensores

da posição portuguesa na polémica que se seguiu à restauração

da independência. Duarte de Sousa (nº 94) refere um grupo de

10 p. no final, provavelmente por engano, devendo tratar-se de

folhas. O presente exemplar inclui ainda um apêndice “Manifesto

per la parenteza de Ministri Apostolici dalla Corte di Portogallo”

(grupo de 44 p. finais), não mencionado nas bibliografias

consultadas. Exemplar levemente aparado, mas limpo.

Encadernação da época, inteira de pergaminho rígido, com

falhas na cobertura do plano superior. Edição não referida na

colecção do Visconde da Trindade.

€ 400 - 600

An important part of the Restoration bibliography, entirely

written in Italian and dedicated to Dom Vasco Luís da Gama,

Marquis of Nisa. Giovanni Battista Birago (fl. 1641-1699), jurist and

historian, born in Venice, was one of the main defenders of the

Portuguese position in the controversy that followed the

restoration of independence. Duarte de Sousa (nº 94) mentions a

group of 10 p. in the end, probably by mistake, and they must be

leaves. The present issue also includes an appendix “Manifesto

per la parenteza de Ministri Apostolici dalla Corte di Portogallo”

(group of 44 final pages), not mentioned in the consulted

bibliographies. Slightly cropped, but clean copy. Contemporary

binding, fully rigid parchment, with faults in the cover of the

front cover. Edition not mentioned in the collection of the

Viscount of Trindade.

214 BrEvIAIrE (LE) rOMAIN, EN LAtIN Et EN FrANçOIS. SuIvANt LA

rEFOrMAtION du S. CONCILE dE trENtE. [...] dIvISé EN quAtrE

pArtIES. pArtIE du prINtEMpS [pArtIE d’ESté, pArtIE dE

L’AutOMNE & pArtIE dE L’HyvEr].- A pArIS: CHEz dENyS tHIErry, 
1688.- 4 vOLS.: 4 pOrtAdAS GrAv.; 22 CM.- E. 
Conjunto completo da versão pós-tridentina do “Breviário

Romano”, publicada por iniciativa do papa Pio V, revista e

reformada sucessivamente por Clemente VIII e Urbano VIII. Cada

um dos tomos inclui um frontispício alegórico (idêntico), gravado

a talhe-doce, antes dos respectivos rostos tipografados que

incluem uma bonita vinheta de Paris, com vista sobre o rio Sena.

A colação de cada um dos tomos é a seguinte. Partie du

Printemps: [24], 845, [1 br.], cccl, [2 br.] p.; Partie d’Esté: [26],

890, cccxxvii, [1 br.] p.; Partie de l’Automne: [56], 802, cccxxvii, 

[1 br.] p.; Partie d’Hyver: [58], 842, cccxliii, [1 br.] p. Os quatro

volumes revestidos de boas encadernações da época, inteiras de

marroquim “vieux rouge”, com decoração “à la Duseuil” nos

planos, casas fechadas a ouro nas lombadas, roda nas seixas e o

corte das folhas dourado. Juntas um pouco fracas; primeiro

tomo (Printemps) com pequeno dano na coifa superior. Todos os

volumes conservam as guardas originais em papel de cola (paste

paper ou papier à la colle). Estojos de protecção modernos.

€ 500 - 750

Complete set of the post-Tridentine version of the “Breviário

Romano”, published on the initiative of Pope Pius V, revised and

reformed successively by Clement VIII and Urban VIII. Each of

the volumes includes an allegorical frontispiece (identical),

copperplat engraved, before the respective typographed title

pages that include a beautiful vignette of Paris, with a view over

the River Seine. The collation of each of the volumes is as

follows. Partie du Printemps: [24], 845, [1 br.], cccl, [2 br.] p.;

Partie d’Esté: [26], 890, cccxxvii, [1 br.] p.; Partie de l’Automne:

[56], 802, cccxxvii, [1 br.] p.; Partie d’Hyver: [58], 842, cccxliii, [1

br.] p. The four volumes are covered in good contemporary

bindings, fully in “vieux rouge” morocco, with “à la Duseuil”

decoration on the covers, gilt panels on the spines, roll on the

squares and gilt top edge. Joints a little weak; first volume

(Printemps) with small damage to the turn in at the top of the

spine. All volumes retain the original endpapers on glue paper

(paste paper or papier à la colle). Modern protective cases.
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215 OCHOA dE LA SALdE, JuAN.- prIMErA pArtE | dE LA 
CArOLEA | INCHIrIdON, qvE trAtA dE LA | vIdA y

HECHOS dEL INuICtISSIMO EMpErAdOr dON CArLOS | quINtO dE

EStE NOMBrE, y dE MuCHAS NOtABLES COSAS | EN ELLA SuCEdIdAS

HAStA EL AñO dE 1555. | [...] | rECOpILAdA EN dOS pArtES 
pOr | IuAN OCHOA dE LA SALdE prIOr pErpEtuO dE SANt IuAN | 
dE LEtrAN.- EN LISBOA: pOr MArCOS BOrGES, ANtONIO rIBErO, 
E ANtON ALuArEz, 1585.- [5, 1 Br.], 451 F.; 29 CM.- E. 
Primeira e única parte publicada de uma obra de capital

importância para a história do reinado de Carlos V, sendo de

especial relevância as informações que encerra sobre a viagem

de Fernão de Magalhães e o descobrimento das Filipinas. O

exemplar um pouco aparado, com alguma acidez, apresenta as

duas primeiras folhas (rosto e licença/privilégio) fac-similados

em papel antigo, provavelmente pelo processo de zincogravura.

Alguns cortes de traça marginais, com restauros antigos. Recorte

de catálogo de livreiro colado na guarda volante (descrevendo o

mesmo exemplar). Encadernação não contemporânea, inteira de

pergaminho, com as palavras Ochoa e Inchiridon pintadas na

lombada e com falta de metade dos dois fechos. Samodães,

2257 (incompleto). Palau, 198795. BN (Século XVI), 529.

Biblioteca de D. Manuel II, 189.

€ 800 - 1.200

First and only published part of a work of capital importance for

the history of the reign of Charles V, with the information it

contains on the voyage of Fernão de Magalhães and the

discovery of the Philippines being of particular relevance. The

slightly cropped copy, with some browning, shows the first two

pages (title and license/privilege) facsimile on old paper,

probably using the zinc-engraving process. Some marginal

wormholes, with old restorations. Clipping from a bookseller’s

catalogue pasted onto the free endpaper (describing the same

copy). Non-contemporary full parchment binding with the words

Ochoa and Inchiridon painted on the spine and half of the two

clasps missing. Samodães, 2257 (incomplete). Palau, 198795. BN

(16th century), 529. Biblioteca de D. Manuel II, 189.

216 MOrELLIO, ANdrEA.- tHESAuruS MOrELLIANuS, SIvE FAMILIAruM

rOMANOruM NuMISMAtA OMNIA, dILIGENtISSIME uNdIquE CONquIStA, 
Ad IpSOruM NuMMOruM FIdEM ACCurAtISSIME dELINEAtA, &; 
JuxtA OrdINEM FuLIvII urSINI & CArOLI pAtINI dISpOStA, 
A CELEBrISSIMuO ANtIquArIO ANdrEA MOrELLIO. ACCEduNt NuMMI

MISCELLANEI, urBIS rOMAE, HISpANICI, & GOLtzIANI duBIAE

FIdEI OMNES. NuNC prIMuM EdItIt & COMMENtArIO pErpEtuO

ILLuStrAvIt SIGEBErtuS HAvErCAMpuS.- AMStELAEdAMI: Apud

J. WEtStENIuM Et GuL. SMItH, 1734.- 2 vOLS.: IL.; 40 CM.- E.
Andrea Morellio (1640-1705), numismata e gravador suiço,

natural de Berna, a partir de 1680 foi responsável pelo “Cabinet

des Médailles” do rei Luís XIV, tendo chegado a ser encarcerado

na Bastilha, por razões incertas. A colação dos dois tomos é a

seguinte: [tomo I] - [30], 477, [1 br.] p.: 1 frontispício; [tomo II] -

[4], [4], págs. 481 a 664, [35, 1 br.] p.: 184 gravuras. As gravuras

a talhe-doce do segundo volume [pars posterior], representam

fielmente milhares de moedas romanas (frente e verso), algumas

das quais em uso na Península Ibérica. Exemplar com ligeira

acidez, conservando as encadernações originais da época (com

guardas novas), inteiras de pergaminho rígido, com decoração a

seco e florões centrais nos planos. Brunet, III, col. 1899.

€ 600 - 900

Andrea Morellio (1640-1705), Swiss numismatist and engraver,

born in Bern, from 1680 was responsible for the “Cabinet des

Médailles” of King Louis XIV, having even been imprisoned in the

Bastille, for uncertain reasons. The collation of the two volumes

is as follows: [volume I] - [30], 477, [1 br.] p.: 1 frontispiece;

[volume II] - [4], [4], p. 481 to 664, [35, 1 br.] p.: 184 engravings.

The copperplate prints in the second volume [pars posterior]

faithfully represent thousands of Roman coins (front and verso),

some of which were in use in the Iberian Peninsula. Copy with

slight browning, preserving the original contemporary binding

(with new endpapers), fully rigid parchment, with blind

decoration and central florets on the covers. Brunet, III, col. 1899.
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217 pEdrO, d. (CONdE dE BArCELOS).- NOBILIArIO | dEL 
CONdE dE BArCELOS | dON pEdrO | HIJO dEL rEy dON

dIONIS | dE pOrtuGAL | trAduzIdO CAStIGAdO y | CON NuEvAS

ILuStrACIONES dE vArIAS NOtAS | pOr MANuEL dE FArIA y SOuSA

CAvALLErO | dELA OrdEN dE CHrIStO I dE | LA CASA rEAL...- 
MAdrId: ALONSO dE pArEdES, 1646.- [26], 403 p., COL. 404 
A 725, [12, 1 Br.] p.: 1 pOrtAdA GrAvAdA; 30 CM.- E. 
D. Pedro, conde de Barcelos (1287-1354), filho natural do rei D.

Dinis, figura grande da cultura peninsular medieval. A ele ficamos

a dever a compilação das cantigas dos trovadores galaico-

portugueses, a “Crónica geral de Espanha”, de 1344 e o “Livro de

linhagens” que aqui encontramos na sua segunda edição

impressa (a primeira foi publicada em Roma, em 1640). A

presente edição inclui as notas de João Batista Lavanha (p. 403

a col. 513), Marquês de Montebelo (col. 514 a 609), Álvaro

Ferreira de Vera (col. 610 a 657) e Manuel de Faria e Sousa (col.

658 a 725). O frontispício é gravado a talhe-doce e apresenta um

enquadramento arquitectónico, com duas figuras alegóricas e as

armas de Portugal (subscrição: Petrus de Villafranca sculps.). As

13 folhas preliminares entre a gravura e o texto, encerram:

Licencias, fe de erratas e summa de la tassa (f. 1); La aprovacion

del Señor don Geronimo Mascareñas... (f. 2); Advertencias (f. 3f.);

Elogio (f. 3v. a f. 6v.); dedicatória Al Señor D. Francisco Antonio

de Alarcon... (f. 7); Discurso de la Familia de los Ocañas

Alarcones (f. 8); Prologo (f. 9 a 13). Segue-se o texto paginado a

uma coluna até à p. 403 e a partir daqui a numeração passa a

ser a duas colunas. No verso do fólio O2 têm início as tablas

(apelidos, títulos, solares, etc.) que ocupam um total de seis

páginas, seguindo-se uma última em branco. Pensamos que a

folha 2 (La aprovacion del Señor don Geronimo Mascareñas...)

por não ter assinatura e se encontrar intercalada entre as

assinaturas ¶1 e ¶2 possa tratar-se de uma inserção posterior.

Exemplar um pouco aparado, com ligeiro manuseamento e leve

acidez; últimas quatro folhas com margem exterior irregular;

última folha com corte de traça marginal afectando duas letras

do índice. A portada conserva boas margens e alguma frescura.

Encadernação da época, inteira de pergaminho, um pouco

cansada, mas recuperável, com falta das guardas volantes(?),

conservando os quatro atilhos originais. Inocêncio, VI, p. 373.

Samodães, 2367. Palau, 133211.

€ 1.200 - 1.800

D. Pedro, Count of Barcelos (1287-1354), natural son of King D.

Dinis I, a great figure of medieval peninsular culture. We are

indebted to him for compiling the songs of Galician-Portuguese

troubadours, the “Crónica geral de Espanha”, from 1344 and the

“Livro de linhagens” which we find here in its second printed

edition (the first was published in Rome in 1640 ). The present

edition includes notes by João Batista Lavanha (p. 403 to col.

513), Marquis of Montebelo (col. 514 to 609), Álvaro Ferreira de

Vera (col. 610 to 657) and Manuel de Faria e Sousa (col. 658 to

725). The frontispiece is copperplate printed and features an

architectural framework, with two allegorical figures and the coat

of arms of the Kingdom of Portugal (subscription: Petrus de

Villafranca sculps.). The 13 preliminary pages between the

engraving and the text contain: Licencias, fe de errata e summa

de la tassa (f. 1); La approvacion del Señor don Geronimo

Mascareñas... (f. 2); Warnings (f. 3f.); Praise (f. 3v. to f. 6v.);

dedication Al Señor D. Francisco Antonio de Alarcon... (f. 7);

Discurso de la Familia de los Ocañas Alarcones (f. 8); Prologo (f.

9 a 13). This is followed by paginated text in one column up to p.

403 and from here the numbering becomes two columns. On the

verso of the O2 folio begin the tables (surnames, titles, manner

houses, etc.) that occupy a total of six pages, followed by a last

blank page. We think that sheet 2 (La aprovacion del Señor don

Geronimo Mascareñas...), since it does not have a signature and

is interspersed between signatures ¶1 and ¶2, could be a matter

of a later insertion. Slightly cropped specimen, with slight

handling and light browning; last four leaves with irregular outer

margin; last leaf with marginal wormholes affecting two index

letters. The cover retains good margins and some freshness.

Contemporary binding, fully parchment, a little worn, but

recoverable, missing the free endpapers(?), preserving the four

original bindings. Inocêncio, VI, p. 373. Samodães, 2367. Palau,

133211.
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218 LA GuErINIÈrE, FrANçOIS rOBICHON dE.- ECOLE dE CAvALErIE, 
CONtENANt LA CONNOISSANCE, L´INStruCtION, Et LA

CONSErvAtION du CHEvAL. AvEC dES FIGurES EN tAILLE-dOuCE. 
pAr M. dE LA GuErINIErE, ECuyEr du rOy.- A pArIS: CHEz HuArt

Et MOrEAu FILS [Et AL.], 1751.- [8], 318, [10] p.: 1 FrONtISpíCIO,
24 GrAvurAS; 45 CM.- E.
Segunda edição da obra mais importante de La Gueriniere (1688-

1751), o mais famoso mestre de equitação da sua época, tendo

sido durante 21 anos responsável pela Academia das Tulherias.

Segundo Mennessier de La Lance (II, 27) trata-se de uma das

mais belas obras publicadas em França sobre o cavalo. Edição

ilustrada com um frontispício alegórico gravado e 24 gravuras de

página inteira, sendo seis retratos equestres e três gravuras

desdobráveis, a maioria da autoria de Parrocel. Inclui ainda três

grandes vinhetas, uma no início de cada uma das partes da obra.

Exemplar um pouco manuseado e aparado, com algumas

manchas menores e ocasionais marcas de leitura (a lápis), mas

completo e sólido. Algumas gravuras excessivamente aparadas.

No início, foi acrescenteda uma dupla guarda volante, em papel

mais moderno, com um carimbo monogramático coroado, não

identificado e uma anotação a lápis: Exmo. Sr. Guerra Junqueiro.

Encadernação inteira de carneira mosqueada (séc. XVIII/XIX),

com alguns danos na lombada e cantos, conservando as guardas

originais em papel marmoreado.

€ 1.200 - 1.800

Second edition of the most important work by La Gueriniere

(1688-1751), the most famous horse riding master of his time,

who was responsible for the Tuileries Academy for 21 years.

According to Mennessier de La Lance (II, 27) it is one of the most

beautiful works published in France about the horse. Illustrated

edition with an engraved allegorical frontispiece and 24 full-page

engravings, including six equestrian portraits and three folding

engravings, most by Parrocel. It also includes three large

vignettes, one at the beginning of each part of the work. Copy

slightly handled and cropped, with some minor stains and

occasional reading marks (in pencil), but complete and solid.

Some excessively cropped engravings. At first, a double free

endpaper was added, on more modern paper, with a crowned,

unidentified monogrammatic stamp and an annotation in pencil:

Exmo. Sr. Guerra Junqueiro. Full mottled sheepskin binding

(18th/19th century), with some damage to the spine and corners,

retaining the original marbled paper endpapers.
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219 [ArMOrIAL MANuSCrItO].- trOpHEOS LuSItANOS. 
pOr JOAõ NuNES tINOCO ArCHItECtO dE S. MGdE. ANNO 1650.- 
SéCuLO xvII (1650).- [64] F.; 17 CM.- E.
Armorial manuscrito, datado de 1650, com indicação de autoria.

João Nunes Tinoco (ca. 1610-1689), arquitecto português de

naturalidade desconhecida, foi o responsável pela conclusão das

obras da Igreja de S. Vicente de Fora (por morte de seu pai),

bem como por numerosos projectos e obras principalmente em

Lisboa, a partir de 1652. O livrinho consta de uma folha de rosto,

com o título inserto em cartela barroca e 63 folhas contendo

cada uma um brasão com as armas de uma família nobre

portuguesa (começando pela família real, com quatro brasões),

acompanhada, na margem inferior, da respectiva identificação,

caligrafada em letra semi-gótica. De entre os 63 brasões

destacamos: Casa de Bragança antigua, Duque de Bragança

Condestabre de Portugal, Duque de Aveiro, Duque de Caminha,

Duque de Cadaval, Marquês de Castelo Rodrigo, Conde de

Atouguia, Conde de Linhares, Conde de Vila Franca, Conde de

Basto, Conde de Ficalho, Conde de Tarouca, etc. Os brasões

cuidadosamente iluminados com manchas e rabiscos a tinta,

tanto na frente como no verso. Interessante encadernação inteira

de carneira da época, cansada, com a lombada danificada, mas

recuperável; planos com decoração a seco e o corte das folhas

dourado.

€ 1.200 - 1.800

Manuscript armorial, dated 1650, with indication of authorship.

João Nunes Tinoco (ca. 1610-1689), a Portuguese architect of

unknown origin, was responsible for completing the work on the

Church of S. Vicente de Fora (due to the death of his father), as

well as for numerous projects and works, mainly in Lisbon , from

1652. The booklet consists of a title page, with the title inserted

in a baroque cartouche and 63 pages containing each a coat of

arms with the coat of arms of a Portuguese noble family

(starting with the royal family, with four coats of arms),

accompanied by , in the lower margin, of the respective

identification, handwritten in semi-Gothic letter. Among the 63

coats of arms, we highlight: Casa de Bragança antigua, Duque de

Bragança Condestabre de Portugal, Duque de Aveiro, Duque de

Caminha, Duque de Cadaval, Marquês de Castelo Rodrigo, Conde

de Atouguia, Conde de Linhares, Conde de Vila Franca, Conde

de Basto, Conde de Ficalho, Conde de Tarouca, etc. . Carefully

illuminated coats of arms with ink stains and scribbles on both

front and verso. Interesting full leather binding of the time, worn,

with a damaged spine, but recoverable; covers with blind

decoration and gilt edges.
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220 ANdrAdE, MANuEL CArLOS dE.- Luz dA LIBErAL E NOBrE ArtE

dE CAvALLArIA.- LISBOA: NA rEGIA OFFICINA typOGrAFICA, 1790.- 
xxvI, 454, [1, 1 Br.] p.: 1 rEtrAtO, 93 GrAvurAS; 35 CM.- E.
Exemplar completo (inclui a rara folha de errata final) e com

boas margens, de um dos mais belos livros impressos em

Portugal no século XVIII, e seguramente um dos mais

procurados. Sobre o autor (1755-1817) pouco se sabe, para além

de ter sido picador da Picaria Real, conforme ele próprio indica

na página de rosto. Inocêncio adianta que alguns pretenderam

atribuir a obra ao marquês de Marialva, mas tal não foi até hoje

confirmado. As 93 gravuras, das quais 22 são desdobráveis,

representam sobretudo atitudes do cavalo no ensino e são

abertas em chapa de cobre por diversos gravadores, Fróis,

Martini, Piedra, etc. (Ernesto Soares, História, 1076), segundo

originais de Joaquim Carneiro da Silva. O príncipe regente,

futuro rei D. João VI, é representado nas gravuras 21, 29, 53 e 59

(Ernesto Soares e Ferreira Lima, Dicionário de Iconografia, 1549

B). Inclui ainda duas vinhetas alusivas no início dos livros I e VI.

Exemplar limpo (eventualmente tratado), com alguns cortes de

traça (restaurados), sobretudo marginais, em cerca de um terço

das gravuras, afectando a parte gravada em quatro gravuras (76,

86, 90 e 93); também algumas folhas de texto apresentam

pequenos cortes de traça que, a partir da folha 389/390 atingem

o, por vezes, o texto, sempre sem grande extensão.

Encadernação recente, inteira de carneira, com patine e

decoração a ouro nos planos seixas e lombada lisa, ao gosto da

época. Inocêncio, V, 386. Ameal, 108.

€ 2.400 - 3.600

Complete copy (with the rare final errata leaf) and with good

margins, of one of the most beautiful books printed in Portugal

in the 18th century, and certainly one of the most sought after.

Little is known about the author (1755-1817), apart from having

been horse riding instructor of the Picaria Real (art of

horsemanship schooling), as he himself indicates on the title

page. Inocêncio adds that some intended to attribute the work

to the Marquis of Marialva, but this has not yet been confirmed.

The 93 engravings, 22 of which are foldable, mainly represent

horse attitudes in teaching and are opened on copper plate by

various engravers, Fróis, Martini, Piedra, etc. (Ernesto Soares,

História, 1076), according to originals by Joaquim Carneiro da

Silva. The prince regent, future king D. João VI, is represented in

engravings 21, 29, 53 and 59 (Ernesto Soares e Ferreira Lima,

Dictionary of Iconography, 1549 B). It also includes two allusive

vignettes at the beginning of books I and VI. Clean copy

(possibly treated), with some wormholes (restored), mainly

marginal ones, in about a third of the engravings, affecting the

engraved part in four engravings (76, 86, 90 and 93); some text

sheets also have small wormholes that, from page 389/390

onwards, sometimes reach the text, always without great

extension. Recent binding, full sheepskin, with patina and gold

decoration on the squares covers and smooth spine, in the

manner of the time. Inocêncio, V, 386. Ameal, 108.
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First edition of one of the most beautiful productions of the

Portuguese presses of the 1600s and a fundamental work for the

history of Brazil (first and only volume published). In his

introduction, Fr. Simão de Vasconcelos (1597-1671) proposes the

theory that the Earthly Paradise would be located in Portuguese

America. Although the licenses had been granted, between May

18, 1661 and November 7, 1662 (?), the apostolic visitor

considered that such an assertion was contrary to the dogmas of

the Catholic faith and demanded that such passage be

suppressed. Thus, in all known copies the pagination jumps from

p. 178 to 185. At the end, between pages 481 and 528 includes

the Latin poem “De Beata Virgine Dei Matre Maria”;  by Fr. José

de Anchieta who composed it «..quando esteve em refens entre

Indios barbaros, com a ajuda da Virgem, escrevendo na praia em

lugar de papel, que alli não tinha, nem tinta». The engraved

frontispiece, which is missing from many examples, was

recovered and mounted on a stub, with reinforcement on the

inner margin, and features some small restorations. Several

leaves with small restorations in the lower outer corner. Folio N4

(p. 103/104) with stain and tear poorly restored, but no lack of

support. Otherwise, a clean and solid copy, slightly cropped,

covered in full sheepskin binding, from the 20th century, with

some wear, weak joints and damaged turn in at the top of the

spine. Provenance: Lot 842 from the Silva’s/Pedro de Azevedo

auction, October 1999 (the same copy). Borba de Moraes, p. 888.

Sabin, 98651. Rodrigues, 2457. Inocêncio, VII, p. 286. Samodães,

3443. Arouca, V 51.

221 vASCONCELOS, pE. SIMãO dE, S.J.- CHrONICA | dA | 
COMpANHIA | dE | JESv | dO EStAdO dO BrASIL: | dO 
qvE OBrArãO SEvS FILHOS | NEStA pArtE dO NOvO 
MvNdO | tOMO prIMEIrO | dA ENtrAdA dA | 
COMpANHIA dE JESv | NAS pArtES dO BrASIL | & | 
dOS FvNdAMENtOS qvE NELLAS | LANçârãO, &
CONtINuÀrãO SEuS rELIGIOSOS EM quANtO ALLI trABALHOu O

pAdrE MANOEL | dA NOBrEGA...- LISBOA: NA OFFICINA dE

HENrIquE vALENtE dE OLIuEIrA, 1663.- [12], 178, [185 A 188], 
528, [12] p.: 1 FrONtISpíCIO GrAvAdO; 33 CM.- E.
Primeira edição de uma das mais belas produções dos prelos

portugueses de seiscentos e uma obra fundamental para a

história do Brasil (primeiro e único tomo publicado). Na sua

introdução, o Pe. Simão de Vasconcelos (1597-1671) propõe a

teoria de que o Paraíso Terreno seria localizado na América

Portuguesa. Conquanto as licenças tivessem sido concedidas,

entre 18 de Maio de 1661 e 7 de Novembro de 1662 (?), o Padre

Visitador considerou que tal asserção era contrária aos dogmas

da fé católica e exigiu que tal passagem fosse suprimida. Assim,

em todos os exemplares conhecidos a paginação salta da p. 178

para a 185. No final, entre as páginas 481 e 528 inclui o poema

latino “De Beata Virgine Dei Matre Maria”, da autoria do Pe. José

de Anchieta que o compôs «...quando esteve em refens entre

Indios barbaros, com a ajuda da Virgem, escrevendo na praia em

lugar de papel, que alli não tinha, nem tinta». O frontispício

gravado, que falta em muitos exemplares, terá sido recuperado 

e montado sobre uma carcela, com reforço da margem interior, 

e apresenta alguns restauros menores. Diversas folhas com

pequenos restauros no canto inferior externo. Fólio N4 (p.

103/104) com mancha e rasgão mal restaurado, mas sem falta 

de suporte. De resto um exemplar limpo e sólido, levemente

aparado, revestido de encadernação inteira de carneira, do

século XX, com algum desgaste, juntas fracas e coifa superior

danificada. Proveniência: lote 842 do leilão Silva’s/Pedro de

Azevedo, Outubro 1999 (o mesmo exemplar). Borba de Moraes,

pp. 888. Sabin, 98651. Rodrigues, 2457. Inocêncio, VII, pp. 286.

Samodães, 3443. Arouca, V 51.

€ 5.000 - 7.500
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222 ESCárNIO dE JESuS CrIStO
têmpera e óleo sobre pinho, escola Espanhola, séc. XVI,

muitos restauros, falta na camada pictórica

Dim. - 115 x 86 cm

€ 8.500 - 12.750

tHE MOCKING OF JESuS
temper and oil on pine, Spanish school, 16th C., 

many restoration, fault on pictorial layer



223 NOSSA SENHOrA dO LEItE, 
SãO JOSé, SANtA ANA 
E SãO JOãO BAptIStA
óleo sobre madeira, escola

Espanhola, séc. XVI, pequenas

faltas na camada pictórica,

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 53 x 67,5 cm

€ 8.500 - 12.750

Our LAdy OF MILK, 
SAINt JOSEpH, SAINt ANNE 
ANd SAINt JOHN tHE BAptISt
oil on wood, Spanish School, 16th C.,

minor faults on the pictorial layer,

traces of wood insects
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224 NOSSA SENHOrA COM O MENINO JESuS 
rOdEAdOS pOr dIvErSOS SANtOS
óleo sobre cobre, séc. XVII, restauros, 

pequenas faltas na camada pictórica

Dim. - 80 x 60 cm

€ 5.000 - 7.500

Nota: segundo pintura de Peter Paul Rubens (1577-

1640), datada de c. 1628, a qual se encontra exposta

no Gemäldegalerie, Berlim, escola Flamenga. Vd.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Paul

_Rubens__Virgin_and_Child_Enthroned_with_Saints_

-_WGA20441.jpg. - consultado a 3-3-2023 às 10:52.

Our LAdy HOLdING tHE CHILd JESuS
SurrOuNdEd By SEvErAL SAINtS
oil on copper, Flemish school, 17th C.,

restoration, minor faults on the pictorial layer
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226 NOSSA SENHOrA COM O MENINO JESuS 
E SãO JOãO BAptIStA
pintura sob vidro, moldura oitavada, 

escola Portuguesa, séc. XVIII (4º quartel), 

faltas na camada pictórica

Dim. - 67 x 48 cm

€ 700 - 1.050

Our LAdy WItH tHE CHILd JESuS 
ANd SAINt JOHN tHE BAptISt
under glass painting, octagonal frame,

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

faults on the pictorial layer

225 NOSSA SENHOrA dO LEItE
óleo sobre tela, escola Portuguesa,

séc. XVIII, faltas na camada pictórica

Dim. - 48,8 x 36,8 cm

€ 1.500 - 2.250

Our LAdy OF MILK
oil on canvas, Portuguese school,

18th C., faults on the pictorial layer
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227 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

€ 1.100 - 1.650

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.

A Cabral Moncada Leilões regista e agradece a

disponibilidade do Professor Doutor Vítor Serrão na

identificação e enquadramento da presente pintura.

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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228 CruCIFICAçãO
óleo sobre tela, escola Espanhola,

séc. XVII, restauros antigos, faltas

na camada pictórica

Dim. - 87 x 135,5 cm

€ 800 - 1.200

CruCIFIxION OF JESuS
oil on canvas, Spanish School, 

17th C., old restoration, faults on

the pictorial layer

229 SANtO ANdré
óleo sobre tela, escola

Espanhola, séc. XVII,

reentelado, restauros antigos

Dim. - 144 x 118 cm

€ 2.000 - 3.000

SAINt ANdrEW
oil on canvas, Spanish School,

17th C., relined, old restoration
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231 pAr dE trAvESSAS OvAIS
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Flores”, reinado Qianlong

(1736-1795), uma com pequena esbeiçadela

Dim. - 33,5 x 27,5 cm

€ 1.500 - 2.250

230 pAr dE BASES dE MOLHEIrA rECOrtAdAS
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada e

dourada “Borboletas, morcegos e flores”, reinado Qianlong

(1736-1795), ambas com esbeiçadelas consolidadas

Dim. - 3,2 x 21,2 x 16 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: verso com etiqueta comercial SANTOS - LONDON.

A pAIr OF SCALLOpEd SAuCEBOAt StANdS
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration

“Butterflies, bats and flowers”, Qianlong period (1736-1795),

both with consolidated chips

A pAIr OF OvAL pLAttErS
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

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

one with a small chip



VISTA ALTERNATIVA
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232 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

€ 2.000 - 3.000

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
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233 pAr dE prAtOS
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada

“Galos e flores”, reinado Qianlong (1736-1795), 

um com pequeno restauro na aba

Dim. - 23,1 cm

€ 500 - 750

Nota: verso com etiqueta comercial SANTOS - LONDON.

A pAIr OF pLAtES
Chinese export porcelain, polychrome decoration “Roosters

and flowers”, Qianlong period (1736-1795), one with small

restoration on the flap

234 prAtO
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada 

e dourada “Galos”, reinado Yongzheng (1722-1735)/reinado

Qianlong (1736-1795), ínfimas esbeiçadelas

Dim. - 23 cm

€ 250 - 375

Nota: verso com etiqueta comercial SANTOS - LONDON.

Vd. “Arte Expansionista. Objectos Contemporâneos 

e Posteriores”. Londres/Lisboa: Jorge Welsh Oriental

Porcelain Works of Art, 2009, p. 137; e MATOS, Maria

Antónia Pinto de; SALGADO, Mary - “Porcelana Chinesa 

da Fundação Carmona e Costa”. Lisboa: Assírio & Alvim, 

2002, p. 125.

A dISH
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration

“Roosters”, Qianlong period (1736-1795), small chipping



235 tErrINA rECtANGuLAr COM trAvESSA
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Galos”, pegas relevadas

“Cabeças de javali”, pomo da tampa relevado

“Romã”, reinado Qianlong (1736-1795), falta 

da orelha da cabeça de javali de uma das pegas

Dim. - (terrina) 19 x 34 x 21 cm; 

(travessa) 5,7 x 36,2 x 28 cm

€ 3.000 - 4.500

Notas: interior com etiqueta comercial 

SANTOS - LONDON.

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 - “A Porcelana Chinesa ao Tempo do

Império - Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores,

2007, p. 271; VEIGA, Jorge Getúlio - “Chinese Export

Porcelain 

in Private Brasilian Collections”. London: Han-Shan

Tang, 1989, p. 196, nº 164; e BRACANTE, E. F. 

- “O Brasil e a Cerâmica Antiga”. São Paulo: 

edição do Autor, 1981, p. 349, nº 303.

VISTA ALTERNATIVA
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A rECtANGuLAr
turEEN WItH StANd
Chinese export

porcelain, polychrome

and gilt decoration

“Roosters”, engraved

handles “Boar’s heads”,

cover finial

“Pomegranate” en relief,

Qianlong period 

(1736-1795), boar’s ear

missing from one of the

handles
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236 AutóMAtO “CAçAdOr dE BOrBOLEtAS”
cabeça e braços em biscuit policromado, corpo

em papier maché, cabelo natural, olhos de vidro,

vestes em tecido e renda, base e coluna em

madeira forrada a veludo verde com galão,

Alemão, séc. XX (1ª metade), cabeça marcada

GERMANY - 13/0

Dim. - (total) 52 cm

€ 1.700 - 2.550

AutOMAtON “ButtErFLy HuNtEr”
polychrome biscuit head and arms, papier

mache body, natural hair, glass eyes, fabric and

lace garments, green velvet lined wooden stand

and column with bordure, 20th C. (1st half), head

marked GERMANY - 13/0
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237 AutómAto “mENINA cosENdo urso”
cabeça e mãos em biscuit policromado, corpo em

papier maché, cabelo natural, olhos de vidro, vestes

em seda e renda com galões, base em madeira

forrada a veludo rosa com galão, Alemão, séc. XX 

(1ª metade), cabeça marcada MADE IN GERMANY -

HERM STEINER 60

Dim. - (total) 48 cm

€ 1.700 - 2.550

AutomAtoN “doll sEwINg A tEAddy bEAr”
polycome biscuit head and hands, papier-mâché

body, natural hair, glass eyes, silk and lace robe, pink

velvet lined wooden base, 20th C. (1st half), head

mark MADE IN GERMANY - HERM STEINER 60
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Nota: Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se devidamente certificado: 

nº 21PTLX09369C.

chEss PIEcEs
ivory, one set dyed green, kings with crown of the British Royal

House, 19th C., two pawns with diferent «green», cross on one 

of the crowns redone, one pawn with minor fault, another 

one with small restoration, some pieces with small chippings

239 PEçAs dE XAdrEz “fIgurAs AfrIcANAs”
madeira esculpida, um dos conjuntos com coloração

clara, outro com coloração escura, Africanas, séc. XX,

duas peças com pequenas colagens

Dim. - (Rei) 8 cm

€ 80 - 120

238 PEçAs dE XAdrEz - 
PAdrão “são JorgE”
marfim, sendo um conjunto

tingido de verde, reis com

coroa da Casa Real Britânica,

Indo-Inglesas, séc. XIX, dois

peões com coloração de verde

ligeiramente diferente, cruz de

uma das coroas refeita, um

peão com pequena falta, outro

com pequeno restauro,

algumas peças com

pequenas esbeiçadelas

Dim. - (Rei) 10 cm

€ 200 - 300

VISTA ALTERNATIVA

chEss PIEcEs “AfrIcAN fIgurEs”
dark wood, one of the sets with light

colouring, the other with black

colouring, African, 20th C., 

two pieces with small glueing
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240 PEçAs dE XAdrEz “fIgurAs 
dA bAtAlhA dE hAstINgs”
material sintético simulando marfim,

sendo um dos conjuntos tingido 

de negro, Inglesas, séc. XXI, 

caixa original da STUDIO ANNE

CARLTON, acompanhado 

de folheto explicativo acerca 

das figuras representadas

Dim. - (Rei) 11,5 cm

€ 200 - 300

chEss PIEcEs “bAttlE of
hAstINgs fIgurEs”
synthetic material imitating ivory,

one of the sets dyed black, English,

21st C., original case from STUDIO

ANNE CARLTON accompanied by an

explanatory leaflet about the figures

represented

VISTA ALTERNATIVA
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Nota: Este lote está sujeito às

restrições CITES de

exportação/importação 

e encontra-se devidamente certificado:

nº 22PTLX11108C

241 PEçAs dE XAdrEz “sElENus”
marfim esculpido, um dos

conjuntos tingido de negro,

Islâmicas, séc. XX (inícios)

Dim. - (Rei) 10,5 cm

€ 100 - 150

chEss PIEcEs “sElENus”
carved ivory, one of the sets dyed

red, Islamic, 20th C. (early)

242 PEçAs dE XAdrEz
marfim esculpido “Bustos

de figuras, elefantes,

cavalos e camelos”, um

dos conjuntos com as

bases tingidas de verde,

outro com as bases

tingidas de vermelho,

Indianas, séc. XX (inícios),

ínfimos defeitos

Dim. - (Rei) 6,5 cm

€ 100 - 150

Nota: Este lote está sujeito 

às restrições CITES 

de exportação/importação 

e encontra-se devidamente

certificado: nº

22PTLX04271C.

chEss PIEcEs
carved ivory “Figure’s

Busts, elephants, horses

and camels”, one set with

bases dyed green 

and other set with 

base dyed red, 

20th C. (early), 

minor defects
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244 PEçAs dE XAdrEz “bArlEycorN”
marfim esculpido, um dos conjuntos tingido 

de vermelho, Inglesas, séc. XIX (finais), ligeiras

esbeiçadelas nas orelhas dos cavalos brancos

Dim. - (Rei) 11,5 cm

€ 200 - 300

243 PEçAs dE XAdrEz
marfim esculpido encontrando-se todas as

peças assentes sobre “Bola da Felicidade”,

sendo um dos conjuntos tingido de

vermelho, Chinesas, séc. XIX, um peão

branco partido e colado, falta de uma

bandeira vermelha, falta de pomos nos

chapéus, outras pequenas faltas

Dim. - (Rei) 15 cm

€ 200 - 300

Nota: vd.”O Xadrez e o Cérebro - Arte e

Ciência”. Lisboa: Franco Maria Ricci -

Fundação Champalimaud, 2021, pp. 82-85 

e 92-93.

Este lote está sujeito às restrições CITES 

de exportação/importação e encontra-se

devidamente certificado: nº 23PTLX00943C.

chEss PIEcEs
carved ivory, with all the pieces resting

on the “Puzzle-Ball”, one of the sets

being dyed red, Chinese, 19th C., a

broken and glued white pawn, missing a

red flag, missing finials on the hats, other

minor faults

Nota: Este lote está sujeito às restrições

CITES de exportação/importação 

e encontra-se devidamente certificado: 

nº 22PTLX11107C.

chEss PIEcEs “bArlEycorN”
carved ivory, one of the sets dyed

red, English, 19th C. (late),

slight chipping on white horses’ ears
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chEss PIEcEs - «howdAh» oN ElEPhANt ANd cAmEl
four carved ivory pieces, one with a base dyed green, Indian,

19th C., an elephant trunk broken and glued together, a spear

missing, a «Howdah» stand missing, a different «Howdah»

finial, faults in the base dyed «green», other minor faults

245 PEçAs dE XAdrEz - «howdAh» 
sobrE ElEfANtEs E cAmElo
quatro peças em marfim esculpido, uma com base

tingida de verde, Indianas, séc. XIX, uma tromba 

de elefante partida e colada, falta de uma lança, falta

de um suporte de «Howdah», um pomo de «Howdah»

diferente, faltas na base tingida de «verde», outras

pequenas faltas

Dim. - (o maior) 11 cm

€ 800 - 1.200

Nota: Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se devidamente

certificado: nº 23PTLX00857C.

246 PEçAs dE XAdrEz - duAs Em cAmElo, 
umA A cAvAlo E touro
quatro peças em marfim esculpido, base do touro tingida

de vermelho, Indianas, séc. XIX,uma perna de um camelo

partida e colada, falta de uma lança

Dim. - (a maior) 9,5 cm

€ 400 - 600

Nota: Este lote está sujeito às restrições CITES 

de exportação/importação e encontra-se devidamente

certificado: nº 23PTLX00857C.

chEss PIEcEs - two
oN A cAmEl, AoNE
oN horsEbAck ANd
A bull
four carved ivory

pieces, bull’s base dyed

red, Indian, 19th C., 

a broken and glued

camel leg, missing 

a spear
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247 PEçAs dE XAdrEz “PEõEs” - fIgurAs 
mAsculINAs INdIANAs
dezasseis peças em marfim esculpido, Indianas,

séc. XIX, falta de sabres e bengalas, três peças

de tonalidades diferentes de marfim

Dim. - (a maior) 8 cm

€ 160 - 240

Nota: Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se devidamente

certificado: nº 23PTLX00857C.

chEss PIEcEs “PAwNs” - INdIAN mAlE fIgurEs
sixteen carved ivory pieces, Indian, 19th C., missing

sabers and canes, three pieces 

of different shades of ivory

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

e encontra-se devidamente certificado: nº 23PTLX00857C.

chEss PIEcEs “kNIghts” - mAlE fIgurEs oN horsEbAck
four carved ivory pieces, Indian, 19th C., One horse is missing a tail, another horse

is missing an ear, three spears are missing, other minor faults

248 PEçAs dE XAdrEz “cAvAlos” - 
fIgurAs mAsculINAs A cAvAlo
quatro peças em marfim esculpido, Indianas,

séc. XIX, falta de uma cauda de um cavalo,

outro cavalo com falta de uma orelha, 

falta de três lanças, outras pequenas faltas

Dim. - (o maior) 6 cm

€ 200 - 300
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249 PEçAs dE XAdrEz “PEão” 
- fIgurAs mAsculINAs
cinco esculturas em madeira, Alemãs,

séc. XIX, falta de parte da cabeça e do

chapéu numa peça, outra pequena falta

num chapéu, outras pequenas faltas

Dim. - ( a maior) 9,5 cm

€ 100 - 150

chEss PIEcEs “PAwN” - 
mAlE fIgurEs
five wood carvings, German, 19th C., 

part of the head and hat missing from

one piece, another minor fault on a hat, 

other minor faults

250 PEçA dE XAdrEz “torrE” 
- ANImAl fANtástIco
escultura em madeira, Alemã, séc. XVII, 

falta na base da torre

Dim. - 7,5 cm

€ 200 - 300

chEss PIEcE “rook” - 
ImAgINAry  ANImAl
wood sculpture, German, 17th C., 

fault to the base of the tower
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251 PEçA dE XAdrEz “NAPolEão”
marfim esculpido, Francesa, séc. XX

(inícios), espada com pequena

esbeiçadela

€ 200 - 300

Nota: Este lote está sujeito 

às restrições CITES 

de exportação/importação 

e encontra-se devidamente

certificado: nº 22PTLX05774C.

chEss PIEcE, “NAPolEoN”
carved ivory, French, 20th C. (early),

sword with small chip

Este lote está sujeito às restrições

CITES de exportação/importação 

e encontra-se devidamente certificado:

nº 22PTLX05775C.

chEss PIEcEs “mughAl EmPEror
ANd EmPrEss”
two ivory sculptures, Indian, 20th C.

(early), Emperor with restored head,

cracked and small fault, Empress 

with small glueing

252 PEçAs dE XAdrEz “ImPErAdor 
E ImPErAtrIz mogol”
duas esculturas em marfim, Indianas, séc. XX

(inícios), imperador com cabeça restaurada,

fissurada e pequena falta, imperatriz com

pequena colagem

Dim. - (Rei) 13,5 cm

€ 200 - 300

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA
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253 cAvAlEIro
escultura em prata de 925/1000,

decoração relevada, vazada e cinzelada,

aplicação de marfim esculpido, Alemã,

séc. XIX/XX, sinais de uso, marcas

fantasistas de Hanau e marca de ourives

de Ludwig Neresheimer & Cº (1893-1903),

remarcado com marca da cidade de

Londres (1912) e marca de importador de

Berthold Hermann Muller (1912-1924), sem

marcas Portuguesas, ao abrigo do

Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro -

art. 2º, nº 2, alínea c) 

Dim. - 36 cm; Peso - 1.204 g.

€ 1.600 - 2.400

Nota: Este lote está sujeito às restrições

CITES de exportação/importação 

e encontra-se devidamente certificado: 

nº 22PTLX10879C.

A kNIght
925/1000 silver sculpture, pierced

and chiselled decoration en relief,

carved ivory application, German,

19th/20th C., signs of use, Hanau

fancy marks and Ludwig

Neresheimer & Cº makers mark

(1893-1903), remarked with

London hallmark (1912) and

Berthold Hermann Muller

importer’s mark (1912-1924),

without Portuguese marks,

pursuant to Decreto-Lei 120/2017,

of 15 September - art. 2, no. 2,

subparagraph c)

VISTA ALTERNATIVA
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AlbErt II of AustrIA (1298-1358) ANd
mArIE, duchEss of burguNdy (1457-1482)
925/1000 silver and gilt silver sculptures ,

pierced and chiselled decoration en relief,

carved ivory application, German, 19th/20th C.,

signs of use, Hanau’s fancy marks and Ludwig

Neresheimer & Cº’s maker’s mark (1893-1903),

without Portuguese marks, pursuant to Decreto-

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

subparagraph c)

254 AlbErto II dE áustrIA (1298-1358) E mArIA, 
duquEsA dE borgoNhA (1457-1482)
duas esculturas em prata e prata dourada de 925/1000,

decoração relevada, vazada e cinzelada, aplicação de marfim

esculpido, Alemãs, séc. XIX/XX, sinais de uso, marcas

fantasistas de Hanau e marca de ourives de Ludwig

Neresheimer & Cº (1893-1903); sem marcas Portuguesas, 

ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - 

art. 2º, nº 2, alínea c) 

Dim. - (Alberto II de Áustria) 24 cm; 

(Maria, Duquesa de Borgona) 23 cm; 

Peso - 977 g.

€ 3.000 - 4.500

Nota: Estas figuras são inspiradas nas estátuas

existentes no monumento ao Imperador

Maximiliano I, Hofkirche, na cidade de Innsbruck.

Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se

devidamente certificado: nº 22PTLX10878C.

VISTA ALTERNATIVA
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255 tAbulEIro PEquENo dE XAdrEz
E dAmAs fEchANdo Em formA 
dE cAIXA
tamarindo, embutidos de madrepérola

“Ramagens com frutos e flores” e

“Rosáceas”, Chinês - reinado Guangxu

(1875-1908), pequenas faltas e defeitos

Dim. - (aberto) 1,7 x 18,2 x 18,2 cm

€ 300 - 450

smAll chEss ANd chEckErs
boArd closINg IN A boX shAPE
tamarind, mother-of-pearl inlays

“Branches with fruits and flowers” and

“Rosaceae”, Chinese - Guangxu period

(1875-1908), minor faults and defects

VISTA ALTERNATIVA
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256 busto mAsculINo
escultura em mármore e ardósia,

Italiana, séc. XX

Dim. - 73,5 cm

€ 2.400 - 3.600

A mAlE bust
marble and slate sculpture,

Italian, 20th C.
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257 EstAfErmo “mouro sENtAdo 
com Escudo E chIcotE” 
escultura de torneio em madeira

policromada, escudo com aro e chapa

de ferro, Europeu, séc. XVII/XVIII,

restauros, pequenas faltas e defeitos,

faltas na policromia, chicote posterior de

couro com pega em ferro, assente sobre

base rotativa posterior com coluna

hexagonal de casquinha, pequenos

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - (base) 75 cm; (total) 183 cm

€ 18.000 - 27.000

Nota: coluna com tabela informando ter

pertencido à Quinta dos Chavões, dos

condes de Unhão, e posteriormente ter

integrado as colecções Jorge Graça e

Ernesto de Vilhena.

Etiqueta da Colecção Comandante

Ernesto de Vilhena, colada no verso.

quINtAIN “sIttINg moor wIth
shIEld ANd whIP”
polychrome wooden jousting sculpture,

shield with rim and iron plaque,

European, 17th/18th C., restoration,

minor faults and defects, faults on

polychrome, later leather whip with iron

handle, resting on a rotating later base

with a hexagonal column made of Scot

pine, small traces of wood insects
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258 vulcANo APrEsENtANdo 
A véNus As ArmAs PArA ENEIAs
óleo sobre tela segundo pintura de Louis

de Boullogne II (1654-1733), escola

Francesa, séc. XVIII, reentelado, restaurado

Dim. - 81 x 102 cm

€ 1.200 - 1.800

vulcAN PrEsENtINg vENus wIth
Arms for AENEAs
oil on canvas after Louis de Boullogne II

(1654-1733), French school, 18th C., relined

and restored
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259 A fIlhA dE JEfté
óleo sobre cobre, escola

Flamenga, séc. XVII (2ª metade)

Dim. - 56,3 x 73 cm

€ 3.500 - 5.250

JEPhthAh’s dAughtEr
oil on copper, Flemish school,

17th C. (2nd half)
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260 mENINo sEgurANdo PAto
óleo sobre tela, escola Francesa,

séc. XVIII/XIX, pequenos restauros,

pequena falta na camada pictórica

Dim. - 61 x 47 cm

€ 800 - 1.200

A boy holdINg A duck
oil on canvas, French school,

18th/19th C., small restoration,

minor fault on the pictorial layer

261 rEtrAto dE sENhorA
óleo sobre tela, escola Inglesa, séc. XIX

(1º quartel), reentelado, restauros

Dim. - 89 x 72 cm

€ 800 - 1.200

Nota: verso da grade da moldura com

inscrições manuscritas, uma identificando

o autor como PATRICK - 1819.

PortrAIt of A lAdy
oil on canvas, English School, 19th C. 

(1st quarter), relined, restoration
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262 rEtrAto dE cArlos II, 
rEI dE EsPANhA (1661-1700)
óleo sobre tela, escola Espanhola, séc. XVII

(4º quartel), reentelado, restauros

Dim. - 83 x 65 cm

€ 1.500 - 2.250

PortrAIt of cArlos II, 
kINg of sPAIN (1661-1700)
oil on canvas, Spanish School, 17th C.

(4th quarter), relined, restoration



263 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

€ 10.000 - 15.000

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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264 fIgurAs E ANImAIs
par de óleos sobre tela, escola

Francesa, séc. XVIII/XIX,

reentelados, pequenos restauros

Dim. - 56 x 56 cm

€ 1.200 - 1.800

fIgurEs ANd ANImAls
a pair of oils on canvas, French

school, 18th/19th C., 

relined, small restoration



CABRAL MONCADA LEILÕES 219 | 27 DE MARÇO DE 2023 249

265 PAIsAgEm com crIANçAs
óleo sobre madeira, escola Francesa,

séc. XIX, assinado P. J. TOUSSAINT -

provavelmente Pierre Joseph Toussaint

(1822-1888), datado de 1860, etiqueta

comercial de LUÍS ALEGRIA - PORTO

- Nº 977

Dim. - 75 x 60 cm

€ 1.500 - 2.250

lANdscAPE wIth chIldrEN
oil on wood, French school, 19th C.,

signed P. J. TOUSSAINT - probably

Pierre Joseph Toussaint (1822-1888),

dated 1860, antique shop label LUÍS

ALEGRIA - PORTO - Nº 977
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266 Natureza morta
óleo sobre tela, escola

Espanhola, séc. XVII,

reentelado, restauros

Dim. - 81,9 x 116,8 cm

€ 7.000 - 10.500

Still life
oil on canvas, Spanish School,

17th C., relined, restoration
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267 CeNaS de iNterior de taberNa
par de óleos sobre tela, escola Holandesa,

séc. XVII/XVIII, reentelados, pequenos

restauros, uma das grades com alguns

vestígios de insectos xilófagos 

Dim. - 58,8 x 83,5 cm

€ 12.000 - 18.000

Nota: pertenceu a A. M. S. BAPTISTA -

LISBON, conforme etiquetas antigas

coladas no verso.

taverN iNterior SCeNeS
a pair of oils on canvas, Dutch school,

17th/18th C., relined, small restorations, one

of the grids with traces of wood insects
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268 figura femiNiNa, gato, peixeS, 
oStraS e frutoS 
óleo sobre tela, escola Espanhola,

séc. XVII, reentelado, restauros

Dim. - 88 x 108 cm

€ 1.600 - 2.400

female figure, Cat, fiSh, oySterS
aNd fruitS
oil on canvas, Spanish School, 17th C.,

relined, restoration
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269 diógeNeS
par de óleos sobre tela,

escola Europeia, séc. XVIII,

reentelados, restaurados

Dim. - 81 x 68,5 cm

€ 2.000 - 3.000

diogeNeS
a pair of oils on canvas,

European school, 18th C.,

relined, restoration
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270 Caçada aoS urSoS Com CãeS
óleo sobre tela, escola Europeia, 

séc. XVII/XVIII, reentelado, restauros,

pequenas partes com camada

pictórica em riscos de destacamento,

pequenos riscos no verniz

Dim. - 84 x 117 cm

€ 2.100 - 3.150

bear huNtiNg with houNdS
oil on canvas, European school,

17th/18th C., relined, restoration,

small parts with pictorial layer 

risking detachment, small scratches

in the varnish

271 mariNha
óleo sobre tela,

escola Europeia,

séc. XVIII, reentelado,

restaurado

Dim. - 71,5 x 122,5 cm

€ 500 - 750

a mariNe
oil on canvas,

European school, 

18th C., relined,

restoration
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272 paiSagem Com figuraS
óleo sobre tela, escola Francesa,

séc. XVIII/XIX, reentelado, sem moldura

Dim. - 68 x 92 cm

€ 4.000 - 6.000

laNdSCape with figureS
oil on canvas, French school, 

18th/19th C., relined, without frame,

small restoration
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273 viSta da torre de belÉm
óleo sobre tela, Escola Dinamarquesa, restauros, 

assinado VILHELM ARNESEN - provavelmente Vilhelm

Arnesen (1865-1948) - datado 28-12-1894

Dim. - 45,5 x 71 cm

€ 4.000 - 6.000

a view of belÉm tower
oil on canvas, Danish school, restoration, signed VILHELM

ARNESEN - probably Vilhelm Arnesen (1865-1948) 

- dated 28-12-1894
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274 viSta da torre de belÉm
óleo sobre tela, escola Inglesa, séc. XIX, restauros

Dim. - 46 x 84 cm

€ 6.000 - 9.000

view of belÉm tower
oil on canvas, English School, 19th C., restoration
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275 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

€ 400 - 600

Nota: o original datado de 1833

encontra-se na Galeria de Arte

Whitworth, em Manchester - vd.

http://gallerysearch.ds.man.ac.uk/De

tail/971 - consultado a 14-09-2022 às

14:h40.

view of the belem tower
oil on tinplate after watercolour 

by Clarkson Stanfield (1793-1867),

English School, 19th C., 

small restoration

276 Natureza morta - páSSaroS, 
borboleta, frutoS e floreS
óleo sobre tela, escola Francesa,

restauros, reentelado, 

assinado FÉLIX THOMAS 

e datado de 1880

Dim. - 162,5 x 123 cm

€ 2.000 - 3.000

Still life - birdS, butterfly,
fruitS aNd flowerS
oil on canvas, French school,

restoration, relined, signed FÉLIX

THOMAS and dated 1880
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VISTA ALTERNATIVA
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277 par de CómodaS «bombÉe» 
Com pequeNo alçado 
barrocas, casquinha faixeada e folheada a raiz de nogueira

com filetes de pau-cetim, frisos e entalhamentos dourados,

ferragens em bronze relevado com resto de dourado,

Italianas, séc. XVIII (1ª metade), pequenos restauros, pequenas

faltas e defeitos, desgaste no dourado, falta de um «botão»

de fixação da argola numa das ferragens

Dim. - 86,5 x 79 x 50 cm

€ 12.000 - 18.000

a pair of «bombÉe» CommodeS
with a Small top
Baroque, scots pine burr-walnut veneer with satinwood fillets,

gilt friezes and carvings, bronze mounts en relief with gilt

remains, Italian, 18th C. (1st half), small restoration, minor

faults and defects, wear to the gilt, a ring missing on a mount



264

278 Cadeira muSiCal
Floresta Negra, casquinha e nogueira com entalhamentos

“Troncos, flores e folhas”, espaldar e assento com marchetaria

de folheado de raiz de nogueira, pau-cetim e limoeiro “Pastor

com cabra” e “Paisagem com veados”, interior do assento 

com mecanismo musical em metal e ferro, Alemã, séc. XIX 

(2ª metade), pequenas faltas e defeitos, vestígios de insectos

xilófagos, mecanismo a funcionar mas a necessitar de revisão

Dim. - 117 x 64 x 58 cm

€ 500 - 750

a muSiCal Chair
“Black Forest”, Scots pine and walnut carvings with “Trunks,

flowers and leaves” , backrest and seat with burr-walnut,

satinwood and lemon tree veneer marquetry “Shepherd with

goat” and “Landscape with deer”, seat interior with metal and

iron musical mechanism, German, 19th C. (2nd half), minor

faults and defects, traces of wood insects, mechanism working

but requiring maintenance

279 par de bergèreS
Luís XVI (1774-1791), 

madeira entalhada 

e dourada, Francesas,

pequenas faltas na estrutura,

faltas no dourado, estofo

moderno, vestígios de

insectos xilófagos

Dim. - 96 x 73 x 80 cm

€ 1.500 - 2.250

a pair of bergèreS
Louis XVI (1774-1791), carved

and gilt wood, French, minor

faults in the structure, faults

on the gilding, modern

upholstery, traces of wood

insects
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280 piaNo vertiCal
Napoleão III (1848-1870),

marchetaria de pau-santo

ebanizado e latão, aplicações em

bronze relevado “Meninos”, par

de apliques de dois lumes em

bronze, interior com teclas em

marfim e ébano, Francês, falta da

barra do teclado, pequenas faltas

e defeitos, mecanismo a

necessitar de revisão, marca do

fabricante ALPse (Alphonse)

SOU - RUE JOUBERT, 23

(CHAUSSÉE D’ANTIN) - PARIS 

(act. 1855-1898)

Dim. - 119 x 140 x 59 cm

€ 3.000 - 4.500

Nota: ocupou o referido

endereço entre 1859 e 1884 - vd.

https://www.lieveverbeeck.eu/Pi

anos_francais_s.htm - consultado

a 27-02-2023, às 14:50.

Este lote está sujeito às

restrições CITES de

exportação/importação e

encontra-se devidamente

certificado: nº 23PTLX00652C .

281 par de armárioS
Napoleão III (1848-1870), madeira

ebanizada, placas de porcelana pintada

“Cenas de interior” e “Paisagens”,

aplicações em bronze relevado,

tampos de mármore, Franceses, 

séc. XIX (3º quartel), pequenos

defeitos, tampos manchados, um dos

tampos partido e colado, vestígios 

de insectos xilófagos, placas centrais

assinadas SUP. CHEVILLIARD

Dim. - 107 x 77,5 x 40 cm

€ 1.800 - 2.700

a pair of CabiNetS
Napoleon III, ebonised wood, painted

porcelain plaques “Domestic scenes”

and “Landscapes”, bronze applications

relief, marble tops, 19th C. 

(3rd quarter), minor defects, one 

of the tops is broken and glued, traces

of wood insects, central porcelain

plaques signed SUP. CHEVILLIARD

aN upright piaNo
Napoleon III, ebonised Brazilian rosewood and brass

marquetry, bronze mounts en relief “Boys”, a pair of

two-light bronze wall sconces, interior with ivory and

ebony keys, French, keyboard bar missing, minor faults

and defects, mechanism requiring maintenance,

maker’s mark ALPse (Alphonse) SOU - RUE JOUBERT,

23 (CHAUSSÉE D’ANTIN) - PARIS (act. 1855-1898)
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282 CoNjuNto de dez CadeiraS (SeNdo duaS de braçoS)
estilo Chippendale, mogno com entalhamentos, tabelas recortadas 

e vazadas, Inglesas, séc. XVIII/XIX, pequenos restauros, pequenas faltas 

e defeitos, desgaste na patine, sinais de uso, estofos não originais

Dim. - (cadeiras de braços) 97,5 x 58 x 57 cm; (cadeira) 97 x 55 x 55 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: vd. ANDREWS, John - “British Antique Furniture - Price Guide &

Reasons for Values”. Londres: Antique Collectors’ Club, 1989, p. 141, nº 205.

a Set of teN ChairS (two of whiCh armChairS)
Chippendale style, carved mahogany, scalloped and pierced back splats,

English, 18th/19th C., small restoration, minor faults and defects, wear on

the patina, signs of use, non-original upholstery 283 breakfaSt table
victoriana (1837-1901), mogno

e folheado de raiz de mogno,

tampo redondo basculante,

coluna central entalhada com

três pés zoomórficos, Inglesa,

riscos no tampo

Dim. - 71,5 x 127 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. ANDREWS, John 

- “British Antique Furniture 

- Price Guide & Reasons for

Values”. Londres: Antique

Collectors’ Club, 1989, p. 319,

nº 778.

a breakfaSt table
Victorian (1837-1901),

mahogany and burr-

mahogany veneer, round

tilting top, carved central

column with three

zoomorphic feet, English,

scratches on the top
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284 meSa de CaSa de jaNtar
estilo Jorge III, mogno e folheado 

de mogno, filetes de madeira

ebanizada, três colunas centrais 

com quatro pés cada e ponteiras em

bronze com rodízios, três tábuas 

de extensão, Inglesa, séc. XIX,

pequenos defeitos

Dim. - (total) 73,5 x 398,5 x 121,5 cm

€ 4.000 - 6.000

a diNiNg room table
George III style, mahogany and

mahogany veneer, ebonised wood

fillets, three central columns with

four feet each and bronze caps with

castors, three extension boards,

English, 19th C., minor defects

VISTA ALTERNATIVA
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285 Cómoda
Regência (1715-1723), nogueira, saial

entalhado, frente das gavetas com

moldados, pés de «cabra», ferragens

em bronze relevado, Francesa,

restauro no tampo, pequenos

defeitos, vestígios de insectos

xilófagos preenchidos

Dim. - 88 x 124,5 x 64 cm

€ 2.000 - 3.000

a Commode
Regency, walnut, carved skirts,

moulded drawer fronts, goat feet,

bronze mounts en relief , French,

restoration on the top, mine defects,

filled traces of wood insects

VISTA ALTERNATIVA
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286 Cómoda 
Regência (1715-1723), carvalho revestido a marchetaria de raiz

de pau-santo e raiz de pau-rosa, ferragens em bronze relevado

e dourado, tampo de mármore, Francesa, pequenas faltas e

defeitos na marchetaria, desgaste no dourado das ferragens,

pequenas faltas e esbeiçadelas no mármore

Dim. - 82 x 116 x 63 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. REYNIÈS, Nicole de - “Mobilier Domestique -

vocabulaire - typologique” - volume 1. Paris: Éditions du

Patrimoine, 1992, p. 497.

a Commode
Regency, oak veneered with burr-Brazilian

rosewood and burr-kingwood marquetry, gilt

bronze mounts en relief, marble top, French,

minor faults and defects on marquetry, wear

to the gilding of the mounts, minor faults

and chips in the marble
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287 CarloS botelho 1899-1982
LISBOA - PRAÇA DOS
RESTAURADORES
óleo sobre tela, 

assinado e datado de 1957

Dim. - 46 x 55 cm

€ 17.000 - 25.500

liSboN - reStauradoreS Square
oil on canvas, signed and dated 1957
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288 maNuel Cargaleiro NASC. 1927
“DILAPIDATION DU SILENCE”
óleo sobre tela, 

assinado e datado de 1976

Dim. - 92 x 65 cm

€ 30.000 - 45.000

Nota: autenticado a 1 de Setembro de

2010 pelo Autor no verso de uma

fotografia da obra.

“dilapidatioN du SileNCe”
oil on canvas, signed and dated 1976
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289 Nadir afoNSo 1920-2013
“MARGENS DO TÂMEGA”
guache e laivos a lápis de cor sobre

papel, assinado e datado de 1980

Dim. - 23,5 x 38,5 cm

€ 4.500 - 6.750

“margeNS do tâmega”
gouache and coloured pencil strokes

on paper, signed and dated 1980
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290 GUILHERME CAMARINHA 1912-1994
SEM TÍTULO
guache sobre papel, dedicado, assinado e datado de 1967

Dim. - 47,5 x 93,5 cm

€ 4.000 - 6.000

Nota: Integrou a exposição “Guilherme Camarinha (1912-1994)” 

no Museu Nacional Soares dos Reis, que decorreu de Janeiro a Março

de 2003, vd. catálogo de exposição, p. 151, nº de inventário 178P.

UNtItLEd
gouache on paper, dedicated, 

signed and dated 1967
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291 JOSÉ RÉGIO 1901-1969
“CATÁSTROFE”
tinta da China sobre papel, pequenos

rasgões, pequenas manchas 

de humidade, assinada e datada 

de Coimbra - 1925

Dim. - 33 x 22 cm

€ 1.800 - 2.700

“CAtáStROfE”
Indian ink on paper, small tears, small

moisture stains, signed and dated

from Coimbra - 1925
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292 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

€ 2.000 - 3.000

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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293 MANUEL CARGALEIRO NASC. 1927
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, 

assinada e datada de 1985

Dim. - 39,5 x 25 cm

€ 7.500 - 11.250

Nota: obra acompanhada por certificado

de autenticidade emitido pelo Autor,

datado de 2023.

UNtItLEd
mixed technique on paper, 

signed and dated 1985
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294 fAUStO SAMpAIO 1893-1956
NATUREZA MORTA - PINTURA E PORCELANAS
CHINESAS
óleo sobre tela, pequenas faltas na camada pictórica,

assinado e datado de Macau - 1937

Dim. - 100 x 81 cm

€ 3.500 - 5.250

StILL LIfE - pAINtING ANd CHINESE pORCELAIN
oil on canvas, minor faults on the pictorial layer,

signed and dated Macau - 1937
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295 fRANCIS SMItH 1881-1961
SEM TÍTULO
guache sobre papel, assinado

Dim. - 33 x 41 cm

€ 8.000 - 12.000

UNtItLEd
gouache on paper, signed
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296 QUERUBIM LApA 1925-2016
SEM TÍTULO
placa cerâmica policromada, assinada

e datada de Lisboa - 1968, no verso

Dim. - 31,5 x 35,5 cm

€ 2.800 - 4.200

UNtItLEd
polychrome ceramic plaque, signed

and dated from Lisbon on the back

297 QUERUBIM LApA 1925-2016
SEM TÍTULO
placa cerâmica policromada, assinada 

e datada de Lisboa - 1969, no verso

Dim. - 25,5 x 36 cm

€ 2.500 - 3.750

UNtItLEd
polychrome ceramic plaque, signed and

dated 1967 from Lisbon on the back
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298 QUERUBIM LApA 1925-2016
SEM TÍTULO
placa cerâmica policromada, assinada,

assinada de Lisboa no verso

Dim. - 56,5 x 46 cm

€ 3.500 - 5.250

UNtItLEd
polychrome ceramic plaque, 

signed on the back from Lisbon

299 QUERUBIM LApA 1925-2016
SEM TÍTULO
placa cerâmica policromada, assinada,

assinada e datada de Lisboa - 1968, no verso

Dim. - 46 x 46 cm

€ 3.000 - 4.500

UNtItLEd
polychrome ceramic plaque, signed 

and dated from Lisbon on the back



286 CABRAL MONCADA LEILÕES 219 | 27 DE MARÇO DE 2023

300 RENAtO tORRES 1913-1974
“PAISAGEM ROMÂNTICA”
tapeçaria da Manufactura de

Tapeçarias de Portalegre, fio de lã

policromado, falta da etiqueta

identificativa da Manufactura 

de Tapeçarias de Portalegre, 

assinada, marcada, exemplar 1/6,

matrícula 557/1

Dim. - 167 x 235 cm

€ 3.500 - 5.250

“pAISAGEM ROMâNtICA”
tapestry from the Manufactura de

Tapeçarias de Portalegre,

polychrome wool yarn, lable of

Manufactura de Tapeçarias de

Portalegre missing, signed, marked,

limited edition 2/6, registration

number 557/1
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301 pAR dE CANdELABROS dE tRêS LUMES
Restauração (1815-1830), bronze relevado e dourado,

Franceses, electrificados com furação posterior

Dim. - 43 cm

€ 1.500 - 2.250

A pAIR Of tHREE-LIGHt CANdELABRA
Bourbon restoration (1815-1830), gilt bronze en relief,

French, electrified with late hol

302 pAR dE CANdELABROS dE SEIS LUMES
bronze dourado “Menino pescador” e “Menino Caçador”,

Franceses, séc. XIX (2ª metade), desgaste no dourado

Dim. - 58,5 cm

€ 800 - 1.200

A pAIR Of SIx-LIGHt CANdELABRA
gilt bronze “Fisher boy” and “Hunter boy”, French, 1

9th C. (2nd half), missing a candle guard, wear to the gilt
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303 pAR dE CANdELABROS 
dE CINCO LUMES
estilo Luís XV, bronze

prateado, Franceses, séc. XIX,

falta de uma peça no topo do

fuste, uma arandela diferente,

pequeno desgaste no prateado

Dim. - 51 cm

€ 2.000 - 3.000

A pAIR Of fIvE-LIGHt
CANdELABRA
Louis XV style, silvered metal,

French, 19th C., missing a piece

on the top of the shaft, a

different candle guard, wear on

the silver

289

304 tAMpA dE tRAvESSA
victoriana (1837-1901), casquinha,

inscrição gravada ROYAL DUBLIN

SOCIETY TO THO.s SMITH ESQ. [...] 1870,

frisos perlados, Irlandesa, sinais de uso

Dim. - 33 x 52 x 41 cm

€ 600 - 900

A CLOCHE
Victorian (1837-1901), Sheffield

silver plate, engraved

inscription ROYAL DUBLIN

SOCIETY TO THO.s SMITH

ESQ. [...] 1870, beaded friezes,

Irish, signs of use
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305 pIEtÀ
placa em marfim esculpido, moldura 

de ébano, Italiana, séc. XVII/XVIII

Dim. - 13,7 x 10,5 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: este lote está sujeito às restrições

CITES de exportação/importação 

e encontra-se devidamente certificado

nº 23PTLX02236C.

pIEtÀ
carved ivory plaque, ebony frame, Italian,

17th/18th C.
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306 SANtANA EM MAJEStAdE ENSINANdO NOSSA SENHORA 
A LER E SÃO JOAQUIM
Lusíada, escultura em marfim com restos de pintura e de dourado, vertente

Indo-Portuguesa, séc. XVIII (2ª metade), base moderna em acrílico

Dim. - 8,6 cm

€ 700 - 1.050

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

Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, pp. 43-44, nºs 14 e 17.

Este lote está sujeito às restrições CITES de exportação/importação

e.encontra-se devidamente certificado nº 15-PT-LX02103/C.

SAINt ANNE IN MAJESty tEACHING OUR LAdy tO REAd 
ANd SAINt JOACHIM
ivory sculpture with traces of paint and gilding, 18th C. (2nd half), modern

acrylic base

307 NOSSA SENHORA dA LApA
Lusíada, escultura em marfim com restos de dourado, coroa de prata,

vertente Indo-Portuguesa, séc. XVII (2ª metade), base posterior em

madeira com faltas, coroa amolgada, coroa sem marcas, ao abrigo do

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

Dim. - (escultura) 13 cm

€ 1.000 - 1.500

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

Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 156, nº 433.

Este lote está sujeito às restrições CITES de exportação/importação 

e encontra-se devidamente certificado nº 14-PT-LX0095/C.

OUR LAdy Of LApA
ivory sculpture with traces of gilding, 17th C., later wooden stand, crown

without Portuguese marks, pursuant to Decreto-Lei 120/2017, 

of 15 September - art. 2, paragraph 2, letter c)

308 pIEtÀ
Lusíada, escultura em marfim, vertente Indo-Portuguesa, séc. XVII,

um pé partido e colado

Dim. - 11 cm

€ 1.200 - 1.800

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

Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 156, nº 433;

MATIAS, Osvaldo Gil. - “Marfins das Províncias Orientais de Portugal 

e Espanha no Brasil”. Rio de Janeiro: Arte Ensaio Editora, Ltda, 2014,

p. 235, nº 201; e TÁVORA, Bernardo Ferrão de Tavares e - “Imaginária

Luso-Oriental”. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1983, 

p. 138, nºs 183-184.

Este lote está sujeito às restrições CITES de exportação/importação 

e encontra-se devidamente certificado nº 15-PT-LX02858/C.

pIEtÀ
ivory sculpture, Indo-Portuguese, 17th C., a broken and glued foot
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309 SENHOR dOS pASSOS
Lusíada, escultura em marfim, vertente Indo-Portuguesa, 

séc. XVII, cruz de marfim e base de pau-santo com gradinha

e pés de marfim posteriores

Dim. - (escultura) 8,5 cm

€ 1.200 - 1.800

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

“Imaginária Luso-Oriental”. Lisboa: IN-CM, 1983, p. 136, nº 180.

Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se devidamente

certificado nº 14-PT-LX04332/C.

OUR LORd Of tHE StEpS
ivory sculpture, Indo-Portuguese, 17th C., ivory cross and

Brazilian rosewood base with later gallery and ivory feet

310 NOSSA SENHORA dA CONCEIÇÃO
Lusíada, escultura em marfim parcialmente pintado, base em

marfim esculpido, vertente Indo-Portuguesa, séc. XVII/XVIII

Dim. - 18,5 cm

€ 1.000 - 1.500

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

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

p. 53, nº 60.

Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se devidamente

certificado nº 23PTLX02235C..

OUR LAdy Of tHE IMMACULAtE CONCEptION
ivory sculpture, partially painted, sculpted ivory stand, Indo-

Portuguese, 17th/18th C.
311 NOSSA SENHORA dO CARMO SOBRE NUvENS 

COM QUERUBINS
Lusíada, escultura em marfim, base em marfim

esculpido, vertente Indo-Portuguesa, séc. XVIII 

(3º quartel), falta da mão direita da Nossa Senhora e

do braço esquerdo do Menino Jesus, outras pequenas

faltas

Dim. - (total) 18,2 cm

€ 800 - 1.200

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão

Portuguesa e a Arte do Marfim”. Lisboa: Fundação

Calouste Gulbenkian, 1991, p. 89, nº 212.

Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se devidamente

certificado nº 22PTLX03523C.

OUR LAdy Of MOUNtS CARMEL ON CLOUdS
wItH CHERUBS
ivory sculpture, sculpted ivory stand, Indo-Portuguese,

18th C. (3rd quarter), the right hand of Our Lady and

the left arm of the Child Jesus are missing, other

minor faults



312 CRUCIfIxO
Lusíada, aplicações em prata

recortada e vazada, vertente

Indo-Portuguesa, séc. XVII/XVIII,

sinais de uso, cruz posterior em

pau-santo, sem marcas, ao

abrigo do Decreto-Lei 120/2017,

de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, 

alínea c)

Dim. - 80 x 60 cm

€ 3.000 - 4.500

A CRUCIfIx
pierced silver applications,

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

wear signs, Brazilian rosewwod

later cross, without marks,

pursuant to Decreto-Lei 120/2017,

of September 15 - art. 2nd, nº 2,

subparagraph c)
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313 ORAtÓRIO dE SUSpENSÃO
Lusíada, madeira ebanizada, cimalha e interior das portas com

entalhamentos e reservas, argola de suspensão e ferragens em

ferro, vertente Sino-Portuguesa, séc. XVII, pequenas fissuras,

pequenas faltas, falta da laca exterior, interior com falta da

pintura substituída por fundo forrado a tecido adamascado com

galões, reservas dos interiores das portas com aplicação de

gravuras coloridas “Santos”

Dim. - (fechado) 73,5 x 52,5 cm

€ 1.400 - 2.100

Nota: vd. oratório semelhante em FERRÃO, Bernardo - “Mobiliário

Português – vol. III – Índia e Japão”. . Porto: Lello & Irmão,

Editores, 1990, pp. 302-304, nº 529, onde se encontra

identificado como sendo da vertente nipo-portuguesa – Namban,

do início do séc. XVII.

A SUSpENSION ORAtORy
ebonised wood, carved top and door’s interior, reserves with

application of coloured engravings “Saints”, iron suspension ring

and iron mounts, Sino-Portuguese, 17th C., small cracks, small

defaults, exterior lacquer missing, background peinture missing

being replaced by damask fabric lined with bordure
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314 GAvEtA
Lusíada, teca, revestimento parcial e embutidos de ébano e sissó “Rosetas e flores 

de lis”, interior com divisória com tampa de decoração idêntica e receptáculos para

tinteiro e areeiro, duas gavetas transversais com molduras frontais em ébano,

ferragens em ferro e cobre, espelho da fechadura em ferro recortado e vazado “Águia

bicéfala encimada por cruz”, pés de «bolacha», vertente Indo-Portuguesa - Cochim,

séc. XVI/XVII, pequenos restauros, pegas laterais não originais em bronze

Dim. - 16,5 x 42,8 x 32,8 cm

€ 3.200 - 4.800

Nota: exemplar semelhante, com decoração diversa, integrou a exposição “Via

Orientalis”, englobada na Europália 91 - Portugal”, Galeries de la CGER, Bruxelas, 1991,

encontrando-se representado no respectivo catálogo, p. 119, nº 89. Contador com

decoração semelhante encontra-se representado em DIAS, Pedro - “Mobiliário 

Indo-Português”. Moreira de Cónegos: Imaginalis, 2013, p. 293.

A dRAwER
teak, ebony and sissoo partial coating and

inlays “Rosettes and fleur de lis”, interior with

partition with identically decorated cover,

inkwell and pounce pot containers, two

transversal drawers with ebony front frames,

iron and copper mounts, scalloped and

pierced iron keyhole escutcheon “Two-

headed eagle surmounted by a cross”,”wafer”

feet, 16th/17th C., small restorations, non-

original bronze side handles

VISTA ALTERNATIVA
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315 ESCRItÓRIO
Lusíada, teca, revestimento parcial a ébano com

filetes em marfim, interior com seis gavetas

simulando oito ocupando a gaveta central a altura

de duas idas de gavetas, gaveta central com

segredo, ferragens em ferro estanhado sendo os

espelhos da fechadura e das pegas laterais

embutidos, vertente Indo-Portuguesa - Cochim,

séc. XVI/XVII, restauros, pequenos defeitos,

espelho de fechadura da gaveta central posterior

Dim. - 27 x 42 x 33,5 cm

€ 4.500 - 6.750

Nota: exemplar semelhante encontra-se

representado em CASTILHO, Manuel - “Oriente e

Ocidente 2”. Lisboa: Manuel Castilho Antiguidades,

2006, pp. 108-111, nº 26.

Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se

devidamente certificado nº21PTLX10898C.

A SMALL BUREAU
teak, partial ebony veneer, ivory fillets, interior with

six drawers simulating eight, central drawer with

secret, tinned iron mounts, Indo-Portuguese -

Kochi, 16th/17th C., restoration, minor defects, later

lock escutcheon of the central drawer

VISTA ALTERNATIVA
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316 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 sissó, 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 (1ª metade), restauros

nalguns embutidos de marfim, cantoneiras substituídas

Dim. - 31,5 x 57 x 35 cm

€ 5.000 - 7.500

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-vPortuguês”. 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 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



317 ESCRItÓRIO dE MESA
Lusíada, sissó, embutidos em marfim e osso tingido de

verde “Figuras da corte mogol entre aves e árvores”,

costas sem decoração, interior com seis gavetas

simulando sete ocupando a gaveta central a altura de

duas idas de gavetas, decoração com embutidos de

marfim e sândalo “«Árvore da Vida», tigres, aves e

flores”, puxadores em sissó torneado, espelho da

fechadura em ferro, vertente de influência Mogol, 

séc. XVII (1º quartel), interior da tampa com decoração

invertida, restauros nos embutidos de marfim com

substituição de alguns, pequenas faltas e defeitos, falta

do espelho frontal da fechadura

Dim. - 16,8 x 28 x 18,8 cm

€ 6.000 - 9.000

Nota: vd. exemplar semelhante em DIAS, Pedro –

“Mobiliário Indo-Português”. Moreira de Cónegos:

Imaginalis, 2013, pp. 343-344.

Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se devidamente

certificado nº 23PTLX02332C.

A tABLE BUREAU
sissoo,  ivory inlays and bone dyed green “Figures of

the Mughal court among birds and trees”, undecorated

back, interior with six drawers simulating seven with

ivory and sandalwood inlays “Tree of Life, tigers, birds

and flowers”, turned sissoo handles, iron keyhole

escutcheon, indo-portuguese, Mughal influence, 17th C.

(1st quarter), interior of the cover with inverted

decoration, restoration of the ivory inlays with the

replacement of some, minor faults and defects, missing

front lock’s escutcheon
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VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA



302 CABRAL MONCADA LEILÕES 219 | 27 DE MARÇO DE 2023

318 CAIXA COM GAVETA
Lusíada, madeira exótica esculpida em talha baixa e integralmente lacada a negro com decoração

a ouro “Enrolamentos vegetalistas com flores”, cercaduras planas com decoração a ouro

“Folhagem”, interior da tampa entalhada em talha-baixa com decoração a ouro “Águia bicéfala

entre enrolamentos vegetalistas”, interior lacado a negro, interior da gaveta com divisórias para

tinteiro e areeiro, aplicações em ferro, vertente do Sudeste Asiático - Golfo de Bengala, séc. XVI

(2ª metade), falta da tampa frontal de abater, tampa alterada e montada ao contrário, desgaste na

laca e falta do dourado da tampa, verso da gaveta com inscrição manuscrita quinhentista

indicando que pertenceu a D. Duarte de Meneses (1537-1588), vice-rei da Índia (1584-1588)

Dim. - 13,6 x 39,8 x 29,5 cm

€ 7.000 - 10.500

Nota: integrou a colecção Francisco Hipólito Raposo, Lisboa, Portugal.

Integrou a exposição “Os Construtores do Oriente Português”. Porto: Comissão Nacional para as

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1998, p. 303, nº 68.

Encontra-se representada em DIAS, Pedro – “Mobiliário Indo-Português”. Moreira de Cónegos:

Imaginalis, 2013, p. 93.

VISTA ALTERNATIVA
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A bOX wITh drAwEr
exotic wood low carved and fully black lacquered with gold decoration “Plant windings with

flowers”, gold decorated flat borders “Foliage”, interior of the cover low carved with gold

decoration “Double-headed eagle between plant windings”, black lacquered interior, interior of the

drawer with dividers for an inkwell and pounce pot, iron mounts, South East Asia - gulf of Bengala,

16th C. (2nd half), front cover is missing, the cover has been altered and mounted inside out, wear

on the lacquer and fault on the gilding on the cover, inscription on the drawer’s back indicating

that it belonged to D. Duarte de Meneses (1537-1588), viceroy of India (1584-1588)

VISTA ALTERNATIVA



319 ESCrITÓrIO
Lusíada, sissó, embutidos em marfim “Círculos secantes”,

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 sissó, frentes das gavetas com faixa embutida de

marfim “Flores de oito pétalas e quadrifólios” e centros

revestidos a placas de marfim vazado “Rede”, gaveta

central com a altura de uma gaveta e meia possuindo por

baixo uma gaveta estreita com frente composta por placa

de marfim vazado, aplicações em ferro, puxadores das

gavetas em cobre, vertente de influência Mogol, séc. XVII

(1ª metade), restauros em embutidos de marfim com

substituição de alguns, pequenas faltas e defeitos, 

falta do espelho frontal da fechadura

Dim. - 28 x 43,8 x 28 cm

€ 12.000 - 18.000

Nota: vd. exemplar semelhante em 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 23PTLX02331C.

A burEAu
sissoo,  ivory inlays “Secant Circles”, interior with seven

drawers simulating nine, the central one occupying the

height of a drawer and a half, indo-portuguese, Mughal

influence, 17th C. (1st half), restoration to the ivory inlays

with the replacement of some, minor faults and defects,

missing lock’s frontal escutcheon
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320 COFrE GrANdE
Lusíada - Arte Namban, madeira revestida a laca

polvilhada de dentículos de pele de raia e laca negra,

frisos de madrepérola, tarjas com incrustações de

madrepérola e pinturas a ouro “Triângulos”, interior

integralmente lacado a laca negra, tampa com pintura 

a ouro e vermelho “Lagostas”, ferragens em cobre

recortado, gravado e dourado, vertente Nipo-Portuguesa

- período Momoyama (1573-1615)/Edo (1615-1868), faltas

e defeitos na estrutura junto à base, pequenos restauros,

algumas faltas na laca e na decoração, falta da lingueta

da fechadura

Dim. - 30 x 46 x 25,2 cm

€ 10.000 - 15.000

Nota: vd. “Encomendas Namban - Os Portugueses no

Japão da Idade Moderna”. Lisboa: Fundação Oriente,

2010, pp. 134-135, nº 35.
A lArGE ChEST-ShApEd CASkET
Namban Art, lacquer coated wood

sprinkled with ray skin teeth and black

lacquer, mother-of-pearl friezes, stripes

with mother-of-pearl inlays and gold

painting “Triangles”, fully black lacquered

interior, cover with gold and red painting

“Lobsters”, scalloped, engraved and gilt

copper mounts, nippo-portuguese -

Momoyama period (1573-1615), faults and

defects in the structure close to the base,

small restoration, some faults in the lacquer

and decoration, missing lock’s latch

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA
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321 COFrE GrANdE
Lusíada - Arte Namban, madeira revestida a laca

polvilhada com dentículos de pele de raia e laca

negra, frisos de madrepérola, tarjas com

incrustações de madrepérola e pinturas a ouro

“Triângulos” e “Quadrados colocados canto-a-

canto”, interior integralmente lacado a laca negra,

interior da tampa com pintura a ouro e prata

“Ramos de feijoeiro do Japão”, ferragens em cobre

recortado, gravado e vazado, vertente Nipo-

Portuguesa - período Momoyama (1573-1615)/Edo

(1615-1868), grande falta num dos revestimentos na

laca das costas, faltas e defeitos, parte superior do

espelho da fechadura, lingueta da fechadura,

argolas das pegas laterais e um dos pequenos

espelhos (que ocultam, pelo interior, os espigões

das argolas de fixação das pegas) posteriores

Dim. - 22 x 40 x 19,5 cm

€ 8.000 - 12.000

Nota: integrou a colecção Francisco Hipólito

Raposo, conforme etiquetas coladas no verso.

Integrou a exposição “Namban” realizada na

Fundação Calouste Gulbenkian e a exposição

“Europália 89 - Japão”, conforme etiquetas coladas

no fundo exterior.

Integrou a exposição Arte Namban na Fundação

Calouste Gulbenkian, 1981 - vd.

https://gulbenkian.pt/historia-das-

exposicoes/exhibitions/423/ - consultado a 26-01-

2023 às 18:12.

Encontra-se reproduzido em PINTO, Maria Helena

Mendes - “Lacas Namban em Portugal - Presença

portuguesa no Japão”. Lisboa: Fundação Oriente /

Edições Inapa, 1990, p. 48

A lArGE ChEST-ShApEd CASkET
Namban Art, lacquer coated wood sprinkled

with ray skin teeth and black lacquer, 

mother-of-pearl friezes, stripes with mother-of-

pearl inlays and gold paintings “Triangles” and

“Squares placed corner-to-corner”, interior fully

lacquered with black lacquer, cover interior

with gold and silver painting “Branches of

beans from Japan”, scalloped, engraved and

pierced copper mounts, nippo-portuguese -

Momoyama period (1573-1615), huge fault in

one of the lacquer back coatings, faults and

defects, upper part of the lock’s escutcheon,

lock’s latch, side handle rings and one of the

later small escutcheons (which hide, on the

inside, the spikes of the handle fixing rings
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VISTA ALTERNATIVA
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A burEAu
Namban Art, wood fully coated with black lacquer,

decoration with randomly placed mother-of-pearl inlays,

polylobed reserves with mother-of-pearl inlays and gold

and brown paintings “Birds and branches of various

plants”, mother-of-pearl friezes and stripes with mother-

of-pearl inlays and gold decoration “Secant circles with

quatrefoil inside” , interior with eight drawers occupying

the central one the height of two, scalloped, engraved and

gilt copper mounts, nippo-portuguese, restoration, minor

faults and defects on lacquer and decoration, early Edo

period (1615-1868)

VISTA ALTERNATIVA
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322 ESCrITÓrIO
Lusíada - Arte Namban, madeira integralmente revestida a laca negra, decoração com

incrustações de madrepérola colocadas aleatoriamente, reservas polilobadas com

incrustações de madrepérola e pinturas a ouro e castanho “Aves e ramos de diversas

plantas”, frisos de madrepérola e tarjas com inscrustações de madrepérola e decoração

a ouro “Círculos secantes possuindo no interior quadrifólio”, interior com oito gavetas

ocupando a central a altura de duas idas de gavetas, ferragens em cobre recortado,

gravado e dourado, vertente Nipo-Portuguesa - período Momoyama (1573-1615)/Edo

(1615-1868), restauros, pequenas faltas e defeitos na laca e na decoração

Dim. - 33,5 x 44 x 31 cm

€ 16.000 - 24.000

Nota: vd. PINTO, Maria Helena Mendes - “Lacas Namban em Portugal - Presença

portuguesa no Japão”. Lisboa: Fundação Oriente/Edições Inapa, 1990, p. 92.
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323 pAr dE CONTAdOrES dE duAS pOrTAS
madeira sulcada com revestimento a laca dita de

«Coromandel», decoração policromada “Paisagem oriental”

e “Flores”, interior com oito gavetas ocupando a gaveta

central a altura de duas idas de gavetas, ferragens em

cobre recortado, gravado e dourado, Chineses - reinado

Kangxi (1662-1722), pequenos restauros, pequenos

defeitos, diversas faltas no lacado e na decoração, 

gavetas com inscrições em caracteres chineses para

marcação da posição das mesmas

Dim. - 41 x 50 x 33,5 cm

€ 10.000 - 15.000

A pAIr OF TwO-dOOr CAbINETS
grooved wood coated with «Coromandel» lacquer,

polychrome decoration “Oriental landscape” and “Flowers”,

interior with eight drawers occupying the central drawer

the height of two, scalloped, engraved and gilt copper

mounts, Chinese - Kangxi Period (1662-1722), small

restoration, minor defects, several faults on lacquering and

decoration, drawers with inscriptions in Chinese characters

for marking the position in the cabinet



314

324 bANdEJA pEQuENA dE AbA rAMpAdA
madeira entalhada, pintada e dourada “Flores e enrolamentos

vegetalistas”, Portuguesa, séc. XVII, pequenas faltas e defeitos

na estrutura e na decoração, restauros na decoração, desgaste

no dourado

Dim. - 3,5 x 25,5 x 18,5 cm

€ 600 - 900

Proveniência: Colecção Jeanne e João Pinto de Figueiredo.

Nota: bandeja com características semelhantes integra o

espólio do Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa - vd.

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

onsultar.aspx?IdReg=261114 - consultado a 02-02-2023 às

9:26.

Estante de missal Lusíada (séc. XVII) com decoração muito

semelhante em “Turn of the Sea - Art from the Eastern Trade

Routes”. Londres: Jorge Welsh Books - Research & Publishing,

2017, p. 322, fig. 60.

Trata-se de uma bandeja inspirada nas bandejas originais

Lusíadas produzidas nas vertentes indo-portuguesa e do

Sueste Asiático na transição do século XVI para o século XVII -

vd. DIAS, Pedro - “Mobiliário Indo-Português”. Moreira de

Cónegos: Imaginalis, 2013, p. 98.

325 COFrE
couro, decoração relevada e vazada “Animais”, 

ferragens em ferro, Peru - Cusco, séc. XVII/XVIII, 

pequenos defeitos

Dim. - 11 x 17 x 11,5 cm

€ 800 - 1.200

A CASkET
leather, pierced decoration en relief, iron mounts. 

Peru - Cuzco, 17th/18th C., convex cover, minor defects

A SMAll TrAy wITh rAMpEd rIM
carved, painted and gilt wood “Flowers and plant

windings”, Portuguese, 17th C., minor faults and

defects in the structure and decoration,

restoration on decoration, wear to the gilt

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA
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326 ArCA pEQuENA COM GAVETA
pau-santo com entalhamentos, frisos tremidos, painéis com marchetaria de

cedro, pau-santo e osso “Quadrados colocados canto-a-canto”, ferragens

em ferro, Açoriana, séc. XVII/XVIII, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 33 x 51 x 27 cm

€ 2.500 - 3.750

A SMAll ChEST wITh drAwEr
carved Brazilian rosewood, ripple moulded friezes, panels with cedar,

Brazilian rosewood and bone marquetry “Squares placed corner-by-corner”,

iron mounts, Portuguese - Azores, 17th/18th C., small faults and defects



327 CAIXA
madeira revestida a placas de madrepérola relevada, vazada 

e gravada “Adoração dos Pastores” e “Aves, frutos e flores”,

saiais, pilastras e pés recortados, interior com frisos em

material simulando marfim, interior revestido a seda vermelha,

Europeia, séc. XIX, uma reserva frontal com falta de uma

aplicação de madrepérola, pequenos defeitos na entrada 

da chave, outras pequenas faltas e defeitos

Dim. - 11 x 25,5 x 18,5 cm

€ 600 - 900

328 CAIXA COM GAVETA
sissó, faixas com marchetaria de marfim, 

marfim tingido de verde e micromosaico

«sadeli» “Desenhos geométricos”, interior 

em sândalo, ferragens em bronze, Indiana -

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

restauros, pequenos defeitos, bandeja

compartimentada do interior posterior

Dim. - 12 x 35,5 x 27,5 cm

€ 1.000 - 1.500

A bOX wITh drAwEr
teak, ivory marquetry, green dyed ivory and «sadeli»

micromosaic “Geometric drawings” bronze mounts,

partitioned interior, Indian, 19th C., small restoration,

minor defects

VISTA ALTERNATIVA

Nota: vd. JAFFER, Amin - “Furniture from British

India and Ceylon - A Catalogue of the Collections in

the Victoria and Albert Museum and The Peabody

Essex Museum”. Essex: Peabody Essex Museum,

2001, pp. 172-221

Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se devidamente

certificado: nº PT/C-1009/2008.

A bOX
wood coated with pierced and engraved mother-of-

pearl plaques en relief “Adoration of the Shepherds” and

“Birds, fruits and flowers”, scalloped skirts, pilasters and

feet, interior with friezes simulating ivory, interior red silk

lined, European, 19th C., a front reserve missing a

mother-of-pearl mount, keyhole with minor defects,

other minor faults and defects
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329 CAIXA
teca integralmente revestida a placas de marfim, centro da tampa com

placa de tartaruga colocada sobre folha de ouro, marfim com decoração

gravada com fundos preenchidos a negro “Flores”, pegas e espelho da

fechadura em prata, interior com escaninho, gaveta e compartimentos,

Indiana - Vizagapatam, séc. XVIII, pequenos restauros, pequenas faltas 

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

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

Dim. - 9 x 29,5 x 21 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. JAFFER, Amin - “Furniture from British India and Ceylon - A

Catalogue of the Collections in the Victoria and Albert Museum and The

Peabody Essex Museum”. Essex: Peabody Essex Museum, 2001, pp. 172-221.

Este lote está sujeito às restrições CITES de exportação/importação 

e encontra-se devidamente certificado: nº 22PTLX07250C.

A bOX
teak fully coated with ivory and tortoiseshell plaques, ivory with engraved

decoration with black filled grooves “Flowers”, silver handles and keyhole

escutcheon, partitoned interior, India - Vizagapatam, 18th C., small

restoration, minor defects, unmarked silver pursuant to Decreto-Lei 

No. 120/2017, of September 15 - art. 2nd, nº 2, subparagraph c)
A wrITING CASE wITh drAwEr
sandalwood fully covered with ivory

plaques, engraved decoration with black

filled grooves “Vessels and Houses” and

“Flowers”, India - Vizagapatam, 18th/19th C.,

minor defects, a gift’s english manuscript

dedication, dated 1912, 

on the bootom

VISTA ALTERNATIVA

330 CAIXA dE ESCrITA COM GAVETA
sândalo integralmente revestido a placas de marfim,

decoração gravada com fundos preenchidos a negro

“Nau, embarcações asiáticas e casario”, faixas com

“Flores”, Indiana - Vizagapatam, séc. XVIII/XIX,

pequenos defeitos, dedicatória de oferta manuscrita 

em inglês, datada de 1912, no fundo

Dim. - 10 x 32,5 x 25,5 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. JAFFER, Amin - “Furniture from British India

and Ceylon - A Catalogue of the Collections in the

Victoria and Albert Museum and The Peabody Essex

Museum”. Essex: Peabody Essex Museum, 2001, 

p. 204, nº 48.

Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se devidamente

certificado: nº 22PTLX07251C.
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331 MÓVEl pEQuENO dE MESA COM TAMpA
FrONTAl dE lEVANTAr
madeira lacada a negro com decoração a

dourado “Flores”, interior com cinco gavetas

de dimensões diversas, ferragens e

puxadores em cobre gravado e dourado,

Japonesa - período Meiji (1868-1912),

pequenos restauros, pequenos defeitos

Dim. - 29 x 25 x 20 cm

€ 1.400 - 2.100

A bOX wITh lIFTING FrONT
black lacquered wood with gilt

decoration “Flowers”, gilt copper

mounts and handles, Japanese - Meiji

period (1868-1912), small restoration

VISTA ALTERNATIVA
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332 CONTAdOr dE SEIS 
GAVETAS COM TrEMpE
estilo Lusíada, teca e outras

madeiras, revestimento parcial

a sissó, embutidos de ébano 

e marfim “Círculos secantes”,

trempe com uma gaveta

simulando duas e um gavetão,

pernas esculpidas “Nagini”,

ferragens e aplicações em

latão rendilhado e dourado, 

ao gosto da vertente ~

Indo-Portuguesa, 

séc. XIX, adaptação de partes

antigas, pequenos defeitos,

falta da chave

Dim. - 103 x 59,5 x 37 cm

€ 4.000 - 6.000

Proveniência: Colecção Jeanne

e João Pinto de Figueiredo.

Este lote está sujeito às

restrições CITES de

exportação/importação e

encontra-se devidamente

certificado: nº 23PTLX00514C.

A CAbINET OF SIX drAwErS wITh STANd
teak and other woods, partial Brazilian rosewood coating,

ebony and ivory inlays “Secant circles”, stand with two

drawers simulating two and a large drawer, carved “Nagas”

legs, gilt and laced brass mounts and applications, the

Indo-Portuguese manner, 19th C., adaptation of old parts,

minor defects, key missing
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333 pISTOlA dE pErCuSSãO dE CANOS rOTATIVOS
Lusíada, ferro, latão, madeira, estanho e osso, carranca do punho

com mascarão em latão “Vixnu”, olhos e dentes com movimento,

vertente Indo-Portuguesa, séc. XVIII, adaptação para percussão

do séc. XIX (meados), mecanismos a carecer de revisão

Dim. - 25,5 cm

€ 1.000 - 1.500

A TurNOVEr dOublE bArrEl 
pErCuSSION pISTOl
iron, brass, wood, tin and bone, wooden

grip with brass butt mask “Vishnu”, 

eyes and teeth with movement, 

Indo-Portuguese, 18th C., adaptation for

19th C. (mid) percussion, mechanisms

requiring maintenance

Nota: vd. NOBRE, Eduardo: «As Armas e os Barões».

lisboa: Quimera Editores, 2004, pg. 206, nº 189.

Vinxu é a segunda figura da trindade sagrada dos

hindus, na sua quarta encarnação – Naxarium Avatar.

Com o seu aspeto de homem-leão, tinha o poder de

irradiar fogo, o que justificaria que os armeiros goeses

o representassem no punho de uma pistola.

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA

334 TSubA (GuArdA dE ESpAdA)
Lusíada - Arte Namban, ferro, decoração vazada

“Cruz”, 

vertente Nipo-Portuguesa - período Momoyama

(1573-1615), sinais de oxidação

Dim. - 9 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. catálogo da exposição “Os Construtores

do Oriente Português”, realizada no Edificio da

Alfândega, Porto, 1998, Porto: Comissão Nacional

para as Comemorações dos Descobrimentos

Portugueses, 1998, p. 263, nºs 29-30; e “AR-PAB”.

Porto: V.O.C. Antiguidades, 2014, p. 70.

335 TSubA (GuArdA dE ESpAdA)
Lusíada - Arte Namban, ferro, decoração vazada

“Cruz”, 

vertente Nipo-Portuguesa - período Momoyama

(1573-1615), sinais de oxidação

Dim. - 9,5 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. catálogo da exposição “Os Construtores

do Oriente Português”, realizada no Edificio da

Alfândega, Porto, 1998, Porto: Comissão Nacional

para as Comemorações dos Descobrimentos

Portugueses, 1998, p. 263, nºs 29-30; e “AR-PAB”.

Porto: V.O.C. Antiguidades, 2014, p. 70.

A TSubA (SwOrd GuArd)
Namban Art, iron, pierced

decoration “Cross”, nippo-

portuguese - Momoyama period

(1573-1615), oxidation signs

A TSubA (SwOrd GuArd)
Namban Art, iron, pierced

decoration “Cross”, nippo-

portuguese - Momoyama period

(1573-1615), oxidation signs

VISTA ALTERNATIVA
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336 OlIFANTE
marfim, relevos e frisos relevados, Africano -

provavelmente Lega - actual República Democrática

do Congo, séc. XVIII/XIX, pequenas faltas no bordo

Dim. - 49 cm

€ 1.700 - 2.550

Nota: Este lote está sujeito às restrições CITES de

exportação/importação e encontra-se devidamente

certificado nº 22PTLX04171.

AN OlIphANT
ivory, reliefs and frizes en relief,

African, 18th/19th C., minor

faults on the edge

337 krIS dE lâMINA FlAMEJANTE
punho e bainha em sissó, punho esculpido “Ganesh”,

bainha entalhada “Fauces de leão e volutas”, anilha em

metal relevado e dourado com aplicações de pedras duras

de cor rosa e azul, lâmina em aço, sudeste asiático, séc. XX

(inícios), pequenos defeitos

Dim. - 61 cm

€ 400 - 600

A FlAMING blAdE krIS
sissoo hilt and scabbard, “Ganesh” carved hilt,

engraved scabbard “Lion’s fauces and volutes”,

engraved and gilt metal ring with pink and blue

pietra dura applications, steel blade, Southeast

Asia, 20th C. (early), minor defects

VISTA ALTERNATIVA
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338 SENhOrA COM MENINO E CãO - 
pOSSIVElMENTE NOSSA SENhOrA 
COM O MENINO JESuS
iluminura - aguarela opaca e tinta -

sobre papel, Índia Mogol, séc. XVII/XVIII,

pequenas faltas e destacamentos na

camada pictórica

Dim. - 19,8 x 12,2 cm

€ 3.600 - 5.400

lAdy wITh ChIld ANd dOG 
- pOSSIbly Our lAdy 
wITh ChIld JESuS
illumination - opaque watercolour and

ink - on paper, Mughal India, 17th/18th C.,

minor faults and detachments on the

pictorial layer

339 AlMOFArIz pEQuENO
Lusíada, marfim torneado, séc. XVI/XVII, pequena falta no

bordo, uma falta grande e outras pequenas faltas na base

Dim. - 10,5 cm

€ 500 - 750

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 SMAll MOrTAr
turned ivory, 16th/17th C., minor fault on the edge, a large

fault and other minor faults on the base
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340 pAr dE ESpElhOS
molduras em madeira entalhada e dourada

“Figuras femininas aladas e mascarões”, Europeus,

séc. XVIII, restauro no dourado, uma cimalha

restaurada, duas sereias com parte de asas

partidas, outras pequenas faltas, uma moldura

com vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 66 x 32,5 cm

€ 500 - 750

A pAIr OF MIrrOrS
carved and gilt wood frames “Winged mermaids”,

European, 18th C., a restored cornice, two

mermaids with part of their wings broken, other

minor faults, a frame with traces of wood insects

341 pAr dE ESpElhOS
molduras em madeira entalhada e dourada, Europeus, 

séc. XVIII (1ª metade), algumas faltas no dourado, 

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 43 x 54 cm

€ 1.000 - 1.500

342 MOldurA
D. José (1750-1777), castalho entalhado,

marmoreado e dourado, Portuguesa, pequenos

restauros, colagem na cimalha, pequenas faltas

no marmoreado e no dourado

Dim. - 64 x 43 cm

€ 1.000 - 1.500

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

marbled and gilt chestnut, Portuguese, small

restoration, glueing on the cornice, minor faults

on the marbled and gilding

Proveniência: Colecção Jeanne 

e João Pinto de Figueiredo.

A pAIr OF MIrrOrS
carved and gilt wood frames,

Portuguese, 18th C., some

faults on the gilding, traces 

of wood insects
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A mirror
carved, pierced and gilt wood frame “Volutes”,

European, 20th C., restoration, minor faults on

the extremities

343 EspElho
moldura em madeira entalhada, vazada e dourada

“Volutas”, Europeu, séc. XX, 

restauros, pequenas faltas nas extremidades

Dim. - 226 x 170 cm

€ 1.800 - 2.700



344 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 Cirene) 35,5 cm; 

(maquineta) 104 x 74,5 x 60,5 cm

€ 2.800 - 4.200

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

345 sAcrário
madeira entalhada pintada e dourada “Pilastras e

enrolamentos vegetalistas”, porta entalhada “Agnus

Dei”, Espanhol, séc. XVII, faltas e defeitos, vestígios

de insectos xilófagos

Dim. - 68 x 69 x 47 cm

€ 1.500 - 2.250

A tAbErnAclE
carved, painted

and gilt wood

“Pillasters and

plant windings”,

carved door

“Agnus Dei”,

Spanish, 17th C.,

faults and

defects, traces of

wood insectes

VISTA ALTERNATIVA
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346 orAtório
D. José (1750-1777), pau-santo com

entalhamentos, interior com fundo e tecto

pintados e dourados “Flores”, interior com

Calvário: “Cristo crucificado, Nossa Senhora

e São João”, esculturas em madeira dourada

e policromada, base e cruz em pau-santo

com entalhamentos e aplicações de prata

relevada, resplendores em prata com

encastoamento de vidros coloridos sendo

um parcialmente dourado, peanhas em

madeira entalhada e dourada, Português,

séc. XVIII (2ª metade), pequenos restauros,

pequenas colagens, falta na cimalha, outras

pequenas faltas, 

pratas sem marcas, ao abrigo do Decreto-

Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, 

nº 2, alínea c)

Dim. - (oratório) 162 x 90 x 32,5 cm;

(escultura de Cristo) 31,5 cm; 

(outras esculturas) 28,5 cm

€ 6.000 - 9.000

Nota: vd. FREIRE, Fernanda Castro -

“Mobiliário - volume II”. Lisboa: Fundação

Ricardo do Espírito Santo Silva, 2001, p. 148.

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

carved Brazilian rosewood, interior with

painted and gilt background and ceiling

“Flowers”, interior with Calvary “Crucified

Christ, Our Lady and Saint John”, gilt and

polychrome wooden sculptures, Brazilian

rosewood base and cross with carvings and

silver mounts en relief, silver halos with

coloured glass inlay, one of which is partially

gilt, carved and gilt wooden pedestals,

Portuguese, 18th C. (2nd half), small

restoration and glueing, minor faults,

unmarked silver, pursuant to Decreto-Lei

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

subparagraph c)
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347 pApElEirA dE EstrAdo
D. João V (1706-1750), nogueira, tampo com embutidos de

vinhático, interior com porta, gavetas, escaninhos e

segredos, puxadores em bronze, Portuguesa, pequenas

faltas e defeitos, pés e costas com vestígios de insectos

xilófagos

Dim. - 56 x 54,5 x 35 cm

€ 800 - 1.200

Nota: vd. PROENÇA, José António - “Mobiliário da Casa-

Museu Dr. Anastácio Gonçalves”. Lisboa: Instituto

Português de Museus, 2002, p. 128, nº 48.

A burEAu
D. João V, King of Portugal (1706-1750), walnut, top with

mahogany inlays, interior with door, drawers, pigeonholes

and secrets, bronze handles, Portuguese, minor faults and

defects, feet and back with traces of wood insects

348 ArcAz
D. João V (1706-1750),

cedro, frente das gavetas

com moldados, ferragens

em ferro, Brasileiro,

pequenos restauros, faltas,

pequenos defeitos

Dim. - 119 x 126,5 x 72,5 cm

€ 400 - 600

A chEst of drAwErs
D. João V, King of Portugal

(1706-1750), cedar, front of

drawers with mouldings,

iron mounts, Brazilian, 

small restoration, 

faults, minor defects
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349 pAr dE cAdEirAs dE brAços (frAilEiros)
pau-santo, colunas, pernas e travejamento torneados 

e espiralados, braços com parte inferior espiralada 

e extremidades esculpidas “Fauces de leão”, assento e costas

estofados a veludo com tachas de cobre, assentos com franja

de fio metálico, Portuguesas, séc. XVII (meados), 

pequenos defeitos, desgaste no veludo, 

uma cadeira com falta de duas tachas

Dim. - 104 x 61,5 x 67,5 cm

€ 1.600 - 2.400

Nota: vd. “Mobiliário nas colecção particulares de Arouca”.

Arouca: Associação para a Defesa da Cultura

Arouquense/Museu de Aveiro, 1986, p. 30, nº 19.

A pAir of ArmchAirs
Brazilian rosewood, turned and spiraled columns, legs and

stretchers, arms with spiraled lower part and sculpted ends

“Lion’s Fauces”, seat and back velvet upholstered with copper

studs, seats with metallic thread fringe, Portuguese, 17th C.

(mid), minor defects, wear to velvet, chair missing two studs
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350 cómodA
D. José (1750-1777)/D. Maria I (1777-1816), pau-santo,

pilastras e pés com entalhamentos, ferragens em

bronze relevado e dourado, Portuguesa, pequenos

restauros, pequenas faltas e defeitos, costas com

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 91 x 127,5 x 60,5 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. FREIRE, Fernanda Castro - “Mobiliário -

volume II”. Lisboa: Fundação Ricardo do Espírito

Santo Silva, 2001, p. 273, inv. 974.

A chEst of drAwErs
D. José I, King of Portugal (1750-1777)/D. Maria I,

Queen of Portugal (1777-1816), Brazilian rosewood,

carved pilasters and feet, gilt bronze mounts en relief,

Portuguese, small restoration, minor faults and

defects, back with traces of wood insects
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351 cómodA
D. Maria I (1777-1816), pau-santo, Portuguesa,

restauros, pequenos faltas e defeitos, ferragens

não originais em bronze relevado, costas com

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 81 x 98 x 52 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. PROENÇA, José António - “A colecção

de mobiliário do Museu-Biblioteca Condes de

Castro Guimarães, Lisboa: Câmara Municipal de

Cascais, 2009, pp. 138-139, cat. 30.

A chEst of drAwErs
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), Brazilian

rosewood, Portuguese, restoration, minor faults

and defects, non-original bronze mounts en relief,

back with traces of wood insects
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352 pAr dE colunAs cAnElAdAs
castanho dourado, capitéis

entalhados, Portuguesas, séc. XVIII,

restauros, faltas na estrutura,

faltas no dourado 

Dim. - 172 cm

€ 1.400 - 2.100

A pAir of flutEd columns
gilt chestnut, carved capitals,

Portuguese, 18th C., restoration, faults

in the structure and gilding

353 pAr dE colunAs ovAis
mármore, decoração canelada,

Portuguesas, séc. XX

Dim. - 85 cm

€ 500 - 750

A pAir of ovAl columns
marble, fluted decoration, Portuguese,

20th C.
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354 pAr dE colunAs EspirAlAdAs
barrocas, castanho entalhado “Anjos,

parras e cachos de uvas”,

Portuguesas, séc. XVIII (1ª metade),

pequenos restauros, pequenas faltas,

ausência de policromia e de dourado

Dim. - 185,5 cm

€ 2.400 - 3.600

Nota: integraram o retábulo que 

se encontrava na Igreja de Fridão,

Amarante, sendo passíveis de

atribuição ao escultor Frei José

António Vilaça.

A pAir of spirAl columns
Baroque, carved chestnut “Angels,

vines and bunches of grapes”,

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

restoration, minor faults, absence of

polychrome and gilding
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355 dioGo pErEirA - Act. c. 1630-1658
INCÊNDIO DE TRÓIA
óleo sobre tela, reentelado, pequenos restauros, 

não assinado

Dim. - 90 x 95 cm

€ 15.000 - 22.500

Nota: integrou a 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, encontrando-se reproduzido no

respectivo catálogo. Lisboa: Gabinete das Relações

Internacionais, 2001, pp. 154 e 155, nº 31, onde as

medidas se encontram erradas.

thE firE of troy
oil on canvas, relined, small restoration, unsigned
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356 AlfrEdo KEil 1850-1907
PAISAGEM COM GADO
óleo sobre cartão, assinado

Dim. - 21 x 14 cm

€ 1.800 - 2.700

lAndscApE with cAttlE
oil on cardboard, signed
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357 JosÉ JÚlio dE sousA pinto 1856-1939
PAISAGEM
óleo sobre madeira, 

assinado e datado de 1894

Dim. - 22 x 34 cm

€ 2.000 - 3.000

A lAndscApE
oil on wood, signed and dated 1894
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358 JEAn pillEmEnt 1728-1808
PAISAGEM COM FIGURAS
pastel sobre papel, assinado

Dim. - 50 x 65 cm

€ 12.000 - 18.000

A lAndscApE with fiGurEs
pastel on paper, signed
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359 Acácio lino 1878-1956
CAMPONESES NA DESFOLHADA
óleo sobre tela, ínfima falta na camada

pictórica, assinado e datado de 1935

Dim. - 60 x 90 cm

€ 6.000 - 9.000

pEAsAnts
oil on canvas, minor fault on the

pictorial layer, signed and dated 1935
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360 cArlos rEis 1863-1940
PAISAGEM RURAL COM FIGURAS
óleo sobre tela, assinado

Dim. - 57 x 75 cm

€ 30.000 - 45.000

A countrysidE lAndscApE
with fiGurEs
oil on canvas, signed
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361 António sAÚdE 1875-1958
PAISAGEM CAMPESTRE
óleo sobre tela, assinado 

e datado de 1927

Dim. - 60 x 40 cm

€ 2.800 - 4.200

A country lAndscApE
oil on canvas, signed and

dated 1927
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362 JoÃo vAz 1859-1931
“MARINHA, SADO”
óleo sobre tela, reentelado, assinado

Dim. - 32,5 x 49,5 cm

€ 8.000 - 12.000

Nota: 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. 189, nº 191.

“mArinhA, sAdo”
oil on canvas, relined, signed
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363 JoÃo rEis 1899-1982
PAISAGEM CAMPESTRE
COM FIGURA
óleo sobre madeira, assinado

Dim. - 31,5 x 50 cm

€ 1.500 - 2.250

A countrysidE
lAndscApE with fiGurE
oil on wood, signed
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364 silvA porto 1850-1893
PAISAGEM COM CARVALHOS
óleo sobre tela, tela reforçada, 

não assinado, verso com

carimbo do leilão de 1893

Dim. - 55,5 x 42 cm

€ 5.500 - 8.250

lAndscApE with oAKs
oil on canvas, reinforced canvas,

unsigned, back with 1893

auction stamp
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365 JAimE isidoro 1924-2009
CASARIO
óleo sobre madeira de castanho, 

assinado

Dim. - 38,5 x 51,5 cm

€ 1.200 - 1.800

housEs
oil on chestnut wood, signed
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366 tÚlio victorino 1906-1967
PESCADORES NA PRAIA
tríptico - óleo sobre tela, faltas na camada

pictórica, grade e moldura com vestígios de

insectos xilófagos, assinado e datado de 1963

Dim. - (o maior) 66 x 49 cm; 

(os menores) 61 x 46 cm;

(total com moldura) 80 x 160 cm

€ 8.000 - 12.000

fishErmEn At thE bEAch
a triptych - oil on canvas, faults on the pictorial

layer, grid and frame with traces of wood

insects, signed and dated 1963
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367 AlfrEdo roQuE GAmEiro 1864-1935
PAISAGEM COM MOINHO E FIGURAS
aguarela sobre papel, pequenas faltas 

no suporte, assinada

Dim. - 22 x 30 cm

€ 1.800 - 2.700

A lAndscApE with windmill And fiGurEs
watercolour on paper, minor faults 

on the support, signed

368 mAnuEl roQuE GAmEiro 1892-1944
“A TARDE EM AVÔ”
aguarela sobre papel, 

não assinada

Dim. - 17,5 x 17 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: autenticado no verso por Màmia (Maria

Emília) Roque Gameiro, filha do Autor.

“A tArdE Em Avô”
watercolour on paper, unsigned
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369 REi D. CARlOS 1863-1908
SEM TÍTULO
aguarela sobre cartão, 

assinada e datada de 1884

Dim. - 33 x 23,5 cm

€ 3.000 - 4.500

UntitlED
watercolour on cardboard,

signed and dated 1884

370 JORGE BARRADAS 1894-1971
SEM TÍTULO
tinta da China e aguarela sobre

papel, assinada e datada de 1926

Dim. - 22 x 21 cm

€ 1.000 - 1.500

UntitlED
Indian ink and watercolour on paper,

signed and dated 1926
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PARt Of A tABlEwARE
Chinese export porcelain, «Imari» polychrome and gilt

decoration “Vase with flowers”, oval tureen with platter,

pair of smaller oval tureens with adapted platters, pair of

oval fish platters with grills, two large oval platters, two

pairs of smaller platters, a tureen platter, three soup

plates, seven large plates and ten flat plates, Qianlong

period (1736-1795), large tureen with glued cover finial,

two restored soup plates, three larger plates restored, one

larger plate with chips restored, three flat plates restored

and two flat plates with chips restored, some wear on the

gilding, some pieces with small chips
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371 PARtE DE SERviçO DE mESA
porcelana Chinesa de exportação, decoração «Imari» policromada e dourada “Vaso com

flores”, composto por terrina oval com travessa, par de terrinas ovais menores com travessas

adaptadas, par de travessas peixeiras ovais com grelhas, duas travessas grandes, dois pares de

travessas menores, travessa de terrina, três pratos de sopa, sete pratos rasos maiores e dez

pratos rasos menores, reinado Qianlong (1736-1795), terrina grande com pomo da tampa

colado, dois pratos de sopa restaurados, três pratos maiores restaurados, um prato maior com

esbeiçadelas restauradas, três pratos rasos restaurados e dois pratos rasos com esbeiçadelas

restauradas, algum desgaste no dourado, algumas peças com pequenas esbeiçadelas

Dim. - (terrina) 21 x 32,5 x 22,5 cm; (travessa) 4,5 x 37,5 x 30,7 cm

€ 12.000 - 18.000
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372 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

€ 1.000 - 1.500

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.

A PlAttER
Chinese export porcelain ,

polychrome and gilt decoration

“Pseudo Tobacco Leaf”,

Qianlong period (1736-1795),

wear on decoration

373 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

€ 400 - 600

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

VISTA ALTERNATIVA
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374 PRAtO GRAnDE RECORtADO
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada e

dourada “Folha de Tabaco com

faisões”, reinado Qianlong 

(1736-1795), cabelo, pequenas

esbeiçadelas, faltas no vidrado,

ligeiro desgaste na decoração

Dim. - 34 cm

€ 1.200 - 1.800

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, pp. 102-105.

A SCAllOPED lARGE PlAtE
Chinese export porcelain,

“Tobacco Leaf” polychrome 

and gilt decoration “Pheasants

and flowers”, Qianlong period

(1736-1795), hairline, small chips,

faults on the glaze, wear 

on decoration

375 tRAvESSA GRAnDE OitAvADA
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada

e dourada “Pseudo Folha de Tabaco”, reinado Qianlong

(1736-1795), pequena esbeiçadela, desgaste na decoração

Dim. - 46,2 x 38 cm

€ 1.500 - 2.250

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, pp. 142-145.

A lARGE
OCtAGOnAl
PlAttER
Chinese export

porcelain,

Polychrome and

gilt «Tea Leaf»

decoration

“Flowers and

leaves”, Qianlong

period (1736-1795),

small chip, wear 

on decoration
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376 lEitEiRA
porcelana Chinesa de exportação, decoração

«Imari» policromada e dourada “Casal europeu” 

- tradicionalmente considerado como

representando Diederik Durven (Governador da

V.O.C. de 1729 a 1732) e Anna Catharina de Roo,

reinado Qianlong (1736-1795), falta da tampa

Dim. - 9 cm

€ 500 - 750

Nota: vd. HERVOUET, François et Nicole;

BRUNEAU, Yves - “La Porcelaine des

Compagnies des Indes à Décor Occidental”. Paris:

Flammarion, 1986, p. 152, nº 7.31; VEIGA, Jorge

Getúlio - “Chinese Export Porcelain in Private

Brasilian Collections”. London: Han-Shan Tang,

1989, p. 81, nº 56; e BEURDELEY, Michel -

Porcelaine de la Compagnie des Indes. Fribourg:

Office du Livre, 1962, p. 198, nº 192.

A milk JUG
Chinese export porcelain, polychrome 

and gilt «Imari» decoration “European couple” 

- traditionally considered to represent Diederik

Durven (Governor of the V.O.C. from 1729 to

1732) and Anna Catharina de Roo, Qianlong

period (1736-1795), missing coiver

377 CEStO 
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Jardim com flores”,

pegas relevadas, reinado Qianlong (1736-1795),

pequenas faltas no vidrado

Dim. - 9,2 x 38 x 28,1 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: exemplar idêntico

integra a colecção do

Palácio Nacional da Pena,

Sintra - vd. CARNEIRO, José

Manuel Martins - “Porcelanas

Orientais do Palácio

Nacional da Pena. Lisboa:

Instituto Português do

Património Cultural, 1989,

pp. 88-89.

A BASkEt
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration “Garden with flowers”, handles en

relief , Qianlong period (1736-1795), minor faults

on the glaze
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378 tERRinA OvAl
porcelana Chinesa de exportação,

decoração a azul, «rouge-de-fer» e dourado

“Dame au parasol”, segundo desenho 

de Cornellis Pronk (1759-1691), reinado

Qianlong (1736-1795), corpo e tampa

restaurados, algum desgaste no dourado

Dim. - 21 x 30 x 19,5 cm

€ 7.500 - 11.250

Nota: vd. HOWARD, David; AYERS, John -

“China for the West - Chinese Porcelaine

and other decorative arts export illustrated

from the Mottahedeh Collection”. London:

Sotheby Park Barnet, 1978, vol. II, p. 299, nº

292; VEIGA, Jorge Getúlio - “Chinese Export

Porcelain in Private Brasilian Collections”.

London: Han-Shan Tang, 1989, p. 80, nº 55;

e BEURDELEY, Michel - Porcelaine de la

Compagnie des Indes. Fribourg: Office du

Livre, 1962, p. 60, nºs 32-35.

VISTA ALTERNATIVA

An OvAl tUREEn
Chinese export porcelain, blue, «rouge-de-fer» and gilt

decoration “Dame au parasol”, according to a drawing by

Cornellis Pronk (1759-1691), restored body and cover,

some wear to the gilt
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379 PAR DE PRAtOS 
RECORtADOS
porcelana Chinesa de

exportação, decoração

policromada e dourado

“Flautista e flores”, reinado

Qianlong (1736-1795), 

um prato com ínfimas

esbeiçadelas, ligeiro 

desgaste no dourado

Dim. - (maior) 21 cm

€ 700 - 1.050

Nota: vd. HERVOUET,

François et Nicole;

BRUNEAU, Yves - “La

Porcelaine des Compagnies

des Indes à Décor

Occidental”. Paris:

Flammarion, 1986; p. 186, 

fig. 8.10.o; e ALVES,

Filomena; ALVES, Paulo -

“From East to West. The

Quest for Chinese Export

Porcelain with Western

Themes (1695-1815)”. Lisboa:

Scribe, 2016, 

p. 205, nº 126.

A PAiR Of SCAllOPED PlAtES
Chinese export porcelain, polychrome and

gilt decoration “Flute player and flowers”,

Qianlong period (1736-1795), a plate with

small chips, slight wear to the gilt

380 PAR DE PRAtOS 
DE SOPA RECORtADOS
porcelana Chinesa de

exportação, decoração

policromada “Pseudo Folha

de Tabaco”, reinado Qianlong

(1736-1795), um com cabelos,

outro com ínfimas

esbeiçadelas e faltas 

no vidrado

Dim. - 23 cm

€ 350 - 525

Nota: decoração não

registada em 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, sendo

aproximada de uma

decoração registada 

nas pp. 174-177.

A PAiR Of SCAllOPED SOUP PlAtES
Chinese export porcelain, “Pseudo Tobacco

Leaf” polychrome decoration, Qianlong period

(1736-1795), one with hairlines, the other with

small chips and faults on the glaze
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381 tERRinA COm tRAvESSA RECORtADAS
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Pote com flores,

flores e grinaldas”, pomo relevado “Fruto”,

reinado Qianlong (1736-1795), tampa partida

e colada, esbeiçadelas no castigo da tampa

Dim. - (terrina) 23 x 29 x 20,5 cm; 

(travessa) 5 x 36,5 cm

€ 1.200 - 1.800

A SCAllOPED tUREEn AnD StAnD
Chinese export porcelain, polychrome and

gilt decoration “Pot with flowers, flowers and

garlands”, finial en relief “Fruit”, Qianlong

period (1736-1795), broken and glued cover,

chip on the cover bevel

382 tRAvESSA RECORtADA
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada e dourada

“Noite”, reinado Qianlong (1736-1795)

Dim. - 30 x 37,5 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. 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. 550,

ilust. 567. Prato com a mesma

decoração integrou a exposição

“Portugal and Porcelain”, realizada 

em 1994/1995, encontrando-se

representado no respectivo catálogo.

Nova Iorque: The Metropolitan

Museum of Art, p. 56, nº 59 e imagem

no final.

A SCAllOPED PlAttER
Chinese export porcelain, polychrome

and gilded decoration “Night”,

Qianlong period (1736-1795)
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383 lEGUmEiRA RECORtADA COm GRElhA
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada, dourada e relevada “Flores”, reinado

Qianlong (1736-1795), esbeiçadelas, ligeiro desgaste

no dourado, pequenas faltas no vidrado

Dim. - 5,5 x 44 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: para tipologia semelhante vd. MATOS, Maria

Antónia Pinto de; SALGADO, Mary - “Porcelana

Chinesa da Fundação Carmona e Costa”. Lisboa:

Assírio & Alvim, 2002, p. 167, nº 46.

A SCAllOPED
vEGEtABlE DiSh with
StRAinER
Chinese export porcelain,

polychrome and gilt

decoration en relief

“Flowers”, Qianlong

period (1736-1795), chips,

wear to the gilt, minor

faults on the glaze

384 tRAvESSA OvAl RECORtADA
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada “Flores”,

reinado Qianlong (1736-1795), faltas

no castigo

Dim. - 41 x 33 cm

€ 400 - 600

A SCAllOPED OvAl PlAttER
Chinese export porcelain,

polychrome decoration “Flowers”,

Qianlong period (1736-1795), faults

on the bevel

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA

385 tERRinA OvAl E tRAvESSA lEGUmEiRA
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Folhas e cachos de

uvas”, pomo da tampa relevado “Flor”, reinado

Jiaqing (1796-1820), ligeiro desgaste na

decoração, travessa sem a grelha

Dim. - (terrina) 26 x 35,5 x 22,5 cm; 

(travessa) 5,5 x 40,5 x 34 cm

€ 1.800 - 2.700

An OvAl tUREEn AnD StAnD
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration “Leaves and bunches of grapes”,

cover finial en relief “Flower”, Jiaqing period

(1796-1820), wear on decoration, stand

without strainer
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386 tERRinA COm tRAvESSA RECORtADAS
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Flores”, pomo

relevado “Fruto”, reinado Qianlong (1736-1795),

fruto com falta, fundo da terrina com cabelos,

esbeiçadelas, desgaste no dourado

Dim. - (travessa) 5,5 x 37 x 30,5 cm; 

(terrina) 23 x 31 x 21 cm

€ 1.800 - 2.700

A SCAllOPED tUREEn with StAnD
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration “Flowers”, finial en relief “Fruit”, Qianlong

period (1736-1795), fruit with fault, bottom of the

tureen with hairlines, chips, wear to the gilt
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387 tERRinA OvAl
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada “Pavões”, pegas relevadas

“Mascarão com plumas”, pomo da tampa

relevado e vazado “Coroa real”, reinado Qianlong

(1736-1795), uma pega com restauro, castigo 

com pequeno restauro, ínfimas esbeiçadelas,

ligeiro desgaste na decoração

Dim. - 30 x 36 x 23,2 cm

€ 2.500 - 3.750

An OvAl tUREEn
Chinese export porcelain, polychrome decoration

“Peacocks”, handles en relief “Grotesque mask

with plumes”, pierced cover finial en relief “Royal

crown”, Qianlong period (1736-1795), one handle

with restoration, small restoration on the bevel,

small chip, wear on decoration
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388 PAR DE PRAtOS DE SOBREmESA
porcelana Chinesa de exportação, decoração dita «Mandarim» policromada

e dourada “Armada portuguesa com cruzes da Ordem de Cristo”, reinado

Guangxu (1875-1908), esbeiçadelas, desgaste na decoração

Dim. - 21 cm

€ 400 - 600

Nota: aparenta tratar-se da decoração modelo que terá sido

posteriormente utilizada para a decoração das peças comemorativas do IV

Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a India em 1898 -

vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império,

Portugal/Brasil”, ACD Editores, Lisboa, 2007, pp. 245-246.

A PAiR Of DESSERt PlAtES
Chinese export porcelain, polychrome and gilt «Mandarin» decoration

“Portuguese Armada with crosses of the Order of Christ”, Chinese -

Guangxu period (1875-1908), chipping, wear on decoration



CABRAL MONCADA LEILÕES 219 | 27 DE MARÇO DE 2023 365

389 PAR DE JARRõES
porcelana Chinesa de exportação, decoração

«Mandarim» policromada e dourada comemorativa

do Quarto Centenário do Descobrimento do

Caminho Marítimo para a Índia - 1898,

reinado Guangxu (1875-1908), um restaurado,

desgaste na decoração

Dim. - 61 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: exemplares com decorações semelhantes

encontram-se representados em CASTRO, Nuno

de - "A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império

- Portugal/Brasil". Lisboa: ACD Editores, 2007,

pp. 245-246.

A PAiR Of lARGE vASES
Chinese export porcelain, Polychrome

and gilded «Mandarin» decoration

commemorating the Fourth Centenary

of the Discovery of Sea Route to India

- 1898, Chinese - Guangxu period

(1875-1908), one restored, minor wear

to the decoration
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390 RElóGiO DE PUlSO
caixa em ouro de 750/1000, bracelete em pele,

movimento automático, ref. K13356, vidro de safira,

mostrador em madrepérola, cronógrafo, calendário,

nº 0554, Suíço, séc. XXI, mecanismo a necessitar de

revisão, marcado BREITLING, modelo EVOLUTION,

nº de série 23086023, marca de garantia de teor da

Convenção, ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017,

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

Dim. - 4,3 cm; Peso - (total) 190 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.

VISTA ALTERNATIVA

A wRiStwAtCh
750/1000 gold case, leather bracelet,

automatic movement, ref. K13356, sapphire

glass, mother-of-pearl dial, chronograph,

calendar, no. 0554, Switzerland, 21st C.,

mechanism requiring maintenance, marked

BREITLING, model EVOLUTION, serial number

23086023, pursuant to Decreto-Lei no. 120-

2017, of 15 September – art. 2nd, nº 2,

subparagraph c)
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391 RElóGiO DE PUlSO
caixa em ouro rosa de 750/1000, bracelete em pele,

movimento automático, vidro de safira, cronómetro,

cronógrafo, cal. DM14/A314, Suíço, séc. XXI, sinais de uso,

mecanismo a necessitar de revisão, marcado UBLOT,

modelo CLASSIC FUSION, nº série 119999, marca de

garantia de teor da Convenção, ao abrigo do Decreto-Lei 

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

Dim. - 4,2 cm; Peso - (bruto) 152 g.

€ 8.000 - 12.000

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.

VISTA ALTERNATIVA

A wRiStwAtCh
750/1000 pink gold case, leather bracelet,

automatic movement, sapphire glass, chronometer,

chronograph, sapphire glass, cal. DM14/A314,

Switzerland, 21st C., signs of use, mechanism

requiring maintenance, marked UBLOT, model

CLASSIC FUSION, serial number 119999, warranty

mark, pursuant to Decreto-Lei no. 120-2017, of 15

September – art. 2nd, nº 2, subparagraph c)
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392 RElóGiO DE PUlSO
caixa em ouro rosa de

750/1000, bracelete em pele,

ref. V 45 CC DT, 5N BR NR,

nº 119, movimento

automático, vidro de safira,

cronógrafo, calendário, 

25 rubis, Suíço, séc. XXI,

mecanismo a necessitar de

revisão, marcado FRANCK

MULLER, modelo MASTER

OF COMPLICATIONS -

VANGUARD, marca de

garantia de teor da

Convenção, sem marcas

Portuguesas, ao abrigo 

do Decreto-Lei nº 120/2017,

de 15 de Setembro – art. 2º,

nº 2, alínea c) 

Dim. - 4,4 x 5,4  cm; 

Peso - (bruto) 154 g.

€ 8.000 - 12.000

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.

VISTA ALTERNATIVA

A wRiStwAtCh
750/1000 pink gold case, leather bracelet, ref. V

45 CC DT, 5N BR NR, No. 119, automatic

movement, sapphire glass, chronograph,

calendar, 25 rubies, Switzerland, 21st C., marked

FRANCK MULLER, model MASTER OF

COMPLICATIONS - VANGUARD, warranty mark,

without Portuguese marks pursuant to Decreto-

Lei nº 120-2017, of 15 September – art. 2nd, nº 2,

subparagraph c)
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393 RElóGiO DE PUlSO
caixa em ouro de 750/1000, cerâmica 

de zircónio e titânio, bracelete em pele,

movimento automático, vidro de safira,

cronógrafo, edição limitada - nº 391/500,

Suíço, séc. XXI, mecanismo a necessitar 

de revisão, falta de um parafuso, marcado

UBLOT, modelo BIG BANG, nº de série

687780, marca de garantia de teor 

da Convenção, sem marcas Portuguesas, 

ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017, 

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

Dim. - 4,4 cm; Peso - (bruto) 173 g.

€ 10.000 - 15.000

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, zirconium and titanium

ceramics, leather bracelet, automatic

movement, sapphire crystal, chronograph,

limited edition - nº 391/500, Switzerland,

21st C., mechanism requiring maintenance,

one screw missing, marked hUBLOT, model

BIG BANG, serial number 687780, warranty

mark, pursuant to Decreto-Lei nº 120-2017,

of September 15th – art. 2nd, nº 2,

subparagraph c)

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA

394 RElóGiO DE PUlSO
caixa em ouro de 750/1000, bracelete em cauchu,

ref. 326138, movimento automático, vidro de safira,

calendário, Suíço, séc. XXI, mecanismo a

necessitar de revisão, sinais de uso, marcado

ROLEX, modelo SKY DWELLER, marca de garantia

de teor da Convenção, ao abrigo do Decreto-Lei

nº 120/2017, de 15 de Setembro – art. 2º, nº 2,

alínea c)

Dim. - 4,2 cm; Peso - (bruto) 192 g.

€ 10.000 - 15.000

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, rubber bracelet, ref. 326138,

automatic movement, sapphire glass, calendar,

Switzerland, 21st C., mechanism requiring

maintenance, signs of use, marked ROLEX, SKY

DWELLER model, warranty mark, pursuant to

Decreto-Lei nº 120-2017, of September 15th – art.

2nd, nº 2, subparagraph c)



371

VISTA ALTERNATIVA

395 RElóGiO DE PUlSO
caixa em ouro rosa de 750/1000, bracelete 

em pele, ref. 326135, movimento automático,

calendário, vidro de safira, Suíço, séc. XXI,

mecanismo a necessitar de revisão, marcado

ROLEX, modelo SKY DWELLER, marca de

garantia de teor da Convenção, ao abrigo do

Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art.

2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 4,2 cm; Peso - (bruto) 181 g.

€ 15.000 - 22.500

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 pink gold case, leather bracelet,

ref. 326135, automatic movement, calendar,

sapphire glass, Switzerland, 21st C., marked

ROLEX, model SKY DWELLER, warranty

mark, pursuant to Decreto-Lei 120/2017, of

September 15 - art. 2nd, nº 2, subparagraph c)
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396 RElóGiO DE PUlSO
caixa e bracelete em aço, ref. 116300,

movimento automático, bisel e mostrador

cravejados com 2 diamantes em talhe

baguete e 57 em talhe de brilhante com o

peso total aproximado de 2,30 ct., Suíço, séc.

XXI, mecanismo a necessitar de revisão,

diamantes aplicados posteriormente,

marcado ROLEX, modelo DATEJUST II

Dim. - 41 (mm) cm

€ 4.000 - 6.000

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
steel case and bracelet, ref. 116300,

automatic movement, bezel and dial set with

2 baguette cut diamonds and 57 brilliant cut

diamonds with a total approximate weight of

2.30 ct., Switzerland, 21st C., mechanism

requiring maintenance, diamonds set

afterwards, marked ROLEX, model

DATEJUST II

VISTA ALTERNATIVA
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397 RElóGiO DE PUlSO ROlEX - mODElO Gmt 
mAStER ii “COkE”
caixa e bracelete em aço nº K333865, movimento

automático, ref. 16710, Suíço, séc. XXI, estojo e documentos

originais, mecanismo a necessitar de revisão, marcado

ROLEX, nº série 3 9159276, calibre 38-25

Dim. - 4 cm

€ 8.000 - 12.000

A ROlEX wRiStwAtCh - mODEl Gmt mAStER ii “COkE”
steel case and bracelet no. K333865, automatic movement,

ref., Switzerland, 21st C., original case and documents,

mechanism requiring maintenance, marked ROLEX, serial

number 3 9159276, caliber 38-25

VISTA ALTERNATIVA
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398 RElóGiO DE PUlSO
caixa e bracelete em ouro de

750/1000, aro do mostrador

cravejado com 32 diamantes em

talhe de brilhante com o peso

aproximado de 0,15 ct., movimento

de quartzo, Suíço, séc. XX (2ª

metade), estojo da marca em mau

estado, mecanismo a necessitar de

revisão, marcado PATEK PHILIPPE,

modelo LES GRECQUES, marca de

garantia da Convenção, ao abrigo

do Decreto-Lei nº 120/2017, de 15

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

Dim. - 2 cm; Peso - bruto - 53,5 g.

€ 5.000 - 7.500

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.

VISTA ALTERNATIVA

A wRiStwAtCh
750/1000 gold case and

bracelet, dial bezel set with 32

brilliant cut diamonds weighing

approximately 0.15 ct., quartz

movement, Switzerland, 20th C.

(2nd half), brand case in poor

condition, mechanism requiring

maintenance, marked PATEK

PHILIPPE, model LES

GRECQUES, warranty mark,

pursuant to Decreto-Lei no. 120-

2017, of 15 September – art. 2nd,

nº 2, subparagraph c)
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VISTA ALTERNATIVA

399 RElóGiO DE PUlSO
caixa e bracelete em ouro de 750/1000, ref. 16628B,

nº de serie D509198, bracelete ref. 108, movimento

automático, vidro de safira, calendário, Suíço, séc. XXI,

mecanismo a necessitar de revisão, marcado ROLEX,

modelo YATCH MASTER, calibre 31-35, nº de série 3

0913437, marca de garantia de teor da Convenção, ao

abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017, de 15 de Setembro -

art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 4 cm; Peso - bruto - 184,8 g.

€ 40.000 - 60.000

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, ref.

16628B, serial no. D509198, bracelet ref. 108,

automatic movement, sapphire glass,

calendar, Switzerland, 21st C., mechanism

requiring maintenance, marked ROLEX,

model YATCH MASTER, caliber 31-35, serial

number 3 0913437, warranty mark, pursuant

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

- art. 2nd, nº 2, subparagraph c)



400 Relógio de pulso
caixa em ouro de 750/1000, nº 2668288, bracelete em

pele, movimento mecânico de corda manual nº 1144767,

calibre 23300, Suíço, séc. XX (anos 60), sinais de uso,

estojo original, mecanismo a necessitar de revisão,

marcado PATEK PHILIPPE, modelo CALATRAVA ref.

3468, remarcado com contraste de Lisboa (1938-1984)

Dim. - 3,3 cm; Peso - (bruto)- 34 g.

€ 3.000 - 4.500

A wRistwAtch
750/000 gold case nº 2668288, leather bracelet, manual

winding mechanical movement nº 1144767, caliber

23300, Switzerland, 20th C. (the 60s), signs of use,

original case, mechanism requiring maintenance, marked

PATEK PHILIPPE, model CALATRAVA ref. 3468,

remarked with Lisbon mark (1938-1984)

401 Relógio de pulso 
caixa em ouro de 750/1000, bracelete em pele,

movimento automático, nº 1202987, rotor em ouro, calibre

240, Suíço, séc. XXI, sinais de uso, estojo e caixa de

origem em mau estado, marcado PATEK PHILIPPE,

modelo CALATRAVA, ref. 5120J, marca de garantia de

teor da Convenção, sem marcas Portuguesas, ao abrigo

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

2, alínea c) 

Dim. - 3,5 cm; Peso - (bruto) - 43 g.

€ 5.000 - 7.500

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
750/000 gold case, leather bracelet, automatic movement

nº 1202987, gold rotor, 240 caliber, Switzerland, 21st C.,

signs of use, case and original box 

in poor condition, marked PATEK PHILIPPE, model

CALATRAVA ref. 5120J, warranty mark, without

Portuguese marks pursuant to Decreto-Lei nº 120-2017, 

of September 15th – art. 2nd, nº 2, subparagraph c)

Nota:  vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando

Moitinho de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses

(1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 28.

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.
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402 Relógio de pulso AudeMAR piguet - 
Modelo RoYAl oAK
caixa nº 2762 e bracelete em ouro de 750/1000,

movimento de quartzo, ref. D9209, Suíço, um elo

solto, sinais de uso, caixa e certificado original,

mecanismo a necessitar de revisão, marcado

AUDEMAR PIGUET, marca de garantia da

Convenção, ao abrigo do Decreto-Lei nº

120/2017, de 15 de Setembro – art. 2º, nº 2, 

alínea c) 

Dim. - 2,6 cm; Peso - bruto - 85,2 g.

€ 6.000 - 9.000

VISTA ALTERNATIVA

An AudeMAR piguet
wRistwAtch - Model
RoYAl oAK
case nº 2762 and

750/1000 gold bracelet,

Switzerland, one loose

link, signs of use, original

case and certificate,

mechanism requiring

maintenance, marked

AUDEMAR PIGUET,

warranty mark, pursuant

to Decreto-Lei nº 120-

2017, of September 15th –

art. 2nd, nº 2,

subparagraph c)
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A Ring
platinum, set with cushion cut sapphire

with the approximate weight of 4.39 ct.,

8 baguette cut diamonds with the

approximate weight of 0.40 ct., 20

brilliant cut diamonds with the

approximate weight of 0.30 ct. and 4

ones in navette cut with the

approximate weight of 1.20 ct., 20th C.

(mid), signs of use, without trademarks,

pursuant to Decreto-Lei No. 120/2017, of

September 15 - art. 2nd, nº 2,

subparagraph c)

403 Anel
ouro de 800/1000, cravejado com 32 diamantes em talhe de brilhante

com o peso aproximado de 0,64 ct., tendo o diamante central o peso

aproximado de 2,10 ct., grau de cor G, pureza VVS e fluorescência

fraca, Português, sinais de uso, contraste do Porto (1985-2020), 

marca de ourives de Nascimento Souto & Rodrigues Ldª (reg. 1979)

Med. - 14 (17 mm); Peso - 5,2 g.

€ 16.000 - 24.000

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 4093 e 4928.

A Ring
800/1000 gold, set with 32

brilliant cut diamonds with

the approximate weight of

0.64 ct. and the central

one of 2.10 ct., colour

grade G, VVS purity and

weak fluorescence,

Portuguese, signs of use,

Oporto mark (1985-2020),

Nascimento Souto &

Rodrigues Ldª maker’s

mark (reg. 1979)

404 Anel
platina, cravejado com safira em talhe coxim com o peso

aproximado de 4,39 ct., 8 diamantes em talhe baguete 

com o peso aproximado de 0,40 ct., 20 em talhe de brilhante

com o peso aproximado de 0,30 ct. e 4 em talhe navette 

com o peso aproximado de 1,20 ct., 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. - 10 (16 mm); Peso - 7,4 g.

€ 2.000 - 3.000

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA

405 pAR de bRincos
platina de 500/1000, cravejados com 2 diamantes

menores 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.,

tendo um deles o peso aproximado de 1,35 ct., 

com grau de cor I~J, pureza VS e florescência

média e o outro 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.

€ 4.200 - 6.300

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA,

Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes e

Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa:

IN-CM, 1996, nº 91, 109 e 417.

A pAiR of eARRings
500/1000 platinum, set with 

2 smaller brilliant cut diamonds

weighing approximately 0.25

ct. and 2 larger in brilliant cut

with an approximate weight of

2.78 ct., one of them 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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406 h. steRn - sÉc. XX
PULSEIRA
ouro de 750/1000, malha de elos intercalada por

cristal de rocha facetado, Brasileira, séc. XX/XXI,

sinais de uso, marcada STERN, coleção Diane von

Furstenberg para H. Stern, contraste pós-2021

Dim. - 22,5 cm; Peso - 88,2 g.

€ 1.500 - 2.250

Nota: https://versatille.com/diane-von-

furstenberg-visita-brasil/pulseira-rock-crystal-de-

ouro-amarelo-18k-com-cristal-colecao-dvf-by-h-

stern/consultado a 28-02-2022 às 13:02.
A bRAcelet
750/1000 gold, mesh of links

interspersed with faceted rock crystal,

Brazilian, 20th/21st C., signs of use,

marked STERN, Diane von

Furstenberg collection for H. Stern,

post-2021 mark

407 pulseiRA cARtieR
ouro de 750/1000, decoração gravada, séc. XXI (inícios),

sinais de uso, caixa, estojo, bolsa com chave de parafusos

e certificado originais, contraste pós-2021, marcada

CARTIER, coleção LOVE, nº BYK980

Dim. - 5,5 x 4,5 cm; (Mede) 16

Peso - 30,6 g.

€ 3.000 - 4.500

A cARtieR bRAcelet
750/1000 gold, engraved

decoration, 21st C. (early),

signs of use, with original

box, case, bag with

screwdriver and certificate,

post-2021 mark, marked

CARTIER, LOVE collection,

nº BYK980

VISTA ALTERNATIVA

VISTA ALTERNATIVA
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408 colAR
ouro de 800/1000, cravejado com 40

águas-marinhas com o peso aproximado

de 75,20 ct., 8 morganites com o peso

aproximado de 56,20 ct. e 19 diamantes

sendo 1 em talhe navette, 1 em talhe

triângulo e 17 em talhe de brilhante com

o peso total aproximado de 2,06 ct.,

Português, com estojo e certificado de

garantia, duas possibilidades de tamanho, 

contraste do Porto (1985-2020), marca

de fabricante ROSIOR - Manuel Rosas Ldª

(reg. 1992), ref. C2750

Dim. - 40 cm; 43 cm; Peso - 51,3 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, nº 4093 e 4977.

A necKlAce
800/1000 gold, set with 40 aquamarine with the

approximate weight of 75.20 ct., 8 morganites

with the approximate weight of 56.20 ct. and 19

diamonds, 1 in navette cut, 1 in triangle cut and 17

in brilliant cut, with the approximate total weight

of 2.06 ct., Portuguese, with case and warranty

certificate, two size options, Oporto mark (1985-

2020) and ROSIOR - Manuel Rosas Ldª maker’s

mark (reg. 1992), ref. C2750

VISTA ALTERNATIVA
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409 tAMbulAdeiRA gRAnde
D. João V (1706-1750), prata de 833/1000,

decoração gomada e relevada “Folhas e

enrolamentos vegetalistas”, pegas relevadas

“Cariátides”, Portuguesa, sinais de uso,

marca de ensaiador do Porto (1721-1750),

marca de ourives AR

Dim. - 11,1 x 21,7 x 17,4 cm; Peso - 321 g.

€ 3.000 - 4.500

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de;

CARLOS, Rita - “Inventário de Marcas de

Pratas Portuguesas e Brasileiras - Século XV

a 1887”. Lisboa: IN-CM, 2018, P-12 e P-169.

Vd. SANTOS, Reinaldo dos; QUILHÓ, Irene -

“Ourivesaria Portuguesa nas Colecções

Particulares”, vol. II. Lisboa: Edição dos

Autores, 1960, p. 44, fig. 22.

A lARge tAstevin (wine tAsting cup)
D. João V, King of Portugal (1706-1750),

833/1000 silver, gadrooned decoration en relief

“Leaves and vegetal scrolls”, handles en relief

“Caryatids”, Portuguese, Oporto assay mark

(1721-1750), AR makers mark

VISTA ALTERNATIVA
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VISTA ALTERNATIVA

410 tAMbulAdeiRA gRAnde
D. João V (1706-1750), prata 

de 833/1000, decoração gomada 

e relevada “Folhas e enrolamentos

vegetalistas”, pegas relevadas

“Cariátides”, Portuguesa, sinais de uso,

marca de ensaiador do Porto 

(1721-1750), marca de ourives atribuível 

a Manuel Soares Ferreira (c. 1718)

Dim. - 11,4 x 25,7 x 17,8 cm; 

Peso - 347 g.

€ 3.000 - 4.500

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho

de; CARLOS, Rita - “Inventário de

Marcas de Pratas Portuguesas e

Brasileiras - Século XV a 1887”. Lisboa:

IN-CM, 2018, P-12 e P-487.

Vd. SANTOS, Reinaldo dos; QUILHÓ,

Irene - “Ourivesaria Portuguesa nas

Colecções Particulares”, vol. I. Lisboa:

Edição dos Autores, 1960, p. 44, fig. 22.

A lARge tAstevin (wine tAsting
cup)
D. João V, King of Portugal (1706-1750),

833/1000 silver, gadrooned decoration

en relief “Leaves and vegetal scrolls”,

handles en relief “Caryatids”,

Portuguese, Oporto assay mark

(1721-1750), maker’s mark attributed 

to Manuel Soares Ferreira (c. 1718)
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411 escRivAninhA
D. João V (1706-1750), prata de 833/1000,

bordo recortado e relevado, pés de

«sapata», Portuguesa, sinais de uso, 

sem marcas de ensaiador ou de ourives

originais, remarcada posteriormente com

marca de objecto isolado não submetido a

ensaio químico e contraste Águia do Porto

(1938-1984)

Dim. - 12,5 x 20,5 x 22,5 cm; 

Peso - 1.132 g.

€ 580 - 870

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 116. VISTA ALTERNATIVA

An inKstAnd
D. João V, King of Portugal (1706-1750),

833/1000 silver, scalloped edge en relief,

pad feet, Portuguese, signs of use, without

original assayer’s or maker’s marks, later

remarked with a mark of an isolated object

not subjected to chemical testing and

Oporto Águia mark (1938-1984)
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412 sAlvA de pÉ Alto
barroca, prata de 833/1000, 

decoração gomada e relevada 

“Flores”, Portuguesa, séc. XVII/XVIII, 

pequeno rasgão no bordo, 

sem marcas de ensaiador ou de ourives

originais, remarcada posteriormente

com marca de objecto isolado não

submetido a ensaio químico e contraste

Águia do Porto (1938-1984)

Dim. - 7,5 x 28,5 cm; 

Peso - 433 g.

€ 300 - 450

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves;

ALMEIDA, Fernando Moitinho de -

“Marcas de Contrastes e Ourives

Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.

Lisboa: IN-CM, nº 49 e 116; 

vd. SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e -

“Pratas nas Colecções do Douro”, Bienal

da Prata. Lamego: Lello Editores, 2001,

pp. 104-105, fig. 4.

VISTA ALTERNATIVA



413 pAR de cAstiçAis
D. José (1750-1777) ao gosto inglês, prata de

833/1000, decoração relevada “Concheados”,

desgaste na decoração, Portugueses,

desgaste na decoração, sinais de uso, marca

de ensaiador de Lisboa (1750-1780), marca de

ourives atribuível a Vicente Francisco de

Oliveira (1799-1786)

Dim. - 22 cm; Peso - 1.165 g.

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de;

CARLOS, Rita - “Inventário de Marcas de

Pratas Portuguesas e Brasileiras - Século XV a

1887”. Lisboa: IN-CM, 2018, L-32 e L-551.

A pAiR of cAndlesticKs
D. José I, King of Portugal (1750-1777) - the

English manner, 833/1000 silver, decoration

en relief “Shell motifs”, Portuguese, wear on

decoration, signs of use, Lisbon assay mark

(1750-780) and maker’s mark attributable to

Vicente Francisco de Oliveira (1799-1786)

414 pAR de cAstiçAis
Rococó, prata de 800/1000, decoração

espiralada e relevada “Folhagens”, gravação

com armas dos condes de Vale de Reis,

Alemães, ligeiras amolgadelas, sinais de uso,

marca de garantia de teor e marca de ourives

de Abraham Steber I (1719-1759),

sem marcas Portuguesas, ao abrigo do

Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro

- art. 2º, nº 2, alínea c) 

Dim. - 21,5 cm; Peso - 773,1 g.

€ 1.500 - 2.250

A pAiR of cAndlesticKs
Rocaille, 800/1000 silver, spiral decoration

en relief “Foliages”, engraved decoration with

Earl of Vale de Reis’s coat of arms, German,

slight bruises, signs of use, warranty mark and

Abraham Steber I maker’s mark (1719-1759),

without Portuguese marks, pursuant to

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

no. 2, subparagraph c)

386
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415 pAR de cAstiçAis de bAse 
quAdRAdA
D. José (1750-1777), prata de

833/1000, decoração relevada

“Enrolamentos e motivos

vegetalistas” e gravada com

escudo rocaille - escudo partido: 

I Brandão; II Melo; coronel de

nobreza - armas dos Brandão 

de Melo, senhores do Morgado 

e Casa da Torre da Marca, no Porto

(também conhecido como palácio

dos marqueses de Terena),

Portugueses, uma arandela com

amolgadela,  marca de juiz de

ofício do Porto (1768-1810), 

marca de ourives de João Coelho

de Sampaio (1742-1784)

Dim. - 29 cm; 

Peso - 1.611 g.

€ 4.000 - 6.000

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-15 e P-321b; SOUSA, Gonçalo de

Vasconcelos e - “Dicionário de

ourives e lavrantes da prata do

Porto, 1750-1825”, Civilização

Editora, 2005, pp. 457 a 466.

Integraram a exposição “Triomphe

du Baroque”, realizada no Palais

des Beaux-Arts, em Bruxelas,

integrada na Europalia 91 Portugal,

encontrando-se representados no

respectivo catálogo, onde

erradamente identificam o segundo

do partido das armas como

Almeida. Bruxelas: Europalia 91

Portugal, 1991, p. 449, nº IV 51.

Exemplares idênticos encontram-se

representados em Roteiro de

Ourivesaria, Museu Nacional de

Arte Antiga, 1975, p. 38, fig. 172.

A pAiR of squARe bAse cAndlesticKs
D. José I, King of Portugal (1750-1777), 833/1000

silver, decoration engraved “plant windings” and

engraved with coat of arms within a rocaille shield -

per pale: I Brandão; II Melo; noble coronet - coat of

arms of the Brandão de Melo, lords of the Morgado

and Casa da Torre da Marca, in Oporto (also known

as the palace of the Marquises of Terena),

Portuguese, a bruised candle guard, a Juiz de Ofício

mark (goldsmith authority) (1768-1810), João Coelho

de Sampaio maker’s mark (1742-1784)
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416 sAlvA RecoRtAdA coM tRÊs pÉs
D. José (1750-1777), prata de 833/1000, aba

relevada e vazada “Videira com parras e

cachos de uvas”, centro gravado com brasão -

escudo esquartelado: I Vieira; II ???; III Melo

(ou Almeida); IV Sodré; coronel de conde,

Portuguesa, sinais de uso, marca de juiz de

oficio do Porto (1768-1810), marca de ourives

de João Coelho de Sampaio (1742-1784)

Dim. - 4,4 x 28,2 cm; Peso - 742 g.

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de;

CARLOS, Rita - “Inventário de Marcas 

de Pratas Portuguesas e Brasileiras - Século

XV a 1887”. Lisboa: IN-CM, 2018, P-15.0 e P-

321b; SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e -

“Dicionário de ourives e lavrantes da prata do

Porto, 1750-1825”, Civilização Editora, 2005,

pp. 457 a 466.

Par de salvas idênticas do mesmo período e

do mesmo ourives, vêm representadas em vd.

SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e - “Artes da

Mesa em Portugal do século XVIII ao século

XXI”. Porto: Civilização Editora, 2002, pp. 25,

figs. 15 e 16; e no catálogo da exposição

“Ourivesaria Portuguesa & os seus Mestres”.

Porto: Museu Nacional Soares dos Reis, 1997,

p. 100, fig. 96.

A scAlloped sAlveR with thRee feet
D. José I, King of Portugal (1750-1777),

833/1000 silver, pierced rim en relief “Vines

and bunches of grapes”, centre engraved with

coat of arms - square shield: I Vieira; II ???; III

Melo (or Almeida); IV Sodré; count coronet,

Portuguese, a Juiz de Ofício  mark (goldsmith

authority) (1768-1810), João Coelho de

Sampaio maker’s mark (1742-1784)

VISTA ALTERNATIVA
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417 pAR de cAstiçAis
D. José (1750-1777) ao gosto inglês, prata de 833/1000,

decoração relevada, um castiçal com decoração gravada 

com brasão - armas plenas “Águia” encimadas por coronel 

de nobreza, Portugueses, desgaste na decoração, sinais de

uso, marca de ensaiador do Porto (1750-1770), marca de

ourives de João Coelho de Sampaio (1742-1784)

Dim. - 23 cm; Peso - 1.325 g.

€ 4.000 - 6.000

Nota: existem diversas famílias portuguesas possuindo armas

compostas por um escudo pleno com uma águia, como:

Aguiar, Aguilar, Azevedo, Veiga, etc.

Vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de; CARLOS, Rita -

“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras -

Século XV a 1887”. Lisboa: IN-CM, 2018, P-13 e P-321a; e

SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e - “Dicionário de ourives 

e lavrantes da prata do Porto,  1750-1825”, Porto: Civilização

Editora, 2005, pp. 457-466.

A pAiR of
cAndlesticKs
D. José I, King of

Portugal (1750-1777) 

- the English manner,

833/1000 silver,

decoration en relief,

one candlestick with

engraved decoration -

full coat of arms

“Eagle” surmounted 

by coronet of nobility,

Portuguese, wear on

decoration, signs of

use, Oporto assay

mark (between 

1750 and 1760), 

João Coelho de

Sampaio maker’s 

mark (1742-1784)



418 pAR de cAstiçAis coM seRpentinAs de dois luMes
prata de 833/1000, decoração canelada e relevada, seis pés de «bola», 

Portugueses, pequenas amolgadelas, castiçais com marca de ensaiador do Porto 

(1810-1826) e marca de ourives AIM, serpentinas posteriores e sem marcas, 

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

Dim. - 32 x 27,5 cm; Peso - 1.713 g.

€ 1.200 - 1.800

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-25a. e P-109.

A pAiR of cAndlesticKs 
with two-light seRpentines
833/1000 silver, ribbed decoration en relief, six «ball»
feet, Portuguese, minor bruises, Oporto assay mark
(1810-1826), AIM maker’s markwithout Portuguese marks,
late serpentines without marks pursuant to Decreto-Lei
120/2017, of 15 September - art. 2, no. 2, subparagraph c)
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419 teRRinA RedondA
D. Maria I (1777-1816), prata de 833/1000,

decoração gravada “Concheados”,

Portuguesa, sinais de uso e pequenas

amolgadelas, marca de ensaiador do

Porto (1810-1818), marca de ourives

atribuível a Henrique José dos Santos

(1809-1826)

Dim. - 27 x 31 x 23,5 cm; Peso - 2.067 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-25a e P-304; e SOUSA, Gonçalo 

de Vasconcelos e - “Dicionário de ourives

e lavrantes da prata do Porto, 1750-1825”,

Civilização Editora, 2005, pp. 476-477.

A Round tuReen
D. Maria I, Queen of Portugal

(1777-1816), 833/1000 silver,

engraved decoration “Shell

motifs”, Portuguese, signs of use

and small bruises, Oporto assay

mark (1810-1818), Henrique José

dos Santos attributable maker’s

mark (1809-1826)

VISTA ALTERNATIVA



420 pAR de cAndelAbRos de quAtRo luMes
prata de 950/1000, pés zoomórficos, decoração

cinzelada e relevada “Fauces de Leão”, fuste em

forma de urna e serpentinas amovíveis com

tapa-lumes relevados “Cisne”, Austríacos, sinais de

uso, inclinados, restauros, amolgadelas e pequenos

defeitos, marca de garantia de teor (1866-1922) e

marca de ourives de JL, sem marcas Portuguesas,

ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de

Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c) 

Dim. - 56 cm; Peso - 2.008 g.

€ 2.000 - 3.000

A pAiR of fouR-light cAndelAbRA
950/1000 silver, zoomorphic feet, chiseled

decoration in relief “Lion’s Fauces”, stem in the

shape of an urn and removable serpentines with

fire covers in relief “Swan”, Austrian, signs of use,

tilted, restorations, bruises and minor defects,

warranty mark (1866-1922) and JL makers mark,

without Portuguese marks, pursuant to Decreto-

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

subparagraph c)

VISTA ALTERNATIVA



421 sAlvA de ApARAto
prata de 950/1000, decoração

relevada e vazada “Parras e cachos

de uvas”, Francesa, sinais de uso,

vestígios de dourado, marca de

garantia de teor (1838-1961), marca

da casa ODIOT (1825-1894),

remarcada com Cabeça de Velho

Dim. - 70 cm; Peso - 7.704 g.

€ 4.000 - 6.000

A ceReMoniAl sAlveR
950/1000 silver, pierced decoration

en relief “Vines and bunches of

grapes”, French, signs of use, traces

of gilding, warranty mark (1838-1961),

ODIOT maker’s mark (1825-1894),

remarked with Cabeça de Velho

VISTA ALTERNATIVA
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422 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.

€ 1.400 - 2.100

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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423 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.

€ 2.500 - 3.750

A ceReMoniAl sAlveR
Baroque style, silver, repousée and chiseled

decoration “Grotesque masks, plant elements, floral

and dolphins”, centre with medallion “Nobleman”,

scalloped edge, Spanish or Colonial Spanish,  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)



424 sAMovAR coM lAMpARinA
prata de 812/1000 (13 löthige), decoração

gomada e gravada “Flores”, pega e torneira em

marfim esculpido, Austríaco, sinais de uso, pomo

da tampa com amolgadela, marca da cidade de

Viena (1844), marca de ourives de Franz Schiffer e

marca IW, sem marcas Portuguesas, ao abrigo do

Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º,

nº 2, alínea c) 

Dim. - 36,5 cm; Peso - 1.488 g.

€ 2.000 - 3.000

A teA uRn with buRneR
812/1000 (13 löthige) silver, gadrooned and

engraved “Flowers” decoration, carved ivory

handle and tap, signs of use, cover finial with

bruise, Vienna hallmark (1844), Franz Schiffer

maker’s mark, and IW mark,  without Portuguese

marks, pursuant to Decreto-Lei 120/2017, of 15

September - art. 2, no. 2, subparagraph c)

VISTA ALTERNATIVA
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425 lAvAndA e goMil 
prata dourada, decoração

gomada, relevada e gravada,

reservas “Figuras clássicas”,

Alemães, sinais de uso, marca 

de garantia de teor de

Augsburg, marca de ourives de

Johann Pepfenhauser (1667-

1754), sem marcas Portuguesas,

ao abrigo do Decreto-Lei

120/2017, de 15 de Setembro -

art. 2º, nº 2, alínea c) 

Dim. - (lavanda) 35 x 27 cm;

(gomil) 17 x 16 x 9 cm

Peso - 1.176 g.

€ 4.000 - 6.000

bAsin And eweR
gilt silver, gadrooned,

relief and engraved decoration,

reserves “Classical figures”,

German, signs of use, Augsburg

warranty mark () and Johann

Pepfenhauser maker’s mark

(1667-1754), without Portuguese

marks, pursuant to Decreto-Lei

120/2017, of 15 September - art.

2, no. 2, subparagraph c)

VISTA ALTERNATIVA
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427 sAMovAR
Jorge III (1760-1820), prata de 925/1000, decoração

de frisos perlados, centro com cartela gravada com

grinalda e armas de família inglesa, base quadrada,

torneira em marfim esculpido, Inglês, restauros,

decoração desgastada, sinais de uso, marca da cidade

de Londres (1778), marca de ourives de John Robins

(1775-1806), sem marcas Portuguesas, ao abrigo do

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

alínea c)

Dim. - 36,5 cm; Peso - 1.224 g.

€ 1.200 - 1.800

A teA uRn
George III (1760-1820), 925/1000 silver, decoration

with beaded friezes, centre with engraved cartouche

with garland and coat of arms of an English family,

square base, carved ivory faucet, English, restoration,

wear on decoration, signs of use, without Portuguese

marks, pursuant to Decreto-Lei 120/2017, of 15

September - art. 2, no. 2, subparagraph c), London

hallmark (1778), John Robins maker’s mark (1775-1806)

426 sAMovAR
Jorge III (1760-1820), prata de 925/1000, decoração

com frisos perlados, base quadrada,  torneira em

marfim esculpido, Inglês, pomo da tampa com

amolgadela, sinais de uso, marca da cidade de

Londres (1784), marca de ourives de James Young

(1766-1787), sem marcas Portuguesas, ao abrigo do

Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º,

nº 2, alínea c)

Dim. - 34,5 cm; Peso - 1.045 g.

€ 1.400 - 2.100

A teA uRn
George III (1760-1820), 925/1000 silver, decoration

with beaded friezes, carved ivory faucet, English,

square base, cover finial with bruise, signs of use,

London hallmark (1784), James Young maker’s mark

(1766–1787), without Portuguese marks, pursuant to

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

subparagraph c)
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429 sAMovAR
Jorge III (1760-1820), prata de 925/1000, decoração gomada

e relevada “Grinaldas de flores”, centro gravado com armas

de família inglesa, tampa cinzelada “Folhagens”, pomo

relevado “Pinha”, torneira em marfim esculpido, Inglês, sinais

de uso, marca da cidade de Londres (1777), marca de

ourives de John Robins (1775-1806), sem marcas

Portuguesas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de

Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 36 cm; Peso - 1.321 g.

€ 2.000 - 3.000

A teA uRn
George III (1760-1820), 925/1000 silver, chiseled decoration

with “Garlands of flowers” en relief, engraved centre with

English family coat of arms, cover “Foliage,” finial in the

shape of a pine cone, carved ivory faucet, English, signs of

use, London hallmark (1777), John Robins maker’s mark

(1775-1806), without Portuguese marks, pursuant to Decreto-

Lei 120/2017, of 15 September - art. 2, no. 2, subparagraph c)

of 15 September - art. 2, no. 2, subparagraph c)

428 sAMovAR
Jorge III (1760-1820), prata de 925/1000, decoração

gomada e relevada “Grinaldas de flores”, centro

gravado com armas de família inglesa, tampa cinzelada

“Folhagens”, pomo relevado “Pinha”, torneira em

marfim esculpido, Inglês, sinais de uso, marca da

cidade de Londres (1777), marca de ourives de John

Robins (1775-1806), sem marcas Portuguesas, ao

abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro 

- art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 56 cm; Peso - 3.059 g.

€ 4.000 - 6.000

A teA uRn
George III (1760-1820), 925/1000 silver, chiseled

decoration “Garlands of flowers” en relief, engraved

centre with English family coat of arms, chiseled cover

“Foliage”, finial in the shape of a pine cone, carved

ivory faucet, English, signs of use, London hallmark

(1777), John Robins maker’s mark (1775-1806), without

Portuguese marks, pursuant to Decreto-Lei 120/2017,

of 15 September - art. 2, no. 2, subparagraph c)
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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
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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.

Maio de 2018



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 221
Antiguidades e Obras de Arte

Moderna e Contemporânea

29 de Maio de 2023

LEILÃO PRESENCIAL 222
Antiguidades e Obras de Arte

Moderna e Contemporânea

25 de Setembro 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.
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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

27 MAR 2023
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