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1ª Sessão - 11 de Dezembro de 2019 às 19.00h - Lote 001 a 366
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Maria Flávia Monsaraz no Curso de Escultura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa
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Maria de Flávia Monsaraz, Condessa de Monsaraz (1935-2019)

Maria Flávia de Monsaraz nasce em Madrid a 23 de novembro de 1935, filha do poeta 
Alberto Monsaraz, 2º conde de Monsaraz. Com 16 anos entra para a Escola Superior de 
Belas Artes de Lisboa, aluna do Mestre Leopoldo de Almeida, onde se forma com 19 valores 
em Escultura. Em 1964 ganha uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian e muda-se 
para Paris, onde estuda Pintura Mural na Escola das Artes Decorativas e aí conhece muitas 
personalidades portuguesas. Durante esses anos, Maria Flávia viaja pela Europa. Numa 
dessas visitas, em Lausanne, deslumbra-se com uma exposição intitulada “La nouvelle 
Tapisserie”. Ao regressar, em 1969, abre um atelier em Campo de Ourique com Carmo 
D’Orey e com Manuel e Graça Costa Cabral; e introduz a “Nova Tapeçaria” em Portugal e, 
durante 15 anos, trabalha na ligação entre Escultura Mural e Tapeçaria.
Nos anos 70 e 80 é sócia e gerente do emblemático bar “Metro e Meio”, onde se reunem 
vários artistas e políticos. Paralelamente à atividade de artista plástico, aprofunda estudos 
em Astrologia, mas é a partir de 1985, depois de inaugurar, no Rio de janeiro, o primeiro 
Congresso de Astrologia em língua portuguesa, que se dedica em exclusividade à 
investigação da linguagem simbólica da Astrologia. Dois anos depois cria o Quíron – Centro 
Português de Astrologia, impulsionando o estudo da Astrologia e da ciência esotérica em 
Portugal e introduzindo terapias alternativas como o Reiki. Neste âmbito, para além de 
astróloga, professora, conferencista, é autora de muitos livros e CD’s.
Algumas das suas obras estão representadas na Colecção do Centro de Arte Moderna 
da Fundação Calouste Gulbenkian, no Museu Soares dos Reis, na Colecção do Banco de 
Portugal e em colecções particulares. Foi convidada para numa Exposição Internacional de 
Artistas Mulheres, organizada pela UNESCO.
Refugiava-se muitas vezes no Alentejo, onde contruiu espaços ligados à natureza, 
propícios à meditação.
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003
Par de potes com tampa em porcelana 
chinesa em tons da família rosa, 
com decoração de motivos florais. 
Uma tampa substituída. 
Partido, restauros, falhas e cabelos. (2)
Alt. aprox.: 39 cm. e 38 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 100 / € 200

001
MARIA FLÁVIA MONSARAZ 
(1935-2019)
Figura feminina deitada junto a 
pássaro e cão
Placa em metal relevado 
e pintado
Não assinada
Dim. aprox.: 47,5 x 116,5 cm.
Pequenos defeitos.
Proveniência: Colecção Condessa 
de Monsaraz
€ 1.000 / € 2.000

001

002

003

002
Prato “rechaud” em porcelana chinesa, 
Companhia das Índias, reinado Jiaqing 
(1796-1820). Decoração em tons de 
azul e dourado com motivos vegetalistas 
e outros elementos estilizados. 
Pequenas falhas, cabelo e gastos.
Diam. aprox.: 28,5 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 150 / € 300
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004

005
006

004
Escola europeia, séc. XIX
Paisagem com figuras e vacas
Óleo sobre tela
Verso com inscrição de data “1833”
Dim. aprox.: 82 x 100 cm.
“Craquelé”, falhas na camada pictórica, 
pequeno rasgão. Moldura com vestígios 
de caruncho.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 200 / € 400  

005
Espelho com moldura em madeira 
entalhada e dourada. Espelho com 
vestígios de decoração com vista de 
jardim com figura feminina. Moldura 
vazada profusamente decorada  com 
motivos florais e vegetalistas encimado 
por anjos segurando coroa e fita. Parte 
inferior decorada com cabeça de anjo 
alada. Gastos, falhas e defeitos.
Alt. aprox.: 64 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 400 / € 800
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008

009

007

006
Pote com tampa em porcelana 
chinesa, decoração de motivos 
florais com fénix, em tons de 
“rouge-de-fer”, verde e amarelo. 
Defeitos, gastos, bordo partido 
e gatado.
Alt. aprox.: 39 cm.
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 150 / € 300

007
Par de candelabros de três 
lumes em madeira entalhada 
e dourada. Decoração de 
enrolamentos vegetalistas e 
concheados. Copos queimados. 
Faltas, falhas e defeitos. (2)
Alt. aprox.: 59,5 cm.
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 100 / € 200

008
Espelho de formato elíptico 
com moldura em madeira e 
gesso entalhado e dourado. 
Decoração vazada de motivos 
vegetalistas e flores, encimado 
por pássaro envolto em 
enrolamentos vegetalistas. 
Faltas, falhas e defeitos.
Alt. aprox.: 114 cm.
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 700 / € 1.000

009
Relógio de caixa alta do 
fabricante “S. Bartlett  Norwich”. 
Corpo de formato arquitectónico 
em madeira pintada em tons 
de encarnado, com decoração 
a dourado de motivos florais, 
vegetalistas e estilizados. 

Porta e base decoradas com 
reservas de formato circular 
com gravuras a negro sobre 
papel representando cenas 
do quotidiano com figuras 
e animais. Encimado por 
pináculos em metal amarelo. 
Mostrador em metal amarelo 
e prateado com numeração 
romana e árabe a negro. Com 
pêndulo e pesos. Com chave. 
Falhas, faltas e defeitos. 
Alt. aprox.: 250 cm.
O Palácio do Correio Velho não 
se responsabiliza pelo estado de 
conservação das máquinas que 
vende em leilão.
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 1.000 / € 2.000
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010
Paliteiro em prata portuguesa, séc. XIX, em forma de 
figura feminina em vulto perfeito com arco de flores e 
fita perfurada. Assente em plinto vazado, decorado com 
folhagens e flores, sobre quatro pés com concheados. 
Marca de contraste do Porto (P-37.0 ou variante), em 
uso de 1855 a 1861, e marca de ourives atribuída a José 
Marques Guedes da mesma época. Falta, sinais de uso e 
pequenos defeitos.
Peso aprox.: 308 g..; Alt. aprox.: 20 cm.
€ 600 / € 1.200

14
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011
Paliteiro em prata portuguesa do séc. XIX, com figura de Luís Vaz de Camões em vulto perfeito, 
assente sobre plinto decorado com folhagens. Com marca de contraste do Porto (P-40.0b), 
marca de ourives atribuível a Joaquim Marques (P-424.0 ou variante) remarcada com cabeça de velho. 
Amolgadelas, faltas, sinais de uso e defeitos.
Peso aprox.: 129 gr; Alt. aprox.: 16,5 cm.
€ 300 / € 600

 
012
Bule D. Maria em prata portuguesa, séc. XVIII/XIX. Corpo de secção elíptica, com profusa decoração 
gravada e guilhochada de elementos vegetalistas, grinaldas, festões, cestos de flores e medalhões, 
avivados por frisos perlados horizontais. Botão da tampa em forma de urna, bico em colo de cisne 
e asa em madeira entalhada com aplicação de pérolas (com faltas). Com marca de contraste de Lisboa 
(L-33.0 ou variante), em uso de c.1770 a 1804, com duas marcas de ourives DMS (L-234.0), atribuível 
a Domingos Mendes da Silveira, datável de c.1786 a c.1804, remarcado com cabeça de velho. 
Sinais de uso, riscos e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 1070 gr.; Alt. aprox.: 19,3 cm.
€ 800 / € 1.600

15

012
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013
Salva de bordo recortado em prata portuguesa, séc. XVIII. Aba decorada com enrolamentos, concheados e motivos estilizados. 
Fundo liso com orla gravada com motivos vegetalistas. Assente sobre quatro pés de enrolamentos. Com marca de contraste 
de Lisboa (L-28.0), datável de c. de 1755 a 1790 e marca de ourives (L-205.0), de Manuel Dias Colares, da mesma época. 
Pequenas amolgadelas, riscos e defeitos.
Peso aprox.: 946 g.; Diam. aprox.: 35 cm.
Esta peça esteve no leilão da Colecção Schlumberger, leiloeira Silva’s, em Maio de 1990, sendo esta o lote 110, vindo citada 
no catálogo, na página 32.
€ 1.500 / € 2.500 

  
014
Grande jarro neogótico em prata portuguesa, séc. XIX/XX, da Casa Leitão & Irmão. Corpo decorado com reservas quadrangulares 
lisas e com rosetas, frisos encordoados e de folhas imbricadas, motivos vegetalistas e vieiras. Com marca de contraste de Lisboa 
(Javali I), 1º título, de 915 milésimos, e marca de ourives da Casa Leitão & Irmão. Pequenos defeitos e sinais de uso. (2)
Peso aprox.: 1642 g; Alt. aprox.: 50 cm.
€ 1.500 / € 3.000

  
015
Grande jarro neogótico em prata portuguesa, séc. XIX/XX, da Casa Leitão & Irmão. Corpo decorado com reservas quadrangulares 
lisas e com rosetas, frisos encordoados e de folhas imbricadas, motivos vegetalistas e vieiras. Com marca de contraste de Lisboa 
(Javali I), 1º título, de 915 milésimos, e marca de ourives da Casa Leitão & Irmão. Pequenos defeitos e sinais de uso. (2)
Peso aprox.: 1636 g; Alt. aprox.: 50 cm.
€ 1.500 / € 3.000

013
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016
Par de brincos em ouro de 750 ml 
cravejados com 2 tanzanites ovais 
com o peso total cerca de 11 ct e 86 
diamantes talhe brilhante com o peso total 
de 1,36 ct. Com marca de contraste de 
Lisboa, em uso desde 1985. (2)
Peso aprox.: 12,3 g.; Comp. aprox.: 4 cm.
€ 5.000 / € 10.000

017
Anel em ouro de 750 ml cravejado 
com 1 tanzanite talhe cochim com o peso 
de 4,66 ct, rodeada por 18 diamantes 
amarelo fancy de cor natural com o peso 
total de 0,61 ct e 26 incolores com o peso 
total de 0,37 ct. Com contraste de lisboa, 
em uso desde 1985.
Peso aprox.: 10,3 g.; Tam.: 12
€ 2.000 / € 4.000

018
Anel em ouro de 750 ml, cravejado 
com 26 diamantes talhe brilhante 
com o peso total de 0,51 ct e 1 em talhe 
oval com ligeira tonalidade e puro 
(graus J VVS) com o peso de 1,70 ct. 
Com marca de contraste em uso 
desde 1985.
Peso aprox.: 5,3 g.; Tam.: 14
€ 4.000 / € 8.000

019
Anel em ouro 750 ml cravejado com rubi 
oval, não tratado, com o peso de 3 ct, 
e 68 diamantes talhe brilhante com o peso 
total de 1,64 ct. Com marca de contraste de 
Lisboa, em uso desde 1985.
Peso aprox.: 14,4 g.; Tam.: 13
€ 2.500 / € 5.000

016

017

018

019



1919

020
Par de brincos em platina e ouro, com 2 pérolas de cultura em gota com o comprimento 
de 18 mm, cravejados com 40 diamantes em talhe “navette”, com o peso total aproximado 
de  7,54 ct, e 20 em talhe de brilhante com o peso total aproximado de 11,33 ct 
(os dois maiores, em talhe antigo, pesam cerca de 3,70 e 3,85 ct). Sem contraste, 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c. Sinais de uso. (2)
Peso aprox.: 31,1 g.; Comp. aprox.: 6,2 cm.
€ 12.000 / € 24.000
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021
Cálice com “falsa copa” em prata dourada 
francesa, parcialmente vazada e cinzelada, 
decorada com enrolamentos e motivos 
vegetalistas, com elementos em alto relevo 
representando Nossa Senhora e Jesus 
Cristo. Falta da copa. Com marca de 
contraste francesa de exportação, de 950 
ml, em uso no séc. XIX/XX, com mais de 50 
anos, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea c) e marca de ourives francesa. 
Com pé posterior em prata dourada 
portuguesa da Casa Leitão & Irmão, 
séc. XX, assente em base de madeira 
com aro em prata.  Com marca 
de contraste de Lisboa (Águia), 
de 916 milésimos, e marca de ourives 
da Casa Leitão & Irmão. 
Falhas, pequenos defeitos e restauros.
Peso total aprox.: 448 g.; 
Alt, aprox.: 18,5 cm.
€ 600 / € 1.000

022
Grande resplendor em prata dourada, trabalho 
atribuível ao séc. XVII. Profusa decoração em 
relevo com enrolamentos vegetalistas, flores, 
cabeças de anjos e medalhão com as Chagas 
de Cristo suspensas por dois anjos. Sem 
marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Com dupla furação. Defeitos, gastos e faltas.
Peso aprox.: 1128 g; Comp aprox.: 38 cm.
€ 1.000 / € 2.000

023
Chaleira em prata estrangeira, atribuível 
à primeira metade do séc. XIX, parcialmente 
dourada, com suporte e lamparina. 
Com profusa decoração em relevo de 
enrolamentos vegetalistas, concheados, 
cestos de flores e motivos estilizados. 
Com monograma gravado. Asa móvel unida 
ao corpo por elementos vegetalistas cinzelados. 
Sem marcas de contraste, ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, de 15 de setembro 
- art. 2º, nº 2, alínea c), com marca francesa 
de importação ou passagem em leilão, em 
uso no séc. XIX/XX. Restauro na união da asa, 
gastos e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 3000 g.; Altura aprox.: 32 cm.; 
Alt. máx. aprox.: 42 cm.
€ 1.600 / € 3.000

20
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024
Dedal em ouro, séc. XIX/XX, 
gravado com grinaldas e reserva 
com monograma. Sem contraste, 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, 
art. 2, nº 2, alínea c, em estojo de origem 
da Casa A. Duray sucessores de H. 
Mathieu, Bruxelas. Sinais de uso e riscos.
Peso aprox.: 4,7 g.; Comp. aprox.: 2,1 cm.
€ 220 / € 300

025
Medalha em ouro de 750 ml e platina de 
950 ml, com busto de Nossa Senhora, 
cravejada com safiras e diamantes em talhe 
rosa. Reverso com fotografia do 1º conde 
de Monsaraz. Aro com a inscrição “Musa 
Alemtejana 1909”. Marcas de garantia 
francesas, sem contraste, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea 
c. Sinais de uso, gastos e riscos.
Peso aprox.: 12,2 g.; Diam. aprox.: 2,3 cm.
A inscrição de “Musa Alemtejana” é alusiva 

à obra homónima 
do 1º Conde de Monsaraz, obra de 1908.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 250 / € 500

026
Pendente relicário em ouro, trabalho 
atribuível do séc. XIX, gravado com florões 
com foto protegida por vidro oval. 
Sem contraste, ao abrigo do Decreto-Lei 
n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c. 
Pequenos defeitos.
Peso bruto aprox.: 33,7 g.; 
Comp. aprox.: 5 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 600 / € 1.200

027
Fio em ouro de 750 ml, malha de cadeado 
oco trabalhado, com marcas de garantia 
francesas. Sem contraste, ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, 
alínea c. Sinais de uso.
Comp. aprox.: 89,5 cm.; Peso aprox.: 10,4 g.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 220 / € 350

028
Colar trancelim do séc. XIX em ouro, 
elos ocos e alternadamente esmaltados. 
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei 
n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c. 
Sinais de uso.
Comp. aprox.: 130 g.; Peso aprox.: 35,8 g.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 800 / € 1.200

029
Fio em ouro com elos decorados com 
granulado. Com marcas municipais do Porto 
da 2ª metade do séc. XIX. Sinais de uso.
Peso aprox.: 108,3 g.; 
Comp. aprox.: 134 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 2.500 / € 4.500

030
Pulseira em ouro de 585 ml, malha de elos 
ocos entrançados. Com marcas de contraste, 
em uso desde 1985. Sinais de uso.
Peso aprox.: 25,4 g.; Comp. aprox.: 19 cm.
€ 430 / € 860 

031
Colar em ouro de 585 ml, malha de elos 
duplos ocos. Com marca de contraste de 
Lisboa, em uso desde 1985. Sinais de uso.
Peso aprox.: 29,8 g.; 
Comp. aprox.: 44,5 cm.
€ 500 / € 1.000
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032
Fio em ouro de 585 ml, malha de barbela e 
elos ovalados. Com marca de contraste de 
Liboa, em uso desde 1985. Sinais de uso.
Peso aprox.: 23,5 g.; Comp. aprox.: 80 cm.
€ 400 / € 800

23

033
Colar em ouro de 585 ml, malha dupla e 
centro com elementos satinados em ouro 
rosa. Com marca de contraste de Lisboa, 
em uso em 1985.
Peso aprox.: 60,8 g.; Comp. aprox.: 45 cm.
€ 1.000 / € 2.000

034
Anel em ouro bicolor de 750 ml, cravejado 
com 4 diamantes em talhe de brilhante 
com o peso total aproximado de 0,46 ct. 
Com marca de contraste de Lisboa, em uso 
desde 1985. Sinais de uso.
Peso aprox.: 8,6 g.; Tam.; 13
€ 300 / € 600

030

031

032

033

034
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035
Nossa Senhora com o Menino Jesus, 
escultura em prata. A figura está 
representada de pé sobre cabeças 
de anjo aladas e nuvens, segurando 
o Menino Jesus na mão esquerda. 
Nossa Senhora usa longos cabelos 
caindo sobre os ombros e costas, 
enverga túnica comprida até aos pés 
e manto sobre os ombros. Menino 
Jesus encontra-se representado 
desnudo, abençoando com a mão 
direira. Base recortada. Com mais 
de 50 anos, sem marcas, ao abrigo 
do Decreto-Lei 120/2017, de 15 
de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Pequenas amolgadelas, 
sinais de uso e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 1486 g.; 
Alt. aprox.: 44 cm.
€ 600 / € 1.200

036
Naveta em prata possivelmente 
espanhola, séc. XVII/XVIII. 
Corpo profusamente decorado 
em relevo com motivos florais, 
vegetalistas, concheados e motivos 
estilizados. Sem marcas, ao abrigo 
do Decreto-Lei 120/2017, de 15 
de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Defeitos, amolgadelas, restauros, 
falhas e faltas.
Peso aprox.: 346 gr.; 
Comp. aprox.: 17,3 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques 
de Palmela
€ 800 / € 1.600

037
Atril em madeira forrada a prata sul 
americana. Decoração em relevo 
com concheados, aletas, motivos 
vegetalistas, enrolamentos e reserva 
ao centro com inscrição “MAR/
deconso/lasion”, ladeada por figuras 
e encimada por cabeça. Parte inferior 
e laterais recortadas, repetindo 
a mesma decoração e com figuras 
híbridas. Com mais de 50 anos, 
sem marcas, ao abrigo
 do Decreto-Lei 120/2017, de 15 
de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Sinais de uso, amolgadelas 
e pequenos defeitos. 
Dim. aprox.: 34 x 35 x 25 cm.
€ 1.200 / € 2.000
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038
Eduardo VII e Alexandra da Dinamarca, bustos em porcelana biscuit Copeland, do séc. XIX, assentes sobre base de 
formato circular. Com inscrições “Albert Edward” e “Alexandra”. Eduardo VII, escultura segundo original de Morton Edwards, 
marcada “C. Delpech”; Alexandra da Dinamarca, escultura segundo original de Mary Thornycroft, marcada Copeland. 
Bustos executados para a Art Union of London, datados de 1864 e 1868. Marcados. Minúsculas falhas. (2)
Alt. aprox.: 36,5 e 38 cm.
Busto de Eduardo VII não se encontra marcado Copeland mas está ilustrado no livro Robert Copeland’s Parian - Copeland’s 
Statuary Porcelain, páginas 235/2236, fig R6.
€ 800 / € 1.200

26
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039
D. Maria I, placa de formato oval em 
porcelana Wedgwood, em alto relevo,
 em tons de branco e preto. Com inscrição 
incisa “Q OF PORTUGAL”. Com moldura 
de formato elíptico, em bronze dourado 
decorada com friso de perlado e laço. 
Marcada. Gastos no dourado.
Dim. aprox. placa: 10 x 7,8 cm.; 
Dim. aprox. total: 15,2 x 10,5 cm.
Verso com etiqueta com indicação 
“Duque de Palmela”.
Proveniência: Antiga Colecção Duques 
de Palmela
€ 1.000 / € 1.500 

040
Harpa “Cousineau Père et Fils à Paris” 
em metal e madeira dourada e pintada, 
parcialmente canelada, decorada com 
grinaldas e motivos vegetalistas 
em relevo. Assente sbre quatro pés. 
Marcada e indicação de “D 265 J”. 
Cordas substituídas. Faltas, falhas, 
vestígios de caruncho e defeitos.
Alt. aprox.: 167,5 cm.
O Palácio do Correio Velho não se 
responsabiliza pelo estado de conservação 
dos mecanismos que vende em leilão.
€ 1.500 / € 2.500

039

040
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041
Tapeçaria Gobelin neoclássica, do séc. XVIII/XIX, representando cena bucólica com figuras e ovelha junto a árvore, em tons policromos. 
Barra ornada com motivos florais e brasão ao centro. Restauros e defeitos.
Dim. aprox.: 315 x 196 cm.
Restauros. 
€ 1.500 / € 2.500

042
Magnífico relógio de mesa inglês, do séc. XVII, do fabricante Daniel Lecount, Londres, com caixa em bronze dourado 
e madeira faixeada a ébano. Pega da caixa, assente sobre estrutura arquitectónica em bronze, decorada com bustos, carrancas, 
elementos florais e vegetalistas vazados. Mostrador com numeração romana e árabe a negro. Com calendário e abertura 
onde se observa o balanço do pêndulo. Com marcação de horas e meias horas. Mostrador decorado nos cantos com cabeças 
de anjos aladas em relevo e inscrição “D. Lecount London”. Porta frontal e traseira decoradas com aplicação de placas de bronze vazadas 

041
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com enrolamentos e motivos vegetalistas. Com chave. Faltas e pequenos defeitos.
Dim. aprox. total: 44 x 26 x 16,4 cm.
Esta peça é proveniente da Antiga Colecção da Casa do Mosteiro em Santo Tirso.
Daniel Le Count, relojoeiro bastante conhecido e respeitado, trabalhou em Londres entre 1676 (ano em que se associou à “The Clockmaker’s 
Company”) e 1693, de acordo com os registos conhecidos. O seu nome também foi registado como LeConte e Lecomte, indicando que talvez 
tenha uma origem huguenote Francesa. Sabe-se também que ficou livre da “The Haberdashers’ Company”. Encontra-se representado no 
Victoria & Albert Museum.
Para peça semelhante ver: Cedric Jagger, The World’s Great CLOCKS & WATCHES, pag. 118, Published by The Hamlyn Publishing Group 
Limited; Le Count, Daniel. London. 1676-93, free of Clockmakers Company, pag. 191. By G. H. Baillie, in WATCHMKERS & CLOCKMAKERS 
OF THE WORLD, Printed in Great Britain By Thomas Nelson and Sons (Printers) Ltd, London and Edinburgh. 
O Palácio do Correio Velho não se responsabiliza pelo estado de conservação das máquinas que vende em leilão.
Proveniência: Colecção Comandante Jorge Bandeira
€ 6.000 / € 10.000

042
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044
Jarrão com tampa em porcelana japonesa. 
Corpo profusamente decorado em tons 
policromos e dourado com pássaros e 
reservas representando vistas de jardim com 
cenas do quotidiano com figuras e animais. 
Restauros, falhas e defeitos.
Alt. aprox.: 88 cm 
€ 1.000 / € 2.000

043
Tapete oriental, Hereke, em seda em tons 
de bege, azul, cor-de-laranja e encarnado. 
Profusa decoração de enrolamentos 
vegetalistas, motivos florais e reservas 
recortadas. Sinais de uso.
Dim. aprox.: 279 x 185 cm.
Proveniência: Colecção Fernando Fonseca 
Santos
€ 5.000 / € 10.000

044
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045
Par de grandes potes com tampa em 
porcelana japonesa, final do séc. XIX/XX. 
Decoração em tons de azul representando 
paisagens com árvores e águias. 
Bases em madeira pintada de encarnado 
com decoração a dourado. 
Pequenos defeitos e sinais de uso. (2)
Alt. aprox. potes: 124 cm.
€ 10.000 / € 15.000 

046
Relógio de suspender em pau-santo 
e prata. Decoração embutida, 
em madeira contrastante, com 
enrolamentos e a inscrição “
VOAM AS HORAS”. Com aplicações 
em prata em forma de cesto florido, motivos 
florais, pinhas floridas e pesos. Sem marcas, 
ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Riscos, gastos e pequenos defeitos.
Dim. aprox.: 25 x 11 cm.

O Palácio do Correio Velho não se 
responsabiliza pelo estado de conservação 
da máquina dos relógios que vende em leilão.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 100 / € 200

047
Cómoda D. José, do séc. XVIII, em pau-santo 
e outras madeiras com duas gavetas e dois 
gavetões. Tampo recortado, moldurado por 
rebaixo, acompanhando as linhas da cintura, 
com saias recortados. Frente e laterais 
ligeiramente curvas, assente sobre quatro 
pernas terminando em pés de enrolamentos. 
Decoração embutida de frisos de padrão de 
geométrico e motivos florais, aproveitando 
o jogo da cor e veio das madeiras. 
Ferragens em bronze recortado decorado 
com motivos vegetalistas estilizados. 
Pequenos riscos, faltas, falhas e defeitos.
Dim. aprox.: 87 x 122 x 56 cm.
€ 4.000 / € 8.000

047

046
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048
Conjunto de doze cadeiras, D. José/D. Maria, do séc. XVIII, em pau-santo. Espaldar recortado, com tabela central vazada, com 
decoração embutida de motivos florais. Cinturas onduladas com saiais recortados e pernas curvas unidas ao centro por travessas, 
terminando em pés de enrolamento. Frente do saial com decoração embutida em madeira clara, com cartela e motivos florais. 
Assentos em palhinha. Vestígios de caruncho. Palhinhas com defeitos. Faltas, falhas, restauros e defeitos. (12)
Alt. aprox.: 95,5 cm.
€ 4.500 / € 6.000
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049
Par de pináculos em pedra, 
estilo neogótico. Decoração 
com friso de perlado espiralado 
e friso de motivos vegetalistas. 
Adossados a placa de pedra. 
Falhas, fungos, faltas, 
restauros e defeitos. (2)
Dim. aprox. máx.: 52 x 31 x 25 cm.
€ 800 / € 1.600

050
“Putti” músicos, par de esculturas 
em terracota representando 
“putti”, sentados sobre elementos 
esféricos tocando instrumentos 
musicais. Restauros, fungos 
e defeitos. (2)
Alt. aprox.: 98 cm.
€ 800 / € 1.600

051
Par de serafins, 
do séc. XVII/XVIII, em madeira 
entalhada, policromada, 
estofada e dourada.  
As figuras estão representadas 
trajando à romana, com 
sandálias. Ambos têm uma 
das mãos em posição de 
segurar uma tocha, sendo 
representadas simetricamente. 
Usam longos cabelos 
ondulados caindo sobre os 
ombros. Com bases em ferro. 
Restauros, faltas, falhas 
e defeitos. (2)
Alt. aprox.: 171 cm.
€ 8.000 / € 16.000049

050
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052
Contador do séc. XVII 
em pau-santo e outras 
madeiras, com sete gavetas 
simulando nove. Tampo, 
laterais e frente das gavetas 
almofadados com frisos de 
tremidos. Assente em base 
de pernas torneadas unidas 
por travessas. Saial vazado 
decorado com enrolamentos 
vegetalistas. Pegas laterais em 
metal e ferrangens em metal 
rendilhado. Restauros, falta de 
uma fecharia, falhas e defeitos.
Dim. aprox.: 118 x 66 x 25 cm
Para peça semelhante ver 
“Mobiliário Português - Roteiro 
- Museu Nacional de Arte 
Antiga”. Lisboa: Instituto 
Português de Museus, 2000, 
p. 53, nº 22.
€ 3.500 / € 5.000052
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053
Busto de D. Fernando, escultura em faiança 
portuguesa, fabrico da fábrica de Santo 
António no Porto. Decoração de vidrado 
monocromático a branco. Busto assente 
sobre coluna decorada com as armas reais 
portuguesas em relevo. Base de formato 
quadrangular com inscrição “D. Fernando”. 
Marcado “Fª de Stº António Porto”. Base 
partida e colada, cabelos, faltas, falhas e 
defeitos.
Alt. aprox.: 79,5 cm.
€ 2.000 / € 4.000

054
Móvel miniatura D. Maria, com três 
gavetas,em pau-santo, pau-rosa e buxo. 
Decoração embutida com molduras 
rectilineas sendo os cantos redondos com 
motivos geométricos. Pequenos defeitos.
Dim. aprox,: 23 x 44 x 22 cm.
Proveniência: Quinta Sant’Anna, Lisboa
€ 400 / € 600

054
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055
Conjunto de duas esculturas 
em mármore representando 
figura feminina e figura 
masculina. Usam longos 
cabelos ondulados 
caindo sobre as costas 
e envergam túnicas. 
Assentes sobre bases 
de formato quadrangular. 
Falhas, fungos e defeitos. (2)
Alts. aprox.: 147 cm. e 151 cm
Proveniência: Quinta 
Sant’Anna, Lisboa
€ 8.000 / € 16.000

056
Conjunto de duas esculturas 
em mármore representando 
figura feminina, 
possivelmente Vénus, 
e figura masculina. 
Usam longos cabelos 
ondulados caindo sobre 
as costas. Assentes 
sobre bases de formato 
quadrangular. Falhas, 
vestígios de fungos 
e defeitos. (2)
Alts. aprox.: 140 cm. e 144 cm
Proveniência: Quinta 
Sant’Anna, Lisboa
€ 8.000 / € 16.000

055 055
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057
Raríssima espada do séc. XV - (Oakeshott 
Tipo XXa). Lâmina recta de dois gumes 
com duas largas goteiras. Guarda 
em ferro com vestígios de dourado. 
Pomo em bronze, decorado com sulcos 
verticais, igualmente com vestígios de 
dourado. Espiga do punho coberta a fio 
de cabedal. A largura da lâmina assim 
como o feitio da guarda, denotam uma 
provável manufactura Veneziana do séc. XV, 
devido à sua semelhança com as espadas 
denominadas “Cinquedea”. Em vitrine 
expositor, com vidro partido. Lâmina 
e guarda com profunda oxidação.
Comprimento total: 96 cm.; 
Comprimento da lâmina: 76,5 cm.                             
Ewart Oakeshott na sua obra “The 
Archaeology of Weapons: Arms and Armour 
from Prehistory to the Age of Chivalry”, 
onde tipifica as espadas até ao final d
o século XV, coloca o presente exemplar 
como Tipo XXI.
€ 10.000 / € 20.000
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058
Escultura triunfal, do séc. XVII/XVIII, 
em madeira pintada simulando pedra, 
representando figura masculina trajando 
à romana, segurando estandarte. 
Vestígios de caruncho, restauros, 
pequenas falhas e defeitos.
Alt. aprox.: 201 cm.
€ 5.000 / € 10.000
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059
Parte de serviço de copos de cristal incolor e 
rubi, composto por 6 taças de champanhe, 6 
copos de água, 6 copos de vinho tinto, 6 copos 
de vinho branco, 6 copos de vinho do porto, 6 
copos de licor, 6 taças com prato, 2 taças de 
pé com tampa, 1 garrafa com tampa e 2 jarros 
de diferentes tamanhos. Decoração a dourado 
com friso e monograma “M” com coroa de 
Conde. Pequenos gastos na decoração. (53)
Alt. aprox. máx.: 27,5 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 2.000 / € 4.000

060
Serviço de jantar de porcelana Vista Alegre, 
séc. XIX. Composto por 36 pratos rasos, 16 

pratos de sopa, 18 pratos de sobremesa, 
14 pratos de doce, 6 travessas de diferentes 
modelos e tamanhos, 2 (1+1) terrinas 
com tampa, sendo uma com travessa, 1 
mostardeira com tampa e travessa fixa, 1 
molheira com travessa fixa, 1 saleiro duplo, 
1 taça, 2 azeitoneiras, 1 tampa. Decoração 
policromada e dourada representando motivos 
florais e vegetalistas. Botões das tampas em 
forma de flor. Com diversas marcas em uso no 
séc. XIX. Gastos no dourado e na decoração, 
falhas e pequenos defeitos. (100)
Dim. aprox. máx: 44 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 800 / € 1.600

061 - Sem Lote

062
Tabuleiro de jogo de gamão e xadrez, em 
diversas madeiras. Adaptado 
a mesa baixa com base posterior. Junto com 
30 pedras e 2 copos 
em marfim branco e tingido de encarnado. 
Defeitos, falhas, faltas, manchas e sinais de 
uso.
Dim. aprox.: 33 x 70 x 51,5 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 300 / € 500

059
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064

063

062

063
Par de cestos em porcelana da Vista Alegre. 
Aba parcialmente vazada. Decoração 
a dourado, base com friso de motivos 
vegetalistas. Pés em forma de garra. 
Marca nº 32 (1947-1968). 
Minúsculos sinais de uso. (2)
Diam. aprox.: 27 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 100 / € 200

064
JORGE MARTINS
(n. 1940)
Duas aguarelas sobre papel
Assinado e datado de 1985
Dim. aprox.: 32,5 x 25 cm 
e 24 x 25,5 cm.; 
Dim. aprox. total: 69 x 34,5 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 1.000 / € 2.000
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065
Invulgar serviço em porcelana da Vista Alegre, segundo um modelo da Companha das Índias decorado com reservas em grisalle 
representando paisagens de Lisboa com os seus monumentos, Real Paço da Ribeira, Torre de Belém, Aqueduto das Águas Livres, 
etc. Composto por 12 travessas de diversos tamanhos (2+2+4+4), 1 terrina com travessa, 2 molheiras com travessa, 4 pratos 
cobertos, 2 saladeiras, 2 covilhetes, 45 pratos rasos, 24 pratos de sopa, 24 pratos de sobremesa e 23 pratos de doce. 
Decoração “grisaille” com reservas inspiradas em gravuras de vistas da cidade de Lisboa. Frisos a dourado. Junto com pequeno 
prato sem a reserva ao centro. Marca nº 32 (1947-1968), 2 pratos cobertos sem marca. Pequenos defeitos de fabrico. (143)
Comp. aprox. máx.: 43,3 cm.
Segundo informação dos proprietários este serviço foi uma oferta de Estado do Governo Português a uma importante 
personalidade espanhola.
€ 8.000 / € 16.000
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066
Terrina com tampa e travessa em porcelana 
da Vista Alegre, Mottahedeh. Decoração dita 
“folha de tabaco”. Edição do Metropolitan 
Museum of Art. Marcadas. Sinais de uso. (2)
Comp. aprox. máx.: 35 cm.
Proveniência: Colecção Fernando Fonseca 
Santos
€ 500 / € 1.000 

067
Conjunto de 10 pratos rasos em porcelana 
da Vista Alegre, Mottahedeh. Decoração dita 
“folha de tabaco”. Edição do Metropolitan 
Museum of Art. Marcados. Sinais de uso. (10)
Diam. aprox.: 27,5 cm
Proveniência: Colecção Fernando Fonseca 
Santos
€ 300 / € 600

068
Conjunto de 10 pratos rasos em porcelana 
da Vista Alegre, Mottahedeh. Decoração dita 
“folha de tabaco”. Edição do Metropolitan 
Museum of Art. Marcados. Sinais de uso. (10)
Diam. aprox.: 27,5 cm
Proveniência: Colecção Fernando Fonseca 
Santos
€ 300 / € 600

069
Conjunto de 10 pratos de sopa em 
porcelana da Vista Alegre, Mottahedeh. 
Decoração dita “folha de tabaco”. Edição 
do Metropolitan Museum of Art. Marcados. 
Sinais de uso. (10)
Diam. aprox.: 25,5 cm
Proveniência: Colecção Fernando Fonseca 
Santos
€ 300 / € 600

070
Conjunto de 10 pratos de sobremesa em 
porcelana da Vista Alegre, Mottahedeh. 
Decoração dita “folha de tabaco”. Edição 
do Metropolitan Museum of Art. Marcados. 
Sinais de uso. (10)
Diam. aprox.: 22,5 cm
Proveniência: Colecção Fernando Fonseca 
Santos
€ 300 / € 600

071
Conjunto de 10 pratos de doce em 
porcelana da Vista Alegre, Mottahedeh. 
Decoração dita “folha de tabaco”. Edição 
do Metropolitan Museum of Art. Marcados. 
Sinais de uso. (10)
Diam. aprox.: 17,5 cm
Proveniência: Colecção Fernando Fonseca 
Santos
€ 300 / € 600

072
Conjunto de quatro xícaras de café com 
oito pires e quatro chávenas de chá com 
seis pires em porcelana da Vista Alegre, 
Mottahedeh. Decoração dita “folha de 
tabaco”. Pires marcados com a edição do 
Metropolitan Museum of Art. Marcadas. 
Sinais de uso. (22)
Diam. aprox. máx.: 14,5 cm
Proveniência: Colecção Fernando Fonseca 
Santos
€ 400 / € 800

073
Par de caixas em forma de pêssego em 
cerâmica oriental. Com aplicações em prata 
portuguesa de Luíz Ferreira, séc. XX/XXI. 
Com marcas de contraste do Porto (Águia), 
de 835 milésimos e marcado LF. Falhas e 
pequenos defeitos. (2)
Comp. aprox.: 17 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 250 / € 500

067

066

072 072
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074
Caixa de faqueiro em porcelana da Vista 
Alegre. Decoração em tons de azul, “rouge-
de-fer” e dourado representando motivos 
florais e armas de  Sampaio e Melo. 
Marca nº 41 (a partir de 2001). 
Com inscrição na base 
“Adaptação de um original 
pertencente ao Museu 
da Fundação Ricardo do Espírito 
Santo Silva, fabricado na China, 
na Dinastia Qing período Kang Xi 
(c. 1700-1722). Edição limitada 
a 250 exemplares.”. Exemplar 
nº 42/250. Com estojo original 
e certificado de autenticidade. 
Sinais de uso.
Alt. aprox.: 30 cm.
€ 350 / € 700

075
Terrina com tampa e travessa adaptada, em 
porcelana chinesa, Companhia das Índias, 
reinado Jiaqing. Decoração dita “Fitzhugh” 
a azul sob vidrado. 
Gastos e falha na travessa. (2)
Comp. aprox. máx. travessa: 40 cm.
€ 500 / € 1.000

076
Par de travessas elípticas em 
porcelana chinesa da Companhia 
das Índias, reinado Jiaqing 
(1796-1820). Decoração dita 
“Cantão” em tons de azul sob 
vidrado representando paisagem 
fluvial. Gastos. (2)
Comp. aprox.: 40,5 cm.
Proveniência: Quinta Sant’Anna, 
Lisboa
€ 400 / € 800 

077
Terrina com tampa e travessa 
em porcelana chinesa, 
Companhia das Índias, 
reinado Jiaqing. 
Decoração dita “Fitzhugh”, 
a azul sob vidrado. 
Gastos e sinais de uso. (2)
Comp. aprox. travessa: 36,5 cm.
€ 600 / € 1.200

075

077

076
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079
JORGE MARTINS 
(n. 1940)
Serigrafia sobre papel
Assinada e datada de 1986, 
edição nº 1/50
Dim. aprox.: 90 x 59,5 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 300 / € 500

078
VALENTE ALVES
Manuel Valente Alves 
(n.1953)
Acrílico sobre tela com colagens
Assinado e datado de 1990
Dim. aprox.: 150 x 150 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 2.000 / € 4.000

078

079 080
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081
MARIA FLÁVIA MONSARAZ 
(1935-2019)
Nu feminino
Escultura em gesso
Com aplicações em metal prateado
Assente sobre base de madeira pintada
Não assinada
Alt. aprox. escultura: 117 cm.
Alt. aprox. total: 170 cm.
Restauros e defeitos.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 1.000 / € 2.000

082
NERY
Eduardo José Néry de Oliveira 
(n.1938-2013)
Objecto em madeira pintada e espelho
Verso assinado e datado 1969
Dim. aprox.: 102,5 x 67,5 cm.
Pequenos defeitos.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 5.000 / € 10.000

083
MARIA FLÁVIA DE MONSARAZ 
(1935-2019)
Nu feminino
Escultura em bronze
Não assinada
Comp. aprox.: 24 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 400 / € 800

080
ANTÓNIO QUADROS
António Augusto de Melo Lucena 
e Quadros (1933-1994)
Desenho sobre papel
Assinado e datado de 1958
Dim aprox.: 23 x 53,5 cm.
Rasgões com fita-cola, faltas e defeitos. 
Com inscrição “Flávia”.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 1.000 / € 2.000

081

082

083



54



55



56

087
GRAÇA COSTA CABRAL 
(n.1939)
Figura feminina deitada
Escultura em porcelana
Assente sobre base em 
estanho
Não assinada
Comp. aprox. total: 30 cm.
Peças desta mesma série 
encontram-se ilustradas no 
catálogo: “GRAÇA COSTA 
CABRAL”, da Fundação 
Carmona e Costa, de 
Novembro de 2018, págs. 61, 
67 e 68. Pequenos defeitos.
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 200 / € 400

086
MARIA FLÁVIA DE MONSARAZ 
(1935-2019)
Cabeça de figura feminina
Escultura em barro
Assinada
Dim. aprox.: 28 cm.
Defeitos.
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 400 / € 600

085
MARIA FLÁVIA MONSARAZ 
(1935-2019)
Cabeça de figura feminina
Escultura em barro
Não assinada
Alt. aprox.: 12 cm.
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 400 / € 600

084
CUTILEIRO
João Cutileiro 
(n. 1937)
Nú feminino
Escultura em mármore
Não assinada
Alt. aprox.: 53 cm.
Partida e colada, 
faltas e pequenos defeitos.
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 800 / € 1.600

085

084

087

086

088

089
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089
GRAÇA COSTA CABRAL 
(n.1939)
Cabeça de figura
Escultura em porcelana de vidrado 
monocromático branco
Não assinada
Alt. aprox.: 19 cm.
Peças desta mesma série encontram-se 
ilustradas no catálogo: “GRAÇA COSTA 
CABRAL”, da Fundação Carmona 
e Costa, de Novembro de 2018, págs. 
60 a 64, 131 e 132. Defeito de fabrico.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 200 / € 400

090
CHULAM
Regina Olivier Chulam 
(n.1950)
Óleo sobre tela
Assinado
Dim. aprox.: 38 x 55 xm.
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 300 / € 500

088
GRAÇA COSTA CABRAL 
(n.1939)
Cabeça de figura feminina
Escultura em bronze
Assinada e com indicação P.A. (prova 
de autor)
Alt. aprox.: 11 cm.
Peças desta mesma série encontram-se 
ilustradas no catálogo: “GRAÇA COSTA 
CABRAL”, da Fundação Carmona 
e Costa, de Novembro de 2018, 
págs. 60 a 64 e 130.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 200 / € 400
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José Escada (1934-1980) foi artista plástico e pintor, nascido em Lisboa, onde fez a sua formação na António Arroio e na ESBAL. 
Segundo José-Augusto França, situa-se “na ponta mais nova da mesma terceira geração” de modernistas portugueses. O pintor 
está pouco representado em coleções públicas e museológicas pois, em 1960, como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, 
viajou para Paris onde, juntamente com Lourdes Castro (n.1930), René Bertholo (1935-2005), Costa Pinheiro (1932-2015), Gonçalo 
Duarte (1935-1986), Christo (n.1935) e Jan Voss (n.1936), criou o grupo KWY. A partir de 1962, aí permanece, afastando do 
público a sua obra que se encontra, maioritariamente, em coleções particulares. O pensamento plástico de José Escada situa-se 
num tempo subjetivo e num espaço entre o figurativo e o abstrato. Oscila entre o concretismo e o abstracionismo, sem se fixar, 
particularmente, em nenhum deles. No entanto, isso não o impede de estabelecer diálogos com o mundo real e com a sua própria 
vida, marcada pelos encontros com muitos intelectuais lusos e francófonos. No fim da década dos anos 70, o artista vive de forma 
mais solitária e, por isso, o seu trabalho integra uma vertente mais figurativa e autobiográfica, indo trabalhar no atelier de Lagoa 
Henriques (1923-2009) e Carlos Amado (1936-2010).

Este quadro parece-nos representar uma sala, usando como parede uma grelha feita com recortes que evocam a estrutura óssea 
humana, que se encontra presente ao longo da sua obra. Sobre uma mesa, uma forma sugere um abatjour, no qual está projetado 
o perfil de uma figura feminina em contra-luz, o de Maria Flávia Monsaraz, com o signo sagitário em Júpiter, tal como se pode 
conferir nos símbolos representados. Ao lado, uma jarra solitário com flores. A ideia de metamorfose entre formas, é também crucial 
para entendermos o pintor português. Deste modo, Escada pretende homenagear a sua amiga, sem descurar a sua forma de criar. 

Na parede, um quadro com os rostos jovens dos amigos do pintor, entre eles Maria Nobre Franco, Olívia Varela, Maria Flávia 
Monsaraz e ao centro o seu auto-retrato. 
 
Bibliografia:
ESCADA, José. 2016. “Eu não evoluo, viajo.”[catálogo de exposição]. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Pintores Portugueses em Paris. Disponível em: http://musas.pegada.net/wp-content/uploads/2006/09/catalogo_EXPO_URSULA.
pdf. Consultado a: 11 de novembro de 2019.
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091
ESCADA
José Jorge da Silva Escada (1939-1980)
Óleo sobre tela
Assinado e datado de 1979
Dim. aprox.: 73 x 54 cm.
Com dedicatória “Para alguns amigos”
Proveniência: Colecção Condessa de Monsaraz
€ 20.000 / € 40.000
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092
ALVAREZ
José Dominguez Alvarez 
(1906-1942)
Largo da Ramadinha
Óleo sobre tela
Assinado e datado de 1930
Dim. aprox.: 107 x 81 cm. 
Esta pintura consta nas seguintes obras: Catálogo da Fundação 
Dr. António Cupertino Miranda; ”Dominguez Alvarez”; Laura Castro, 
2005; Editorial Caminho; pág. 13; ”Dominguez Alvarez 770, Rua da 
Vigosa, Porto” (catálogo de exposição do centenário do nascimento 
de José Cândido Dominguez Alvarez, Porto, 1906-1942); Emília 
Ferreira, Ana Vasconcelos e Melo, et la, 2006; Sede da Fundação 
Calouste Gulbenkian, pág. 125; ”Avarez” Fernando Pernes, Isabel 
Oliveira e Silva; et al, 1987; Compta, Imprensa Nacional - Casa da 
Moeda Lisboa.
€ 80.000 / € 120.000

José Cândido Dominguez Alvarez nasceu no Porto (1906-1942), 
filho de pais galegos. O pintor evidência um discurso notável entre 
o que foi a sua obra pictórica e o que foi a sua vivência ibérica, 
transmitindo uma dialética formal que facilmente origina registos 
de isolamento, desolação, desertificação e ausência. Estes 
termos, ao qual a sua pintura está associada, descrevem não 
apenas o ambiente da sua obra pictórica mas identificam também 
a sua experiência artística e social. 

A pintura de Alvarez retrata uma narrativa de ausência, sendo 
este reconhecido como um dos criadores de uma geração 
expressionista no qual o sonho e a angústia entraram de mãos 
dadas no imaginário da modernidade portuguesa dos anos 30. 
Inspirado na longa tradição naturalista, Alvarez, desenvolve uma 
expressão expressionista e surrealista através de uma paleta ocre 
e carmim que, por sua vez, reflete uma intensa presença matérica 
e um bom domínio técnico e plástico. Em termos técnicos, 
podemos reconhecer o seu interesse em produzir as suas próprias 
tintas e cores, resultando numa opção consciente e informada 
que gira em torno de valores vanguardistas. 

Alvarez capta na sua obra as paisagens rurais e urbanas que 
visitou e vivênciou, motivos esses, que dominaram os seus 
horizontes de inspiração. As suas obras, muitas vezes habitadas 
por personagens tristes e vagueantes, figuras intrigantes 
e curvadas sobre si mesmas, apressam-se pelas ruas em 
direcções irregulares, ora cumprindo um destino de tabernas, ora 
deambulando, perdidas, entre cenários sombrios e as chuvas que 
marcam o cinzentismo das suas vidas.

Nesta pintura a óleo, é possível reconhecer o famoso largo 
portuense, a praça da Ramadinha que, em pinceladas ásperas e 
rugosas cobrem o terreiro que se perde por entre prédios, vãos 
fechados e escuros que esquadrinham a obscura claridade do 
pavimento irregular. A paleta de cores azuladas, acinzentadas e 
brancas de titânio relembra os dias invernosos, frios e sombrios, 
pressionando as personagens a envergar mantos de tristeza, 
caminhando sem rumo indiferentes à surpresa. A escolha 

consciente dos tons deste quadro parece representar não só o 
estado de espírito das figuras, mas como também as do próprio 
pintor. Através da pincelada espessa, firme e singular, o artista 
constrói texturas onde sentimos o areado das casas e a aspereza 
do chão, traduzindo assim a sua expressão em sensações. 

As paisagens rurais e urbanas de Alvarez são muitas vezes 
retratadas assim, espaços obscuros e intrigantes por onde 
vagueiam figuras perdidas, marcantes como as pinceladas do 
artista, impedidas de sonhar. Estas figuras mistério, muitas vezes 
retratadas com o rosto escondido, parecem conformadas com 
o destino amargurado que o pintor lhes atribuiu, tornando-se 
inevitável questionarmo-nos quanto às suas identidades e rumo.  
Mas como “um dia de chuva é tão belo como um dia de sol. 
Ambos existem, cada um é como é” (Alberto Caeiro, em Poemas 
Inconjuntos), compreende-se a unicidade desta pintura e o seu 
poder em despertar os nossos sentidos que vão para além do 
nosso mero olhar. 
Apesar de ter morrido prematuramente, em 1942, com apenas 
36 anos de idade, Dominguez Alvarez foi um pintor de grande 
fulgor, deixando na história da nossa cultura, algumas das mais 
magnificas manifestações do expressionismo português.
 
Actualmente, a obra do pintor da segunda geração de 
modernistas, está representada em diversas coleções particulares 
e institucionais dos quais se destacam: o Centro de Arte Moderna 
da Fundação Calouste Gulbenkian. em Lisboa, o Museu Nacional 
de Soares dos Reis, no Porto, a Casa-museu de José Régio, em 
Vila do Conde, o Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, 
em Amarante, o Museu do Abade de Baçal, em Bragança, entre 
outras.

Bibliografia: 
Castro, Laura, 2005. Dominguez Alvarez; Caminho, Portugal. 
Vasconcelos e Melo, Ana; Ferreira, Emília, et la, 2006. Dominguez 
Alvarez, 770, Rua Vigorosa, Porto; Exposição do Centenário do 
nascimento de José Cândido Dominguez Alvarez, Porto, 1906-
1942;  Sede da Fundação Calouste Gulbenkian, Portugal
Pernes, Fernando; Oliveira e Silva, Isabel; et al, 1987. Alvarez, 
Compta, Imprensa Nacional – Casa da Moeda Lisboa.

Sitografia: 
José Dominguez Alvarez, Museu Calouste Gulbenkian, https://
gulbenkian.pt/museu/artist/jose-dominguez-alvarez/
Baião, Joana, Dominguez Alvarez, Museu Nacional 
de arte Contemporânea do Chiado, http://www.
museuartecontemporanea.gov.pt/pt/artistas/ver/90/artists
Rosinhas, José, 2014. Dominguez Alvarez – Sinais do 
Modernismo no Porto – anos 30, https://www.pportodosmuseus.
pt/2014/11/05/exposicao-dominguez-alvarez-sinais-modernismo-
porto-anos-30-artigo-de-jose-rosinhas/
Santos, David, 2006. Dominguez Alvarez - 707, Rua da Vigorosa, 
Porto; ARTECAPITAL; http://www.artecapital.net/exposicao-36-
dominguez-alvarez-dominguez-alvarez-707-rua-da-vigorosa-porto
Sem referência.  José Dominguez Alvarez; sem título (Aspecto de 
rua com figuras); Museu Calouste Gulbenkian
https://gulbenkian.pt/museu/works_cam/sem-titulo-aspecto-de-
rua-com-figuras-154520/
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094
CALVET
Carlos Frederico Pereira de Sequeira 
Bramão Calvet da Costa (1928-2014)
Óleo sobre cartão
Assinado (1949)
Dim. aprox.: 36 x 42cm. 
Verso com inscrições e indicação de data.
€ 2.500 / € 5.000

093
NIKIAS SKAPINAKIS 
(n.1931)
“Les Dessous de Picasso”
Óleo sobre tela
Assinado e datado de 1990
Dim. aprox.: 100 x 73 cm.
Grade com informações sobre a obra.
€ 10.000 / € 20.000
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Augusto Gomes (1910-1976) é um dos mais prestigiados e reconhecidos pintores expressionistas portugueses; algumas das suas obras 
encontram-se na Fundação Calouste Gulbenkian e no Museu Nacional Soares dos Reis. A sua estética, a princípio enformada pelo pós-
impressionismo de Paul Cézanne (1839-1906), e de Van Gogh (1853-1890), a partir dos anos 50 do século XX, vai aproximar-se do 
neorrealismo, uma tendência artística com enorme aceitação. Para além da pintura, é também importante destacar os frescos que realizou 
para a capela-mor da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Porto; os seus trabalhos de tapeçaria e mosaicos; e, por último, mas não 
menos importante, os figurinos e cenários de teatro para a Companhia de Teatro Experimental do Porto. Esta ligação ao teatro é crucial para se 
compreender algumas das narrativas que Augusto Gomes apresenta na obra pictórica.

 “Cena com mulheres” (1938) é uma obra típica do fim dos anos 30, representando quatro mulheres numa cena de rua. A temática das figuras 
populares é recorrente na sua obra pictórica, pois constituía uma realidade que conhecia bem, pela sua vivência em Matosinhos. Essas 
memórias da terra natal estão muito presentes na sua pintura em imagens do quotidiano do povo, recorrendo à simplificação das formas para 
representar essa realidade.
Este óleo sobre tela é dominado por protagonistas femininas que preenchem a tela quase na totalidade, de corpo inteiro. Com trajes 
tradicionais e lenços na cabeça de diversas cores e texturas, as mulheres carregam bilhas. Uma delas também leva um bebé ao colo. 
“Cena com Mulheres”, assinada e datada, esteve presente na Augusto Gomes - Exposição Retrospectiva, no Museu Nacional Soares dos Reis, 
em 1978. Agora, passados quarenta e um anos, temos a oportunidade de poder admirá-la, na Exposição do Leilão 373 do Palácio do Correio 
Velho, nos próximos dias 8 e 9 de dezembro. Porventura, também, a oportunidade de a adquir, no Leilão a 11 de dezembro. 
Eugénio de Andrade, amigo do pintor, dedicou-lhe vários escritos, quer em prosa, quer em poesia. O poeta compara o seu processo criativo 
de escrita com o de Augusto Gomes na pintura. Assim como o poeta, Augusto Gomes, lenta e pacientemente, recorre às memórias e à 
autodescoberta para contar a realidade.

Imagem e Louvor de Augusto Gomes
Ele pinta lentamente uma luz supliciada,

porque tudo é amor e ama-se lentamente;
aqui e ali sublinha uma pálpebra, uns lábios,
e os olhos procuram o coração dos homens.

Nas suas mãos, raparigas passam despenteadas,
passa um pescador de rosto azul,

passa outra vez setembro, uma criança ainda,
e o mar irrompe de sombra em sombra,
porque tudo é amor, amor difícil, turvo,
lutando por ser diáfano em suas mãos.

Com alegria, descobre a cor da liberdade,
dos barcos, da juventude, e logo esquece.

Volta. Recomeça. Amorosamente 
Encontra um corpo — um corpo ? —
uma coluna de espanto e recomeça. 

Escreve agora na terra um nome inocente,
cinco sílabas brancas, todas elas maduras,

e confia melancólico um segredo
à luz de cinza que se desprende da noite.

Bibliografia:
ANDRADE, Eugénio de. 2005. Poesia. 2ª ed. Porto: Fundação Eugénio de Andrade.
CASTRO, Laura. 2000. Augusto Gomes, A pintura como narrativa de tragédia. [Catálogo de exposição]. Porto: Câmara Municipal de 
Matosinhos.
GOMES, Augusto. 1978. Augusto Gomes – Exposição Retroospectiva. [Catálogo de exposição]. Porto: Centro de Arte Comtemporânea.
PAMPLONA, Fernando de. 1988. Gomes (Augusto). Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses. Vol. III. 2ª ed. Barcelos: Civilização 
Editora.
Augusto Gomes. Disponível em: https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?P_pagina=2355. Consultado a 31/10/2019.



65

095
AUGUSTO GOMES
Augusto Gomes de Oliveira, (1910-1976)
“Cena com Mulheres”
Óleo sobre tela
Assinado 1938
Dim. aprox.: 90 x 74 cm. 
Esta obra vem ilustrada in: Augusto Gomes - Exposição Retrospectiva, 
CAC - Museu Nacional de Soares dos Reis, 1978.
€ 40.000 / € 80.000
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096
AUGUSTO GOMES
Augusto Gomes de Oliveira
(1910-1976)
“Menina à janela”
Óleo sobre tela
Verso assinado  e datado de 1969
Dim. aprox.: 73,5 x 54 cm.
Verso com etiqueta  de colecção Agostinho Ricca.
Exposições: 
- Exposição na Galeria Nave, Câmara Municipal de Matosinhos, Julho-Agosto de 2000 
(Verso com etiqueta da Exposição Augusto Gomes, C.M. de Matosinhos, 2000, com 
detalhes sobre a obra)
 Publicações: 
- Augusto Gomes, Câmara Municipal de Matosinhos, texto de Laura Castro, 2000
€ 20.000 / € 30.000
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Uma natureza-viva
Eduardo Viana (1881-1967) é o mais velho do notável grupo de pintores que marcaram a primeira geração moderna portuguesa: Viana, Souza-
Cardoso, Santa Rita e Almada. Sem concluir os seus estudos de pintura na Academia de Belas-Artes de Lisboa, parte aos vinte e quatro anos 
para Paris (1905), juntamente com Manuel Bentes (pintor) e Manuel Jardim (pintor). Ainda que tenha estado ausente do meio artístico português 
(1905-1915 e 1925-1940), participou no contexto nacional através do envio de obras de cariz naturalista para exposições, como é o caso da 
Exposição Livre (1911) e do Salão oficial da SNBA (1911-1915), em Lisboa, regressando forçosamente à capital portuguesa em consequência 
da 1ª e 2ª Guerra. Desde cedo Viana apresentava uma firmeza na construção pictórica das suas obras, mas nada ali comunicava o percurso 
futuro do artista, senão este interesse amantético pela natureza que para sempre o distinguirá.

O artista começou a desenvolver novas interpretações e entendimentos da pintura, não só na utilização cromática de cores puras 
como também pelo trabalho sobre princípios de estruturação plásticos. Desse modo, Viana envolve-se num processo de progresso e 
aperfeiçoamento, que se manifesta pela produção de paisagens e nus, permitindo-se a partir de 1940, à criação exclusiva de naturezas-mortas, 
integrando a linha de trabalho cézanneana (um salto que a pintura francesa já então dera, mas que atende a valores plásticos que eram ainda 
inéditos em artistas portugueses).

Não será por acaso que a pintura de Eduardo Viana nos relembra algumas pinturas de Cézanne. Intitulado como “pintor cézanneano” por José-
Augusto de França, pela soma da sua obra mas mais precisamente pelas suas naturezas-mortas, o artista partilha, segundo Raquel Henriques 
da Silva: “a energia dos volumes cézanneanos, o rigor da sua evocação formal, os valores matéricos e espaciais da cor são para Viana um 
maravilhoso fim em si mesmo: sobre tela, dispor e repor o mundo, sem intenções retóricas, como quem o maneja e lhe insufla uma eterna 
vida.”

Nesta obra, Viana, seguindo as lições de Cézanne, pretendeu transmitir a particularidade de cada objecto, fruto e flor sem se restringir à 
representação da sua aparência (como era hábito dos impressionistas). Ao observarmos esta pintura, é possível compreender a procura pela 
essência do objecto que, por meio da sua reconstrução e reorganização comunica sensações que se traduzem numa atmosfera participativa, 
ultrapassando assim o seu aspeto bidimensional na pintura. O tratamento da cor é também bastante particular uma vez que parece simular 
luz, sombras, reflexos, atmosfera, forma, volume e modelação; “a cor é o elemento essencial da pintura de Eduardo Viana ”, verificando-se a 
aplicação dos mais atrevidos contrastes nesta obra.  

Esta natureza-morta tem ainda outra peculiaridade pois, tal como algumas das obras de Cézanne, apresenta de certo modo, uma forma 
enevoada, o que transmite uma energia singular na composição pictórica. Essa distorção aparente, torna-se num termo de linguagem em 
várias obras de Viana, conferindo vida a esses objectos e permitindo à pintura abandonar a terminologia de natureza-morta para assumir 
a de natureza-viva e assim, a ideia de objecto estático ou morto é superada, possibilitando-lhes dialogar. É possível observar uma partilha 
comunicativa e harmoniosa de cores, permitindo a esses objectos uma vivência própria. Viana, ainda que reservado, solitário, pouco 
comunicativo e desajustado do seu país, focou-se na observação e arranjo de objectos, alcançando o domínio para expressar uma série de 
sentimentos na pintura.

Bibliografia:

Caseirão, Armando Jorge, 2000. Mestrado em Teorias da Arte, Natureza-Morta em Eduardo Viana; Faculdade de Belas Artes, Lisboa.
França, José-Augusto; 1969; Eduardo Viana; Coleção de arte Contemporânea; Tiragem especial  exemplar nº55; Artis; Portugal.
Ramos, Carlos, 1968;  Eduardo Viana; Exposição Retrospectiva da Obra do Pintor; Palácio Foz, Portugal.
Ávila, Maria Jesús. Eduardo Viana, Lisboa, 1881 – Lisboa, 1967; Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado Website.
S/ref.; Viana, Eduardo Viana; Instituto dos Museus e da Conservação Website.

097
EDUARDO VIANA
Eduardo Afonso Viana 
(1881-1967)
Natureza morta
Óleo sobre tela
Assinado (c.1920)
Dim. aprox.: 100 x 80 cm.
€ 80.000 / € 120.000
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098A
Par de grandes taças 
em porcelana chinesa da 
Companhia das Índias, reinado 
de Qianlong (1736-1795). 
Decoração em tons de azul, 
“rouge de fer” e dourado, 
representando motivos florais. 
Gastos, uma taça restaurada e 
outra com falhas. (2)
Diam. aprox.: 29 cm.
Proveniência: Quinta Sant’Anna, 
Lisboa
€ 400 / € 600 

099
Prato em porcelana chinesa da 
Companhia das Índias, reinado 
Qianlong, de cerca de 1750. 

Decoração com esmaltes em 
tons de “grisaille” e dourado 
tendo ao centro cena mitológica 
representando Hércules, 
Virtude e Volúpia, segundo 
quadro de Annibale Carracci. 
Bordo decorado com 
enrolamentos, folhagens, 
reservas de padrão simulando 
escamas e penas e pavões. 
Gastos.
Diam. aprox.: 28,5 cm.
Um prato com a mesma 
decoração encontra-se 
ilustrado em “La Porcelaine des 
Compagnie des Índes à Décor 
Occidental” de François e Nicole 
Hervouët, pág. 313, fig. 13.80.
€ 500 / € 1.000

098
Travessa oitavada em 
porcelana chinesa da 
Companhia das Índias. 
Decoração em tons de 
lilás, “rouge de fer”, azul, 
dourado e da familia 
rosa tendo ao centro 
brasão de armas da 
família Stephens, friso 
de corrente e aba com 
pequenos arranjos florais. 
Reinado de Qianlong 

cerca de 1755. 
Pequena falha 
restaurada.
Comp.: 36,5 cm.
Um prato do mesmo 
serviço encontra-se 
ilustrado em “Chinese 
Armorial Porcelain” de 
David Sanctuary Howard, 
pág. 559, fig. Q6.
Proveniência: Quinta 
Sant’Anna, Lisboa
€ 1.000 / € 2.000
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101
Travessa de formato elíptico em porcelana 
chinesa da Companhia das Índias, reinado 
Qianlong, de cerca de 1755. Decoração com 
esmaltes em tons de “rouge de fer”, dourado 
e da família rosa representando arranjo floral 
e grinaldas de flores, tendo ao centro brasão 
de armas de José Seabra da Silva, 2º serviço. 
Aba parcialmente vazada, formando padrão 
geométrico, decorada com motivos florais em 
relevo. Gastos e minúsculas falhas.
Comp. aprox.: 28,5 cm
José de Seabra da Silva, fidalgo da Casa-
Real, Ministro-Adjunto do primeiro Ministro 
Marquês Pombal, Ministro no reinado de D. 
Maria I, fundador da Biblioteca Nacional de 
Lisboa, viveu exilado no Brasil. Uma peça do 
mesmo serviço encontra-se ilustrada em “A 
Porcelana Chinesa e os Brasões do Império” 
de Nuno de Castro, pág. 121.
€ 2.000 / € 4.000

100
Travessa de bordo recortado em porcelana 
chinesa da Companhia das Índias, reinado 
Qianlong, de cerca de 1755. Decoração com 
esmaltes em tons de “rouge de fer”, dourado 
e da família rosa representando ao centro 
arranjo floral. Aba com grinaldas e brasão de 
armas de José Seabra da Silva, 2º serviço. 
Gastos, minúsculas falhas e sinais de uso.
Comp. aprox.: 30,5 cm.
€ 1.500 / € 2.500

100
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102
Par de pratos cobertos em porcelana chinesa da Companhia das Índias, reinado de Jiaqing, de cerca de 1810. Decoração com 
esmaltes em tons de azul, dourado, “rouge de fer” e da família rosa representando frisos de motivos florais e outros elementos 
estilizados. Ao centro brasão de armas de José Maria de Almeida Beltrão de Seabra. Gastos e pequenos defeitos. (2)
Comp. aprox.: 28 cm.
José Maria de Almeida Beltrão de Seabra, Fidalgo da Casa Real, Senhor do Morgado de Cassurães, magistrado, casou com D. 
Ana Felícia de Sande e Bourbon, filha de Manuel Paes de Sande e Castro, Governador e Capitão-General de S. Paulo (Brasil). Um 
prato do mesmo serviço encontra-se ilustrado em “A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império” de Nuno de Castro, pág. 202.
€ 5.000 / € 8.000

72



7373



74

103
Par de colunas vazadas em forma de balaústre, em cerâmica oriental. Decoração vidrada em tons de azul. 
Falhas e defeitos. (2)
Alt. aprox.: 92 cm.; Diam. aprox.: 39 cm.
Proveniência: Quinta Sant’Anna, Lisboa
€ 1.500 / € 3.000 

104
Par de travessas de bordo recortado em porcelana chinesa da Companhia das Índias, reinado Qianlong, 
de cerca de 1770. Decoração com esmaltes em tons de “rouge de fer”, dourado e da família rosa tendo ao 
centro brasão de armas de António de Sousa Falcão de Saldanha Coutinho, friso de pontas de lança e aba 
com grinaldas de flores. Falhas e gastos. (2)
Comp. aprox.: 44,3 cm.
António de Sousa Falcão de Saldanha Coutinho, Fidalgo da Casa-Real e Governador da Ilha de Santa 
Catarina - Brasil.
Uma cafeteira do mesmo serviço encontra-se ilustrada em “A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império” 
de Nuno de Castro, pág. 118.
€ 10.000 / € 20.000
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105
LOURDES DE CASTRO
(n. 1930)
“Sombras em Clave de Sol”
Guache sobre papel, cartão para tapeçaria das 
Manufacturas de Portalegre
Assinado e datado no verso 1985/84
Dim. aprox.: 25 x 50 cm.
Com dedicatória no verso “Um bocadinho do Monte para o 
Nuno e algumas sombras amigas da Lourdes”. A tapeçaria 
esteve na exposição “Lourdes Castro no D. Maria II”, em 
2013. É uma peça que remonta à utilização predominante 
das sombras, ornamento indissociável na obra da artista 
portuguesa.
€ 5.000 / € 10.000
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106
BATARDA
Eduardo Batarda 
(n.1943)
“SOMENTE YOU”
Acrílico sobre tela
Assinado e datado de 1985
Dim. aprox.: 98,5 x 142 cm.
€ 20.000 / € 40.000
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107
JUSTINO ALVES
“Seiva”
Óleo sobre tela
Assinado e datado de 1968 (frente e verso)
Dim. aprox.: 60 x 73 cm.
Verso com informações sobre a obra.
€ 1.500 / € 3.000



79

108
JÚLIO RESENDE 
(n. 1917 - 2011)
Nú feminino
Óleo sobre tela, colada sobre contraplacado
Assinado (1973)
Dim. aprox.: 62 x 84 cm.
€ 20.000 / € 40.000
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109
BALTAZAR TORRES 
(n.1961)
“Rupture”
Acrílico sobre tela  
Verso assinado e datado de 2002
Dim. aprox.: 100 x 100 cm.
Verso com informações sobre a obra.
€ 2.500 / € 5.000
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110
SENA
António Manuel Ruivo de Sena
(n. 1941)
Técnica mista sobre tela
Verso assinado e datado de 1976
Dim. aprox.: 96,5 x 130 cm.
Verso com etiqueta de exposição da SNBA.
€ 8.000 / € 16.000
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112
CESARINY
Mário Cesariny de Vasconcelos 
(1923-2006) 
“O Mar e Cesariny”
Óleo sobre tela 
Assinada (1971)
Dim. aprox.: 70 x 100 cm.
Verso da grade com indicação de título 
e o ano 1971.
€ 10.000 / € 20.000

111
PINTO COELHO
Luís Pinto Coelho 
(1942-2001)
“Paisaje de Pastrana”
Óleo sobre tela colada sobre platex
Assinado e datado de “M. 1966” 
(frente e  verso)
Dim. aprox.: 44 x 31 cm.
Verso com informações sobre a obra.
€ 1.000 / € 2.000
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117
Par de potes com tampa 
em porcelana chinesa, 
Companhia das Índias, 
reinado Qianlong (1736-
1795). Decoração a azul, 
“rouge de fer” e dourado 
com vista de jardim com 
aves, peónias e outros 
motivos florais. Tampas 
decoradas com frisos 
estilizados e ramos 
floridos. Restauros, 
faltas, falhas, gastos e 
defeitos. (2)
Alt. aprox.: 41 cm.
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 200 / € 400

114
Grande prato de bordo recortado em porcelana 
chinesa Companhia das Índias, reinado Jiaqing 
(1796-1820). Decoração a azul, “rouge de fer”, 
“aubergine” e dourado representando ao centro 
medalhão com motivos florais, grinaldas e laço. 
Aba decorada com friso de fita ondulada e 
motivos estilizados.  Falhas, gastos, cabelo com 
falha partida e colada no bordo.
Diam. aprox.: 37,5 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 200 / € 400

115
Base de terrina em porcelana 
chinesa, Companhia das Índias, 
reinado Qianlong (1736-1795). 
Decoração a azul sob vidrado 
representando vista de jardim com 
cerca, peónias, outros motivos florais 
e pássaros. Base decorada com 
friso de elementos estilizados, pegas 
em forma de cabeças de animais. 
Sinais de uso e pequenos defeitos.
Comp. aprox.: 32,5 cm.
Proveniência: Colecção Condessa 
de Monsaraz
€ 100 / € 150

116
Travessa de bordo recortado em 
porcelana chinesa da Companhia 
das Índias, reinado Qianlong (176-
1795). Decoração com motivos 
florais em tons da família rosa e 
friso em tons de azul com friso de 
estrelas. Falha e gastos.
Comp. aprox.: 36 cm.
Proveniência: Colecção Condessa 
de Monsaraz
€ 200 / € 400

113
Travessa em porcelana chinesa Companhia 
das Índias, reinado Qianlong (1736-1795). 
Decoração a azul sob vidrado representando 
paisagem com grous, peónias e outros 
motivos florais. Aba profusamente decorada 
com rolos, borboletas, enrolamentos 
e outros. Pequenas falhas e pequenos 
defeitos.
Comp. aprox.: 27,5 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 200 / € 400113
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118
Prato em porcelana chinesa de 
bordo ondulado, em porcelana 
chinesa Companhia das Índias, 
reinado Qianlong (1736-1795). 
Decoração em tons da família rosa 
com motivos florais. Friso em tons 
de azul com estrelas. Gastos e 
minúscula falha.
Diam. aprox.: 28 cm.
Proveniência: Colecção Condessa 
de Monsaraz
€ 150 / € 300

119
Travessa de bordo recortado em 
porcelana chinesa da Companhia 
das Índias, reinado Qianlong (1736-
1795). Decoração com motivos 
florais em tons da família rosa e 
friso em tons de azul com friso de 
estrelas. Gastos e minúsculas falhas.
Comp. aprox.: 42 cm.
Proveniência: Colecção Condessa 
de Monsaraz
€ 500 / € 1.000

120
Par de pratos cobertos em porcelana 
chinesa, Companhia das Índias, reinado 
Qianlong (1736-1795). Decoração em tons 
da família rosa com motivos florais. Friso em 
tons de azul com estrelas. Botões da tampa 
restaurados. Gastos. (2)
Comp. aprox.: 25,5 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 800 / € 1.600

121
Lote de dois pratos de sopa e prato raso em 
porcelana chinesa Companhia das Índias, 
reinado Qianlong (1736-1795). Decoração 
em tons da família rosa representando 
motivos florais, grinaldas de flores e reservas 
em forma de frutos estilizados com padrão 
geométrico simulando escamas. Um com 
cabelo, pequenas falhas e gastos. (3)
Diam. aprox.: 23 cm
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 200 / € 400
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122
Prato de bordo ondulado, em porcelana 
chinesa, Companhia das Índias, reinado 
Qianlong (1736-1795). Decoração em 
tons da família rosa com motivos florais. 
Friso em tons de azul com estrelas. 
Gastos e sinais de uso.
Diam. aprox.: 31 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 200 / € 400

123
Travessa de bordo recortado em 
porcelana chinesa da Companhia das 
Índias, reinado Qianlong (1736-1795). 
Decoração com motivos florais 
em tons da família rosa e friso em 
tons de azul com friso de estrelas. 
Pequenas falhas e gastos.
Comp. aprox.: 39 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 400 / € 800

124
Conjunto de dois pratos fundos em porcelana 
chinesa Companhia das Índias, reinado 
Qianlong (1736-1795). Decoração a azul 
sob vidrado representando ao centro vista 
de jardim e friso em tons de verde, dourado 
e “rouge de fer” com padrão e motivos 
vegetalistas. Gastos e minúscula falha. (2)
Diam. aprox.: 23 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 200 / € 400

125
Prato em porcelana chinesa Companhia 
das Índias, reinado Qianlong (1736-1795). 
Decoração em tons da família rosa, “rouge 
de fer” e dourado representando flores, 
bambú e bordo decorado com friso de 
pontas de lança estilizada. Gastos e 
pequenas falhas.
Diam. aprox.: 23,5 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 100 / € 200

126
Terrina com tampa em porcelana chinesa 
Companhia das Índias, reinado Qianlong 
(1736-1795). Decoração em tons da família 
rosa representando motivos florais. Botão da 
tampa em forma de fruto. Falhas, sinais de 
uso e gastos.
Comp. aprox.: 30 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 1.000 / € 2.000

122

124
123
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127
JORGE MARTINS 
(n. 1940)
Óleo sobre tela
Assinado e datado de 1964
Dim. aprox.: 89 x 116 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 4.000 / € 6.000

128
ESCADA
José Jorge da Silva Escada 
(1939-1980)
Guache sobre papel
Assinado e datado 1964
Dim. aprox.: 16 x 25 cm.
Com dedicatória “Para o José Maria 
com um abraço de parabéns, Paris, 
7-10-64”. 
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 2.000 / € 4.000

127
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129
Par de figuras candelárias em madeira 
entalhada e policromada. As figuras estão 
representadas desnudas, com uma mão 
sobre o peito, segurando uma tocha na 
outra mão. Gastos, falhas, vestígios de 
caruncho e defeitos. (2)
Alt. aprox.: 61 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 400 / € 800

desenvolvimentos e variações da árvore da 
vida, seja nas frentes das gavetas, frisos e 
composições das faces. Frente rematada 
com pregaria em metal dourado, aplicada 
sobre molduras lisas em madeira escura e 
ferragens ricamente rendilhadas em latão 
recortado, vazado e dourado, aplicado nas 
gualdras laterais, espelhos das fechaduras 
e puxadores. Base com duas gavetas com 
decoração semelhante ao corpo superior, 
decorada nas pernas e travessas com 
motivos geométricos representando friso 
de losangos e assentando em pernas em 
forma de jatayus. Restauros, falhas, faltas e 
defeitos.
Dim. aprox.: 168 x 94 x 46,5 cm.
Esta peça apresenta plantas extremamente 
estilizadas, conseguidos com efeito de claro-
escuro, são de influência marcadamente 
Hindu. Segundo Maria Helena Mendes 
Pinto, “pretendiam transmitir a noção 
da escultura luxuriante hindu, plena de 
contrastes de sombra e luz por meio 
de um subterfúgio que consistia em 
recortar modelos vegetais e animais muito 
complicados em madeira escura e incrustá-
los sobre um fundo de madeira clara. Ainda 
que o contraste claro-escuro fosse ao 
contrário da realidade, a ilusão de volume 
não era menos conseguida”, in: catálogo 
da exposição Europália 91: PINTO, Maria 
Helena Mendes Pinto, Panorama histórico 
e artístico - De Goa a Lisboa: a Arte Indo-
portuguesa dos Séculos XVI a XVIII, Instituto 
Português de Museus/Museu Machado de 
Castro, Coimbra, 1992.
Para outros contadores de capela, 

130
Jesus Cristo crucificado, escultura indo-
portuguesa, do séc. XVIII, em marfim. A 
figura está representada morta, usando 
cendal, avivado a ouro, drapeado preso 
à cintura por cordão com nó de laçada. 
Em placa de acrílico. Falta e pequenos 
defeitos.
Alt. aprox. Cristo: 31 cm.; Dim. aprox. 
placa: 41 x 32 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 3.000 / € 6.000 

131
BATARDA, Eduardo Batarda (n.1943)
Técnica mista sobre papel, colada sobre 
papel
Não assinado (c. 1981/82)
Dim. aprox.: 28 x 20 cm.
Não emoldurado. Manchas. Segundo 
informação do artista, que comprova a 
autoria da obra, a mesma é datável de 
1981 ou 1982.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 1.500 / € 3.000

132
Raro e importante contador de capela 
Indo-português, do séc. XVII, em teca, 
sissó - jacarandá da Índia e ébano, com 
18 gavetas simulando 22. Composto 
por dois corpos ou partes unidas, a 
inferior paralelepipédica e a superior 
de formato piramidal ou prismática. 
Decoração de arabescos representando 
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consultar: DIAS, Pedro, Mobiliário Indo-
português, Imaginalis, Coimbra, 2013, págs. 
287 a 289.
Para peças com decoração semelhante, 
consultar: Fundação Ricardo Espírito Santo 
Silva, Lisboa, 1999, pág. 52 e 53 ou FREIRE, 
Fernanda de Castro, Mobiliário - Móveis de 
Conter, Pousar e de Aparato, vol.II, FRESS, 
Lisboa, 2002; págs. 81 a 85; FREIRE, 
Fernanda de Castro, 50 Melhores Móveis 
Portugueses, Chaves Ferreira - Publicações 
S.A., Lisboa, 1995, pág. 52; CAGIGAL E 
SILVA, M.M. de, A Arte Indo-portuguesa, 
Edições Excelsior, Lisboa, 1966, págs. 49, 
51, 53, 55, 56, 57 e 61, figs. 26, 27, 29, 30, 
31, 32 e 34.
A designação de arte Indo-portuguesa, 
é usada para definir na generalidade os 
objectos artísticos oriundos da Índia, mas 
em rigor, servirá apenas para definir a 
produção de arte de oficinas da Costa 
Ocidental Sul da Índia - Costa do Malabar, 
com maior incidência em Goa e Cochim, 
tendo tido o seu início ainda durante o 
século XVI e com produção maciça nos 
séc. XVII e XVIII. A coroa portuguesa, a 
partir do século XV, iniciou uma política de 
expansão ultramarina estabelecendo um 
contacto contínuo e permanente com a 
Ásia. Para além do esforço de cristianização, 
um dos estandartes erigidos para justificar 
a expansão, os interesses comerciais 
pesaram neste movimento intercontinental. 
Os objectos laicos, para o uso do leigo e do 
quotidiano, tiveram um peso significativo nas 
encomendas realizadas pelos europeus, tais 
como os contadores, mesas, escritórios, 
ventós, armários, cadeiras, banquetas, 
cofres, caixas, almofarizes, jogos, e muitos 
mais. No caso do mobiliário, à semelhança 
de outras manifestações artísticas, verificou-
se uma fusão cultural entre as várias 
religiões, raças, costumes e estéticas, num 
esforço de comunicação entre ambas as 
partes. O Ocidente contribuiu com a forma 
e com a função, introduzindo tipologias 
e morfologias desconhecidas daquelas 
paragens, enquanto que a maior parte da 
linguagem iconográfica, da simbologia, 
densidade decorativa e materiais, são 
indianos. O resultado foi uma interessante 
interpenetração de culturas, onde os 
ocidentais adoptaram o entendimento 
decorativo e o gosto da matéria exótica, 
sendo possível perceber a coexistência de 
ambas as culturas num mesmo móvel.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 40.000 / € 80.000
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133
Prato em madrepérola de Guzarate, séc. XVI/XVII. Com fundo ornado com flor-de-lotus e decoração 
vegetalista dispostas em escama, aba com placas curvas trapezoidais e bordo recortado em forma 
de chaveta, fixadas com pinos metálicos.
Falhas e restauros.
Diam. aprox.: 20 cm.
Nota: Em nossa opinião, este prato poderá ter tido na aba um forro de veludo e no verso faltam-lhe 
o remate de madrepérola em toda a orla e sofreu alguns restauros.
Para peças semelhantes ver “A Herança de Rauluchantim”, Museu de São Roque, Lisboa, 1996, 
pág. 199, 203, 205 e 206, cats. 11, 13, 14, 17, 18 e 19, ver também o catalogo da exposição 
“Exotica, Os Descobrimentos Portugueses e as Câmaras de Maravilhas do Renascimento”, Museu 
Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2001/2002, pág. 125 e Cats. 28 e 29a.
€ 1.000 / € 2.000
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134
Santa Rita de Cássia, escultura 
indo-portuguesa, do séc. XVII, em marfim 
policromado. A figura está representada 
segurando livro na mão esquerda. 
Com coroa em prata portuguesa, 
séc. XX. Com marca de contraste do Porto 
(Águia), de 833 milésimos. Repintada. 
Mão restaurada e substituída. 
Pequenas falhas, gastos e defeitos.
Peso aprox.: 2 g.; Alt. aprox.: 18,5 cm.; 
Alt. aprox. total: 21 cm.
€ 500 / € 1.000

135
Nossa Senhora da Conceição, 
escultura Indo-portuguesa, do séc. XVII, 
em marfim. Nossa Senhora está 
representada com as mãos postas em 
oração, de pé sobre o crescente de lua. 
Usa longos cabelos ondulados caindo 
sobre os ombros e costas, enverga túnica 
comprida até aos pés, com manto caído 
sobre os ombros. Partida e colada, 
falhas, faltas e pequenos defeitos.
Alt. aprox.: 15,5 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 1.000 / € 2.000

136
Santa Luzia, escultura Indo-portuguesa, 
do séc. XVII/XVIII, em marfim parcialmente 
dourado. A figura está representada de pé, 
segurando uma palma, em prata, na mão 

direita e uma bandeja com os olhos na mão 
esquerda. Enverga túnica comprida até aos 
pés, com manto caindo sobre o ombro, 
preso na diagnoal sobre o braço. Assente 
sobre peanha decorada com motivos 
vegetalistas e frisos de ponta de diamante. 
Com resplendor e palma em prata. Sem 
marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, alínea 
c).Gastos, falhas e pequenos defeitos.
Peso aprox. prata: 4 g.; 
Alt. aprox. total: 18 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 1.000 / € 2.000
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137
Pietá, escultura indo-portuguesa, 
do séc. XVII, em marfim. Nossa Senhora, 
sentada sobre rochas, segura Jesus Cristo 
morto ao colo, apoiado em coluna. 
Nossa Senhora enverga túnica comprida 
até aos pés, com sobre-túnica caindo 
sobre os ombros e véu sobre a cabeça. 
Jesus Cristo, morto, usa cendal à cintura. 
Base simulando terreno rochoso, decorada 
com símbolos da paixão de Cristo. 
Assente sobre base com cruz em ébano 
decorada com aplicações em marfim. 
Falta de um dedo. Restauro, 
vestígios de policromia, 
falhas e pequenos defeitos.
Alt. aprox. escultura: 21 cm.; 
Alt. aprox. total: 35 cm.
€ 2.000 / € 4.000

138
Nossa Senhora, escultura indo-portuguesa, 
do séc. XVII, em marfim parcialmente 
policromado. A figura está representada 
com mãos postas em oração, de pé sobre 
o crescente de lua. Usa longos cabelos 
ondulados caindo sobre os ombros e 
costas. Enverga túnica comprida até 
aos pés, profusamente decorada com 
flores e motivos vegetalistas. Usa manto 
azul celeste e encarnado, com debrum 
de serrilha a dourado, caindo sobre os 
ombros, preso na diagonal sobre o braço. 
Assente sobre base arquitectónica, 
de formato octogonal, decorada com 
cabeças de anjos aladas e borlas. 
Com coroa em ouro com mais de 50 anos, 
sem marcas ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, de 15 de setembro - art. 2º, nº 
2, alínea c). Gastos e falhas na policromia, 
pequenos defeitos e falhas.
Peso aprox. ouro: 20,1 g.; 
Alt. aprox. escultura: 27,5 cm.; 
Alt. aprox. total: 34, cm.
€ 15.000 / € 25.000
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139
Leque com varetas em madre pérola e pano em papel pintado. Varetas profusamente decoradas e vazadas 
com enrolamentos, flores, motivos vegetalistas e reservas com pássaros e cães, parcialmente dourados. 
Pano em papel pintado e dourado representando urnas floridas, enrolamentos vegetalistas tendo ao centro, 
de um lado, vista de jardim com figuras e, do outro, cena de caça à baleia com figuras, baleias e barcos. 
Falhas, restauros, gastos e defeitos.
Alt. aprox.: 27 cm.
€ 400 / € 800 

140
Adoração dos Reis Magos, placa em alto relevo, em madeira policromada e dourada, ao estilo do séc. XVI. 
Em primeiro plano está representada Nossa Senhora, sentada, segurando o Menino Jesus ao colo. 
A seus pés, com a coroa pousada no chão e um joelho por terra, surge-nos um Rei Mago, oferecendo um 
presente ao Menino que segura com as mãos a taça da oferenda. Em segundo plano, atrás de Nossa Senhora, 
aparece representado São José, que segura um cajado na mão esquerda. A seu lado estão dois Reis Magos 
que seguram nas mãos as oferendas para o Menino Jesus. Gastos na policromia e no dourado, falhas, 
faltas e defeitos.
Dim. aprox.: 69 x 61 x 13 cm.
€ 1.500 / € 3.000

139 - Frente

139 - Verso



99

140



100

141
Tríptico em marfim de formato esférico, escultura 
hispano-americana, Perú ou México, do séc. XVIII, 
em alto e baixo relevo. Interior representando, 
possivelmente, ao centro, a chegada da caravela 
de Cristóvão Colombo à América, estando rodeado 
por uma figura eclesiástica e outras figuras da 
armada. Nas laterais estão representados uma 
índia debaixo de uma palmeira com uma criança 
e, na outra, um índio a fumar cachimbo debaixo 
de uma árvore. Exterior decorado com padrão de 
motivos estilizados. Falhas e pequenos defeitos.
Alt. aprox.: 5,5 cm.
Encontrámos um díptico semelhante no livro de 
MATIAS, Osvaldo Gil, MARFINS - Marfins das 
Províncias Orientais de Portugal e Espanha no 
Brasil, Arte Ensaio Editora, 2014, pág. 37, em que 
a origem surge como incerta para: Índia (?), México 
(?) e Quito (?); e duas semi-esferas esculpidas in: 
MARCOS, Margarita Mercedes Estella, Marfiles de 
las Provincias Ultramarinas Orientales de España y 
Portugal, Monterrey, 1997, pág. 328 e 329, cats. 
189 e 190, ambas classificadas como Quitenhas 
do séc. XVIII.
€ 3.000 / € 6.000

142
Invulgar tríptico representando a Ascenção de 
Jesus Cristo, séc. XVIII/XIX, em marfim. A cena 
central representa Jesus Cristo rodeado pelos 
Apóstolos, núvens e o resplendor divino; e as 
volantes representam soldados e outras figuras, 
encimadas por núvens e o resplendor. Verso com 
protecção em tecido (gastos). Verso do marfim com 
bonita patine de manuseamento.
Dim. aprox. (fechado): 18 x 6,7 cm.; 13,3 Larg. 
máx.: 13,3 cm.
€ 2.000 / € 4.000

141 Aberto

141 Fechado
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143
Santo António, escultura do séc. XVIII, em marfim. 
A figura está representada de pé segurando 
o Livro na mão esquerda. Enverga túnica 
comprida até aos pés, com sobre-túnica 
comprida com capuz. Assente sobre peanha 
em marfim torneado. Falhas, faltas, fissuras e defeitos.
Alt. aprox. Stº Antº: 17,8 cm.; Alt. aprox. total: 28,5 cm.
€ 4.000 / € 6.000

142

143
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146
Contador indo-português, do séc. XVIII, 
em pau-santo, teca, sissó e marfim, 
com dois corpos. Corpo superior com 
dez gavetas simulando doze e corpo 
inferior com três gavetas simulando 
quatro. Frentes das gavetas e ilhargas 
profusamente decoradas com padrão 
geométrico de círculos concêntricos 
e estrelas, aproveitando o jogo do 
contraste da cor das madeiras e do 
marfim. Pernas em forma de naga 
terminando em pés em forma de cubo. 
Corpo superior com cantos reforçados 
com montagens de latão rendilhado 
e escudetes repetindo a mesma 
decoração. Puxadores e gualdras 
em metal amarelo. Restauros, 
falhas, faltas e defeitos.
Dim. aprox.: 122 x 91 x 49,5 cm.
€ 26.000 / € 50.000

144
Painel composto por 30 azulejos 
com decoração a azul, 
representando albarrada de flores 
ao centro. Barra de motivos florais 
e vegetalistas. Emoldurados. 
Alguns azulejos cortados ao meio, 
restauros, faltas, falhas e defeitos.
Dim. aprox.: 89 x 74 cm. (com moldura)
€ 800 / € 1.600

145
Painel composto por 30 azulejos 
com decoração a azul, 
representando albarrada de flores 
ao centro. Barra de motivos florais 
e vegetalistas. Emoldurados. 
Alguns azulejos cortados ao meio, 
restauros, faltas, falhas e defeitos.
Dim. aprox.: 89 x 74 cm. (com moldura)
€ 800 / € 1.600

145

144
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147
Covilhete de bordo 

recortado em porcelana 
chinesa Companhia 
das Índias, 
reinado de Jiaqing 
(1796-1820). 
Decoração em 
tons de azul e 
dourado com 

motivos estilizados 
e medalhão ao centro 

com decoração “grisaille”, 
representando paisagem 

com veados, casas e árvore. 
Restauro no bordo. Gastos.

Diam. aprox.: 21 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de Monsaraz
€ 50 / € 100

 
148
Castiçal adaptado a candeeiro em prata portuguesa, 
séc. XIX.  Fuste torneado e decorado com frisos de estriados. 
Com marca de contraste de Lisboa (L- 38.0) e marca de 
ourives “M.S” (L.534.0), datável de 1804 a 1843. 
Electrificado. Com abatjour. Riscos e defeitos.
Peso aprox. total: 682 g.; Alt. aprox.: 56 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de Monsaraz
€ 150 / € 250

149
Salva em prata portuguesa, séc. XIX/XX. Bordo recortado 
e aba parcialmente vazada, profusamente decorada com 
aletas, motivos florais e vegetalistas. Fundo com decoração 
gravada de enrolamentos e flores. Assente sobre quatro pés 
recortados repetindo a mesma decoração. Com marca 
de contraste do Porto (Javali II), de 833 milésimos. 
Sinais de uso, amolgadelas, fissuras e defeitos.
Peso aprox.: 798 g; Diam. aprox.: 40,5 cm.
€ 300 / € 600

150
Salva em prata portuguesa, séc. XX/XXI. Bordo recortado 
e relevado, decorado com enrolamentos, concheados 
e motivos estilizados. Com marca de contraste do Porto 
(Águia), de 925 milésimos. Sinais de uso.
Peso aprox: 502 g.; Diam. aprox.: 32,5 cm.
€ 200 / € 300

151
Pequena salva de bordo recortado em prata portuguesa, 
séc. XIX. Bordo recortado decorado com aletas, enrolamentos 
vegetalistas, flores e concheados estilizados. Fundo gravado 
e guilhochado, com friso de motivos geométricos e reserva 
ao centro com cartela envolta em flores e folhagens. Assente 
sobre três pés vazados decorados com motivos vegetalistas. 

Com marca de contraste do Porto (P - 55.0 ou variante), 
datável de 1877 a 1881 e marca de ourives (P-549.0a), 
da mesma época. Pequenas amolgadelas e sinais de uso.
Peso aprox.: 370 g.; Diam. aprox.: 27 cm.
€ 150 / € 250

  
152
Taça gomada em prata portuguesa, séc. XIX/XX. Com marca 
de contraste do Porto (Javali II), 833 milésimos, ourivesaria 
Guia Lisboa. Riscos e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 698 g.; Diam. aprox.: 21 cm
Proveniência: Colecção Condessa de Monsaraz
€ 250 / € 500

 
153
Prato de servir de bordo recortado em prata portuguesa, 
séc. XX. Decoração com friso de estriados. Com marca 
de contraste do Porto, (Águia), 1º título, de 916 milésimos, 
ourivesaria da Guia. Riscos e sinais de uso. 
Peso aprox.: 1153 g.; Diam. aprox.: 36 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de Monsaraz
€ 400 / € 800

 
154
Prato de servir de bordo recortado em prata portuguesa, 
séc. XX. Decoração com friso de estriados. Com marca 
de contraste de Lisboa, (Águia), 1º título, de 916 milésimos. 
Amolgadelas, riscos e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 1120 g.; Diam. aprox.: 36 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de Monsaraz
€ 400 / € 800

 
155
Balde para gelo com grelha e pinça, em prata portuguesa, 
séc. XX. Bordo recortado e moldurado por duplo filete. 
Com marca de contraste de Lisboa (Águia), de 833 milésimos. 
Oxidações, riscos e pequenos defeitos. 
Peso aprox.: 502 g.; Alt. aprox.: 13,8 cm.; 
Comp. aprox. pinça: 15,8 cm.
€ 250 / € 500

 
156
Galheteiro em prata portuguesa, séc. XX. Com galhetas em 
vidro facetado. Com marca de contraste de Lisboa (Águia), de 
833 milésimos, Joalharia do Carmo. Sinais de uso e defeitos. 
Peso aprox.: 378 g.; Alt. aprox.: 21 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de Monsaraz
€ 150 / € 300
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157
CALVET
Carlos Frederico Pereira 
de Sequeira Bramão 
Calvet da Costa (1928-
2014)
Guache sobre papel
Assinado e datado de 
1974
Dim. aprox.: 35 x 25 cm.
Manchas.
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 1.000 / € 2.000

157

158

158
MARIA FLÁVIA DE 
MONSARAZ 
(1935-2019)
Figura feminina
Óleo sobre tela
Assinado
Dim. aprox.: 130 x 80 cm.
Defeitos na grade. Defeitos. 
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 800 / € 1.600
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160
CALAPEZ
Pedro Calapez 
(n.1953)
“Acomplier c’est vaincre”
Acrílico sobre tela
Verso assinado e datado de 1987
Dim. aprox.: 250 x 174 cm. 
Verso com etiqueta com detalhes sobre 
a obra e indicação “Col. do Artista”. 
Verso com picos de humidade. 
€ 8.000 / € 16.000

159

159
GRAÇA MORAIS 
(n. 1948)
Série: “As Escolhidas”
Pastel e carvão sobre papel
Assinado e datado de 1995
Dim. aprox.: 120 x 160 cm. 
Verso com etiquetas da Galeria 111, 
da Culturgest e outra.
€ 8.000 / € 16.000

161 - Sem Lote
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163
COSTA PINHEIRO
António Costa Pinheiro 
(1932-2015)
“Mom Ciel”
Óleo sobre tela 
Verso assinado e datado de 1983
Dim. aprox.: 38 x 52 cm.
Proveniência: Colecção Particular - Munich
€ 2.000 / € 4.000

162
CARGALEIRO
Manuel Cargaleiro 
(n.1927)
Guache sobre cartão
Assinado e datado de 1974
Dim. aprox.: 28,5 x 19,5 cm.
€ 4.000 / € 6.000

163

162
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NORONHA DA COSTA
Luís Mário Azevedo Noronha da Costa 
(n.1942)
Figura feminina
Acrílico sobre tela
Assinado
Dim. aprox.: 130 x 100 cm.
€ 8.000 / € 16.000

165
MANUEL CAEIRO
(n.1975)
“La Chaise”
Acrílico sobre tela  
Verso assinado e datado de 2013
Dim. aprox.: 160 x 95 cm.
Verso com informações sobre a obra.
€ 5.000 / € 10.000

164

165
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VHILS
Alexandre Farto (n.1987)
“Decrease 17”
Cartazes recolhidos na rua, esculpidos 
manualmente e cortados a lazer 
2015
Dim. aprox.: 181 x 125 cm. 
Obra montada em caixa de acrílico
€ 20.000 / € 30.000

110

 Alexandre Farto, mais conhecido como Vhils, tem vindo a intervir no cenário artístico e a criar narrativas urbanas 
desde o momento em que se envolveu no mundo da street art, em 2000.
Com uma identidade artística distintiva e ortodoxa, o seu processo artístico é inspirado na categoria da escultura ainda 
que se aproprie de uma prática e atividade complexa e pouco convencional (escultura em baixo relevo nos mais diversos 
materiais). A sua obra surge enquanto reflexão contínua da temática da identidade, explorando a gama de expressões 
humanas que se fundamenta em questões sócio-políticas contemporâneas. Através do contraste técnico construção-
destruição, o artista transpõe na sua obra alguns dos seus ideias e inspirações nomeadamente, as mudanças sociais e 
históricas que numa cidade ocorrem e que, por via do tempo, são consumidas pelas muralhas urbanas. Deste modo, Vhils 
desenvolve uma atividade de destruição que passa pela remoção ou escavação de planos que conservam uma cultura 
material, evidênciando assim, o que anteriormente nos era invisível, a beleza intrínseca de determinada noção.

 O artista parece guardar em si um interesse especial pela cidade e por aquilo que representa, ou seja, os  
contraste que a descrevem e que lhe estão associadas: do movimento à inercia, do global ao local, do novo ao antigo.. 
O artista não se mostra indiferente àqueles que habitam nas cidades inspirando-se nos seus contextos e nos seus rostos 
(muitas vezes anónimos)  para activar a sua prática artística e dar um rosto à cidade.

 Ainda que não saibamos o contexto da obra ”Decrease 17”, reconhecemos com facilidade a identidade artística 
do seu autor, o seu empenho e filosofia de trabalho. Através de um conjunto de cartazes urbanos e cromáticos, o artista 
instalou-os formalmente e prosseguiu posteriormente ao seu processo técnico singular, conferindo à obra uma presença 
estéticamente atraente de cores quentes, que destaca um rosto enigmático e que entra em contraste com o plano estilizado 
de fundo. Assim, só nos resta perguntar quem é a pessoa aqui representada… Mas ficamos na dúvida.

“I like to use destructive means to create artwork that is meaningful 
and poetic, mostly portraits that can humanize the often 
oppressive public space that we find in our cities. (…) it is a work 
of subtraction and exposure. “
Vhils
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Ralf Winkler, mais conhecido como A. R. 
Penck (pseudónimo artístico), nasceu em 
Dresden na Alemanha em 1939, numa 
fase em que é testemunhada a devastação 
provocada pela Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), um trauma que é mais tarde 
evocado na sua obra artística.
 
Entre 1953 e 1954, antes de se mudar para 
Berlim, o artista estuda pintura e desenho, 
levando-o a explorar e a aperfeiçoar a sua 
técnica, bem como a desenvolver uma 
identidade própria. Atraído pelos conceitos 
emergentes do estilo primitivo e da arte 
bruta, Penck trabalha as suas técnicas 
pictóricas e esculturais rejeitando os 
termos das academias de arte de Berlim 
da década de 1950, desenvolvendo o seu 
próprio vocábulo figurativo fundamentado 
nos termos da linguagem, matemática e 
cibernética.
 
O percurso artístico de Penck foi bastante 
influenciado pelo seu contexto histórico-
social. No período da Guerra Fria, a 
construção do Muro de Berlim, em 1961, 
dividiu a cidade, separando a Alemanha 
Oriental (Socialista) da Ocidental (capitalista). 
Deste modo, enquanto o artista procurava 
desenvolver e amadurecer-se sob o 
regime comunista da Alemanha Oriental, 
as autoridades socialistas reprimiam 
as atividades emergentes e culturais 
dissidentes. Durante esse período, Penck 
ficou sob vigilância por incitar a dissidência 
vanguardista traduzida no controle 
social e político na cultura e na arte. Em 
consequência destas ocorrências Penck, tal 
como outros artistas que se debatiam com 
a mesma problemática, cria o pseudónimo 
– Albrecht  Penck – procurando desenvolver 
um sistema que unisse a arte à linguagem, 
que tratasse os temas sócio-políticos 
contemporâneos, que lhe conferisse 
liberdade e possibilitasse a sua exposição.  
Através deste método, ainda que não lhe 
permitissem a mostra de obras de arte na 
área Oriental da Alemanha, conseguiu, até 
meados da década de 70, contrabandear o 
seu trabalho para o expôr na zona Ocidental 
de Berlim e na Suíça, recebendo devido 
reconhecimento através de um percurso 
rebelde, contínuo e notável. O seu parecer 
relativamente à arte e à sociedade profere-
se nas seguintes palavras: “No one is spared 
from moving through society directly.”
 
Penck é considerado neo-expressionista 
junto com artistas como Sigmar Polke e 
Anselm Kiefer, tendo sido influenciado pelo 

trabalho de Paul Klee e mais tarde pela 
crueza das pinturas negras de Jackson 
Pollock. Para os olhos contemporâneos, 
as suas imagens evocam as telas de 
graffiti de Keith Haring e Jean-Michel 
Basquiat, contudo não foi na arte de 
rua onde Penck se inspirou. O artista 
desenvolveu uma linguagem visual muito 
particular caracterizada por figuras arcaicas 
e “infantilizadas”, formas simplificadas, 
símbolos e padrões neo-primitivos, 
fundindo a expressão espontânea com 
restrição e influências históricas (culturais 
e artísticas) que atendem a preocupações 
contemporâneas. Ainda que estas pinturas 
tenham sido criadas segundo princípios 
vanguardistas, foram produzidas a partir 
de um linguagem universal (a fim de se 
tornar acessível a todos) mas partilham um 
conjunto contínuo de sinais comunicativos 
que se recusam a soletrar uma mensagem 
clara, de modo a cativar o interesse visual 
e a incitar o público a decifrar os seus 
emblemas alegóricos.  
 
Neste quadro a óleo, é possível encontrar 
o motivo central do seu trabalho, as 
imagens  arcaicas, destacando motivos 
de estilo primitivo num plano de cores 
expressionistas. Retratadas nuas e 
grosseiramente (como é tradicional 
do artista), estas figuras negras relembram 
pinturas rupestres, aparentando 
desenvolver uma prática de danças 
rítmicas sobre um fundo abstrato de cores 
neutras que abraçam duas manchas 
vermelhas. Ainda que as obras de Penck 
sejam deliberadamente codificadas, 
(tal como o nome do artista), quando 
observamos esta pintura torna-se inevitável 
desenvolver narrativas que unifiquem 
toda a diversidade de símbolos que a 
compõem. Produzidas agitadamente, 
estas personagens dançam ao som de 
músicas silenciosas, transmitindo um 
energia pulsante enquanto se mantém 
intensivamente ativas num jogo selvagem 
entre esferas e pentágonos, sobrevivendo 
num universo de diálogos que lhes é 
limitado. É igualmente interessante que, 
enquanto espetadores, ficamos na 
expectativa ou até mesmo 
a desejar observar estas personagens 
movimentarem-se a qualquer 
momento. Existe ainda outra dimensão 
extraordinariamente primeva nestas figuras. 
O processo desconstrutivo da figura 
humana e o seu respetivo aspeto parece 
atender a uma certa fenomenologia 
plástica do corpo e da figuração que, 
através de pinceladas largas e espessas, 
demarcam, desenham e cobrem a pintura 
no seu todo. A técnica propositadamente 
rude denota a genuinidade do processo 
artístico de Penck verificando-se a 

inexistência de um mínimo retoque para 
consertar o trabalho. Assim, a obra de 
arte nasce enquanto produto puro de 
uma expressividade sincera originada pela 
sensibilidade única do artista.
 
No final dos anos 2000, o trabalho 
do artista foi classificado como legado 
integral da história da arte. 
Depois de uma doença prolongada, 
o artista morreu em 2017, em Zurique. 
Atualmente, as suas obras integram 
diversas coleções de arte, dos quais 
se destacam: o Art Institute of Chicago, 
The Museum of Modern Art 
em Nova Iorque, the National Gallery of Art 
em Washington, the Kunstmuseum Basel, 
the Städel Museum em Frankfurt, 
entre outros. Enquanto artista 
do pós-guerra, é possível reconhecer 
o seu talento particular, o seu poder 
para inspirar artistas terceiros 
e os desenvolvimentos artísticos que 
o seu imaginário forneceu e promoveu 
para a evolução daquilo que entendemos 
como o mundo da arte contemporânea.
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167
A. R. PENCK (Ralf Winkler) (1939-2017)
Acrílico sobre tela
Assinado
Dim. aprox.: 90 x 120 cm.
Obra adquirida na Christie´s, NY, em 
2002. 
€ 60.000 / € 100.000
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168
A. R. PENCK (Ralf Winkler) (1939-2017)
Acrílico sobre papel
Assinado
Dim. aprox.: 70 x 98,5 cm.
Obra adquirida na Christie´s, NY, em 2002. 
€ 10.000 / € 20.000
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170
Oficina do séc. XVIII
São José com o Menino Jesus
Óleo sobre tela
Dim. aprox.: 29,5 x 25,5 cm.
Restauro e “craquelé”.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 200 / € 400

171
Oficina do séc. XVII
Nossa Senhora com o Menino Jesus
Óleo sobre cobre
Dim. aprox.: 25,5 x 20 cm.
Falhas e pequenos restauros.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 300 / € 500

172
Oficina do séc. XVII
São João Baptista
Óleo sobre madeira
Dim. aprox.: 40 x 30 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 300 / € 500

169
Oficina conventual 
Santana, Nossa Senhora e o Menino 
Jesus do tipo Salvador do Mundo
Pintura sobre madeira

Dim. apox.: 25,5 x 28 cm.
Faltas, falhas e vestígios de insectos 
xilófagos.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 150 / € 300

169

173

170
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173
Par de cómodas em madeira 
pintada com duas gavetas e 
um gavetão. Tampo recortado 
moldurado por rebaixo. Saial 
recortado decorado com motivos 
vegetalistas. Decoração pintada 
em tons de encarnado e dourado. 
Restauros, faltas, vestígios de 
caruncho e defeitos. (2)
Dim. aprox.: 87 x 98 x 61 cm.
Proveniência: Colecção Condessa 
de Monsaraz
€ 500 / € 1.000

173

171

172
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176
Mesa de jogo D. Maria em diversas 
madeiras, com uma gaveta. Tampo 
recortado sendo o interior forrado 
a feltro em tons de azul. Decoração 
geométrica embutida aproveitando 
o contraste e o jogo do veio das 
madeiras. Vestígios caruncho, 
restauros, falhas, faltas e defeitos.
Dim. aprox.: 76 x 87 x 45 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 200 / € 400

177
Vicente BARNETO Y VAZQUEZ 
(1836-1902)
Retrato de menina sentada
Óleo sobre tela
Assinado
Dim. aprox.: 108,5 x 66 cm.
“Craquelé” e falhas.
Proveniência: Colecção Condessa 
de Monsaraz
€ 1.000 / € 2.000

174
Oficina Portuguesa do séc. XIX
Retrato de António Fernandes 
Coelho (1807 a 1886) do 
Concelho de S. M. F. - Ministro do 
Reino e da Justiça
Óleo sobre tela
Não assinado
Dim. aprox.: 76 x 60 cm.
Restauros e “craquelé”. 
Proveniência: Colecção Condessa 
de Monsaraz
€ 800 / € 1.600

175
MARIA FLÁVIA DE MONSARAZ 
(1935-2019)
Nu feminino
Escultura em bronze
Não assinada
Comp. aprox.: 25,5 cm.
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 400 / € 800

174

175

177

176
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179
Espelho de formato elíptico em 
madeira e gesso entalhado e 
dourado. Decoração relevada 
e parcialmente vazada, 
representando cesto com flores 
e frutos, grinaldas de flores e 
outros motivos vegetalistas. 
Vestígios de caruncho, falhas, 
restauros, faltas e defeitos.
Alt. aprox.: 143 cm.
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 600 / € 1.000

178
Jarro e bacia em porcelana 
europeia, de corpo parcialmente 
facetado e gomado. Decoração 
com frisos e jarro com inscrição 
“D, Maria Gregória Mendes 
Papança” e bacia “Joaquim 
Romão Mendes Papança” a 
dourado. Gastos e sinais de 
uso. (2)
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 150 / € 300

180
Jarro em faiança, com corpo 
parcialmente gomado, decorado com 
flores em tons de verde e encarnado. 
Frisos em tons de azul. Faltas, cabelos 
e falhas.
Alt. aprox.: 30 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 40 / € 80 

181
Chávena com pires, de corpo 
parcialmente gomado, em porcelana 
europeia. Decoração de reservas com 
enrolamentos vegetalistas a dourado 
com inscrições “Romão / Joaquim 
Mendes / Papança”. Gastos e falha no 
pires. (2)
Diam. aprox. pires: 17 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 30 / € 60

182
Conjunto de cinco cadeiras D. Maria, em 
nogueira entalhada. Costas e assentos em 
palhinha. Decoração entalhada com laços 
e fitas. Espaldares de formato elíptico. 

Cintura repetindo a mesma decoração. Pernas 
decoradas com caneluras. Vestígios de 
caruncho, faltas, falhas, restauros e defeitos. (5)
Alt. aprox.: 87 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 500 / € 1.000
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João Vaz nasceu a 9 de Março de 1859 em Setúbal. 
Discípulo de Anunciação e Silva Porto, distinguiu-se 
sobretudo como pintor de marinhas. Em Lisboa, 
foi membro do Grupo do Leão, juntamente com, 
por exemplo, Columbano Bordalo Pinheiro e Silva 
Porto, conectando-se assim com a emergência 
estética do naturalismo em Portugal. João Vaz, 
figurou no cenário artístico como pintor e aguarelista, 
retratando frequentemente paisagens marítimas e 
fluviais do rio Tejo e Sado. A serenidade, o equilíbrio 
e o silêncio refletidos na sua obra, levaram a que 
fosse reconhecido por muitos como “o pintor da 
tranquilidade”. As características que integram 
as suas pinturas de ar livre, contribuíram para a 
consolidação do seu estatuto e reconhecimento, 
participando com regularidade em exposições a 
partir da década de 1880. Em Portugal, destacam-se 
as exposições Promotoras da Sociedade de Belas-
Artes, do Grémio Artístico, do Grupo do Leão, a que 
pertenceu, e da Sociedade Nacional de Belas-Artes, 
onde obteve medalhas de honra. Fora do contexto 
nacional, o seu trabalho foi mais tarde integrado nas 
Exposições Internacionais de Paris (1900), no qual 
lhe foi atribuída uma menção honrosa, de St. Louis 
(1904) nos E.U.A e do Rio de Janeiro (1908).

O artista mergulha no culto dos trabalhos piscatórios 
e nas paisagens de rios e beira-mar, exprimindo 
uma sinceridade sublime na sua representação. Nos 
seus quadros, denota sempre os sinais vivos da luz 
e do ar.  O mar é o seu grande amor, alcançando 
um perfeito domínio de transparências, frescura 
e  simultânea fragilidade e força e que,  com o seu 
pincel, cobrem na tela uma deslumbrante harmonia e 
serenidade, respeitando e retratando a luminosidade, 
filtrada, nos reflexos das águas. Quando nos 
deparamos com esta pintura, entendemos a 
envolvência da água com o infinito, os barcos 
estabelecem a ligação e o encontro entre o homem 
e o desconhecido, levando-nos a crer que existe 
outra vida para além daquela que nos é conhecida. 
Nínguém como o mais sensível dos marinhistas 
possuíu uma tão grandeza em comprometer a 
eternidade com a vida, a arte com o sublime, o céu 
com o mar e a transmissão pitoresca de uma paz 
do espírito que é alheia a dramas e tempestades. A 
obra reflete todo o temperamento do seu autor, um 
homem que nasceu numa zona piscatória de beira-
rio, num ambiente sem agitação ou ânsias,numa zona 
pacífica sem sobressaltos… como seria bom que 
assim fosse a vida de todos nós.



123

0183
JOÃO VAZ
João José Vaz 
(1859-1931)
“Mar da Palha, Tejo”
Óleo sobre tela
Assinado
Dim. aprox.: 53 x 86,5 cm.
Restauros. Esta obra vem ilustrada no catálogo: 
João Vaz, 1859 - 1931, “Um pintor do Naturalismo, 
(pág. 191).
€ 70.000 / € 100.000



124

184
ALFREDO KEIL
Alfredo Cristiano Keil 
(1851-1907)
Aqueduto da Ponte Pedrinha - Queluz
Óleo sobre tela colada sobre cartão
Com inscrição, indicação de local 
e datado de 1878
Dim. aprox.: 19,5 x 17,5 cm.
€ 4.000 / € 6.000

185
ALFREDO KEIL
Alfredo Cristiano Keil
 (1851-1907)
Paisagem com figuras
Óleo sobre cartão 
Assinado
Dim. aprox.: 22,5 x 16 cm.
Inscrição no verso: “Ao destinto artista Exmo. Sr. Leonel 
Marques Pereira como testemunho de apreciação pelo 
seu talento e estima pela sua pessoa oferece Alfredo Keil, 
20 Abril 1883”.
€ 7.000 / € 10.000

184
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187
JOSÉ MALHÔA
José Vital Branco Malhoa
(1855-1933)
“A Casa d’Affonso (Figueiró dos Vinhos)”
Óleo sobre madeira
Assinado e datado de 1896
Dim. aprox.: 32 x 24 cm.
Exposições: 
- Exposição no Grémio Artístico, 1897
Publicações:
José Malhoa - Catálogo Raisonné, Lisboa, Scribe, 2012, 
encontrando-se a descrição da obra na pág. 47, categoria 97 
(erradamente datada de 1897) e a fotografia na pág. 85, categoria 242.
€ 35.000 / € 45.000

186
CONDEIXA
Ernesto Ferreira Condeixa 
(1857-1933)
Vindima
Óleo sobre madeira
Assinado
Dim. aprox.: 38 x 30,5 cm.
€ 15.000 / € 20.000

186
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188
SILVA PORTO
António Carvalho da Silva Porto (1850-1893)
Ovelhas
Óleo sobre madeira
Assinado
Dim. aprox.: 22,5 x 35,5 cm.
Verso do suporte e da moldura com carimbos da Colecção Jorge de Brito.
Exposições: 
Exposição Comemorativa do Centenário da norte de Silva Porto, Museu Nacional de Soares dos Reis, 1993
 Publicações: 
Silva Porto, Instituto Português de Museus, pág. 414
€ 10.000 / € 15.000
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189
SILVA PORTO
António Carvalho da Silva Porto (1850-1893)
Caminho rural com camponeses
Óleo sobre madeira
Assinado
Dim. aprox.: 21,5 x 32,3 cm.
Exposições: Exposição Comemorativa do Centenário da norte de 
Silva Porto, Museu Nacional de Soares dos Reis, 1993; Publicações: 
Silva Porto, Instituto Português de Museus, pág. 370 
€ 15.000 / € 20.000
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190
FRANCIS SMITH 
(1881-1961)
Vista de rua com figuras
Óleo sobre tela
Assinado
Dim. aprox.: 45,5 x 64,5 cm.
“Craquelé”, manchas e pequenos 
defeitos.
€ 15.000 / € 25.000
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191
FRANCIS SMITH 
(1881-1961)
Vista de rua com figuras
Óleo sobre tela
Assinado
Dim. aprox.: 61 x 50 cm. 
€ 25.000 / € 35.000
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192
Pequeno contador indo-português, 
do séc. XVIII em pau-santo e outras 
madeiras, com cinco gavetas, simulando 
seis. Decoração de reservas embutida, 
aproveitando o jogo da cor e veio das 
madeiras e filetes embutidos em marfim. 
Assente sobre quatro pés torneados. 
Com pegas laterais em metal. Escudetes 
em metal recortado. Faltas, pés de fabrico 
posterior, falhas e defeitos.
Dim. aprox.: 26,5 x 31 x 22,5 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 1.500 / € 3.000

193
Par de pequenos espelhos em madeira 
entalhada e dourada. Profusa decoração 
parcialmente vazada de enrolamentos 
vegetalistas e aves. Vestígios 
de caruncho, restauros, falhas, 
gastos e defeitos. (2)
Alt. aprox.: 43,2 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 300 / € 500

194
Ecce Homo, placa indo-portuguesa em alto-
relevo, do séc. XVIII, em marfim parcialmente 
policromado e dourado. Jesus Cristo surge-
nos com resplendor dourado e coroa de 
espinhos, de mãos atadas, com manto 
encarnado sobre os ombros e segurando 
uma vara verde. Placa decorada com quatro 
rosetas de flores a dourado. Com legenda 
“ECCE HOMO”, em prata, sem marcas, 
ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 
de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Em 
expositor de acrílico. Faltas, restauros e 
pequenos defeitos.
Peso aprox. prata: 18 g.; Dim. aprox. placa: 
17,5 x 12,5 cm.; Dim. aprox. expositor: 31 x 
26,5 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 2.000 / € 4.000

195
Par de galhetas de altar em prata  trabalho atribuível 
ao séc. XVIII. Corpo em forma de balaústre, 
com asas em forma de S e tampas, uma com inscrição 
A e outra V. Com bandeja recortada de bordo moldurado. 
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Riscos e pequenos defeitos. (3)
Peso aprox. total: 771 g.; Comp. aprox. bandeja: 23 cm.; 
Alt. aprox. galhetas: 11 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de Monsaraz
€ 500 / € 1.000

192 193
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196
Caixa escritório indo-portuguesa do séc. XVII 
em teca, sissó e outras madeiras. Tampo, 
ilhargas, verso e frente da gaveta com 
decoração aproveitando os tons contrastantes 
da madeira representando finas composições 
florais, enrolamentos e elementos vegetalistas. 
Interior com compartimentos, sendo um com 
tampa com fechadura e segredo na lateral. 
Puxadores, gualdras e espelho em latão e 
ferro recortado. Espelho decorado com águias 
bicéfalas. Assente sobre quatro 
pés em forma de bola achatada. Ferragens da 
gaveta substituídas. Defeitos, falhas, riscos e 
sinais de uso.
Dim. aprox.: 16,5 x 42,5 x 32,5 cm.
Para peças com a mesma linguagem 
decorativa, consultar: Os Móveis e o seu 
Tempo - Mobiliário Português do Museu 
Nacional de Arte Antiga, séculos XV-XIX, 
IPPC/MNAA, Lisboa, 1985-1987, págs. 50, 
51 e 52 cats. 31, 36 e 35; De Goa a Lisboa: 
a Arte Indo-portuguesa dos Séculos XVI a 
XVIII, Instituto Português de Museus/Museu 
Machado de Castro, Coimbra, 1992, pág. 134 
e 135, cat. 60; CAGIGAL E SILVA, M.M. de, 
A Arte Indo-portuguesa, Edições Excelsior, 
Lisboa, 1966, págs. 45 - Fig. 24; 59 - Fig. 33 
(decoração inversa).
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 3.000 / € 6.000

197
Pote em porcelana chinesa, dinastia Ming. 
Decoração a azul sob vidrado representando 
reservas com paisagens com rochedos e flores. 
Fundo decorado com padrão geométricos e 
frisos com motivos estilizados. Faltas, falhas, 
cabelos e defeitos de fabrico.
Alt. aprox.: 37 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 800 / € 1.600

198
Santo António com o Menino Jesus, escultura 
indo-portuguesa, do séc. XVII, em marfim. 
Santo António enverga vestes de franciscano, 
está representado de pé, segurando na mão 
esquerda o Menino Jesus, desnudo, sentado 
sobre o livro. Assente sobre base em madeira 
pintada. Vestígios de dourado. Falhas, faltas 
e pequenos defeitos.
Alt. aprox. escultura: 20 cm; Alt. aprox. total: 
23,5 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 1.000 / € 2.000

199
Caixa escritório indo-portuguesa, do séc. 
XVII, em diversas madeiras e marfim, com 
tampa e uma gaveta simulada. Decoração 
embutida de círculos concêntricos e motivos 
geométricos aproveitando o contraste 
das diferentes cores das madeiras e do 
marfim. Interior dividido em compartimentos. 
Ferragens em latão rendilhado. Assente 
sobre quatro pés em forma de bola. 
Substituições, restauros, falhas, faltas e 
pequenos defeitos.

Dim. aprox.: 22,5 x 44 x 34,5 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 2.000 / € 4.000
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200
Invulgar Arcanjo em adoração, escultura 
Hispano-filipina do séc. XVII, em marfim. 
A figura está representada de pé, 
com as mãos postas em oração. 
Usa cabeça coberta por farta cabeleira 
de caracóis revoltos e profundos, 
trabalhados minuciosamente e de expressão 
naturalista. Apresenta testa ampla, com 
os arcos ciliares altos e com olhos protuberantes; 
nariz recto, sorriso quase imperceptível. 
Enverga túnica e sobretúnica presa por botões 
à altura dos joelhos e prendendo as mangas. 
Ostenta um corpo esculpido com grande 
rigor anatómico, envergando indumentária 
de dobras túrgidas e com suave sugestão 
esvoaçante. Assente sobre peanha em madeira 
entalhada, pintada e dourada, representando 
coxim assente sobre elementos vegetalistas. Falta 
das asas. Pequenos restauros e pequenas falhas.
Alt. aprox. marfim: 31 cm.; Alt. aprox. total: 42 cm.

Chamamos a atenção para a elevada 
qualidade escultórica desta peça, sobretudo 
no rigor e expressão anatómicos. Para 
peças da mesma época e origem consultar: 
MATIAS, Osvaldo Gil, MARFINS - Marfins 
das Províncias Orientais de Portugal e 
Espanha no Brasil, Arte Ensaio Editora, 
2014, pág.; 345 a 402; MARCOS, Margarita 
Mercedes Estella, Marfiles de las Procincias 
Ultramarinas Orientales de España y 
Portugal, Moterrey, 1997, cats. 44 a 63.
€ 30.000 / € 50.000



135135



136
201
Importante Menino Jesus, escultura Hispano-filipina, do séc. XVII, 
em marfim. A figura está representada de pé, desnuda, abençoando 
com a mão direita e segurando estandarte com inscrição “IHS” 
com a mão esquerda, ostentando um corpo esculpido com grande 
rigor anatómico. Usa cabeça coberta por farta cabeleira de caracóis 
revoltos e profundos, trabalhados minuciosamente e de expressão 
naturalista e apresenta testa ampla, com os arcos ciliares altos e 
com olhos protuberantes enariz recto. Enverga coroa, sandálias 
e bordão em ouro, com mais de 50 anos, sem marcas ao abrigo 
do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea c). Assente sobre peanha em madeira pintada e dourada, 
representando coxim e elementos vegetalistas estilizados. Base 
com falhas e pequenos defeitos. Restauro, gastos, pequenos 
defeitos e pequena falta.
Peso aprox. ouro: 39,7 g.; Alt. marfim aprox.: 24,5 cm.; 
Alt. total aprox.: 38 cm.
Chamamos a atenção para a elevada qualidade escultórica desta 
peça, sobretudo no rigor e expressão anatómicos.
Para peças semelhantes consultar: MARCOS, Margarita Mercedes 
Estella, Marfiles de las Procincias Ultramarinas Orientales de 
España y Portugal, Moterrey, 1997, págs. 88 a 92, cats. 33, 34 
e 35. Segundo esta autora estas esculturas de Menino Jesus 
assemelham-se ao Menino Jesus do Museu de Santa María, em 
Medina de Rioseco e correspondem iconograficamente a um tipo 
definido da escola andaluz, cuja escultura mais representativa é 
o “Niño del Sagrario” de Juan Martínez Montañés, conhecido nas 
ilhas Filipinas por o “Niño de Ternate”, passado pela circulação de 
gravuras.
€ 15.000 / € 25.000
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202
Lavanda e gomil em prata portuguesa, séc. XVIII. Lavanda de bordo recortado decorada com enrolamentos vegetalistas, 
aletas, concheados estilizados e flores, tendo ao centro brasão de armas com escudo esquartelado, I Temudo, II Freire, 
III Soares de Albergaria, IV Galhardo; timbre de Temudo. Gomil em forma de balaústre, parcialmente espiralado, decorado 
com enrolamentos e motivos vegetalistas e decoração gravada de flores, aletas e motivos vegetalistas. Asa perdida em 
duplo “C”. Lavanda com marca de contraste do Porto (P-14.0), em uso em 1768 a 1784 e marca de ourives (P-88.0), 
não identificado, datável de 768 a c. de 1804, remarcada com duas cabeças de velho. Gomil sem marcas de contraste, 
ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº2, alínea c) e marca de ourives de difícil leitura, 
remarcado com uma cabeça de velho. Riscos e pequenos defeitos. (2)
Peso total aprox.: 2834 g.; Comp. aprox. lavanda: 53 cm; Alt. aprox. gomil: 35,5 cm.
€ 8.000 / € 16.000
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203
Lavanda e gomil em prata, estilo D. João V. Gomil com decoração gravada e em relevo representando enrolamentos, 
folhagens, gomos, friso de perlado e outros motivos estilizados. Asa em forma de figura feminina terminando em 
coluna com enrolamentos. Lavanda de bordo recortado, moldurado por friso em relevo, decorada com enrolamentos, 
repetindo a mesma decoração do gomil. Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de setembro - art. 
2º, nº 2, alínea c). Sinais de uso e riscos. (2)
Peso aprox.: 1778 g; Alt. aprox. gomil: 22 cm; Comp. aprox. lavanda: 38 cm.
€ 1.800 / € 3.000

140



141

 
204
Terrina “présentoir” com travessa em prata portuguesa, séc. XX.  Corpo parcialmente gomado decorado com 
friso de enrolamentos vegetalistas, motivos florais e frisos de godrões. Botão da tampa em forma de pinha florida. 
Travessa repetindo a mesma decoração, com pegas em forma de vieira. Com marca de contraste do Porto 
(Águia), 1º título, de 916 milésimos. Pequenas amolgadelas, riscos e sinais de uso.
Peso aprox.: 4552 g.; Alt. aprox.: 54 cm.; Comp. aprox.: 31 cm.
€ 2.800 / € 4.000
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206
Espelho de formato rectangular 
com moldura em madeira 
entalhada e dourada. Decoração 
vazada representando aletas, 
enrolamentos, motivos 
vegetalistas e pináculo ao centro 
encimado por fénix. Restauros, 

205
Reposteiro de porta 
brasonado, em veludo verde, 
com brasão de armas 
de Mexia, Galvão, Miranda 
e Almeida, provavelmente 
da família Mexia Galvão Cayola 
de Campo Maior, que também 

usavam os apelidos Miranda, 
Freire e Almeida. 
Verso forrado a tecido em tons 
de cinzento. Defeitos.
Alt. aprox.: 193 cm.
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 150 / € 250

faltas, falhas, gastos e defeitos.
Alt. aprox.: 182 cm.
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 1.000 / € 2.000

207
Pequena arca em madeira 
trabalho possivelmente indiano, 
com duas gavetas e tampo 
de levantar. Decorada com 
montagens em metal amarelo. 
Assente sobre base. Ferragens 
em metal amarelo. Manchas e 
defeitos.
Dim. aprox. arca: 31 x 75 x 47 
cm.; Dim. aprox. total: 76,5 x 
75,5 x 47 cm.
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 400 / € 600

205
206
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208
Jesus Cristo Crucificado, escultura em madeira 
policromada. A figura está representada morta, 
usando cendal drapeado preso à cintura 
por cordão com nó de laçada. 
Faltas, falhas e defeitos.
Alt. aprox.: 33 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de Monsaraz
€ 200 / € 400 

209
CUTILEIRO
João Cutileiro (n. 1937)
Nu feminino
Escultura em diversas pedras
Aplicada sobre placa de acrílico
Não assinada
Dim. aprox. escultura: 62 x 40 cm.; 
Dim. aprox. total: 68,5 x 45,5 cm.
Partida e colada, falhas e defeitos.
Proveniência: Colecção Condessa de Monsaraz
€ 800 / € 1.600 

210
Escola Portuguesa do séc. XIX
Retrato oficial da Rainha D. Maria II, com a 
Banda das Três Ordens
Óleo sobre tela
Dim. aprox.: 52 x 43 cm.
Moldura com montagens em metal e coroa.
Proveniência: Colecção Condessa de Monsaraz
€ 800 / € 1.600 

211
Lenço de Alcobaça em tons de bege, negro e 
encarnado representando as Armas Portuguesas 
e a Família Real. Emoldurado. Buracos, machas 
e defeitos.
Dim. aprox. lenço: 56 x 69 cm; 
Dim. aprox. moldura: 78 x 90 cm
Proveniência: Colecção Condessa de Monsaraz
€ 150 / € 300

209
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212
Par de castiçais baixos em prata portuguesa, 
do séc. XIX. Corpo liso em forma de balaústre 
decorado com monograma gravado. Com 
marca de contraste do Porto (P-25.0) e 
marca de ourives (P-453.0a) de Luís António 
Rodrigues de Araújo, da mesma época. 
Riscos, oxidações e sinais de uso. (2)
Peso aprox.: 510 g.; Alt. aprox.: 11.5 cm.
€ 500 / € 800

 
213
Salva de comunhão em prata dourada 
portuguesa, séc. XX, de formato elíptico 
com cruz e a inscrição “IHS” entrelaçada. 
Com marca de contraste de Lisboa (Águia), 
de 916 milésimos, Mergulhão. Gastos, 
riscos e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 271 g.; Comp. aprox.: 24 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 100 / € 200

 
214
Par de castiçais D. Maria em prata 
portuguesa, séc. XVIII/XIX. Fuste torneado 
e decorado com frisos de estriados. Com 
marca de contraste do Porto (P-17.0), datável 
de 1792 - ca.1803 e marca de ourives AMS 
(P-148.0), da mesma época. Amolgadelas e 
riscos. (2)
Peso aprox.: 446 gr.; Alt. aprox.: 20 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 500 / € 1.000

215
Pequeno covilhete em prata portuguesa 
do séc. XX. Aba gomada e orla gravada 
com enrolamentos vegetalistas e flores. 
Com marca de contraste do Porto, (Águia), 
de 833 milésimos. Riscos e sinais de uso.
Peso aprox.: 52 g.; Comp. aprox.: 11 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 20 / € 40

216
Cinzeiro em prata portuguesa, séc. XX. 
Corpo circular com apoio para cigarro. 
Com marcas de contraste 
de Lisboa (Águia), de 833 milésimos. 
Oxidações, defeitos e falhas.
Peso aprox.: 80 g.; Comp. aprox.: 12,5 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 20 / € 40

217
Baú em miniatura (guarda-jóias) em prata 
portuguesa, séc. XX. Decoração gravada 
e cinzelada com enrolamentos, motivos 
vegetalistas e reserva. Interior forrado a 
veludo em tons “bordeaux”. Com marca de 
contraste do Porto (Águia) de 833 milésimos. 
Com chave. Sinais de uso e pequenos 
defeitos.
Peso bruto: 191 g; Comp. aprox.: 8,5 cm.
€ 80 / € 160

212

215
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218
Autor não identificado
Paisagem com cena de piquenique
Pintura sobre seda
Assinada “G. R. F. C.” e datada de 1861
Dim. aprox.: 26 x 40 cm.
Moldura lacada profusamente decorada 
com motivos vegetalistas, pagodes, figuras 
orientais e monograma ao centro. Vestígios 
de caruncho.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 800 / € 1.600

219
Autor não identificado
Cena de interior
Pintura sobre seda
Assinada “G. R. F. C.” e datada de 1861
Dim. aprox.: 32,5 x 46,5 cm.
Moldura decorada com motivos florais e 
monograma 
simulando embutidos.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 800 / € 1.600

218
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220
MEDINA
Henrique Medina 
(1901-1984)
Retrato de figura masculina
Óleo sobre tela
Assinado e datado de Porto 
1921
Dim. aprox.: 54 x 45,5 cm.
Defeitos na moldura.
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 800 / € 1.600 

de Monsaraz”. Sem contraste 
ao abrigo do Decreto-Lei 
n.º 120/2017, art. 2, nº 2, 
alínea c. Pequenos defeitos 
e gastos.
Peso aprox.: 15,3 g.
Esta pulseira surge no retrato 
do Conde de Monsaraz, obra 

de Henrique Medina, presente 
neste leilão.
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 350 / € 500

221
Pulseira em ouro, em malha de elos 
em fio de corda, com elemento 
central esmaltado a branco  
com Cruz de Cristo tendo ao centro 
aplicado Pelicano em prata, 
símbolo da Eucaristia. Reverso 
gravado “Pola Lei e Pola Grei / Conde 

220

221
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222
Rara Insígnia de Cavaleiro da Ordem 
de Santiago de Espada, trabalho português de finais 
do séc. XVIII, em prata e prata dourada cravejada 
com “minas-novas” (quartzos) e granadas. Em estojo 
de época, com defeitos e restauros. Sem contraste, 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, 
art. 2, nº 2, alínea c. Sinais de uso 
e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 40,5 g.; Comp. aprox.: 9,5 cm.
Para peça semelhante consultar VASCONCELOS E 
SOUSA,, Gonçalo de. 1999. “A Joalharia em Portugal 
1750-1825” Portugal: Livraria Civlização Editora, 
pp. 11; 95, fig. 110.
Proveniência: Colecção Condessa de Monsaraz
€ 6.000 / € 10.000
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224

Verso Anverso

224

223

223
BENTO COELHO DA SILVEIRA (c.1617-1708)
Nossa Senhora da Assumpção
Óleo sobre tela colada sobre madeira
Não assinado
Dim. aprox. (elíptico): 46 x 34,5 cm.
Verso com inscrição “Pintura de Bento 
Coelho”. Restauos e com vestígios visíveis de 
caruncho no suporte em madeira e moldura. 
Agradecemos a ajuda do Dr. Anísio Franco na 
catalogação deste lote.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 1.000 / € 2.000

224
Medalhão devocional em prata, trabalho 
espanhol do séc. XVIII, de formato elíptico, 
tendo duas pinturas sob vidro, representando 
uma S. José e outra um Santo Bispo. Interior 
com relíquias. Com estojo de época, com 
defeitos e restauros. Falhas e defeitos.
Peso bruto aprox.: 56 g.; Dim. aprox.: 7x5,4 
cm; 
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 300 / € 600
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225
Salva de gradinha em prata brasileira, do séc. XIX. 
Assente sobre três pés de garra, com monograma gravado 
ao centro. Sem contraste, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c), com dupla marca 
de ourives F/JS/B (BR-229.0), não identificado. 
Defeitos, riscos e pontos de oxidação.
Peso aprox.: 550 g.; Diam. aprox.: 24,5 cm.
€ 250 / € 500

 
226
Taça/cesto em prata francesa, com bordo de friso de motivos 
vegetalistas e aba parcialmente vazada. Com marcas 
de contraste francesas (Cabeça de Minerva 1º título), 
de 950 milésimos. Defeitos.
Peso aprox.: 409 g, Diam. aprox: 23 cm
€ 200 / € 400

    
227
Pequena cafeteira em prata inglesa, séc. XIX. 
Corpo liso com decoração gravada com brasão de armas 
e inscrição “Robertus Riddale”. Com marcas de contraste 

de Londres, de 925 milésimos, em uso em 1808, e marca de 
ourives da mesma época. Defeito no pé, pequenas amolgadelas, 
riscos e sinais de uso.
Peso aprox.: 490 g.; Alt. aprox.: 18 cm.
€ 250 / € 500 

228
Taça em prata americana, Tiffany & Co, séc. XX, anos 20. 
Decoração gravada com reservas e friso de folhagem e flores, 
com a letra G. Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Com indicação de 925 milésimos. Marcada “TIFFANY & Co  
/ Sterling Silver”. Sinais de uso e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 396 g., Diam. aprox.: 15 cm
€ 250 / € 500 

 
229
“Shaker” em prata portuguesa, do séc. XX. Corpo liso decorado 
com frisos de elementos estilizados na base, bojo e tampa 
terminando em bolbo. Marca de contraste de Lisboa (Águia), de 
833 milésimos e marca de ourives da mesma época, Joalharia do 
Carmo, Lisboa. Amolgadela na base, pequenos defeitos e riscos.
Peso aprox.: 726 g., Alt. aprox.: 25 cm.
€ 250 / € 500
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230
Par de brincos e pendente cruz em ouro, 
trabalho ibérico de finais do séc. XVII início 
do XVIII, brincos em forma de girândola, 
cravejados com diamantes em talhe rosa e 
talhe mesa. Pequenos restauros e falta de 
um pequeno diamante. Sem contrastes, ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, 
nº 2, alínea c. Sinais de uso. (3)
Peso total 30 g.; Comp. aprox. pendente: 
7,3 cm.; Comp. aprox. brincos: 4,8 cm.
Para brincos semelhantes consultar OREY, 
Leonor d’, “Cinco Séculos de Joalharia”, 
Museu Nacional de Arte Antiga, 1995, pág. 
68, fig. 90.
€ 4.000 / € 8.000

231
Par de brincos compridos em ouro, 
modelo dito “à Rei”, trabalho português 
do séc. XVIII cravejados com diamantes 
em talhe rosa. Sem contraste ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, 
alínea c. Sinais de uso. (2)
Peso aprox.: 16,6 g.; Comp. aprox.: 7,1 cm. 
Para par de brincos semelhantes consultar 
“Colecção de Jóias Marta Ortigão Sampaio”, 
D. Gonçalo de Vasconcelos e Sousa, 
Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio, 
p. 79, nº 74 e 71.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 1.500 / € 3.000

232
Alfinete laça em ouro esmaltado, trabalho 
espanhol da 2ª metade do séc. XVII, 
cravejado com pequenas pérolas 
naturais. Restauros e pequenas faltas. 
Sem contraste, ao abrigo do Decreto-Lei 
n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c. 
Defeitos e restauros.
Peso aprox.: 25,1 g.; Comp. aprox.: 8 cm.
€ 800 / € 1.600

233
Adereço em ouro e diamantes, trabalho 
português do séc. XVIII, composto 
por laça, colar adaptado a pulseira 
e par de brincos, cravejados com 
diamantes em talhe mesa e rosa.  Possui 
em elemento solto, de um dos primitivos 
terminais do colar que ligavam à fita de 
seda. Sem contrastes ao abrigo do Decreto-
Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c. 
Pequenas faltas e defeitos, laça adaptada 

posteriormente a alfinete de peito. (5)
Peso total aprox.: 72,7 g.; 
Dim. aprox. laça 6,3 cm.
Para peça semelhante consultar:
VASCONCELOS E SOUSA, D. Gonçalo. 
“Colecção de Jóias Marta Ortigão Sampaio”. 
Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio, 
p.68, fig.12D’OREY, Leonor. 1995. “Cinco 
Séculos de Joalharia “. Londes: Zwemmer 
Publishers Limited/ Lisboa: Instituto 
Português de Museus, p. 66.
TEIXEIRA, Madalena Braz. 2007. 
“O Triunfo da Joalharia”. Portugal: 
Caleidoscópio, pp. 40-41.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 5.000 / € 10.000

234
Pendente “Sequilé”, trabalho português 
de finais do séc. XVIII, cravejado com 
diamantes em talhe rosa (faltam 2), 
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com sete pingentes móveis. 
Remarcado pela Contrastaria de Lisboa, 
com marca de 750 ml, em uso desde 1985.
Junto com fio de algodão para adaptar a 
colar. Sinais de uso.
Peso aprox.: 12 g.; Comp. aprox.: 7cm.
€ 1.500 / € 3.000

235
Pendente laça, trabalho português de finais 
do séc. XVIII, com enrolamentos e laço 
estilizado. Cravejado com diamantes 
em talhe rosa. Remarcado pela Contrastaria 
de Lisboa, marca de 750 ml, em uso desde 
1985. Sinais de uso.
Peso aprox.: 9,3 g.; Alt. aprox.: 5 cm.
€ 800 / € 1.600
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236
Espelho de formato elíptico em madeira 
forrada a prata sul americana. Profusa 
decoração de motivos vegetalistas 
estilizados, em relevo. Encimado por 
elemento recortado decorado com aletas, 
enrolamentos, medalhão e coração ladeado 
por aves. Com mais de 50 anos, sem 
marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Defeitos.
Alt. aprox.: 96 cm.
€ 1.200 / € 2.400

237
Salva de aparato de bordo ondulado 
em prata, trabalho atribuível ao séc. XIX. 
Profusa decoração em relevo, de inspiração 
renascentista, representando ao centro 

reserva com medalhão decorado com 
cabeça masculina com elmo, encimada 
por urna com frutos, ladeada por dragões. 
Fundo decorado com motivos vegetalistas, 
aves estilizadas, arranjos de flores e figuras 
masculinas de barbas sentadas de costas 
voltadas. Aba decorada com reservas 
circulares, inseridas em rolos, 
com cabeças de figuras femininas, 
enrolamentos vegetalistas, cornucópias 
floridas, animais fantásticos e cesto 
com frutos. Sem marcas, ao abrigo 
do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de 
setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Verso com 
aplicação de duas argolas para suspender. 

Sinais de uso, riscos e pequenos defeitos. 
Peso aprox.: 1037; Diam. aprox.: 45,5 cm
€ 1.000 / € 2.000

238
Salva de aparato em metal dourado, de 
formato elíptico, séc. XIX. Profusa decoração 
na aba com enrolamentos, elementos 
vegetalistas, florais, urna e reserva com 
monograma encimado por laço. Centro com 
reserva decorada com cena de mulher num 
jardim, com pavão, anjos e urna de flores, 
com legenda com a gravação de “1877”. 
No verso pode-se ler “F. Bertolucchi” 
e aplicação de dois elementos para 
suspender. Gastos, pequenos defeitos e 
sinais de uso.
Comp. aprox.: 54,5 cm.
€ 300 / € 600
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 “(…) when the form is realized, it is there to 
live its own.” - Pablo Picasso

 Tchokwe, Tshokwe, Chokwe, 
Quioco, são algumas das trinta e cinco 
possíveis denominações do povo que 
se concentra a norte de Angola e a 
sul do Congo, conhecidos por serem 
bons caçadores, agricultores e pelo 
seu excecional trabalho artístico em 
artesanato, principalmente, em objetos de 
uso quotidiano, esculturas e máscaras. A 
política de internacionalização do Museu 
do Dundo e a publicação da obra Art 
Décoratif Tshokwe (1961) de Marie-Louise 
Bastin contribuíram para que esses objetos 
etnográficos fossem internacionalmente 
reconhecidos como arte. Tal como 
Bastin (1961:58) afirma “Executadas por 
um mestre, estas esculturas tornam-se 
verdadeiras obras de arte”.
 A arte Tchokwe resulta de uma 

prática e de um conhecimento transmitidos 
entre gerações, sendo que os seus 
consumidores finais são os grandes chefes 
e respetivas cortes. Pode ser executada 
de diversas formas e tipologias, contudo, a 
mais tradicional, com uma enorme precisão 
técnica e estilística, e de natureza honorífica 
– pois os praticantes distinguem os seus 
chefes – é a escultura em madeira. A sua 
produção foi muito significativa, levando ao 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de um 
estilo artístico único pois, muitos dos objetos 
integram mitologias dos Tchokwe, historia 
oral e crenças espirituais, representando 
entidades sobrenaturais. Uma vez que esta 
arte é suscetível de recuar a um período 
pré-colonial, ou seja, as esculturas são raras 
e, consequentemente, de grande valor no 
mercado da arte.
 Nesta arte refinada e naturalista 
também se encontram figuras femininas, 
como é o caso do objeto em análise. Nesta 
escultura, esculpida com dedicação e 
executada em madeira exótica, podemos 
verificar que o rosto e o corpo surgem 
estilizados com detalhes bem observados 

e trabalhados, tais como a cabeleira e 
a franja "cisukusuku". A figura está 

de pé, com as mãos sobre o 
abdómen, de grandes pés a 

significar talvez resistência à 
marcha. O rosto apresenta 
uma expressão de suaves 
traços, com a boca fechada 

e olhos em forma de grão de 
café. Peça semelhante encontra-

se no catálogo da exposição, 
“Escultura Angolana – Memorial de 
culturas”, consultável em BASTIN, 
Marie-Louise. 1994. Lisboa: Electa, 
pg. 139, fig. 155.
 É importante referir a influência 
que a arte africana gerou nos 
movimentos artísticos, a partir 
da segunda metade do século 
XIX, dado que muitos artistas 
europeus rejeitavam o paradigma 
estético tradicional e clássico 
vigente, procurando formas mais 
abstratas de representação. Pela 
primeira vez, inúmeras esculturas 
e máscaras africanas chegaram 

à Europa, sendo exibidas em 
Berlim, Londres e Paris. Desse 
modo, as singularidades e 

particularidades da arte africana fomentaram 
o interesse e a curiosidade de vários artistas, 
tais como Henri Matisse (1869-1954), Pablo 
Picasso (1881-1973) e Amadeo Modigliani 
(1884-1920), pelo que em muitas das obras 
destes artistas e de outros modernistas se 
encontra refletida a estética africana.
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239
Rara e importante escultura africana, 
Tchokwe/Lwena, Angola representando 
figura feminina, em madeira exótica. A 
figura está representada de pé, com 
o corpo alongado, tronco e pernas 
muito compridas, assentes sobre base 
de formato circular. Os braços estão 
pousados ao longo do tronco, com as 
mãos na cintura. A cara apresenta a 
boca bem delineada, com olhos em 
forma de grão de café, sobre órbitas 
circulares e cabelo apanhado com franja 
“cisukusuku”. Assente sobre base de 
formato quadrangular em madeira pintada 
de preto. Pequenos defeitos.
Alt. aprox. escultura: 69,5 cm.; Alt. aprox. 
total: 73 cm.
Esta peça foi trazida, em 1936, por 
Henrique Quirino da Fonseca, antigo 
Director da Companhia dos Diamantes de 
Angola e Fundador do Museu do Dundo.
Baseando-nos nos trabalhos do 
Professor Bastin, podemos atribuir esta 
peça aos trabalhos Tchokwe, devido 

às características do seu penteado. 
Podemos observar, em diversas esculturas 
femininas, que se encontram no Museu 
do Dundo, e todas elas recolhidas em 
tribos Tchokwe, este tipo de penteado, 
(ver Marie Louise Bastin, Art Décoratif 
Tshokwe, Companhia de Diamantes de 
Angola, publ. Nº55, Lisboa, 1961, fig. 
45, 51, 54 e 55). Marie Louise Bastin 
considera que este penteado representa, 
de maneira original, a mulher Tchokwe 
e Carlos Cabrita, no livro “Em Terra de 
Luenas: Breve estudo sobre os usos e 
costumes da tribo Luena, Lison, Agência 
General do Ultramar, 1954, p. 168”, diz 
que isto inspirou os escultores Lwena. 
Contudo o alongar do corpo representado 
nesta escultura faz lembrar algumas 
esculturas Lwena que se encontram 
no Museu de Etnografia em Lisboa (nº 
AA-922). Estas duas tribos sofreram as 
mesmas influências culturais e estilísticas, 
traduzindo-se isto em representações com 
muitas semelhanças estilísticas.
€ 30.000 / € 50.000
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240
Faqueiro para 12 pessoas, modelo dito 
“Caninha”, em prata portuguesa, 
séc. XIX e XIX/XX. Composto por 
12 colheres de sopa, 12 garfos de carne, 
12 facas de carne,  12 colheres de chá, 
12 colheres de café, 1 pá de açúcar 
e 1 faca de servir. Com diversas marcas 
de constraste do Porto: P-44.0 ou variante, 
usada entre 1870 e ca. 1877; P-55.0 
ou variante, datável de 1877-1881; P-37.0, 
usada entre 1844 e 1861; P. 29.0 ou 
variante, usada entre 1839 e 1843; 
P-40.0 ou variante, datável de 1861 e 1870; 

P.46.0, registada em 1870; Javali II, de 833 
milésimos; e diversas marcas de ourives 
da mesma época. Algumas marcas 
de difícil leitura. Riscos e defeitos. (62)
Peso aprox.: 2179 g.; 
Comp. aprox. máx.: 29 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 1.000 / € 2.000

241
Parte de faqueiro, modelo dito “Caninha”, 
em prata portuguesa, séc. XIX e XIX/XX. 
Composto por 9 colheres de sopa, 12 garfos 

de carne, 9 facas de carne e 14 colheres 
de chá. Com diversas marcas de contraste 
do Porto: P-44.0 ou variante, usada entre 
1870 e ca. 1877; P-55.0 ou variante, datável 
de 1877-1881; P-37.0, usada entre 1844 e 
1861; P-40.0 ou variante, datável de 1861 
e 1870;P.46.0, registada em 1870; Javali 
II, de 833 milésimos; e diversas marcas de 
ourives da mesma época. Algumas marcas 
de difícil leitura ou muito desvanecidas. 
Algumas peças sem marcas, ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, de 15 de setembro - 
art. 2º, nº 2, alínea c). Ligeiras diferenças na 
decoração e no modelo. 3 colheres de chá 
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com monograma gravado. Riscos 
e defeitos. (44)
Peso aprox.: 1794 g.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 600 / € 1.000

242
Faqueiro em prata portuguesa, 
“modelo caninhas”, séc. XIX/XX e séc. XX, 
composto por 12 colheres de sopa, 
11 facas de carne, 12 garfos de carne, 
8 facas de peixe, 10 garfos de peixe, 
11 colheres de sobremesa, 12 facas 
de sobremesa, 12 garfos de sobremesa, 
12 colheres de chá, 12 colheres de café 
e 2 pás para açúcar. Com marcas de 
contraste do Porto (Javali II), de 833 
milésimos e (Águia), de 835 e de 833 
milésimos. Uma faca sem marcas, 
ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Pequenos sinais de uso. (114)
Peso aprox.: 4986 g.
€ 1.800 / € 2.500

243
Parte de faqueiro em prata portuguesa 
do séc. XX, composto por 12 colheres 
de sopa, 12 facas de carne, 12 garfos 
de carne, 12 colheres de sobremesa, 
10 garfos de sobremesa, 12 facas 
de sobremesa e 3 talheres de servir. 
Decoração de friso de motivos vegetalistas 
e monograma. Com marca de ourives 
do Porto de Ricardo Antas Leite registado 
a 1923, comercializado por David Ferreira, 
sem contraste, ao abrigo do Decreto-Lei 

120/2017, de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea c). Defeitos e sinais de uso. (73)
Peso aprox. total: 3124 g.
€ 1.500 / € 3.000

244
Faqueiro em prata portuguesa, séc. XX. 
Composto por 12 facas de peixe, 12 garfos 
de peixe, 12 facas de carne, 12 garfos de 
carne, 12 colheres de sobremesa, 12 facas 

de sobremesa, 12 garfos de sobremesa, 
12 garfos para bolo, 12 colheres de chá, 
13 colheres de café e 14 talheres 
de servir, com vestígios de dourado. 
Cabos decorados com motivos vegetalistas. 
Com marcas de contraste do do Porto 
(Águia), de 833  milésimos, Topázio. 
Sinais de uso e pequenos defeitos. (122)
Peso aprox.: 5880 g.
€ 2.000 / € 4.000
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245
Grande tabuleiro de bordo recortado em prata portuguesa séc. XIX/XX.  Decoração relevada 
com enrolamentos, concheados e elementos vegetalistas. Com pegas laterais repetindo 
a mesma decoração. Fundo gravado e guilhochado com aletas, enrolamentos e motivos 
vegetalistas. Com marca de contraste do Porto (Águia), de 833 milésimos. Sinais de uso e 
riscos.
Peso aprox.: 4710 g.; Comp aprox.: 84 cm.
€ 2.000 / € 4.000 

246
Serviço de chá e café em prata, do séc. XIX/XX, composto por bule, cafeteira, leiteira, 
açucareiro e manteigueira. Profusa decoração relevada de aletas, enrolamentos, flores, 
concheados estilizados e motivos vegetalistas. Botão da tampa em forma de concheado 
estilizado. Pegas em forma de motivos vegetalistas. Assentes sobre quatro pés em forma 
de aleta e enrolamento vegetalista parcialmente vazado. Com marcas de contraste do 
Porto (Javali II), de 833 milésimos. Alma da manteigueira de fabrico posterior. Pequenas 
amolgadelas, riscos, pequenos defeitos e sinais de uso. (5)
Peso aprox. total: 5040 g.; Alt. aprox. máx.: 24 cm.
€ 2.000 / € 4.000

 
247
Grande tabuleiro de bordo recortado em prata portuguesa, séc. XIX/XX. Decoração relevada 
com concheados, aletas, enrolamentos e motivos vegetalistas. Fundo gravado com 
concheados, reservas com padrão de treliça, motivos florais e vegetalistas. Pegas em forma 
de aleta decoradas com flores e motivos vegetalistas. Com marca de contraste do Porto 
(Javali I), 1º título, de 916 milésimos e marca de ourives Reis Fos., Lda. Sinais de uso, riscos e 
pequenos defeitos.
Peso aprox.: 4746 g.; Comp. aprox.: 84 cm.
€ 2.500 / € 3.500

 
248
Serviço de chá e café em prata portuguesa, séc. XIX/XX, composto por bule, cafeteira, 
leiteira e açucareiro. Corpos parcialmente gomados, profusa decoração gravada e relevada 
de concheados, aletas, enrolamentos e motivos florais e vegetalistas. Tampas decoradas 
com concheados, botões das tampas em forma de pinha florida. Pegas de enrolamento e 
aletas decoradas com flores e motivos vegetalistas. Assentes sobre quatro pés com motivos 
estilizados. Com marcas de contraste do Porto (Javali I) 1º título, de 916 milésimos e marca de 
ourives Reis Fos., Lda. Amolgadelas e sinais de uso. (4)
Peso aprox.: 5300 g.; Alt. aprox. máx.: 35 cm.
€ 2.500 / € 3.500
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249
PINTO COELHO
Luís Pinto Coelho (1942-2001)
Cavaleiro a cavalo
Escultura em metal pintado de branco
Alt. aprox.: 268 cm.
Oxidações, vestígios de fungos, restauros e defeitos.
Proveniência: Colecção Condessa de Monsaraz
€ 2.000 / € 4.000
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253
Sacrário em metal dourado. Corpo de 
formato arquitectónico encimado por reserva 
elíptica com representação da Santa Madre 
Igreja através do Pelicano Eucarístico. Porta 
decorada com Cordeiro Pascal rodeado por 
águia, touro, leão e homem, representando 
os Quatro Evangelistas. Laterais com 
decoração de padrão. Com chave. Gastos, 
falhas e pequenos defeitos.
Dim. aprox.: 44 x 35 x 22 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 200 / € 400

250
MARIA FLÁVIA DE MONSARAZ 
(1935-2019)
Figura feminina alada
Técnica mista sobre tela colada sobre 
contraplacado
Assinado, com inscrição
Dim. aprox.: 148 x 98 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 400 / € 800

251
MARIA FLÁVIA DE MONSARAZ 
(1935-2019)
“Encantamento do coração”
Técnica mista sobre tela colada sobre 
contraplacado
Não assinado
Dim. aprox.: 180 x 100,5 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 400 / € 800

252
Nossa Senhora com 
o Menino Jesus, figura 
de roca, escultura em madeira 
parcialmente policromada. 
Com vestidos em diversos 
materiais. Com coroas 
em prata, sendo uma 
sem marcas, ao abrigo 
do Decreto-Lei 120/2017, de 
15 de setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea c) e outra com marca 
de contraste do Porto 
(Javali II), de 833 milésimos. 
Olhos em vidro. Faltas de 
dedos do Menino Jesus, 
vestígios de caruncho, 
falhas, faltas e defeitos.
Peso aprox. prata: 270 g.; 
Alt. aprox. total: 120 cm.
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 600 / € 1.200

250
251

253
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254
Turíbulo em latão prateado, do séc. XVIII, 
com decoração de motivos vegetalistas. 
Com marca de posse “M az A.” na base, 
posterior. Defeitos.
Alt. aprox. turíbulo: 27 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 200 / € 400

255
MISSAL 
MISSALE ROMANUM Ex Sacrosancti 
Concilii Tridentini restitutum, // S. Pii V 
Pontificis Maximi jussu editum, aliorum 
// Pontificum cura recognitum, a Pio X  
reformatum, et Ssmi D.N. Benedecti  XV 
auctoritate vulgatum. // Romae, Tornaci  - 
Parisiis - Typis Societatis S. Joannis Evang. 
, Desclée et Socci, S. Sedis Apost. et S. 
Rituum Congreg. Typograph., (1942). Estes 
dizeres impressos numa bonita vinheta 
gravada a buril.
In - fólio máx. de XLVIII - (2) - 696 - 32 - 72 
págs.Texto impresso a negro e vermelho, a 
duas colunas por página e decorado com 
muitas vinhetas, letras iniciais de desenho 
de fantasia e numerosas estampas gravadas 
em madeira.Todas as folhas remarginadas 
com finos filetes gravados a vermelho. e 
decoradas com cabeções de enfeite e 
iniciais de desenho de fantasia. Corte das 
folhas pintado a vermelho. Encadernação 
ao estilo francês inteira de carneira fina 
vermelha decorada com ferros a ouro em 
ambas as pastas tendo ao centro das 
mesmas dois crucifixos gravados e nos 
cantos decoração floral dourada. Corte 

das folhas pintado de vermelho e 
ambas as pastas fechando com dois 
atilhos em metal. Exemplar fresco 
e em bom estado, com três finos 
marcadores em cetim verde. No 
cimo da  primeira folha de guarda 
vê - se o carimbo a óleo da Casa 
Sucena, de Francisco F.Sucena, na 
cidade da Guarda.
Proveniência: Colecção Condessa 
de Monsaraz
€ 100 / € 150

256
Tocheiro em metal pintado de 
dourado. Assente sobre três 
pés de enrolamento. 
Gastos e defeitos.
Alt. aprox.: 131 cm.
Proveniência: Colecção 
Condessa de Monsaraz
€ 150 / € 250

255

254

256
257
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257
Atril em metal pintado de azul. 
Coluna de altura regulável terminando 
em três pés de enrolamento. 
Oxidações e defeitos.
Alt. aprox.: 135 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 60 / € 120

258
Par de tocheiros em madeira entalhada e 
dourada. Fustes profusamente decorados 
com enrolamentos e motivos vegetalistas 
estilizados. Com arandelas em metal 
pintado de azul. Falhas, faltas, oxidações, 
vestígios de caruncho e defeitos. (2)
Alt. aprox. total: 70 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 100 / € 200 

259
Crucifixo da Terra Santa em madeira 
decorado com placas de madre pérola. 
Decoração esgrafitada e relevada 
representando Jesus Cristo crucificado 
e reservas com cenas e símbolos da vida de 
Cristo. Restauros, faltas, falhas e defeitos.
Alt. aprox.: 59 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 200 / € 400

260
Par de tocheiros em madeira entalhada e 
dourada. Fustes torneados assentes sobre 

base de formato triangular com três pés em 
forma de pata de animal. Com arandelas 
em metal pintado de azul. Vestígios de 
caruncho, oxidações, falhas, faltas e 
defeitos. (2)
 Alt. aprox. total: 96 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 100 / € 200

261
Par de tocheiros em madeira entalhada 
e dourada. Fustes profusamente decorados 
com enrolamentos e motivos vegetalistas 
estilizados. Com arandelas em metal 
pintado de azul. Falhas, faltas, 
oxidações, vestígios de caruncho 
e defeitos. (2)
Alt. aprox. total: 70 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 100 / € 200

262
Conjunto de 3 banquetas em madeira 
entalhada e dourada. Saiais recortados, 
pernas curvas com joelhos salientes 

decorados com motivos vegetalistas, 
terminando em pés 

de garra e bola. Assentos 
estofados a tecido 
em tons de azul. 
Vestígios de caruncho 

e defeitos. (3)
Dim. aprox.: 47 x 42,5 x 

42,5 cm.
Proveniência: Colecção 

Condessa de Monsaraz
€ 300 / € 600

258

259

260
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263
São Francisco, escultura 
em madeira policromada. 
A figura está representada 
segurando crucifixo na mão 
esquerda, pousado sobre o peito. 
Com olhos em vidro. Resplendor 
em metal. Fissuras, cabeça partida 
e colada, gastos e defeitos.
Alt. aprox. total: 51 cm. 
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 150 / € 250

264
Par de tocheiros em madeira 
entalhada e dourada. 
Fustes profusamente decorados 
com enrolamentos e motivos 
vegetalistas estilizados. 
Com arandelas em metal pintado 
de azul. Falhas, faltas, oxidações, 
vestígios de caruncho e defeitos. (2)
Alt. aprox. total: 70 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 100 / € 200

265
Sant’Ana, escultura portuguesa 
do séc. XVIII em madeira estofada, 
policromada e dourada. A figura 
está representada de pé com mão 
esquerda pousada sobre 
o peito. Enverga túnica comprida 
até aos pés e manto sobre 
a cabeça, caindo sobre 
os ombros, preso à frente 
na diagonal sobre o braço, 
profusamente decorados 
com motivos vegetalistas. 
Base com inscrição “SANTANA”. 
Com resplendor em prata, 
sem marcas, ao abrigo 
do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de Setembro - art. 2º, 
nº 2, alínea c). 
Falhas, faltas e defeitos.
Peso aprox prata: 30 g.; 
Alt. aprox.: 59 cm; 
Alt. aprox. total 73 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 500 / € 1.000

263

264
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266
Crucifixo da Terra Santa em madeira 
decorado com placas de madre pérola 
esgrafitada representando Jesus Cristo 
crucificado, Nossa Senhora, Nossa Senhora 
das Dores e reservas com representação 
dos quatro evangelistas e São João 
Baptista. Vestígios de caruncho, faltas, 
falhas e defeitos.
Alt. aprox.: 65 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 150 / € 250

267
Par de tocheiros em madeira entalhada e 
dourada. Fustes profusamente decorados 
com enrolamentos e motivos vegetalistas 
estilizados. Com arandelas em metal pintado 
de azul. Falhas, faltas, oxidações, vestígios 
de caruncho e defeitos. (2)
Alt. aprox.: 39 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 80 / € 160

268
Par de tocheiros em madeira entalhada e 
dourada. Fustes profusamente decorados 
com enrolamentos e motivos vegetalistas 
estilizados. Com arandelas em metal pintado 
de azul. Falhas, oxidações e defeitos. (2)
Alt. aprox.: 39 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 80 / € 160

269
Sagrado Coração de Jesus, escultura 
de grandes dimensões em madeira 
policromada, estofada e dourada. A figura 
usa túnica comprida até aos pés com manto 

sobre os ombros preso na diagonal 
sobre o braço. Olhos em vidro. 
Resplendor em metal dourado. 
Falhas, gastos, faltas e defeitos.
Alt. aprox. escultura: 97 cm.; Alt. 
aprox. total: 120,5 cm.
Proveniência: Colecção Condessa 
de Monsaraz
€ 1.000 / € 2.000

266

267 268
269
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270
Santa, escultura do séc. XVIII, 
em madeira policromada, estofada 
e dourada. A figura enverga túnica 
e manto profusamente decorados 
com flores, e motivos vegetalistas. 
Assente sobre peanha em 
madeira entalhada e dourada. 
Gastos, falhas e faltas.
Alt. aprox. escultura: 27,5 cm.; 
Alt. aprox. total: 40,5 cm.
Proveniência: Colecção Condessa 
de Monsaraz
€ 300 / € 600

271
Pequena jarra em faiança 
portuguesa. Decoração 
em tons de azul representando 
motivos vegetalistas. 

Pequenas falhas no vidrado.
Alt. aprox.: 16 cm. 
Proveniência: Colecção Condessa 
de Monsaraz
€ 60 / € 120

272
São José, escultura do séc. XVIII, 
em madeira policromada, estofada 
e dourada. São José está 
representado com mão esquerda 
sobre o peito, segurando báculo, 
em prata, na mão direita. Assente 
sobre peanha em madeira entalhada 
e dourada. Com resplendor e vara 
em prata, sem marcas, ao abrigo 
do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea c). Faltas, falhas e defeitos. 
Peso aprox. prata: 58 g.; 

Alt. aprox. escultura: 30 cm.; 
Alt aprox. total:  45 cm.
Proveniência: Colecção Condessa 
de Monsaraz
€ 400 / € 800

273
Par de tocheiros em madeira 
entalhada e dourada. Fuste 
torneado assente sobre base 
de formato triangular com três 
pés em forma de pata de animal. 
Com arandelas em metal pintado 
de azul. Vestígios de caruncho, 
oxidações, falhas e defeitos. (2)
Alt. aprox. total: 96 cm.
Proveniência: Colecção Condessa 
de Monsaraz
€ 150 / € 250

271
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275
Pequena jarra em faiança portuguesa. 
Decoração em tons de azul 
representando friso de motivos florais 
e outros elementos estilizados. 
Pequenas falhas no vidrado.
Alt. aprox.: 16 cm. 
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 60 / € 120

276
Nossa Senhora do Carmo, 
escultura em madeira estofada e 
dourada. A figura está representada 
segurando o Menino Jesus sentado 
sobre o braço esquerdo. Usa túnica 
comprida até aos pés com manto 
sobre os ombros e véu sobre 
a cabeça, profusamente decorados 

274
São Domingos, escultura em madeira 
policromada e dourada. A figura está 
representada de pé, segurando livro 
na mão esquerda. Usa túnica comprida 
até aos pés com sobre-túnica, 
profusamente decoradas com motivos 
florais e vegetalistas. A seus pés está 
representado um cão segurando uma 
tocha na boca. Assente sobre base 
de formato arquitectónico, em madeira 
pintada e dourada. Com resplendor em 
prata, sem marcas, ao abrigo do Decreto-
Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 
2º, nº 2, alínea c). Faltas, falhas e defeitos.
Peso aprox. prata: 8 g.; Alt. aprox. 
escultura: 9 cm.; Alt. aprox. total: 43 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 600 / € 1.200

a dourado com motivos vegetalistas 
e enrolamentos. Assente sobre 
peanha de formato arquitectónico. 
Com coroas em prata, 
sendo uma sem marcas, 
ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea c) e outra com marca 
de contraste de Lisboa (Javali II), 
de 833 milésimos. 
Escapulário posterior. 
Faltas, falhas, gastos e defeitos.
Peso aprox. prata: 45 g.; 
Alt aprox.: 29 cm.; 
Alt. aprox. total: 48 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 600 / € 1.200

275
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277
Pietá, escultura em madeira 
policromada, estofada e dourada. 
Base em cortiça pintada simulando 
rochas e terreno. Faltas, restauros, 
gastos, falhas e defeitos.
Alt. aprox.: 27 cm.
€ 400 / € 800

278
Pietá, escultura popular do séc. XVII, 
em pedra calcária, possivelmente 
pedra de Ançã. Nossa senhora 
encontra-se sentada, segurando 
Cristo morto, nos braços. Vestígios 
de pintura. Faltas, falhas e defeitos.
Alt. aprox.: 29 cm.
€ 500 / € 1.000

279
Pietá, escultura indo-portuguesa, 
do séc. XVII, em marfim. Em primeiro plano 
surge-nos Nossa Senhora sentada sobre 
rochedos segurando Jesus Cristo morto 
nos braços. A seu lado estão representadas 
quatro figuras, estando uma delas a segurar 
o pote dos unguentos. A encimar toda a 
representação aparece-nos o Pai do Céu, 
segurando a Bola do Mundo e abençoando 
com a mão direita. Base da escultura com 
representação dos símbolos da Paixão 
de Cristo. Em pequena maquineta, 
do séc. XVIII, em madeira entalhada, 
parcialmente vazada, marmoreada 
em tons de azul e dourada. 
Maquineta decorada com elemento 
arquitectónico, flores e motivos vegetalistas. 
Restauros, falhas, faltas, gastos e defeitos.
Dim. aprox. Pietá: 15 x 12,5 cm.; 
Dim. aprox. total: 28,5 x 20 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 4.000 / € 8.000

277
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280
Par de painéis do séc. XVII, compostos por 
vinte e quatro azulejos cada. Decoração de 
padrão representando reservas com motivos 
vegetalistas e enrolamentos. Emoldurados. 
Restauros, faltas e defeitos. (2)
Dim. aprox.: 88,5 x 59,5 
€ 600 / € 1.000



177

281
Pequena caixa contador 
indo-afro-portuguesa, do séc. XVIII, 
em diversas madeiras exóticas 
e marfim. Caixa com tampa de rebater, 
mostrando 4 gavetas, simulando 
6. Decoração embutida em marfim 
representando motivos geométricos 
e florais. Com ferragens em metal. 
Sem chave. Restauros, faltas, falhas, 
manchas e defeitos.
Dim. aprox.: 16 x 26,8 x 21,8 cm.
€ 800 / € 1.600
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282
Tapete oriental, Hereke, em seda em tons 
de bege, azul, cor-de-laranja e encarnado. 
Profusa decoração com reserva central 
recortada, motivos florais, vegetalistas e 
enrolamentos. Pequenos sinais de uso.
Dim. aprox.: 185 x 125 cm.
Proveniência: Colecção Fernando Fonseca 
Santos
€ 2.300 / € 4.000 

283
Cómoda com oratório, do séc. XVIII, D. 
José/D. Maria, em pau-santo, com duas 
portas, duas gavetas e dois gavetões. Corpo 
superior com cimalha entalhada, recortada 
e vazada, decorada com feixe de plumas 
ao centro e motivos vegetalistas. Montantes 
decorados em relevo com motivos 
vegetalistas. Interior moldurado por friso de 
motivos vegetalistas em madeira entalhada 
e dourada, revelando base em madeira 
policromada e duas pequenas prateleiras ao 
centro. Cómoda de linhas direitas assente 
sobre quatro pés profusamente decorados 
com enrolamentos, aletas e motivos 
vegetalistas. Pilastras decoradas com 
concheado estilizado e motivos vegetalistas. 
Falhas, restauros, faltas e defeitos.
Dim. aprox.: 260 x 130 x 60 cm.
€ 3.800 / € 6.000

283

283 Aberto
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284
Sagrada Família, pintura a óleo sobre cobre, séc. XVIIII, com moldura em madeira com aplicação de tartaruga e montagens 
em prata. Moldura com aplicação em prata de quatro elementos vazados aplicados nos quatro cantos e cimalha repuxada 
e cinzelada, decorada com concheados, aletas, motivos vegetalistas e estilizados. Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Restauros, falhas e defeitos na moldura e prata.
Dim. total aprox.: 38 x 29 cm.; Dim. aprox. (pintura): 20,5 x 14,5 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de Palmela
€ 1.000 / € 2.000
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285
Nossa Senhora do Carmo, escultura do séc. XVIII, 
em madeira policromada, estofada e dourada, 
segundo modelo do importante escultor 
Manuel Dias (1688-1755). Nossa Senhora está 
representada de pé, sobre nuvens e cinco cabeças 
de anjos aladas. Enverga túnica comprida até aos 
pés, cingida à cintura, escapulário do Carmo 
com brasão coroado da Ordem das Carmelitas. 
Usa véu sobre a cabeça e manto comprido caído 
sobre os ombros e costas. Vestes profusamente 
decoradas com enrolamentos e motivos 
vegetalistas. Segura, na mão esquerda, 
o Menino Jesus sentado. Menino Jesus 
é representado desnudo, envolto em panejamento, 
com a mão direita pousada sobre o peito e segura, 
na mão esquerda, ramo de folhas em fio de 
metal prateado. Assente sobre base de formato 
arquitectónico decorada com marmoreado 
em tons de azul. Com coroa. Com olhos 
em vidro. Restauros, falhas e defeitos.
Alt. aprox. escultura: 53 cm.; 
Alt. aprox. total: 68 cm.
€ 6.000 / € 10.000
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286
Oficina do séc. XVII/XVIII
Nossa Senhora da Assumpção
Óleo sobre tela
Dim. aprox.: 220 x 150 cm.
“Craquelé”, falhas, restauros e picos de acidez. 
Proveniência: Colecção Condessa de Monsaraz
€ 3.000 / € 6.000
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287
Friso composto por seis placas 
em gesso pintado, representando 
Reis de Portugal em nichos 
arquitetónicos. Junto com 
placa representando Cerimónia 
de Coroação. Gesso pintado 
simulando nichos em granito 
e esculturas em bronze. 
Em caixas. Falhas, faltas e 
defeitos.
Comp. aprox. friso: 480 cm.; 
Alt. aprox. máx.: 69 cm. 
€ 3.000 / € 5.000
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289
Prato fundo em faiança portuguesa, 
fabrico de Coimbra do séc. XIX. 
Decoração dita “Ratinho”, em tons 
de verde e vinoso. Falhas, sinais de 
uso e defeitos.
Diam. aprox.: 36,5 cm.
€ 300 / € 600

288
Grande prato em faiança portuguesa 
do séc. XIX, fabrico de Wenceslau 
CIFKA. Decoração policromada 
representando a Morte de Adónis. 
Marcado. Com furações. Pequenas 
falhas.
Diam. aprox.: 46 cm.
Ver “CIFKA OBRA CERÂMICA / 
MUSEU NACIONAL DO AZULEJO”, 
pág. 66 (fig. 55) e pág. 99.
Proveniência: Colecção família Cifka 
Duarte.
€ 1.000 / € 2.000

288

Verso

289
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290
Bacia em faiança espanhola, 
do séc. XVII/XVIII, fabrico atribuível 
a Talavera. Decoração policromada, 
representando no interior paisagem 
com figura masculina a cavalo. 
Exterior decorado com vistas 
de jardim com animais, árvores 
e motivos florais. Falhas e defeitos.
Dim.aprox.: 19,5 x 39 cm.
ZAMORA, César González - “Talaveras”. 
Madrid: Antiqvária, 2004, nº 193, p. 403.
€ 1.500 / € 2.000
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291
Grande porta indiana em madeira, 
do séc. XVII. Com reservas 
entalhadas decoradas com frisos 
de motivos vegetalistas em relevo 
e aplicação de montagens em ferro. 
Faltas, falhas e defeitos.
Dim. aprox.: 190 x 240 cm.
€ 1.000 / € 2.000

292
Par de lanternas de carruagem 
Lowe Sleigh Bevan & Co. em metal 
prateado com quatro painéis em 
vidro biselado. Decoração gravada 
com Olho de Deus e Fonte da 
Vida. Com suporte de fixação. 
Electrificadas. Sinais de uso. (2)
Alt. aprox.: 54 cm
€ 1.500 / € 2.500

293
Grande armário português 
do séc. XVII/XVIII, em carvalho 
e outras madeiras, com duas 
portas. Cimalha saliente decorada 
com friso de motivos vegetalistas 
e flor ao centro. Portas almofadadas 
de padrão geométrico, ladeadas por 
reservas com friso de enrolamentos 
vegetalistas. Base decorada com 
motivos vegetalistas estilizados 
em relevo. Assente sobre quatro 
pés de bola achatada. Interior com 
uma prateleira. Com aplicações 
e ferragens em ferro. Vestígios de 
caruncho, faltas, falhas e defeitos.
Dim. aprox.: 121 x 179 x 75 cm.
€ 1.000 / € 2.000
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294
Cómoda brasileira em pau-santo, com tês gavetas e três 
gavetões. Caixa de linhas direitas assente sobre quatro pés 
recortados. Escudetes embutidos em madeira contrastante. 
Puxadores em madeira torneada. Pequenos defeitos.
Dim. aprox.: 142,5 x 130 x 69 cm.
€ 2.000 / € 4.000

295
Par de lanternas de carruagem em metal e vidro, 
de formato arquitectónico, rematadas por elemento esférico. 
Marcadas H & A Holmes of Lichfield, Sheffield, 
Derby & London. Com bases em madeira recortada. 
Sinais de uso, amolgadelas, gastos e defeitos. (2)
Alt. aprox.: 62 cm.
€ 800 / € 1.600

294



191

296
Mesa de casa de jantar em carvalho. Tampo de formato rectangular, com cantos cortados, moldurado por friso de rebaixo. 
Assente sobre seis pernas torneadas com frisos estriados e frisos de padrão geométrico. Com quatro tábuas de aumentos. 
Com rodízios. Defeitos, restauros e pequenas falhas.
Dim. aprox. fechada: 75 x 205 x 130 cm. Larg. aprox. tábua de aumento: 49,5 cm. Comp. aprox. total: 403 cm.
€ 4.000 / € 8.000
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297
Conjunto de doze cadeiras, sendo duas de braços, 
estilo D. José, em madeira exótica. Espaldar vazado 
com tabela central recortada. Cachaço parcialmente 
vazado decorado com enrolamentos, aletas e motivos 
estilizados. Assentos curvos com saial frontal recortado 
decorado com motivos vegetalistas em relevo. Pernas 
dianteiras curvas, de joelho saliente, unidas ao centro 
por travessas, terminando em pés de enrolamento. 
Coxins amovíveis forrados a couro lavrado, profusamente 
decorado com reservas de motivos florais, aletas e 
enrolamentos. Restauros, falhas e defeitos. (12)
Alt. aprox.: 121 cm.
€ 5.000 / € 8.000

298
Atribuível a BENTO COELHO DA SILVEIRA (c.1617-1708)
Casamento de Nossa Senhora com São José e Cena da 
Adoração dos Reis Magos
Par de óleos sobre tela
Não assinados
Dim. aprox.: 77 x 81 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de Palmela
€ 20.000 / € 30.000
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299
Sineta em prata em forma de badalo, com 
argola de suspender. Com monograma 
coroado do Marquês de Faial. Decoração 
relevada com flores e motivos vegetalistas. 
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea c). Pequenos defeitos. 
Peso aprox.: 62 g.; Alt. aprox.: 6 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 30 / € 50 

  
300
Tabuleiro em prata francesa, séc. XIX/XX. 
Bordo recortado e decorado com friso de 
trevos. Centro com monograma “LG”. Com 
marca de contraste (Cabeça de Minerva), 
de 950 milésimos. Riscos, sinais de uso e 
pequenos defeitos.
Peso aprox.: 1406 g.; Comp. aprox.: 40 cm. 
€ 600 / € 1.200 

  
301
Pequeno jarro em prata portuguesa, séc. 
XIX/XX. Corpo parcialmente gomado 
decorado com cercadura de flores, assente 
sobre quatro pés de garra. Com marca 
de contraste do Porto (Javali II), de 833 
milésimos. Restauros e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 582 g.; Altura aprox.: 18,5 cm
€ 250 / € 500

302
Terrina em prata estrangeira, trabalho 
atribuível ao séc. XX. Corpo profusamente 
decorado com enrolamentos vegetalistas 
e botão da tampa em forma de morango. 
Assente sobre quatro pés parcialmente 
vazados. Com marca desvanecida, sem 
contraste, com mais de 50 anos, ao 
abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de 
setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Interior 
com vestígios de dourado. Pequenas 
amolgadelas e sinais de uso.
Peso aprox.: 1006 gr.; Comp. aprox.: 26 cm.
€ 300 / € 600 

303
Conjunto de 4 bases em prata em forma 
de folha de nenúfar. Com mais de 50 anos, 
sem contraste, ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea c). Marcados “Gomes”, e brasão com 
inscrição “Fornecedores de SAR o Duque de 
Bragança”. Riscos e pequenos defeitos. (4)
Dim. aprox. máx.: 14,5 cm.; 
Peso. aprox.: 576 g. 
€ 200 / € 400

 

304
Par de castiçais baixos em prata 
portuguesa, séc. XIX. Fustes torneados 
decorados com frisos de estriados. Com 
marcas de contraste de Lisboa (L. 38.0 ou 
variante) datável de ca.1820 - ca.1822, e 
marca de ourives “A.F.”, da mesma época. 
Versos com gravação de P coroado, 
possivelmente marca de posse de Duque de 
Palmela mal representado. 
Pequenos defeitos. (2)
Peso aprox.: 422 g.; Alt. aprox.: 11,5 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 300 / € 600

305
Salva D. Maria, assente sobre três pés, 
em prata portuguesa, séc. XVIII/XIX. Bordo 
com friso de perlado com orla gravada e 

guilhochada com motivos vegetalistas.  
Com marca de contraste do Porto (P-17 
ou P-18), em uso de 1792 a 1810 e marca 
de ourives FXC (P-285.0a), atribuível a 
Franscisco Xavier de Carvalho Silva, da 
mesma época. Defeitos e amolgadelas.
Peso aprox.: 632 g; Diam. aprox.: 28,8 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 400 / € 800

306
Par de castiçais em prata portuguesa, 
do séc. XIX. Fustes parcialmente 
facetados, decorados com frisos 
de estriados. Assentes sobre base 
quadrangular com quatro pés de bola. 
Com marca de contraste de Lisboa (L-37.0), 
em uso de c.1804 a c.1812. 
Sinais de uso, pequenas amolgadelas 
e defeitos. (2)
Peso aprox.: 922 g.; Alt. aprox.: 25 cm.
€ 700 / € 1.000

 
307
Tinteiro em forma de junco em prata 
do séc. XIX/XX. Dois tinteiros em vidro 
com decoração lapidada, com tampas 
em prata em forma de chapéu. 
Com marcas de contraste alemãs, 
com indicação de 800 milésimos, 
com mais de 50 anos, ao abrigo 
do Decreto-Lei 120/2017, de 15 
de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Sinais de uso e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 148 g; Alt. aprox.: 17 cm.
€ 250 / € 500
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308
Fio “trancelim” de 200 cm em ouro 
de 800 ml, malha de elos trabalhados. 
Com contraste do Porto, em uso desde 
1985. Sinais de uso.
Peso aprox.: 78,3 g.
€ 1.900 / € 3.800 

309
Fio e pendentes em ouro de 800 ml, 
com malha de elos náuticos, com pendente 
crucifixo e pendente com castão (falta). 
Com contrastes do Porto, em uso desde 
1985. Sinais de uso.
Peso aprox.: 30,3 g.; 
Comp. aprox. fio: 66 cm.
€ 700 / € 1.400

310
Pulseira em ouro de 800 ml, malha 
de elos lisos ovais. Com contraste do Porto, 
em uso desde 1985. Sinais de uso.
Peso aprox.: 25,9 g.; 
Comp. aprox.: 21,5 cm.
€ 600 / € 1.200
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311
Fio em ouro de 800 ml, malha de barbela, 
com pendente com moeda de ouro, Libra 
Rainha Victória 1892, com aro trabalhado 
em ouro. Com contrastes do Porto em uso 
desde 1985. Sinais de uso e riscos. (2)
Peso aprox.: 22,1 g.; Comp. aprox.: 58 cm.
€ 550 / € 1.100 

312
Fio e pendente em forma de “coração” 
em ouro de 800 ml, fio em malha de frisos. 
Contrastes do Porto, em uso de 1938-84 
e em uso desde 1985. Sinais de uso.
Peso aprox.: 40,6 g.; 
Comp. aprox. fio: 80 cm.
€ 1.000 / € 2.000

313
Pulseira em ouro de 800 ml, malha de fios 
entrançados e medalhas decoradas em 
relevo com cabeças de “medusa”. Com 
contrastes do Porto, em uso desde 1985. 
Um aro partido e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 40,2 g.; Comp. aprox.: 21,3 g.
€ 1.000 / € 2.000

314
Pulseira em ouro de 800 ml, malha de elos 
ocos, muito usada. Com contraste 
do Porto, em uso desde 1985. 
Pequenos defeitos e amolgadelas.
Peso aprox.: 25,1 g.; Comp. aprox.: 22 cm.
€ 600 / € 1.200
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315
Anel em ouro de 800 ml, cravejado 
com pérola de cultura, 6 granadas, 
6 esmeraldas e 6 diamantes talhe 8/8. 
Com contraste do Porto, em uso 
em 1938-84. Sinais de uso e gastos.
Peso aprox.: 5,5 g.; Tam.: 11 
€ 150 / € 250

316
Anel em ouro cravejado com 1 “cabochon” 
redondo de safira e outro de rubi e 1 
diamantes em talhe antigo de brilhante, 
com cerca de 0,22 ct. Sem contraste, 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, 
art. 2, nº 2, alínea c. Sinais de uso e riscos.
Peso aprox.: 12,3 g.; Tam.: 20
€ 600 / € 1.000

317
Anel em ouro bicolor de 750 ml,
 cravejado com 15 diamantes talhe brilhante, 
incolores e puros (grau F-G VVS) com 
o peso total aproximado de 1,16 ct. 

Com contraste em uso desde 1985.
Peso aprox.: 5,1 g.; Tam.: 14
€ 500 / € 1.000

318
Anel em ouro de 800 ml, cravejado 
com 58 diamantes negros em talhe de 
brilhante com o peso total cerca de 0,58 ct 
e 115 incolores com o peso total 
aproximado de 1,10 ct. Contraste do Porto 
em uso desde 1985. Sinais de uso.
Peso aprox.: 13,2 g.; Tam.: 15
€ 500 / € 1.000

319
Anel em ouro branco de 800 ml, cravejado 
com safira em talhe esmeralda, com cerca 
de 4 ct e 32 diamantes talhe 8/8, com 
o peso total aproximado de 0,96 ct. 
Com marca de contraste do Porto, 
em uso em 1938 a 1984. Sinais de uso.
Peso aprox.: 9,2 g.; Tam.: 10
€ 1.300 / € 2.000 

320
Anel em platina cravejado com 6 diamantes 
talhe 8/8 e 1 em talhe de brilhante de 
tonalidade amarela e com várias inclusões 
(graus P~R SI3) com cerca de 1,15 ct. 
Sem contraste, ao abrigo do Decreto-Lei 
n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c. 
Sinais de uso.
Peso aprox.: 5,7 g.; Tam.: 13 
€ 1.500 / € 3.000

321
Anel em ouro de 750 ml, decorado com 
gregas, cravejado com 50 diamantes talhe 
brilhante com o peso total aproximado de 

1,60 ct. Com contraste de Lisboa, em uso  
desde 1985. Gastos e sinais de uso.
Peso aprox.: 4,9 g.; Tam.: 14
€ 450 / € 600

322
Anel em platina de 500 ml, cravejado 
com safira australiana em talhe oval com 
cerca de 10,50 ct, 14 safiras talhe quadrado 
e 10 diamantes talhe brilhante com o peso 
total aproximado de 0,70 ct. Com marca 
de contraste de Lisboa, em uso 
em 1938-84 e ourives Carvalho & Castro. 
Sinais de uso e riscos.
Peso aprox.: 13,3 g.; Tam. aprox.: 21
€ 1.500 / € 3.000

323
Relógio de mesa em prata e em metal. 
Mostrador decorado com esmalte em tons 

de azul representando motivos 
florais e geométricos. 
Com mais de 50 anos, 
sem marcas, ao 
abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, de 15 de 
setembro - art. 2º, 
nº 2, alínea c). 
Falta e pequenos 
defeitos.
Alt. aprox.: 12 cm.
O Palácio do 
Correio Velho não 
se responsabiliza 
pelo estado de 
conservação da 
máquina dos relógios 
que vende em leilão.
€ 100 / € 200
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324
Relógio para homem, Breitling, modelo 
Chronomat, em aço e plaque de ouro. 
Mostrador branco, nº 1.68211, movimento 
mecânico. Com adaptação de estojo 
da Breitling. Juntamente com papéis de 
reparação de 2014. Sinais de uso e gastos.
Diam. máx. aprox.: 3,8 cm.
O Palácio do Correio Velho não se 
responsabiliza pelo estado de conservação 
da máquina dos relógios que vende em leilão.
€ 1.000 / € 2.000 

325
Fio em ouro de 800 ml, em malha de elos 
ocos. Com contraste do Porto, em uso 
desde 1985. Sinais de uso.
Peso aprox.: 28,4 g.; Comp. aprox.: 45,5 cm.
€ 700 / € 1.400 

326
Pulseira em ouro de 800 ml, com malha 
de elos ocos. Contraste do Porto, 
em uso desde 1985. Sinais de uso e 
pequenos defeitos.
Peso aprox.: 23,7 g.; Comp. aprox.: 21 cm.
€ 580 / € 1.160

327
Pulseira e medalhas em ouro de 800 ml, 
sendo as medalhas recortadas com letras. 

Com contrastes do Porto, em uso desde 
1985. Sinais de uso e riscos.
Peso prox.: 42,3 g.; Comp. aprox.: 21 cm.
€ 1.000 / € 2.000 

328
Pulseira em ouro malha de frisos, 
com 4 moedas 1/2 libras, com aros 
em ouro de 800 ml, com contrastes 
do Porto, em uso desde 1985. 
Pulseira sem contraste, ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 120/2017, 
art. 2, nº 2, alínea c. 
Gastos e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 36,4 g.; Comp. aprox.: 21,5 cm.
€ 900 / € 1.800
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329
Anel em ouro de 800 ml, cravejado com 
19 diamantes talhe brilhante com o peso total 
aproximado de 0,94 ct. Contraste do Porto, 
em uso desde 1985.
Peso aprox.: 9,4 g.; Tam.. 14
€ 500 / € 1.000

330
Par de brincos compridos em platina, cravejados 
com 6 diamantes talhe baguete, com o peso total 
cerca de 0,30 ct; 38 em talhe 8/8 com o peso total 
cerca de 0,75 ct; 4 em talhe antigo de brilhante 
com o peso total aproximado de 0,40 ct e 2 em 
talhe moderno com o peso total cerca de 1,60 
ct. Sem contrastes, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
120/2017, art. 2, nº 2, alínea c. Sinais de uso. (2)
Peso aprox.: 11,6 g.; Comp. aprox.: 4,5 cm.
€ 2.000 / € 4.000

331
Anel da Casa Leitão & Irmão, modelo “Candies”, 
em ouro de 800 ml, liso cravejado em virola 
cravejado com 1 turmalina rosa em talhe 
“cabochon” oval, com cerca de 4,45 ct. Com 
estojo. Com contraste de Lisboa, em uso desde 
1985. Sinais de uso.
Peso aprox.: 12,9 g.; Tam.: 16
€ 500 / € 1.000

332
Pendente com argola espiralada em ouro de 800 
ml. Com contraste do Porto, em uso desde 1985. 
Sinais de uso.
Peso aprox.: 13 g.; Comp. aprox.: 4 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de Monsaraz
€ 300 / € 600

333
Par de brincos em ouro, cravejados com 2 
diamantes em talhe antigo de brilhante com o peso 
total aproximado de 1,65 ct, fechos de tornilho. 
Sem contraste, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
120/2017, art. 2, nº 2, alínea c. Sinais de uso. (2)
Peso total aprox.: 3,7 g.
€ 1.000 / € 2.000

334
Alfinete de peito em forma de cisne, em ouro 
de 585 ml e cravejado com 2 rubis e 93 diamantes 

talhe brilhante com o peso total aproximado de 
3,70 ct. Remarcados pela Contrastaria de Lisboa, 
em uso desde 1985. Sinais de uso.
Peso aprox.: 7,4 g.; Comp. aprox.: 4 cm.
€ 1.000 / € 2.000

335
Fio e pendente da Casa Leitão & Irmão em ouro 
de 800 ml, pendente Nossa Senhora cravejado 
com 30 diamantes talhe brilhante com o peso total 
aproximado de 0,15 ct. Com contraste de Lisboa, 
em uso desde 1985. Em estojo. Sinais de uso. (2)
Peso aprox.: 3,5 g.; Comp. aprox. pendente: 2 cm.
€ 200 / € 400

336
Anel em ouro de 800 ml, cravejado com 1 turmalina 
rosa “rubelite” em “cabochon” redondo, com cerca 
de 3 cts, e 24 diamantes em talhe brilhante, com 
o peso total aproximado de 0,72 ct. Com contraste 
de Lisboa, em uso desde 1985. Sinais de uso.
Peso aprox.: 9,6 g.; Tam.: 15
€ 1.000 / € 2.000 

337
Aliança em ouro branco de 800 ml, cravejada com 
20 diamantes em talhe de brilhante com o peso 
total aproximado de 2 ct. Com contraste de Lisboa, 
em uso desde 1985.
Peso aprox.: 5,2 g. Tam: 25 
€ 800 / € 1.600

338
Anel em ouro de 800 ml, cravejado com 
1 esmeralda colombiana em talhe retangular 
com cerca de 0,50 ct e 40 diamantes talhe 8/8 
com cerca de 0,40 ct. Contraste do Porto 
em uso em 1938 a 1984. Sinais de uso.
Peso aprox.: 7,6 g.; Tam.: 16
€ 400 / € 800

339
Par de brincos estilo “Art Deco”, em platina de 850 
ml e ouro de 750 ml, com 2 ónixes em briolete, 
2 diamantes em talhe baguete, com cerca de 
0,16 ct e 84 em talhe brilhante com o peso total 
aproximado de 1,22 ct. Com ontraste de Lisboa, 
em uso desde 1985. Sinais de uso. (2)
Peso aprox.: 10 g.; Comp. aprox.: 4,5 cm.
€ 800 / € 1.600
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343
Grande mesa de encostar 
D. João V, em castanho, 
com duas gavetas. Decoração 
marmoreada, posterior, em tons 
de verde e castanho. Tampo 
recortado moldurado por friso 
de rebaixo. Cintura com saial 
recortado. Pernas curvas de 
joelho saliente, terminando 
em pés de garra e bola. 
Ferragens em metal recortado. 
Vestígios de caruncho. Restauros, 
gastos, falhas e defeitos.
Dim. aprox.: 93,5 x 161 x 77 cm.
€ 800 / € 1.600

340
Espelho convexo de formato 
circular, Império, com moldura 
em madeira entalhada e 
dourada. Decoração com 
motivos vegetalistas, cartela, 
grinalda de flores e perlado. 
Encimado por representação 
de águia pousada em terreno 
rochoso. Faltas, falhas e 
defeitos.
Alt. aprox.: 119 cm.
Proveniência: Quinta 
Sant’Anna, Lisboa
€ 500 / € 800

341
Pequena secretária em pau-santo 
e outras madeiras. Parte superior 
ladeada por friso de gradinha 
em metal amarelo. Tampo de 
rebater revelando no interior duas 
gavetas e compartimento. Tampo 
de escrita forrado a veludo em 
tons de encarnado e carneira 
com ferros a ouro. Saias e pernas 
curvas. Decoração embutida 
em madeira contrastante 
representando motivos florais. 
Com montagens em metal 
amarelo. Com chave. Sinais de 
uso, pequenas falhas e defeitos. 
Dim. aprox.: 91,5 x 71 x 44,5 cm. 
€ 500 / € 800

342
Espelho de formato elíptico 
com moldura em madeira e 
gesso entalhado e dourado. 
Moldura parcialmente vazada 
e profusamente decorada 
com friso de perlado, motivos 
vegetalistas, enrolamentos e 
flores. Restauros, falhas, faltas 
e defeitos.
Alt. aprox.: 131 cm.
€ 800 / € 1.000
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344
Grande prato de bordo ondulado em faiança 
portuguesa com sátira. Decoração em tons 
de “bordeaux” e verde alusiva às eleições 
de 20 de Outubro de 1889. Com inscrições 
“Perdeste Zé!! / A Queda de um Rei” e 
aba decorada com gafanhotos e reservas 
com representação de Arroyo, Rodrigues 
de Freitas, gafanhotos e outros elementos. 
Gastos e pequenos defeitos. 
Diam. aprox.: 43 cm.
€ 800 / € 1.200

345
Par de potes bojudos em faiança 
portuguesa, séc. XVIII, atribuível à Real 
Fábrica do Rato. Decoração esponjada em 
tons de azul. Falhas, uma com cabelo com 
faltas de vidrado e defeitos.(2)
Alt. aprox.: 16,5 cm.
€ 600 / € 1.000
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346
Talha com tampa e base em faiança 
portuguesa. Corpo profusamente 
decorado em tons de azul, em relevo, 
com motivos vegetalistas, ramos 
com frutos e urna ao centro ladeada 
por pássaros. Carranca em relevo 
que suporta torneira em metal. 
Base decorada com friso de perlado 
e enrolamentos. Botão da tampa 
em forma de pinha florida. Tampa 
com cabelo com vestígios de gatos 
e com grande falta no interior. 
Falhas e gastos. (2)
Alt. aprox.: 88 cm.
€ 2.000 / € 4.000
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349
Serviço de chá em prata portuguesa, séc. XIX/XX 
e séc. XX,  composto por bule, cafeteira, leiteira, 
açucareiro com tampa, junto com tabuleiro de gradinha. 
Decoração parcialmente gomada espiralada, com aletas, 
motivos vegetalistas e estilizados e com monograma 
gravado. Tabuleiro de gradinha vazada decorada com 
elementos florais e vegetalistas, pegas em forma de 
concheado estilizado e fundo com decoração gravada de 
flores. Serviço com marcas de contraste do Porto (Javali 
II), de 833 milésimos e tabuleiro com marcas de contraste 
do Porto (Águia), de 833 milésimos. Riscos, pequenos 
defeitos e pequenos restauros. (5)
Peso aprox.: 5142 g.; Alt. aprox. máx.: 29,5 cm.; 
Comp. aprox. tabuleiro: 56 cm.
€ 2.400 / € 4.000

350
Jarro e bacia em prata portuguesa, séc. XX/XXI. 
Corpo espiralado e decorado com enrolamentos 
vegetalistas gravados. Pega em forma de S decorada 
com enrolamentos vegetalistas. Com marca de contraste 
do Porto (Águia), de 925 milésimos.  Riscos e pequenos 
defeitos.
Peso aprox.: 2356 g.; Diam. aprox. bacia: 37,5 cm.; 
Alt. aprox. jarra: 37,5 cm.
€ 1.500 / € 3.000

 
347
Salva em prata portuguesa, séc. XIX/XX. Bordo recortado 
e decorado com concheados e flores, aba gravada com 
os mesmos motivos e grinaldas de flores. Assente sobre 
quatro pés com concheado. Com marca de contraste do 
Porto (Javali II), de 833 milésimos. Sinais de uso e riscos.
Peso aprox.: 1530 g.; Diam. aprox.: 41,5 cm.
€ 700 / € 1.000 

 
348
Serviço de chá e café em prata portuguesa, séc. XIX/XX, 
 composto por bule, cafeteira, leiteira e açucareiro. 
Corpo decorado com caneluras verticais. Com marca 
de contraste de Lisboa, (Javali II), de 833 milésimos. 
Pequenas amolgadelas, riscos e sinais de uso. (4)
Peso aprox.: 2148 g.; Alt. aprox. máx.: 23,5 cm.
€ 1.000 / € 2.000
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347

348 348



207207

349

349

350



208

 
351
Grande salva de aparato 
em prata portuguesa, 
séc. XX. Bordo recortado 
e corpo profusamente decorado 
com enrolamentos, flores, 
concheados e elementos 
estilizados. Com argola de 
suspender. Com marca de 
contraste do Porto (Águia), 
916 milésimos. Sinais de uso, 
riscos e fissuras. 
Peso aprox.: 2668 g.; 
Diam. aprox.: 61 cm.
€ 1.200 / € 2.000

 
352
Par de castiçais em prata 
portuguesa, séc. XIX, 
modelo tipo de saia. Fustes 
torneados e parcialmente 
canelados. Com marca 
de contraste do Porto, 
possivelmente (P-18.0) 
datável de ca. 1803-1810 
e marca de ourives de difícil 
leitura. Defeitos. (2)
Peso aprox.: 418 g.; 
Alt. aprox.: 16 cm.
Proveniência: Antiga Colecção 
Duques de Palmela
€ 500 / € 1.000

351

352



209

353
Par de placas em madeira forradas 
a prata sul americana parcialmente 
vazada revelando veludo em tons 
de “bordeaux”. Profusa decoração 
relevada representando aletas, 
enrolamentos, motivos florais e 
vegetalistas, plumas e aves. Com 
mais de 50 anos, sem marcas, ao 
abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea c). Faltas, amolgadelas e 
defeitos. (2)
Alt. aprox.: 89 cm.
€ 2.500 / € 5.000
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355
MANUEL AMADO
Manuel A. Sotto-Mayor da Silva Amado 
(n. 1938)
“Vaso e torneira no cais”
Óleo sobre tela
Verso assinado e datado de 2000
Dim. aprox.: 92 x 73 cm.
Verso com informações sobre a obra.
€ 5.000 / € 8.000

354
JUSTINO ALVES
João António dos Santos Justino Alves 
(1940-2015)
Óleo sobre platex
Assinado e datado de 1972
Dim. aprox.: 33 x 41 cm.
Verso com etiqueta com informações 
sobre a obra.
€ 4.000 / € 6.000

354

355
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356
MANUEL AMADO
Manuel A. Sotto-Mayor da Silva Amado 
(n. 1938)
“Cena para um sonho a cores”
Óleo sobre tela
Assinado e datado de 1985
Dim. aprox.: 80 x 100 cm.
Proveniência: Quinta Sant’Anna, Lisboa
€ 6.000 / € 10.000
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358
RENÉ BERTHOLO 
(1935-2005)
“O Dono das Torres” 
Óleo sobre tela
Assinado e datado de 2003 
Dim. aprox.: 131 x 81 cm.
Exposições: Galeria Fernando Santos, Porto, 2003; Publicações:  René Bértholo, 
Galeria Fernando Santos, texto de João Miguel Fernandes Jorge especificamente 
sobre esta obra, 2003, capa do livro e pág. 7. Este catálogo entregue ao 
comprador como parte do lote.
€ 20.000 / € 25.000

357
JORGE MARTINS 
(n. 1940)
Óleo sobre tela
Verso assinado e datado de 1983
Dim. aprox.: 80 x 80 cm.
€ 7.000 / € 10.000

357
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359
CARGALEIRO
Manuel Cargaleiro
(n.1927)
“La Mer “
Técnica mista com colagens sobre tela colada sobre cartão
Assinado e datado de 1954
Dim. aprox.: 31 x 24 cm.
Verso assinado e datado com a indicação de Paris e título a lápis.
€ 4.000 / € 6.000
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360
AREAL
António Santiago Gonçalves Areal e Silva
Óleo sobre platex 
Assinado e datado de 1973 (frente e verso)
Dim. aprox.: 50 x 50 cm.
€ 2.500 / € 5.000

361
AREAL
António Santiago Gonçalves Areal e Silva
Óleo sobre platex 
Assiando e datado de 1973 (frente e verso)
Dim. aprox.: 50 x 50 cm.
€ 2.500 / € 5.000

360

361
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362
ÁLVARO LAPA 
(1939-2006)
Acrílico sobre derivado de madeira
Assinado
Dim. aprox.: 113 x 39,5 cm.
€ 8.000 / € 16.000

363
PALOLO
João António da Silva Palolo 
(1946-2000)
Óleo sobre tela 
Assinado e datado de 1972 
(frente e verso)
Dim. aprox.: 150 x 100 cm.
€ 10.000 / € 15.000

362
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364
JOSÉ DE GUIMARÃES
(n. 1939)
Óleo sobre tela
Assinado e datado de 1973
Dim. aprox.: 100 x 80 cm.
Verso datado de 29-11-1973.
€ 12.000 / € 18.000
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365
MANUEL AMADO
Manuel A. Sotto-Mayor da Silva Amado 
(n. 1938)
“Manhã na Foz do Arelho”
Óleo sobre tela
Assinado e datado de 1993
Dim. aprox.: 65 x 92 cm.
Verso da grade com indicação de título.
Proveniência: Viscondes de Morais
€ 7.000 / € 10.000
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366
MALUDA
Maria de Lurdes Ribeiro 
(1934-1999)
“Lisboa XXV”
Óleo sobre tela
Assinado e datado de 1983 (frente e verso)
Dim. aprox.: 73 x 92 cm.
Verso com informações sobre a obra.
Exposições: 
- 04/04/1984, “Serigrafias”, Galeria Bloomingdale’s, Nova Iorque
- 30/10/1985, Galeria Bertrand, Lisboa
- 11/12/1985, Galeria Bertrand, Porto
- 26/02/1994, Centro Cultural de Belém, Lisboa 
Publicações: 
- Lisboa vista por Maluda, ACD Editores, 1994, pág. 94 e 95 
- Maluda, Perspectivas de Lisboa, texto de José Augusto França, Centro Cultural de Belém, 1994 
- Maluda, Edições Ianus, 2008, págs. 90 e 91 
€ 15.000 / € 25.000
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370

367
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369

372

 
367
Pequena salva em prata portuguesa, Arte Nova, séc. XX. 
Decoração relevada e parcialmente vazada representando 
perfil de figura feminina com flores. Assente sobre três pés. 
Com marcas de contraste do Porto (Javali II), de 833 milésimos, 
e marca de ourives da mesma época. Pequenos defeitos. 
Comp. aprox.: 19 cm.; Peso. aprox.: 94 g. 
€ 200 / € 400 

 
368
Taça em prata portuguesa, séc. XX, David Ferreira. 
Corpo liso com centro quadrilobado e alteado, com reserva 
com figuras. Bordo estriado. Com marca de contraste do Porto 
(Águia), de 833 milésimos e marca de ourives David Ferreira. 
Riscos e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 266 g.; Diam. aprox.: 19,2 cm.
€ 150 / € 300

   
369
Jarro em prata italiana, de Cleto Munari, séc. XX/XXI. Jarro em 
forma de cabeça estilizada com asa em madeira patinada. 
Com marcas de contraste italianas, de 925 milésimos e remarca 
portuguesa (Águia), de 925 milésimos. Riscos e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 696 g.; Alt. aprox.: 23 cm.
€ 500 / € 1.000 

 
370
Taça em prata portuguesa, séc. XX, David Ferreira. Corpo liso, 
pega em forma de serpente. Com marca de contraste do Porto 
(Águia), de 833 milésimos e marca de ourives David Ferreira. 
Pequenos riscos e sinais de uso.
Peso aprox.: 250 g.; Comp. aprox.: 17,7 cm.
€ 120 / € 180

 

  
371
Taça em prata portuguesa Luiz Ferreira, do séc. XX/XXI. Corpo liso 
com aplicação de elemento com parras e uvas. Com marca de 
contraste do Porto (Águia), de 835 milésimos, marca de ourives 
José Pereira Reis e marca LF. Amolgadelas e defeitos.
Peso aprox.: 95 g; Diam. aprox.: 12 cm.
€ 50 / € 100

 
372
Molheira em prata portuguesa do séc. XX, Luiz Ferreira. 
Corpo liso com pega lateral em osso torneado. Com marcas 
de contraste do Porto (Águia), de 833 milésimos. 
Com marca ”LF 1970” e marca de ourives José Pereira Reis. 
Sinais de uso e riscos.
Peso aprox. total: 121g; Alt. aprox.: 7,5 cm; 
Comp. aprox.: 15.5 cm.
€ 60 / € 120
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373
Cesto em prata inglesa, do séc. XX. Bordo 
de gradinha vazada decorada com parras 
e uvas, sendo as pegas com a mesma 
decoração. Com marcas de contraste de 
Sheffield, em uso em 1939 e marca de ourives 
da mesma época. Sinais de uso e riscos.
Peso aprox.: 664g.; Comp. aprox.: 30,8 cm.
€ 300 / € 600 

374
Base com lamparina em prata portuguesa, 
séc. XIX, assente sobre três pés com 
concheados. Lamparina de corpo liso. 
Com marca de contraste de Lisboa (L-40), 

em uso em c.1822 a 1843, e marca de 
ourives I.M.S. (variante de L-324), atribuível 
a José Maria da Silveira, datável de 1804 a 
c.1843. Sinais de uso e amolgadela.
Peso aprox.: 668 gr.; Comp. aprox.: 21 cm.
€ 300 / € 600

375
Cigarreira em prata estrangeira, do séc. XIX. 
Decoração a nielo de motivos estilizados e 
enrolamentos vegetalistas, com reserva em 
ouro baixo. Com marca não identificada, 
sem contrastes, ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea c). Amolgadelas, faltas e defeitos.
Peso aprox.: 122 gr.; Comp. aprox.: 10 cm.
€ 200 / € 400

 
376
Espátula para peixe em prata portuguesa, 
séc. XIX, modelo meia-cana. Decoração 
parcialmente vazada e recortada com peixe 
guilhochado. Com marcas de contraste 
de Lisboa (L-41.0), datável de c. 1822 a 

c. 1843 e marca de ourives JAO de José 
Anastácio de Oliveira, em uso em 1804 a 
1822. Sinais de uso. 
Peso. aprox.: 176 g.; Comp. aprox.: 32 cm. 
€ 100 / € 200  

  
377
Açucareiro com tampa em prata francesa, 
Luis XVI, séc. XVIII. Profusa decoração 
relevada e gravada com enrolamentos 
vegetalistas, concheados e flores. Assente 
sobre quatro pés de enrolamentos e botão 
da tampa em forma de flor. Com marca de 
contraste de Paris de 1776, e marca de 
ourives de Jean-Louis Meunaust. Defeitos, 
amolgadelas, riscos e um pé restaurado.
Peso aprox.: 210 g.; Alt. aprox.: 10,5 cm.
€ 400 / € 600

 
378
Conjunto de dois copos em prata portuguesa, 
séc. XVIII, de decoração lisa. Com marca 
de contraste do Porto (P-13.0), usada nas 
décadas de 50 e 60 de 1700 e marca de 
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373

375

377

378

376

222



223

381

380 382
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ourives “MF” (P-487.0). Riscos e defeitos.(2)
Peso aprox.: 106 gr.; Alt. aprox.: 4,6 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 60 / € 100

379
Taça de bordo recortado em prata 
americana, séc. XX. Aba ondulada decorada 
em relevo com flores e motivos vegetalistas. 
Fundo com monograma gravado ao centro. 
Sem marcas de contraste, com mais de 50 
anos ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 
15 de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Com 
indicação “Sterling”, de 925 milésimos, da 
casa Reed & Barton, em uso entre 1928 e 
1957. Pequenos riscos e amolgadelas.
Peso aprox.: 688 g.; Comp. aprox.: 35 cm.
€ 300 / € 600 

380
Sineta de mesa em prata espanhola, séc. 
XX, em forma de figura feminina trajada 
à maneira do séc. XVIII. Sem marca de 

contraste, com mais de 50 anos, ao abrigo 
do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Sinais de uso. 
Peso. aprox.: 100 g. ; Alt. aprox.: 9,5 cm.
€ 100 / € 200

381
Palmatória em prata portuguesa, séc. 
XX. Decoração relevada com reservas de 
motivos florais, aletas e frisos de perlado. 
Com marcas de contraste do Porto (Águia), 
de 833 milésimos. Defeitos, amolgadelas e 
sinais de uso.
Peso aprox.: 199 g; Diam. aprox.: 17 cm.
€ 80 / € 160 

  
382
Tinteiro em forma de elmo com plumas em 
prata portuguesa, séc. XIX/XX. Decoração 
relevada com motivos vegetalistas e 
enrolamentos. Alma em vidro com 
montagem em prata. Com marcas de 
contraste do Porto, (Javali II), de 833 

milésimos, Miranda F º & Duarte. Sinais de 
uso e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 588 g; Alt. aprox.: 18,5 cm.
€ 250 / € 500

  
383
Pequeno cofre em filigrana de prata russa, 
trabalho do séc. XIX/XX. Botão da tampa em 
forma de flor estilizada, assente sobre quatro 
pés parcialmente vazados. Com marcas de 
contraste russas, de 875 milésimos. Sinais 
de uso e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 58 g.; Comp. aprox.: 6 cm.
€ 200 / € 400
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388
Tapete em pele de vaca, Emporio Beraldin. 
Composto por 100 quadrados 
com costura embutida. Forrado. 
Com etiqueta de fabricante. 
Gastos e defeitos. 
Dim. aprox.: 400 x 400 cm.
€ 2.000 / € 3.000

384
Bar em madeira design 
do séc. XX. Com portas 
de correr em vidro e uma 
prateleira no seu interior. 
Assente em quatro pés altos 
de metal. Sinais de uso e 
falhas.
Dim. aprox.: 84 x 83 x 38 cm.
€ 150 / € 200

386
Candeeiro em vidro azul cobalto, 
design do séc. XX. Electrificado. 
Sinais de uso.
Alt. aprox.: 125 cm.
€ 200 / € 300

387
Mesa de centro Flexform - Vito 
em metal com tampo circular 
em mármore. Base com etiqueta 
“Flexform / made in Italy” 
Falha no tampo e sinais de uso.
Diam. aprox.: 124 cm; 
Alt. aprox.: 36 cm.
€ 600 / € 1.200

385
Par de candeeiros de mesa 
Foscarini, modelo Lumiere 
XXL, com três pés em metal 
dourado, com abat-jours 
em vidro branco. 
Interior com etiqueta 
de fabricante. (2)
Alt. aprox.: 59 cm.
€ 500 / € 1.000
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388

389

390

389
Calvin Klein, tapete em 
algodão e seda em tons 
de bege. Com etiqueta 
do fabricante. Sinais 
de uso e manchas.
Dim. aprox.: 411 x 290 cm.
€ 400 / € 800

390
Mesa de jantar de formato 
rectangular com tampo 
em vidro e pé em metal 
cromado. Pequenos 
defeitos, riscos, 
sinais de uso e gastos.
Dim. aprox mesa: 
77 x 230 x 110 cm.
€ 1.500 / € 2.500



226

393
Prato fundo em porcelana chinesa, 
do séc. XVI. Decoração a azul sob vidrado 
representando reserva ao centro com 
motivos vegetalistas. Fundo decorado 
com friso de cabeças de ruyi estilizadas 
e aba decorada com motivos florais, 
enrolamentos e outros elementos 
estilizados chineses. Verso decorado 
com flores e motivos vegetalistas 
estilizados. Com marca. 
Cabelo e pequenos defeitos.
Diam. aprox.: 35 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques 
de Palmela
€ 500 / € 800

392
Prato “rechaud” em porcelana chinesa, 
com decoração dita “Cantão”, a azul 
sob vidrado representando paisagem 
fluvial com pagodes. Aba decorada 
com motivos estilizados. Sinais de uso.
Comp. aprox.: 26 cm.
€ 250 / € 500

391
Par de travessas em porcelana chinesa 
Companhia das Índias, reinado 
Qianlong (1736-1795). Decoração a 
azul sob vidrado com frisos de padrão 
geométrico e motivos estilizados. Ao 
centro brasão da família “Dundas”, em 
tons da família rosa. Sinais de uso. (2)
Comp. aprox.: 24 cm.
Descrição do brasão encontra-se em 
“Chinese Armorial Porcelain” de David 
Sanctuary Howard, pág. 821.
€ 600 / € 1.000

391

392

393
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394
Par de grandes pratos 
em porcelana chinesa 
Companhia das 
Índias, reinado Kangxi 
(1662-1722). Corpo 
parcialmente gomado 
e de bordo recortado, 
decorado a azul sob 
vidrado representando 
vista de jardim com 
flores e insectos. Aba 
profusamente decorada 
com reservas, flores, 
enrolamentos e motivos 
vegetalistas. Verso 
decorado com ramos e 
motivos florais, ao centro 
marca com símbolo 
budista. Um com cabelo. 
Pequenas falhas no 
bordo e sinais de uso. (2)
Diam. aprox.: 36,5 cm.
€ 2.000 / € 4.000

394

394

Versos
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395
Pistola de pederneira, de fabrico inglês, 
do modelo New Land, usada pela 
Tropa de Cavalaria do Exército Português 
na primeira metade do séc. XIX. 
Cano cilíndrico de carregamento pela boca, 
tendo na parte posterior as punções de 
prova e vistoria de Birmingham, pós 1813. 
Fecho lateral de pederneira com cão do 
tipo de “argola”, tendo no centro da platina, 
uma corôa real inglesa e na parte posterior 
a inscrição “Tower”. Coronha em madeira 
com guarnições em latão, tendo 
no guarda-mato as punções “R7 
/ B / 6”, denotando a utilização 
desta pistola, pelo Regimento de 
Cavalaria nº 7, 2ª Companhia, 
soldado nº 6. Vareta em ferro 
articulada, presa ao cano através 
de um fiel em ferro. Sinais de uso 
e vestígios de caruncho.
Comp. total: 39 cm.; Comp. cano: 23,5 cm.; 
Cal.: 16 mm.
€ 400 / € 800

396
Invulgar pistola de pederneira, fabricada 
no Arsenal do Exército em 1844, 
do modelo New Land, regulamentar 
para a Tropa de Cavalaria do Exército 
Português. Cano cilíndrico de carregamento 
pela boca. Fecho lateral de perderneira 
com cão do tipo de “argola”, tendo 
no centro da platina, “ARS./do Exerc.” 
e na parte posterior a data de 1844. 
Coronha em madeira com guarnições 
em latão, tendo no guarda-mato as punções 
“R6 / B / 28”, denotando a utilização 
desta pistola, pelo Regimento de Cavalaria 
nº 6, 2ª Companhia, soldado nº 28. 
Vareta em ferro articulada, presa ao cano 
através de um fiel em ferro. 
Sinais de uso.
Comp. total: 39 cm.; Comp. cano: 23 cm.; 
Cal.: 17 mm.
€ 600 / € 1.200

397
Par de pistolas de percussão, de fabrico 
belga, de meados do séc. XIX. Canos 
oitavados, de carregamento pela boca, 
com alças e pontos de mira, tendo 
na parte superior a inscrição “Rubans 
D’Acier” em metal amarelo, inserido numa 
reserva em metal branco, embutidos. 
Fecho lateral de percussão com gravados 
vegetalistas. Coronhas em madeira, ao 
estilo neorenascentista,  com entalhes 
de enrolamentos vegetalistas, na parte 
posterior. Guarnições em alpaca com 
gravados vegetalistas. Canos com oxidação 
generalizada. Faltas e defeitos. (2)
Comp. total: 34,5 cm.; Comp. cano: 21 cm.; 
Cal.: 14 mm.
€ 400 / € 800

398
Revolver Inglês de percussão, de meados 
do séc. XIX. Cano oivatado estriado, 
com alça e ponto de mira, tendo na 
parte superior, pouco legível, a marca 
do fabricante “Adams & Deane London”. 
Tambor com sistema de percussão por 
fulminante, de cinco câmaras, 
acção dupla com travamento do cão, 
por mola lateral, para carregamento 
do tambor. Carcaça tendo de um lado 
a inscrição “Adams Patent nº 2078” 
e do outro “Adams/1851/Patent”. 
Coronha em madeira com recartilha incisa 
e chapa em metal branco no couce. 
Sinais de uso e vestígios de oxidação.
Comp. total: 21 cm.; 
Comp. cano: 11 cm.; Cal.: 8 mm.

Este revolver Adams, 
foi o primeiro de fabrico 
europeu, para combater 

o de fabrico americano Colt.
€ 150 / € 300
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400
Espingarda regulamentar portuguesa 
“Kropatschek”, modelo de 1886, adoptada 
pelo exército Português no reinado de D. 
Luís I. Cano em aço estriado, tendo na 
caixa da culatra as inscrições “OE. W. F. 
G. Steyr/1886”, monograma de D. Luís I 
e  “M. 1886” e na parte superior ponto de 
mira e alça regulável. Coronha em madeira, 
guarnições e vareta de limpeza em ferro. 
Ligeiras oxidações e sinais de uso.

399
Figuras para jogo de xadrez em chumbo 
pintado e dourado, inspiradas no Exército 
Francês Napoleónico e no Exército Inglês 
de Wellington. Sem marca de fabricante. 
Defeitos. (32)
Alt. máx. aprox.: 7 cm.
€ 300 / € 600

Comp. aprox. total: 132,5 cm.; 
Comp. aprox. cano: 80 cm.; Calibre: 8 mm 
Kropatschek.
Este tipo de arma foi usado nas campanhas 
de pacificação em África pelas tropas de 
Mouzinho de Albuquerque.
€ 350 / € 700

401
Carabina inglesa, modelo regulamentar 
de 1858, para tropas montadas da polícia 
colonial. Cano cilíndrico em aço, de 
carregamento pela boca, com punções 
de prova e vistoria de Birmingham, tendo, 
na parte superior, alça e ponto de mira. 
Fecho lateral de percussão. 
Vareta articulada em ferro sujeita 
ao cano por intermédio de um fiador. 
Coronha em madeira com guarnições em 
latão e bronze. Sinais de uso.
Comp. total: 95 cm.; Comp. cano: 53 cm.; 
Cal.: 16 mm.
€ 300 / € 600

399

400

401
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402
Espada Portuguesa, modelo regulamentar 
de 1885, para oficiais de Infantaria. 
Guarda em latão cinzelado em baixo 
relevo, com troféus de armas e motivos 
vegetalistas, no copo tem aplicadas 
duas espingardas envoltas em folhas 
de acanto. Punho em ébano com sulco 

espiralado com filigrana de metal. Lâmina 
recta com dois gumes na segunda 
metade, gravados vegetalistas estilizados, 
tendo de um lado, numa reserva a marca 
“Fabrica de Toledo” e do outro “Año 1890” 
e no talão as armas Reais Portuguesas. 
Bainha em cabedal negro, com ponteira 
e bocal em latão cinzelado com motivos 

vegetalistas, tendo este último, um botão 
para suspender no talabarte. Vestígios de 
oxidação.
Comp. lâmina aprox.: 75 cm.; Comp. máx. 
aprox.: 90,5 cm.
€ 200 / € 400

403
Sabre de oficial Inglês, do modelo 1822 
para Oficial de Infantaria, do Reinado 
de Guilherme IV (1830-1837). Lâmina 
ligeiramente curva de um só gume e contra 
gume, junto à ponta. Guarda de varetas em 
bronze, tendo numa reserva o monograma 
de Guilherme IV (William IV), capacete e 
virola do mesmo metal, punho em madeira 
coberta a pele de escualo, com fio de 
cobre, nos sulcos. Bainha em ferro com 
duas braçadeiras e respectivas argolas de 
suspensão. Oxidação, sinais de uso, faltas 
e defeitos.
Comp. total: 87 cm.; Comp. lâmina: 75 cm.
€ 100 / € 200

404
Sabre para oficial do Exército Brasileiro do 
Reinado do Imperador D. Pedro II (1840-
1898), baseado num modelo de 1822 
para oficial inglês de Infantaria. Lâmina 
ligeiramente curva, de um só gume e 
contra gume, junto à ponta, com nervura 
nas costas e decoração vegetalista, tendo 
de um lado as armas imperiais brasileiras 
e a inscrição “Viva o Imperador” e junto à 
guarda, a marca do fabricante  “LAPORT 
IRMÃOS / ESPINGARDEIROS / S.M. / 
IMPERIAL/ RIO DE JANEIRO” e do outro o 
monograma imperial “PII” coroado. Guarda 
de varetas em latão, com as armas Reais 
do Imperador D. Pedro II, capacete e virola 
do mesmo metal e punho em madeira 
coberto a pele de escualo, com filigrana 
metálica nos sulcos. Bainha em latão com 
duas braçadeiras e respectivas argolas 
de suspensão. Oxidação generalizada 
na lâmina, tornando as inscrições pouco 
legíveis. Sinais de uso e faltas.
Comp. total: 95 cm.; Comp. lâmina: 81 cm.
€ 150 / € 300

405
ALBERTO DE SOUSA
Alberto Augusto Sousa 
(1880-1961)
Cena de guerra
Técnica mista sobre papel
Assinado
Dim. aprox.: 20,5 x 15 cm.
€ 400 / € 800

402

403

404
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405

406

407

406
Invulgar espada de conchas de meados 
do século XVII. Lâmina recta de dois gumes 
com pequena goteira na parte superior. 
Guarda em ferro formada por duas meias 
conchas e guarda-mão do mesmo metal. 
Punho em madeira coberta a filigrana 
de cobre com virolas em latão. Em uso 
na Guerra da Restauração de 1640. 
Vestígios de oxidação e sinais de uso.
Comp. total: 114 cm.; Comp. lâmina: 97 cm.
€ 500 / € 1.000

407
Espada de copos de tigela do século XVII. 
Lâmina recta de dois gumes com pequena 
goteira na parte superior, tendo a inscrição 
de um lado “Gio Knegt” e do outro “In 
Solingen”. Guarda de tigela em ferro e 
guarda-mão do mesmo metal. Punho em 
matéria córnea com caneluras horizontais. 
Em uso na Guerra da Restauração de 1640. 
Vestígios de oxidação e sinais de uso.
Comp. total: 116 cm.; Comp. lâmina: 98 cm.
€ 500 / € 1.000
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408
Adaga composta do séc. XIX. 
Punho em metal com decoração vegetalista 
incisa. Lâmina recta de dois gumes 
com pequena goteira central. 
Oxidação e defeitos.
Comp. aprox. total: 48,5 cm.; 
Comp. aprox. lâmina: 35 cm.
€ 25 / € 50

409
Adaga composta do séc. XIX. 
Punho em metal com decoração 
zoomórfica. Lâmina recta de dois 
gumes com pequena goteira central. 
Oxidação e defeitos.
Comp. aprox. total: 48 cm.; 
Comp. aprox. lâmina: 35 cm.
€ 25 / € 50

410
Espada de copos de tijela do séc. XVII. 
Copo perfurado de bordo ondulado. Lâmina 
recta de dois gumes com goteira central a 

todo o comprimento. Oxidação, faltas e 
defeitos.
Comp. aprox. total.: 113,5 cm.; 
Comp. aprox. lâmina: 93,5 cm.
€ 100 / € 200

411
Espada de copos de tijela da segunda 
metade do séc. XVII. Copo com bordo dito 
“rompe pontas”. Punho em madeira coberta 
a pele de esqualo. Lâmina recta flamejante 
com inscrição na parte superior. 
Oxidação e sinais de uso.
Comp. aprox. total.: 106,5 cm.; 
Comp. aprox. lâmina: 89 cm.
€ 450 / € 900

412
ALBERTO DE SOUSA
Alberto Augusto Sousa 
(1880-1961)
Cavaleiros a lutar
Técnica mista sobre papel
Assinado
Dim. aprox.: 20,5 x 15 cm.
€ 300 / € 600

413
Capacete em ferro do séc. XVII, 
batido de uma só peça com aba riniforme, 
tendo na parte posterior, um canudo 
para colocar pluma. Defeitos, oxidação 
e restauro antigo na parte frontal.
Alt. aprox.: 37 cm.
€ 250 / € 500

414
Espada de copos de tijela da segunda 
metade do séc. XVII. Copo com bordo dito 
“rompe pontas”. Punho em madeira com 
restos de cobertura metálica. Lâmina recta 
flamejante com pequena goteira na parte 
superior. Oxidação, faltas e defeitos.
Comp. aprox. total: 100 cm.; 
Comp. aprox. lâmina: 83 cm.
€ 400 / € 800

415
Espada de copos de tijela da segunda 
metade do séc. XVII. Copo com bordo 
dito “rompe pontas”. Lâmina recta 
de dois gumes. Oxidação e faltas.
Comp. aprox. total.: 100 cm.; 
Comp. aprox. lâmina: 82 cm.
€ 250 / € 500

416
Peito de couraça do séc. XVII, batido 
de uma só peça em ferro. Passadeiras 
laterais. Defeitos, oxidação e meias esferas 
aplicadas posteriormente na parte frontal.
Alt. aprox.: 36 cm.
€ 300 / € 600

408

409

410

411
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421
Cómoda D. José/D. Maria do séc. XIX, 
em várias madeiras exóticas, 
com três gavetões. Tampo recortado 
e ondulado, moldurado por friso 
com rebaixo. Decoração embutida 
aproveitando o jogo do veio 
das madeiras. Pés recortados. 
Puxadores em metal amarelo 
recortado e vazado decorado com 

417
Mesa de jogo estilo D. Maria em 
diversas madeiras, com uma gaveta. 
Tampo recortado decorado com friso em 
madeira contrastante. Cintura decorada 
com padrão geométrico e frisos em 
madeira contrastante. Tampo de jogo 
forrado a feltro verde, com rasgões e 
faltas. Defeitos, riscos, falhas, manchas 
e restauros.
Dim. aprox.: 77 x 90,5 x 44 cm.
€ 300 / € 500

418
Tapete oriental em lã em tons de 
“bordeaux”, verde, azul, bege e preto, 
formando profuso padrão de flores e 
motivos vegetalistas. Sinais de uso.
Dim. aprox.: 328 x 210 cm.
€ 700 / € 1.000

419
HOGAN
Ricardo Hogan (1843-1891)
Figura feminina
Aguarela sobre papel
Assinado e datado de 1886
Dim. aprox.: 29,5 x 20,5 cm.
€ 800 / € 1.600

420
ALBERTO DE SOUSA
Alberto Augusto Sousa (1880-1961)
Figura feminina com raquete de ténis
Técnica mista sobre papel
Assinado
Dim. aprox. mancha: 20 x 15 cm.
€ 300 / € 600

417

418

ave, concheados e motivos vegetalistas. 
Restauros antigos e defeitos. 
Dim. aprox.: 90 x 118 x 56 cm.
Proveniência: Colecção família Cifka Duarte.
€ 1.000 / € 2.000
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422
PAUL CHABAS 
Paul-Émile Chabas 
(1869-1937)
“Moça no Jardim”
Óleo sobre tela
Assinado
Dim. aprox.: 54 x 70 cm.
€ 1.000 / € 2.000

423
Prato em porcelana pintada em tons 
policromos representando retrato de 
criança sobre fundo dourado decorado 
com motivos florais estilizados. Em 
moldura. Gastos e defeitos.
Dim. aprox. moldura: 63 x 63 cm.
€ 300 / € 500

422

423
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424
J. RICO CEJUDO
José Rico y Cejudo 
(1864-1939)
“Jardin de las Duenãs - Sevilla”
Óleo sobre madeira
Assinado
Dim. aprox.: 45 x 31 cm.
€ 2.000 / € 4.000
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425
Cordão em ouro de 800 ml. 
Com contraste do Porto, 
em uso em 1938 a 1984. 
Sinais de uso.
Peso aprox.: 75 g.; 
Comp. aprox.: 214 cm.
€ 1.800 / € 3.600

426
Cordão em ouro de 800 ml, 
muito usado. Com contraste do Porto, 
em uso em 1938 a 1984. Sinais de uso.
Peso aprox.: 47,6 g.; 
Comp. aprox.: 210 cm.
€ 1.100 / € 2.200

427
Fio em ouro de 800 ml, malha de fusos 
e barbela, com pendente com moeda 
de ouro 5.000 reis D. Luís 1868, 
com aro em ouro trabalhado. 
Com contrastes do Porto, 
em uso desde 1985.
Peso aprox.: 24 g.; 
Diam. aprox.: 3,5 cm.
€ 600 / € 1.200

425

426

427

428



428
Fio em ouro de 800 ml, malha de fusos, 
e pendente com moeda de ouro, Libra 
Rainha Victória 1899, com aro em ouro 
trabalhado. Com contrastes do Porto, 
em uso desde 1985. Sinais de uso. 829
Peso aprox.: 30,8 g.; 
Comp. aprox. fio: 52 cm.
€ 740 / € 1.480

429
Relógio de bolso marca Vacheron 
Constantin, modelo Chronometre 
Royal, com caixa em ouro de 750 ml 
de dupla tampa sendo a exterior raiada, 
com reserva com gravação de nome. 
Movimento mecânico nº348336. 
Marcas de garantia suíças. Mostrador 
em esmalte branco com segundos 
às 6h00. Sinais de uso e riscos.
Peso bruto aprox.: 41,9 g.; 
Diam. aprox.: 3,8 cm.
O Palácio do Correio Velho não 
se responsabiliza pelo estado de 
conservação da máquina dos relógios 
que vende em leilão. 
€ 1.800 / € 3.000

430
Relógio de bolso marca Vacheron 
Constantin com caixa em platina 
de 950 ml, com friso esmaltado. 
Movimento mecânico nº394475, 
mostrador com segundos às 6h00. 
Marca de garantia suíça. 
Mostrador com pequenas falhas e 
oxidações. Gastos e pequenos defeitos.

Peso bruto 49,5 g.; Diam. aprox.: 4,2 cm.
O Palácio do Correio Velho não se 
responsabiliza pelo estado de conservação 
da máquina dos relógios que vende 
em leilão. 
€ 2.800 / € 5.000

431
Relógio de bolso marca Vacheron 
Constantin modelo Chronometre Royal 
com caixa em ouro de 750 ml de dupla 
tampa sendo a exterior raiada, com 
monograma gravado. Caixa nº223319 
e movimento mecânico nº361612. 
Marca de garantia suíça. Mostrador 
em esmalte branco com segundos 
às 6h00. Sinais de uso e gastos.
Peso bruto aprox.: 133 g.; 
Diam. aprox.: 5,7 cm.
O Palácio do Correio Velho não se 
responsabiliza pelo estado de conservação 
da máquina dos relógios que vende 
em leilão. 
€ 3.300 / € 6.600

432
Relógio de bolso marca Vacheron 
Constantin, caixa de duas tampas em ouro 
de 750 ml nº228233 e movimento mecânico 

nº366689. Marca de garantia suíça. 
Mostrador com pontos de falhas 
e oxidação. Gastos e riscos.
Peso bruto aprox.: 67,7 g.; Diam. 4,8 cm.
O Palácio do Correio Velho não se 
responsabiliza pelo estado de conservação 
da máquina dos relógios que vende 
em leilão. 
€ 1.600 / € 3.000

429

431

430

432
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433
Pote de farmácia com tampa em vidro, 
decorado com as armas de D. Luís 
e D. Maria Pia de Saboia, com legenda 
“G.A.C. Lima”. Incrição “Pharmacia 
Açoriana”. Gastos, falhas e defeitos.
Alt. aprox.: 60 cm
€ 500 / € 1.000

434
Par de candelabros de três lumes 
em vidro e cristal translúcido e fosco, 
Baccarat. Decoração de elementos 
vegetalistas e gomos em relevo. Braços 
com arandelas com pingentes. Fuste 
rematado por pináculo ao centro. 
Marcados. Falhas, faltas e defeitos. (2)
Alt. aprox.: 57,5 cm.
€ 300 / € 600

435
Conjunto de 18 colhetes de sobremesa 
e espátula em prata dourada 
americana, do séc. XIX/XX. 
Decoração esmaltada e policromada 
com motivos florais e enrolamentos 
vegetalistas. Com marcas americanas, 
com mais de 50 anos, sem contraste, 
ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea c). Gastos, sinais de uso 
e pequenos defeitos.
Peso aprox. total: 620 g
€ 250 / € 500

434

433



 
436
Colher em prata portuguesa, séc. XVIII. 
Com marca de contraste de Évora, 
datável entre 1969 e ca. 1778 
e marca de ourives de difícil leitura. 
Riscos e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 30 g.; 
Comp. aprox.: 15,3 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques 
de Palmela
€ 200 / € 400

437
Grande cafeteira em prata portuguesa, 
neoclássica, D. Maria. Corpo em forma 
de balaústre, decorado com frisos 
de perlados. Pega e botão da tampa 
em corno. Com marcas de contraste 
ilegíveis e marca da Contrastaria de 
Lisboa, de reconhecimento de obras 
de prata aquando da fundação das 
contrastarias em 1887. Pega com 
restauros e defeitos. Sinais de uso e 
pequenos defeitos. 
Peso aprox.: 1510 g., Alt. aprox.: 38 cm.
€ 800 / € 1.200

435

436

437
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438
Santo António com Menino Jesus, escultura do séc. XVIII, 
em barro policromado. Santo António está representado de pé, 
segurando Menino Jesus ao colo, com livro. Assente sobre base 
marmoreada, de formato arquitectónico. Com resplendores 
em prata, sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Repintada, faltas, falhas e pequenos defeitos.
Peso aprox. resplendor: 12 g.; Alt. aprox. escultura: 30 cm.; 
Alt. aprox. total: 34 cm.
€ 300 / € 600

439
Nossa Senhora Da Conceição, escultura portuguesa, do séc. 
XVIII, em barro policromado. Nossa Senhora está representada de 
mãos postas em oração, de pé, sobre o crescente de lua, nuvens 

438
440

439

e cabeças de anjos aladas. Assente sobre peanha em madeira 
entalhada e marmoreada. Com coroa em prata, sem marcas, 
ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de setembro - art. 2º, 
nº 2, alínea c). Restauros, faltas, gastos pequenas falhas e defeitos.
Peso aprox. coroa: 3 g.; Alt. aprox. escultura: 21 cm.; 
Alt. aprox. total: 28 cm.
€ 300 / € 600

440
São Francisco, escultura em madeira policromada e dourada. 
São Francisco está representado segurando crucifixo com Jesus 
Cristo. Assente sobre base em madeira marmoreada. 
Com olhos em vidro e resplendor em metal prateado. 
Repintado, restauros, falhas, faltas e defeitos.
Alt. aprox. escultura: 34,5 cm.; Alt. aprox. total: 36,5 cm.
€ 300 / € 600
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441
Espelho de formato rectangular com moldura em madeira entalhada e pintada, 
com profusa decoração relevada com motivos arquitectónicos, com frisos 
de fitas entrelaçadas, folhas de acanto, motivos florais e vegetalistas. 
Adaptações, vestígios de caruncho, gastos, faltas, falhas e defeitos.
Dim. aprox.: 116,5 x 90 cm.
Em nossa opinião, poderá tratar-se de uma parte de talha de altar, 
transformada em moldura de espelho.
€ 1.000 / € 2.000 

442
São José com Menino Jesus, escultura do séc. XVIII, em madeira policromada, 
estofada e dourada. São José usa longos cabelos e barbas, calça sandálias 
e enverga túnica comprida até aos pés, com manto caindo sobre os ombros. 
Segura na mão esquerda o Menino Jesus, desnudo, com panejamento. 
Vestes profusamente decoradas com motivos e enrolamentos vegetalistas 
e estrelas. Assente sobre base simulando rocha. Com olhos em vidro. 
Com resplendor e coroa em prata, sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Coroa partida e colada. 
Repintada, falhas, gastos e pequenos defeitos.
Peso aprox. prata: 38 g.; Alt. aprox. escultura: 54 cm.; 
Altura aprox. total.: 61 cm.
€ 800 / € 1.600

441

442
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201902280018
Par de jarras de porcelana chinesa dita 
“Mandarim”. Decoração policromada e 
dourada representando reservas com 
aves, insectos, figuras e motivos florais. 
Dragões e cães de fóo estilizados em 
relevo. Gastos. (2)
Alt. aprox.: 37 cm.
€ 300 / € 600

443
Par de jarrões em porcelana chinesa, 
adaptados a candeeiros, com 
montagens em bronze. Decoração 
policromada dita “Mandarim” 
representando reservas com motivos 
florais e figuras. Pegas em relevo em 
forma de aves e dragões. Falta no bordo 
num dos jarrões, defeitos e gastos. (2)
Alt. aprox.: 46 cm.
Proveniência: Quinta de Sant’ Anna, 
Lisboa
€ 1.000 / € 2.000

444
Par de jarras de porcelana chinesa dita 
“Mandarim”. Decoração policromada e 
dourada representando reservas com 
aves, insectos, figuras e motivos florais. 
Dragões e cães de fóo estilizados em 
relevo. Gastos. (2)
Alt. aprox.: 37 cm.
€ 300 / € 600

445
Jarra em porcelana chinesa, decoração 
estilo família verde representando 
motivos vegetalistas e paisagens com 
figuras. Com marca. Sinais de uso.
Alt. aprox. 28 cm.
€ 100 / € 200

443

444

446
Cães de fóo, par de esculturas 
incensórios em cerâmica chinesa. 
Vidrado em tons de azul com 
base pintada em tons de preto. 
Uma cauda partida e colada, 
pequenas falhas e pequenos 
defeitos. (2)
Alt. aprox.: 13 cm; 
Comp. aprox.: 9 cm.
€ 400 / € 800

447
Canudo em porcelana chinesa, 
Companhia das Índias, séc. XVIII. 
Decoração “bianco sopra bianco” 
e dourado representando 
flores e motivos vegetalistas 
e reservas com ramos 
e flores. Falha na base, 
gastos e pequenos defeitos. 
Alt. aprox.: 45,5 cm.
Proveniência: Antiga Colecção 
Duques de Palmela
€ 800 / € 1.600

448
Conjunto de jarro e bacia 
em porcelana chinesa. 
Decoração dita “Mandarim”, 
policromada e dourada, 
representando reservas 
com vistas de jardim 
com aves e insectos, 
cenas do quotidiano 
com figuras, flores 
e enrolamentos. Cabelo, 
grande falha e gastos. (2)
Diam. aprox. bacia: 40 cm; 
Alt. aprox. jarro: 36 cm.
€ 250 / € 350
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450
VIEIRA PORTUENSE
Francisco Vieira O. 
(1765-1805)
Paisagem 
Óleo sobre tela
Assinado e datado de Roma 179(?)
Dim. aprox.: 98 x 73 cm.
Emoldurado. Reentelado, restauros, 
“craquelé” e faltas na policromia.
€ 3.000 / € 6.000

449
Escola europeia do séc. XIX
Paisagem com figuras
Óleo sobre tela
Dim. aprox: 42 x 55,5 cm.
Emoldurado.
€ 600 / € 1.200

449
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451
TEIXEIRA BASTOS
Júlio Teixeira Bastos
Natureza morta com frutos
Óleo sobre tela
Assinado e datado de 1885
Dim. aprox.: 45 x 100 cm.
€ 2.000 / € 4.000

451

451A

451A
Par de jarras em porcelana japonesa, 
do séc. XVIII, com duas asas. Corpos 
parcialmente lacadas a negro e dourado 
representando reservas delimitadas a 
azul com motivos florais e paisagens 
com aves. Frisos de grega . Gastos e 
pequenas falhas. (2)
Alt. aprox.: 29,5 cm.
€ 1.000 / € 2.000
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452
Atribuível a PIERRE HUILLIOT
Pierre Nicolas Huilliot (1674-1751)
Natureza morta
Óleo sobre tela 
Dim. aprox.: 98 x 140 cm.
Reentelado. Verso com etiqueta com informações 
sobre a obra. Com moldura dourada a ouro fino.
€ 8.000 / € 16.000

452

452A
Par de pequenos jarros em porcelana 
italiana de Nápoles Capo-di-monte. Corpo 
em forma de cabeças femininas em tons 
policromos e dourado. Marcados. Uma asa 
e terminal da asa gatada, falhas e gastos. (2)
Alt. aprox.: 15 cm.
€ 150 / € 250

452A
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453
SOARES DOS REIS
António Soares dos Reis 
(1847-1889)
“Flor Agreste”
Escultura em bronze
Assinada e datada de 1878
Alt. aprox.: 47 cm.
Pequenos gastos.
Proveniência: Quinta Sant’Anna, Lisboa
€ 500 / € 1.000

454
Figura de dignitário chinês, escultura 
em cristal de rocha. Assente sobre peanha 
em madeira entalhada. Fissuras 
e pequenas falhas.
Alt. aprox. escultura: 13,4 cm.; 
Alt. aprox. total: 16,5 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 400 / € 600

455
Figura feminina
Escultura italiana em alabastro
Alt. aprox.: 44 cm.
Pequenas falhas e defeitos.
€ 600 / € 1.800

456
Cabeça de figura
Escultura em bronze
Assente sobre base em mármore 
em tons de negro
Alt. aprox. escultura: 38 cm.; 
Alt. aprox. total: 49,5 cm.
Pequenos defeitos. Esta peça é uma réplica 
da escultura executada por Salvador Dali.
€ 400 / € 600

453

455

454

456
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457
Grande candeeiro de mesa, estilo Tiffany, 
em bronze e vidro colorido, com doze 
lumes, tendo oito, “abatjours” em forma 
de flor. Base recortada, com vidros em tons 
de azul e verde, “abatjour” parcialmente 
vazado em tons polícromos. Alguns vidros 
com fissuras.
Alt. aprox.: 87 cm.
€ 1.500 / € 2.500

458
Pianola da marca “Metrostyle Pianola” / “The 
Aeolian Company, Ldt. / Paris, Londres, 
New York”, de finais do séc. XIX, 
inícios do séc. XX. Móvel em madeira 
pintada de preto, com pequenas aplicações 
de madeira entalhada. Com vários rolos. 
Defeitos e faltas.
Dim. aprox.: 100 x 114 x 43,5 cm.
€ 2.000 / € 4.000

458

457
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459
Conjunto de quatro pratos em porcelana europeia, do séc. XIX, 
Império. Decoração em tons policromos e dourado 
representando ao centro paisagens com figuras. 
Aba decorada com friso de folhagens. Gastos. (4)
Diam. aprox.: 22 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de Palmela
€ 800 / € 1.600

460
Par de placas de formato elíptico em porcelana italiana. 
Decoração policromada representando diferentes cenas 
mitológicas, sendo uma a representação de tempestade 
com Neptuno e outra barco com figuras e golfinhos. 
Assinadas “L. Toselli”. Com moldura em madeira dourada. 
Vestígios de caruncho e gastos. (2)
Dim. aprox.: 46 x 55,5 cm.
Proveniência: Quinta de Sant’ Anna, Lisboa
€ 1.200 / € 1.800

459

Pormenor do lote
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465
Moeda em ouro, D. 
João V, 1/2 escudo, 
Minas gerais, 1730. 
Gastos.
Diam. aprox.: 1,7 cm.
€ 700 / € 1.000

466
Rara moeda de ouro, 
D. João IV, 4 cruzados, 
1642. 
Peso aprox.: 12,2 g.; 
Diam. aprox.: 3,3 cm.
€ 40.000 / € 50.000

461
Moeda em ouro, D. Luís 
I, 10.000 réis, 1881. 
Gastos.
Peso aprox.: 17,6 g.; 
Diam. aprox.: 2.8 cm.
€ 840 / € 1.700 

462
Moeda em ouro, 
D. José I, Rio de 
Janeiro, meia peça, 
1760. Gastos.
Peso aprox.: 6,9 g.; 
Diam. aprox.: 2,5 cm.
€ 6.500 / € 10.000

463
Moeda em ouro, D. Luís 
I, 10.000 réis, 1884. 
Gastos
Peso aprox.: 17,6 g.; 
Diam. aprox.: 2.8 cm.
€ 840 / € 1.700

464
Dobra em ouro, D. 
João V, MS 63+, Brasil, 
Minas Gerais, 1731.
Diam. aprox.: 3.5 cm.
€ 5.500 / € 8.000

461 462

463

465

464
Verso AnVerso

464
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467
Moeda de ouro, D. Manuel I, 
cruzado, ouro. Gastos.
Peso aprox.: 3,5 g.; Diam, 
aprox.: 2,2 cm.
€ 1.750 / € 2.500

468
Moeda em ouro, D. João III, 
cruzado LR. Gastos.
Peso aprox.: 3,4 g.; Diam. 
aprox.: 2,4 cm.
€ 1.000 / € 2.000

469
Moeda de ouro, D. João III, 
cruzado, módulo maior, ouro. 
Gastos.
Peso aprox.: 3,5 g.; Diam. 
aprox.: 2,7 cm.
€ 5.000 / € 8.000

466

467
468

469
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470
Taça oriental em corno. Decoração 
relevada com figura oriental, paisagem 
com árvores e nuvens estilizadas. 
Pequenos defeitos.
Comp. aprox.: 15,5 cm.; 
Alt. aprox.: 6,5 cm.
€ 200 / € 400

470

472

471

474473

471
Presa em marfim. Decoração entalhada 
decorada com figuras e animais. 
Faltas e defeitos.
Peso aprox.: 1600 g.; Comp. aprox.: 77 cm.
€ 250 / € 500 

472
CHISSANO
Alberto Chissano (1934-1994)
“Amo a minha filha”
Escultura em madeira
Assinada e datada de 1988
Alt. aprox.: 86,5 cm.
Esta obra vem reproduzida em catálogo, 
Chissano Escultura, Cooperativa Árvore, 
1990, pág. 12.
€ 300 / € 600

473
Presa em marfim entalhado decorada 
com busto de figura masculina africana. 
Assente sobre base em madeira. 
Com enchimento. Pequenos defeitos.
Comp. aprox.: 63 cm.; Alt. aprox.: 77 cm.
€ 150 / € 250

474
Presa em marfim parcialmente entalhado, 
decorada com busto de figura masculina 
africana. Pequenas falhas e defeitos.
Comp. aprox.: 60 cm.
€ 150 / € 250
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475
Porta “lorgnon” em prata inglesa, 
do séc. XX. Profusa decoração gravada 
de motivos vegetalistas, com escudo 
liso com inciais “M L” e data 
de 25.10.04. Interior a dourado. 
Com marca de contraste de Chester, 
em uso em 1903, de 925 milésimos. 
Com elemento de suspender. 
Sinais de uso, riscos, amolgadelas 
e defeito no fecho. 
Peso aprox.: 48 g.; Comp. aprox.: 13 cm.
€ 200 / € 400

476
Porta “lorgnon” em prata inglesa, 
do séc. XX. Profusa decoração de 
enrolamentos e motivos florais, 
com reserva ao centro com inscrição 

475 477

476

478

“Presented to Mrs. Creak by the committee 
& members of the croydon / Ladies 
swimming club on her retirement 1907”. 
Com marca de contraste de Chester, 
em uso em 1901, de 925 milésimos 
e marca de ourives William Neale 
da mesma época. Com suporte. 
Sem tampa, amolgadelas e defeitos.
Peso aprox.: 62 g. Comp. aprox.: 17 cm.
€ 200 / € 400

477
Porta “lorgnon” em prata inglesa, 
do séc. XX. Profusa decoração 
gravada de enrolamentos vegetalistas. 
Com reserva circular com monograma 
ao centro. Com elemento de suspender. 
Com diferentes marcas de contraste 
de Birmingham, sendo o porta lorgnon 

com marca de contraste em uso 
em 1901 e o elemento de suspender 
com marca de contraste de 1914, 
de 925 milésimos. 
Sinais de uso e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 86 g.; Comp. aprox.: 15,2 cm.
€ 200 / € 400

478
Porta “lorgnon” em prata inglesa, 
séc. XIX. Decoração guilhochada, 
com reserva com timbre estrangeiro 
do Clã escocês “MacLeod” e mote 
“Hold Fast” e iniciais. Com marca de 
contraste de Londres, em uso em 1867, 
de 925 milésimos. Amolgadelas, 
fissura, defeito no fecho. 
Peso aprox.: 66 g.; Comp. aprox.: 14,5 cm.
€ 200 / € 400

257
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479
Faqueiro em prata portuguesa, do séc. XIX, 
modelo meia cana, completo para 12 
pessoas, composto por 12 colheres de 
sopa, 12 facas de carne, 12 garfos de carne, 
12 colheres de sobremesa, 12 facas de 
sobremesa, 12 garfos de sobremesa, 12 
colheres de chá, 1 concha para açúcar e 7 
talheres de servir. Com marca de contraste 
do Porto em uso em 1881 a 1886 e marca de 
ourives J.O.COSTA (P-435.0), atribuível a João 
de Oliveira e Costa, datável de 1877 a 1881. 
Em caixa de madeira. Sinais de uso, 
gastos e pequenos defeitos.
Peso aprox. total: 4356 g.
€ 2.000 / € 4.000

480
Faqueiro em metal prateado CHRISTOFLE, 
modelo “Chinon”, composto por 12 colheres 
de sopa, 12 facas de carne, 12 garfos de 
carne, 12 colheres de sobremesa, 12 facas 
de sobremesa, 12 garfos de sobremesa, 
12 colheres de chá, 12 colheres de café e 
5 talheres de servir. Em estojo em madeira 
de raiz, com aplicação de monograma na 
tampa, interior forrado a veludo encarnado. 
Marcado. Sinais de uso. (101)
Este modelo “Chinon”, também denominado 
de “Fillet” ou “Vieux Paris”, foi inspirado 
no estilo do reinado de Louis Phillipe e 
começou a ser comercializado por volta de 
1862, deixando de ser vendido em 2016.
€ 2.000 / € 4.000

480

479

480

479
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481
Parte de serviço de copos em cristal Atlantis. 
Composto por 11 copos de água, 14 copos 
de vinho branco, 12 copos de vinho tinto, 
11 copos de vinho do Porto, 12 copos 
de licor e 11 taças de champanhe. 
Decoração parcialmente facetada. 
Não marcados. Minúsculas falhas. (71)
Alt. aprox.: 15,5 cm. 
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 600 / € 1.200

482
Par de garrafas em cristal inglês com aros 
em prata da Casa Leitão & Irmão. Decoração 
lapidada e facetada. Com marca de contraste 
do Porto (Águia), 1º título, de 916 milésimos. 
Marcadas “Webb England”. Sinais de uso, 
pequenas falhas e riscos. (2)
Alt. aprox.: 28 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de Monsaraz
€ 150 / € 300

483
Conjunto de garrafa com tampa e copo 
em vidro D. Maria. Decoração de motivos 
florais a dourado. Gastos e sinais de uso. (2) 
Alt. aprox. máx.: 23,5 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 100 / € 200

484
Parte de serviço de copos em cristal Atlantis 
composto por 24 copos de água, 
24 de vinho branco, 24 de vinho tinto 
e 23 de champanhe. Marcados. 
Sinais de uso. (95)
Dim. aprox. máx.: 24,3 cm.
€ 300 / € 600

481

483

482

484
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485
Par de castiçais em prata portuguesa, séc. XIX. Fustes 
torneados, decorados com gravação de folhas e frisos 
de estriados, assentes sobre quatro pés em forma de garra. 
Com marca de contraste de Guimarães (G-18.9), 
usada entre 1834 e 1851, e marca de ourives “IC” (G-67.0), 
atribuível a José Coelho de Oliveira, da mesma época. 
Riscos e pequenas amolgadelas. (2)
Peso aprox.: 548 g.; Alt. aprox.: 18,5 cm.
€ 400 / € 800

 
486
Salva em prata portuguesa, séc. XIX. Aba vazada de gradinha 
decorada com flores e motivos vegetalistas. Fundo com 
decoração gravada com flores e motivos vegetalistas. 
Assente sobre três pés recortados terminando em pata 
de animal. Com marca de contraste do Porto (P-40.0c) 
e marca de ourives (P-507.0a), atribuível a Manuel José Pereira 
da Silva, da mesma época. Riscos, defeito na gradinhas 
e sinias de uso. 
Peso aprox.: 734 g.; Diam. aprox.: 29,5 cm.
€ 600 / € 1.000

 
487
Tabuleiro circular de gradinha em prata portuguesa, trabalho 
do séc. XIX/XX. Fundo liso, gradinha com elementos estilizados 
e bordo moldurado, com duas asas laterais. Marca 
de contraste do Porto (Javali II), de 833 milésimos. 
Pequenas amolgadelas, riscos e sinais de uso.
Peso aprox.: 1134 g.; Comp. aprox.: 40 cm.; 
Diam. aprox.: 31 cm.
€ 500 / € 1.000

488
Galheteiro em prata, trabalho atribuível ao séc. XIX, 
com duas galhetas em vidro. Decoração de gradinha, 
tendo ao centro coluna vazada, com pega. Assente sobre 
quatro pés vazados. Galhetas com decoração de motivos 
vegetalistas e estilizados a dourado. Sem marcas, ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, alínea 
c). Gastos, sinais de uso e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 615 g.; Alt. aprox.: 28,5 cm.
€ 300 / € 600

 
489
Salva em prata portuguesa, trabalho do séc. XIX, à maneira 
do séc. XVII/XVIII. Fundo liso, bordo decorado com pequenas 

flores e motivos vegetalistas estilizados, assente sobre três pés 
de garra e bola. Marca de contraste do Porto (P-29.0a), 
em uso de 1839 a 1843, marca de ourives APC (P-162.0 
ou variante), não identificável, datável de 1836 a 1853. 
Pequenos defeitos e riscos.
Peso aprox.: 1356 gr.; Diam. aprox.: 36,5 cm.
€ 700 / € 1.200 

490
Salva em prata portuguesa, séc. XIX. Fundo com decoração 
de frisos guilhochados. Assente sobre três pés vazados. Com 
marca de contraste do Porto (P-28.0a), datável de 1810 a 1839 
e marca de ourives ilegível. Amolgadelas, riscos e defeitos.
Peso aprox.: 884 g., Diam. aprox.: 34 cm.
€ 400 / € 800 

 
491
Leiteira em prata portuguesa, do séc. XIX. Corpo liso com 
decoração de friso estriado. Botão da tampa em forma 
de urna. Com marca de XI dinheiros (L-62.0), 1º título, 
da contrastaria de Lisboa, em uso de 1804 a 1870 e marca 
de ourives atribuível a Gregório José Pinto, datável de 1804 
a 1848. Pequenos defeitos e sinais de uso.
Peso aprox.: 466 g.; Alt. aprox.: 22,5 cm.
€ 250 / € 500 

 
492
Leiteira em prata portuguesa, séc. XIX, assente em quatro 
pés de garra. Corpo e tampa decorados com frisos estriados. 
Com marcas do Porto (P-22 ou 23), em uso em 1810-1822, e 
ourives AlS (P-140), entre 1783-1836. Sinais de uso e defeitos.
Peso aprox.: 512 g, Altura aprox.: 15 cm
€ 200 / € 400 

 
493
Base para galheteiro em prata portuguesa, séc. XIX, 
com suporte para duas galhetas e dois saleiros. Base 
em bandeja de gradinha elíptica, assente sobre quatro pés 
esféricos, com suporte para galhetas em gradinha vazada. 
Pega central em forma de coluna facetada encimada por 
esfera. Com marcas de contraste de Lisboa (L-38.0b ou 
variante), em uso de 1810 a c.1822, marca de ourives ilegível, 
remarcado com cabeça de velho. Par de galhetas e par 
de saleiros adaptados em vidro com decoração lapidada. 
Pequenos defeitos, amolgadelas e sinais de uso.
Peso aprox.: 780 gr.; Alt. aprox.: 29 cm.
€ 500 / € 1.000
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494
RICARDO ANGÉLICO
(n. 1973)
“Vista-Panorâmica-do-Palácio-Comercial-
de-Berna”
Óleo sobre papel praparado montado 
em tela
Verso assinado e datado de 2004
Dim. aprox.: 50 x 70 cm.
Verso com informações sobre a obra.
€ 300 / € 600

495
ROCHA PINTO
Carlos Guilherme Brito da Rocha Pinto 
(n. 1951)
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 2002 (frente e verso)
Dim. aprox.: 60 x 50 cm.
Verso com informações sobre a obra.
€ 300 / € 500

494

495
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496
JOÃO QUEIROZ
(n.1957)
Óleo sobre tela 
Verso assinado e datado de 2005
Dim. aprox.: 115,5 x 89 cm.
€ 2.500 / € 5.000

496
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497
LIMA DE FREITAS
José Lima de Freitas 
(1927-1998)
Nu feminino
Óleo sobre tela
Assinado e datado de 1970
Dim. aprox.: 50 x 73 cm.
Emoldurado.
€ 600 / € 1.200

498
FRANCISCO SIMÕES 
(n.1946)
Torso masculino
Escultura em várias pedras
Assinada e datada de 1989
Comp. aprox.: 54 cm.
€ 4.000 / € 8.000

499

497

498
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501
BUAL
Artur Bual 
(1926-1999)
 Nú feminino
Óleo sobre aglomerado 
de madeira
Assinado
Dim. aprox.: 177,5 x 64,5 cm.
€ 2.000 / € 4.000

499
Reprodução da obra 
“La Petite Danseuse 
de Quatorze Ans”
Escultura em bronze policromado
Assente sobre base em mármore
Ostenta assinatura “Degas”, 
com marca de fundidor
Dim. aprox. total: 38,3 x 18,2 x 13,2 cm.
€ 1.500 / € 2.500

500
Figura feminina
Escultura em bronze, 
segundo original 
de Alberto Giacometti
Assente sobre base em mármore
Alt. aprox. escultura: 44,5 cm.; 
Alt. aprox. total: 49 cm.
Com marca de garantia de bronzes 
de Paris.
€ 300 / € 500

500

501
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502
FRÉDÉRIC BRULY BOUABRÉ 
(1923 - 2014)
Conjunto de 30 desenhos
Caneta e lápis de cor sobre cartão
Versos assinados e datados de 3 e 4-2-2008
Dim. aprox.: 15,5 x 20,5 cm. 
Não emoldurados.
€ 3.000 / € 6.000

502
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504
CHICHORRO
Roberto Chichorro 
(n.1941)
Óleo sobre tela
Assinado e datado de 2010
Dim. aprox.: 60 x 50 cm. 
Verso com dedicação. 
€ 1.500 / € 2.500

503
CHICHORRO
Roberto Chichorro 
(n.1941)
Figuras femininas
Óleo sobre tela
Assinado e datado de 2001
Dim. aprox.: 70 x 50 cm.
€ 1.500 / € 2.500

503

504
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505
Pulseira rija em ouro tricolor de 800 ml, 
simulando três. Com contraste do Porto, 
em uso desde 1985. Sinais de uso e riscos.
Peso aprox.: 44 g.; Comp. aprox.: 7,5 cm.
€ 1.100 / € 2.200 

506
Conjunto de sete pulseiras “escravas” 
lisas em ouro de 800 ml. Com contrastes 
de Lisboa, em uso em 1938 a 1984. 
Sinais de uso e riscos. (7)
Peso aprox.: 75 g. 
€ 1.800 / € 3.600

507
Colar em ouro de 800 ml, 
com elementos centrais em motivos 
estilizados, cravejadas com safiras, 
pérolas e 16 diamantes em talhe antigo 
de brilhante, com o peso total aproximado 
de 0,45 ct. Com contraste do Porto, 
em uso em 1938 e 1984. Sinais de uso.
Peso aprox.: 19 g.; Comp. aprox.: 48 cm.
€ 600 / € 1.000

508
Colar em ouro de 800 ml, em, fio de malha 

de barbela, contas de filigrana e 8 pérolas 
de cultura de 6,5 mm. Com contraste 
do Porto, em uso desde 1985. 
Sinais de uso.
Peso aprox.: 18 g.; Comp. aprox.: 42 cm.
€ 300 / € 600

509
Colar em ouro de 800 ml, com tubos 
canelados em ondulado. Com contraste do 
Porto, em uso desde 1985. Sinais de uso.
Peso aprox.: 43,4 g.; comp. aprox.: 49,5 cm.
€ 1.000 / € 2.000 

510
Conjunto de colar e pulseira em ouro 
de 800 ml, malha com elos esféricos lisos. 
Com contraste do Porto, em uso desde 
1985. Sinais de uso. (2)
Peso aprox.: 32,3 g.; 
Comp. aprox.: 43 cm. e 19,5 cm.
€ 780 / € 1.560

511
Medalha relicário em ouro de 750 ml 
e platina de 850 ml, cinzelada 
com cabeça de cavalo e enrolamento 
vegetalistas em relevo, cravejada 

com rubis e diamantes em talhe rosa, 
sendo o verso gravado com monograma. 
Remarcada pela Contrastaria de Lisboa, 
em uso desde 1985. Sinais de uso.
Peso aprox.: 10,8 g.; Diam.: aprox.: 3 cm.
€ 800 / € 1.600

512
Medalha em cristal de rocha gravado 
com imagem de Nossa Senhora, 
com moldura gomada. 
Com friso de onixes, pérolas 
naturais e diamantes em talhe rosa, 
montagem em platina de 800 ml 
e ouro de 800 ml. Remarcada pela 
Contrastaria de Lisboa, em uso desde 1985. 
Falhas e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 10,3 g.; Comp. aprox.: 5 cm.
€ 600 / € 1.200

513
Conjunto de colar e pulseira em ouro 
de 800 ml, malha de sete fios entrelaçados. 
Com contraste do Porto, em uso desde 
1985. Sinais de uso. (2)
Peso aprox.: 128,4 g.; 
Comp. aprox.: 46,4 cm. e 19,7 cm.
€ 3.100 / € 6.200

505 506
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514
Serviço de chá e café em prata portuguuesa, séc. XIX/XX, 
composto por bule, cafeteira, leiteira, açucareiro com tampa 
e tabuleiro. Corpos bojudos, gomados, decorados com friso 
moldurado. Asas em forma de enrolamentos e aletas. 
Tabuleiro moldurado por friso duplo, com pegas em forma de aletas. 
Com marca de ourives do Porto (Javali II), de 833 milésimos 
e marca de ourives da Guia, Lisboa. Sinais de uso, 
riscos e pequenos defeitos. (5)
Peso aprox.: 4060 g.; 
€ 2.000 / € 4.000

 
515
Serviço de chá e café em prata portuguesa, séc. XX. 
Composto por bule, cafeteira, açucareiro, leiteira e tabuleiro. 
Profusa decoração de enrolamentos vegetalistas e florais. 
Com marca de contraste do Porto, (Águia), 833 milésimos, 
ourivesaria Topázio. Riscos e pequenos defeitos. (5)
Peso aprox.: 1824 g.; Alt. aprox. máx.: 15 cm.; 
Diam. aprox. tabuleiro: 34 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de Palmela
€ 600 / € 1.200

514

 
516
Par de jarras em faiança portuguesa, fabrico atribuível 
a Rocha Soares, com aplicações em prata Leitão e Irmão, 
séc. XX. Decoração em tons de azul representando motivos florais 
e vegetalistas. Com marcas de contraste de Lisboa (Águia), 
de 833 milésimos. Pequenos defeitos e “craquelé”. (2)
Alt. aprox.: 21 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de Palmela
€ 100 / € 150

517
Serviço de chá e café “tête-à-tête” em prata portuguesa, 
séc. XIX/XX, composto por bule, cafeteira, leiteira, açucareiro, 
tabuleiro, pá para açúcar e coador. Corpo decorado com flores, 
motivos vegetalistas e concheados. Tabuleiro de formato rectangular 
com duas asas laterais decoradas com flores. Marca de contraste 
do Porto (Javali II), de 833 milésimos. Pequenas amolgadelas, 
sinais de uso e riscos. (7)
Peso aprox.: 2414 gr.; Comp. tabuleiro aprox.: 65 cm.
€ 1.000 / € 2.000
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Redoma

519

518
São Miguel, escultura do séc. XVIII, em 
alabastro. A figura está representada 
trajando vestes militares romanas, de pé, 
pisando o diabo e segurando cartela na 
mão esquerda. Assente sobre base vazada 
decorada com concheado e enrolamentos. 
Com furação para suspender. Vestígios de 
dourado e policromia. Partida e colada, 
gastos, falhas e defeitos.
Alt. aprox.: 28 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 300 / € 600

519
Nossa Senhora com Menino Jesus, 
escultura do séc. XVIII, em marfim 
de hipopótamo. Nossa Senhora está 
representada de pé sobre nuvens 
e cabeças de anjos aladas segura Menino 
Jesus sentado, desnudo, abençoando com 
mão direita e segurando bola do mundo na 
mão esquerda. Com coroas e cruz florida 
em prata, sem marcas, ao abrigo 
do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de 

518

setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Em redoma de vidro e madeira exótica, 
sendo a base da redoma decorada com 
folhagens. Falhas na redoma. Base com pé 
partido e colado e pequenos defeitos.

Peso prata aprox.: 18 g.; Alt. aprox. 
escultura.: 26 cm.; Alt. aprox. total: 28,5 cm. 
Alt. aprox. redoma: 30 cm.
€ 1.500 / € 3.000

520
Jesus Cristo crucificado, escultura 
indo-portuguesa, do séc. XVIII, em marfim. 
A figura está representada em agonia, 
usando cendal drapeado preso à cintura 
por cordão com nó de laçada. Braços 
de fabrico posterior. Restauros, faltas, 
falhas e defeitos. 
Alt. aprox.: 19,5 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 600 / € 1.200
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521
Menino Jesus do tipo Salvador do Mundo, 
escultura indo-portuguesa, do séc. XVII, 
em marfim. Muitas faltas, falhas 
e defeitos.
Alt. aprox.: 10,5 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 300 / € 500

522
Menino Jesus, do tipo Salvador do Mundo, 
escultura indo-portuguesa, do séc. XVII, 
em marfim. Menino Jesus está 
representado de pé a abençoar com 
a mão direita e segurando a bola do Mundo 
na mão esquerda. Assente sobre base 

520

521

522

em madeira entalhada decorada 
com coração ao centro, com vestígios de 
dourado. Com coroa. Restauros 
e pequenos defeitos.
Alt. aprox. marfim: 13,5 cm.; 

Alt. aprox. total: 19,5 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 1.500 / € 3.000
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526
Jesus Cristo, escultura em marfim. 
A figura está representada em agonia 
usando cendal drapeado preso 
à cintura por cordão com nó de laçada. 
Cruz e legenda “INRI” em marfim. 
Faltas e pequenas falhas.
Alt. aprox. Cristo: 19 cm.; 
Alt. aprox. total: 45 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 400 / € 600

  523
Jesus Cristo jansenista crucificado, 
escultura indo-portuguesa, do séc. XVII, 
em marfim. A figura está representada 
em agonia, usando cendal drapeado preso 
à cintura por cordão com nó de laçada. 
Cruz em pau-santo, com resplendor 
e terminais em madeira entalhada, vazada 
e dourada. Peanha decorada com flor 
e motivos vegetalistas. Com legenda “INRI” 
e resplendor em prata, sem marcas, ao 
abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 
de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Faltas, falhas e defeitos. 526

525

524

523

Peso aprox.: 20 g.; Alt. aprox. Cristo: 18 
cm.; Alt. aprox. total: 95 cm.
€ 200 / € 400

524
Nossa Senhora das Graças, escultura 
em marfim, assente sobre base em prata 
dourada e madeira. Base com marca 
de contraste do Porto (Javali II), de 833 
milésimos. Defeitos.
Alt. aprox. total: 13 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 150 / € 250

525
São Cristóvão carregando Menino Jesus, 
placa de suspender em alto e baixo-relevo, 
do séc. XIX, em marfim parcialmente 
dourado. Assinada “C.A. Jacob” (?). Com 
vestígios de policromia, gastos e pequenas 
falhas.
Dim. aprox.: 7 x 4,7 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 200 / € 300
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527
Calvário, placa em porcelana 
com decoração policromada e dourada. 
Com marca a azul “N” coroado e indicação 
“Made in France”. 
Moldura em cabedal lavrado com friso 
de enrolamentos vegetalistas. Defeitos 
na moldura e gastos.
Dim. aprox. total: 27,5 x 21cm.
€ 200 / € 400

528
Jesus Cristo crucificado, escultura 
em madeira policromada. A figura está 
representada morta usando cendal 
drapeado preso à cintura por cordão. 
Cruz em pau-santo. Com resplendor. 
Faltas, gastos, falhas e defeitos.
Peso aprox.: 12 g.; Alt. aprox. 
Cristo: 23,5 cm.; Alt. aprox. total: 72,5 cm.
€ 300 / € 600

527

528
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529
Tabuleiro elíptico em prata portuguesa, 
séc. XIX/XX. Aba decorada com 
concheados, medalhões e motivos 
vegetalistas. Com marca de contraste 
do Porto (Javali II), de 833 milésimos. 
Riscos e pequenos defeitos. 
Peso. aprox.: 1564 g.; 
Comp. aprox.: 63 cm. 
€ 600 / € 1.200 

530
Par de jarras em prata portuguesa, 
séc. XIX/XX. Bordo com friso de perlado. 
Decoração relevada com folhas 
e reservas com motivos florais e vegetalistas. 
Bases decoradas com friso de motivos 
estilizados. Com marcas de contraste 
do Porto (Javali II), de 833 milésimos. 
Com enchimento. Pequenas amolgadelas, 
riscos e sinais de uso. (2)
Peso aprox. total: 882 g.; 
Alt. aprox.: 31,5 cm.
€ 300 / € 600

 
531
“Bombonnière” em prata portuguesa, 
trabalho do séc. XIX. Corpo decorado 
com motivos florais, vegetalistas 
e enrolamentos e com faixa de gradinha 
vazada. Marca de contraste do Porto 
(P-29.0a), em uso de 1839 a 1843 
e marca de ourives DJF (P-239.0), 
atribuível a Domingos João Ferreira, 
datável de c.1836 a 1861. 
Pequenos defeitos, sinais de uso e riscos.
Peso aprox.: 598 g.; 
Alt. aprox.: 20 cm.
€ 300 / € 600

 
532
Conjunto de açucareiro e cafeteira 
em prata portuguesa, final do séc. XIX. 
Profusa decoração com enrolamentos 
vegetalistas e concheados. Com marcas 
não identificados, com mais de 50 anos, 
ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Pequenos defeitos e riscos. (2)
Peso aprox.: 1648 g.; 
Alts. aprox.: 19,5 cm. e 24,5 cm.
€ 800 / € 1.600

  
533
Salva de gradinha em prata portuguesa, 
séc. XIX. Gradinha decorada com 
enrolamentos vegetalistas e flores. 
Fundo gravado com elementos vegetalistas 
e outros motivos estilizados. Assente 
sobre três pés de garra com folhagens. 
Com marca do Porto (P-32.0 ou variante), 
usada em 1843 e 1853 e marca de ourives 
“JM” (P-355.0), da mesma época. 
Riscos e sinais de uso. 
Peso aprox.: 1356 g; 
Diam. aprox.: 35,5 cm.
€ 800 / € 1.600 

 
534
Serviço de chá e café em prata portuguesa, 
séc. XIX/XX, composto por cafeteira, bule, 
leiteira e açucareiro com tampa. Corpos 
profusamente decorados em relevo 
com aletas, enrolamentos, flores e motivos 
vegetalistas. Tampas repetindo a mesma 
decoração, sendo o botão a tampa 
em forma de concheado estilizado. 
Pegas em forma de enrolamentos 
vegetalistas. Assentes sobre quatro pés 
de enrolamento, parcialmente vazados. 
Com marcas de contraste do Porto 
(Javali II), de 833 milésimos. Mínimas 
amolgadelas, riscos e sinais de uso. (4)
Peso total aprox.: 1980 g.; 
Alt. aprox. máx.: 21,5 cm.
€ 1.000 / € 2.000
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536
Autor não identificado
Paisagem com figuras femininas
Óleo sobre tela
Assinado “C. JEANDELE”
Dim. aprox.: 61,5 x 52 cm.
€ 1.000 / € 2.000

535
Segundo original de Niccolo Ricciolini
Alegoria à Esperança e Felicidade
Óleo sobre tela
Dim. aprox.: 65 x 53 cm.
Restauros e “craquelé”.
€ 800 / € 1.600

535

536
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537
Oficina portuguesa do séc. XVII/XVIII
Sagrada Família
Óleo sobre tela
Não assinado
Dim. aprox.: 68 x 93 cm.
Restauros.
Proveniência: Quinta Sant’Anna, Lisboa
€ 2.000 / € 4.000

538
Oficina europeia
Figura feminina
Óleo sobre tela
Dim. aprox.: 41 x 33 cm
Restauros. “Craquelé”. 
€ 300 / € 500

537

538
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539
Leiteira em porcelana chinesa da Companhia das Índias, 
reinado Qianlong (1736-1795). Decoração a azul sob 
vidrado representando motivos florais.Tampa em prata sem 
marcas de contraste, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de Setembro - art. 2º, nº2, alínea c). 
Pequenas falhas e gastos.
Peso aprox.: 31 gr; Alt. aprox.: 17, 5 cm.
€ 80 / € 160

540
Leiteira em porcelana chinesa da Companhia das Índias, 
reinado Qianlong (1736-1795). Corpo ligeiramente 
gomado, com decoração a azul sob vidrado e dourado 
representando paisagem fluvial com pagodes e figuras. 
Asa dupla entrelaçada terminando em motivos vegetalistas 
em relevo. Tampa em prata dourada sem marcas 
de contraste, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de Setembro - art. 2º, nº2, alínea c). 
Gastos e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 22 gr; Alt. aprox.: 14,5 cm.
€ 60 / € 120 

 
541
Tabuleiro de gradinha em prata portuguesa, séc. XX, 
de formato rectangular com os cantos cortados. 
Com fundo liso, assente sobre quatro pés de garra. 
Com marca de garantia de Lisboa (Águia), de 833 
milésimos. Pequenas amolgadelas, riscos 
e ligeiras oxidações.
Peso aprox.: 4546 g.; Comp. aprox.: 56 cm.
€ 1.600 / € 3.000 

 
542
Conjunto de cafeteira e açucareiro em prata portuguesa, 
séc. XX. Corpo liso decorado com frisos estriados. Pega e 

botões das tampas em pau-santo torneado. Com marcas 
de contraste do Porto (Águia), de 833 milésimos. 
Pequenas amolgadelas, riscos e sinais de uso. (2)
Peso total aprox.: 1082g. Alts. aprox.: 18 cm. e 26,5 cm.
€ 400 / € 800

  
543
Serviço de chá e café em prata portuguesa, séc. XX, 
da Casa Leitão & Irmão, composto por bule, 
cafeteira, açucareiro e leiteira. Corpo parcialmente 
gomado, com asas e botão da tampa em madeira. 
Com marca de contraste do Porto (Águia), de 833 
milésimos e marca de ourives da mesma época, 
comercializado pela Casa Leitão & Irmão. 
Sinais de uso, pequenas amolgadelas e riscos. (4)
Peso aprox.: 3138 g.; Alt. máx. aprox.: 22,5 cm.
€ 1.200 / € 2.000

 
544
Taça em prata portuguesa, século XIX, com friso de flores 
e motivos vegetalistas. Com marcas do Porto (P-35.0), 
atribuível a Manuel da Silva usada entre 1853 e 1855, 
e marca de ourives de difícil leitura. 
Defeitos e sinais de uso.
Peso aprox.: 1102 g, Diam. aprox.: 29 cm. 
€ 500 / € 1.000

545
Salva de bordo recortado em prata, do século XX. 
Bordo decorado em relevo com aletas 
e concheados. Aba com decoração gravada de aletas, 
enrolamentos e motivos estilizados. Sem marcas, 
ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de setembro - 
art. 2º, nº 2, alínea c). Restauros, pequenos defeitos e sinais 
de uso.
Peso aprox.: 1470 g.; Diam. aprox.: 43 cm.
€ 400 / € 800

539

540
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546
ATTIILIO PRATELLA 
(1856-1949)
Paisagem de Nápoles 
com pescadores e barcos
Óleo sobre madeira
Assinado
Dim. aprox.: 20,5 x 36,5 cm.
€ 1.000 / € 2.000

546

547
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548
ROGÉRIO AMARAL 
(1927-1996)
Porto com barcos
Óleo sobre platex
Assinado e datado de 1953
Dim. aprox.: 46 x 55 cm.
€ 3.000 / € 6.000

547
SÉRGIO TELLES
(n.1936)
“Lisboa, Campo das Cebolas”
Óleo sobre madeira
Assinado, verso assinado 
e datado de 2001
Dim. aprox.: 27 x 35 cm.
€ 800 / € 1.600

548
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550
Jose Maria MELLADO (n.1966)
“Lago y Pato. Islandia” 
Fotografia “giclée” - pigmentos minerais 
encapsulados em resina, sobre papel
Edição n.º 1/5 (2006)
Dim. aprox.: 96 x 200 cm.
Esta obra vem acompanhada por um 
certificado de autenticidade passado pela 
Galería María Llanos e por um livro do autor 
“silence and light / el silencio y la luz”, onde 
a obra vem ilustrada na pág. 48/49.
€ 1.500 / € 2.500

551
GUILLARD
Henri Vincent 
(1902 - 1980)
“Plateau Vaudois”
Óleo sobre platex
Assinado
Dim. aprox.: 37 x 58 cm.
Verso com etiqueta com informações 
sobre a obra.
€ 300 / € 500

549
VICTOR CÂMARA 
(1921 - 1998)
Paisagem da Lagoa das Sete Cidades 
com a Estrada de Hortênsias - Vista do 
Rei
Óleo sobre tela
Não assinado
Dim. aprox.: 90 x 120 cm.
Verso com carimbo de leilão 
autenticando a obra. 
Proveniência: Quinta Sant’Anna, Lisboa
€ 2.000 / € 3.000

549
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552
Tabuleiro em metal prateado CHRISTOFLE. Bordo de friso estriado. Pegas em forma de aleta. 
Marcado. Pequenos riscos e sinais de uso.
Comp. aprox.: 54 cm.
€ 200 / € 400

553
Conjunto de dez pratos para pão em metal prateado CHRISTOFLE. Bordo de friso estriado. 
Marcados. Riscos e sinais de uso. (10)
Diam. aprox.: 13 cm.
€ 500 / € 1.000 

554
Conjunto de dez pratos marcadores em metal prateado CHRISTOFLE, modelo ALBI. Fundo 
decorado com friso estriado. Marcados. Riscos e sinais de uso. (10)
Diam. aprox.: 30 cm.
€ 1.500 / € 3.000

 
555
Prato de servir em prata portuguesa, séc. XX, com bordo perlado. Com marca de contraste de 
Lisboa (Águia), de 833 milésimos. Riscos, gastos e sinais de uso.
Peso aprox.: 946 g. Diam. aprox.: 37,5 cm.
€ 300 / € 600 

556
Conjunto de seis pratos marcadores em prata mexicana, de bordo liso. Com indicação “Sterling” 
e 925 milésimos. Com mais de 50 anos, sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Sinais de uso, riscos e pequenas amolgadelas. (6)
Peso aprox.: 2836 g.; Diam. aprox.: 28 cm.
€ 1.000 / € 2.000 

  
557
Travessa em prata protuguesa da Casa Leitão & Irmão, séc. XX. Bordo decorado com friso perlado. 
Com marca de contraste de Lisboa, 1º título, 916 milésimos e marca de ourives da Casa Leitão & 
Irmão. Sinais de uso e riscos.
Peso aprox: 894 g.; Comp. aprox.: 40 cm.
€ 300 / € 600

   
558
Grande taça em prata inglesa, de final do séc. XIX. Bordo recortado decorado com aletas, 
motivos estilizados e cabeças de “putti”. Corpo com decoração relevada de aletas, flores, motivos 
vegetalistas, godrões e perlado. Com marcas de contraste de Londres, em uso em 1898 e marca 
de ourives 
da mesma época. Sinais de uso, riscos e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 1222 g.; Diam. aprox.: 28,5 cm.
€ 600 / € 1.200
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561
ALEIJDA WOLFSEN 
(1648-1692)
Criança com ovelha
Óleo sobre tela
Assinado
Dim. aprox.: 53,5 x 44,5 cm.
Verso com inscrições.
€ 1.500 / € 3.000

560
“A Sopa de Arroios”, reprodução de gravura de Domingos 
Sequeira que “Representa a distribuição do alimento, q. se 
Repartia no Cruzeiro de Arroios aos infelizes emigrados q. 
desampararão as suas terras assoladas pelo Exército Francez 
na invasão de Outubro de 1810 e forão acolhidos, hospedados, 
e sustentados pelos moradores de Lisboa com o mais louvável 
patriotismo, e humanidade. // “Publicada em Lisboa em 
17 de Desembro de 1813”. Emoldurada. Pequenos defeitos.
Dim. aprox. mancha: 49,5 x 78,5 cm.
€ 400 / € 800

559
Robert Four
“Jeune Fauconnière”
Tapeçaria Aubusson em lã policromada 
representando jovem falcoeira
Edição 2/8
Dim. aprox.: 75 x 96 cm.
€ 500 / € 800

559

560
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562
Atribuído a DOMINGOS SEQUEIRA 
Domingos António de Sequeira 
(1768-1837)
Esboço dois Putti
Grafite sobre papel
Não assinado
Dim. aprox.: 14,5 x 15,5 cm.
Manchas e defeitos.
Proveniência: Quinta de Sant’ Anna, Lisboa
€ 400 / € 600

561

562
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564
JOÃO GALRÃO 
(n. 1975)
“Trying to be an architect 2” (estudo)
Série: Monuments of Happiness 
(Monumentos de Felicidade)
Acrílico sobre papel 
Assinado e datado de 2013 no verso
Dim. aprox.: 74 x 38 cm
Com certificado de autenticidade. Falta 
do vidro na moldura.
€ 400 / € 800

563
JOÃO GALRÃO 
(n. 1975)
“Trying to be an architect 1” (Estudo)
Série: Monuments of Happiness 
(Monumentos de Felicidade)
Acrílico sobre papel
Datado de 2013 
Dim. aprox.: 74 x 38 cm.
Com certificado de autenticidade.
€ 400 / € 800

563

564
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565
CHARTERS D’ AZEVEDO
Pedro Charters D’Azevedo
(n.1946)
“Hoje é já outro dia”
Acrílico sobre tela
Assinado 
Dim. aprox.: 120 x 100 cm.
€ 1.000 / € 2.000
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566
ESPIGA PINTO
José Manuel Espiga Pinto
(1940-2014)
Figura com carroça
Tinta sobre madeira
Assinado e datado de 1964
Dim. aprox.: 90 x 119 cm.
Verso com inscrição da Cooperativa Árvore.
Proveniência: Quinta Sant’Anna, Lisboa
€ 800 / € 1.600
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567
Hitoshi TAKEMOTO 
(c.1946)
Palmela
Óleo sobre tela
Assinado
Dim. aprox.: 90 x 115 cm.
€ 1.000 / € 2.000



294

 
568
Salva de bordo recortado em prata 
portuguesa e ouro, séc. XX. 
Bordo decorado com enrolamentos, 
concheados e motivos estilizados. 
Com marca de contraste do Porto 
de artefactos mistos em prata e ouro, 
em uso desde 1938 e marca de ourives 
de Manuel Alcino. Riscos e sinais de uso.
Peso aprox.: 1110 g.; 
Diam. aprox.: 37,5 cm.
€ 600 / € 1.000

 
569
Par de castiçais em prata portuguesa, 
séc. XIX/XX. Decoração relevada de flores 
e motivos de padrão. Com marca de 
contraste do Porto (Javali II), de 833 
milésimos e marca de ourives Eduardo 
Baptista. Restauros, amolgadelas, 
sinais de uso e defeitos. (2)
Peso aprox.: 510 g.; Alt. aprox.: 24 cm.
€ 250 / € 500 

  
570
Conjunto de seis lavabos em prata 
portuguesa, séc. XX. Bordo recortado 
decorado com motivo vegetalistas 
estilizados. Com marca de contraste 
do Porto (Águia), de 833 milésimos, 
e marca de ourives da mesma época, 
Alliança. Vestígios de dourado. 
Amolgadelas, defeitos, riscos e pontos 
de oxidação. (6)
Peso aprox.: 724 g.; Diam. aprox.: 10,5 cm.
€ 250 / € 500 

   
571
Molheira em prata inglesa, do séc. XX. 
Bordo recortado , pega em forma de 

enrolamento. Assente sobre três pés em 
forma de concheado estilizado terminando 
em pata de animal. Com marcas de 
contraste de Londres, de 925 milésimos, 
em uso em 1911 e marca de ourives 
da mesma época. Sinais de uso e riscos.
Peso aprox.: 238 g.; 
Comp. aprox.: 16,7 cm.
€ 150 / € 300

572
Moringue de barro, fabrico Caldas 
da Raínha, Bordalo Pinheiro, 
com montagens em prata. Sem marcas, 
ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Faltas e falhas na tampa, base e bico.
Alt. aprox.: 31 cm.
€ 100 / € 200

573
Salva em prata portuguesa, 
séc. XIX/XX. Bordo recortado e aba 
parcialmente vazada, decorada 
com perlados e motivos vegetalistas. 
Assente sobre três pés recortados 
e vazados. Com marca de contraste 
do Porto (Javali II), de 833 milésimos 
e marca de ourives de Joaquim Monteiro, 
da mesma época. Sinais de uso, 
pequenas amolgadelas e defeitos.
Peso aprox.: 992 g.; Diam. aprox.: 41 cm.
€ 500 / € 1.000

  
574
Salva em prata portuguesa, séc. XIX/XX. 
Bordo relevado e parcialmente vazado, 
decorado com enrolamentos vegetalistas 
e estilizados. Com marca de contraste 
do Porto (Javali II), de 833 milésimos. 
Riscos e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 608 g.; Diam. aprox.: 32,5 cm.
€ 280 / € 350
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574 A
Caixa para cigarros em prata de 925 
ml, séc. XX/XXI, com interior forrado 
a madeira. Com contraste do Porto 
(Águia) em uso desde 1985, 
e marca da Casa Topázio. 
Pequenos defeitos.
Peso aprox. total: 733 g.; 
Dim. 16 x 11 cm; 
€ 200 / € 400 

 
575
Salva em prata portuguesa, à maneira 
do séc. XVIII, de bordo ondulado, 
profusamente decorada com motivos 
florais, aletas, insectos e frisos de 
folhagens, tendo ao centro reserva 
com representação de perfil masculino 
com elmo. Com marcas de contraste 
do Porto (Javali II), de 833 milésimos 
e marca de ourives da mesma 
época. Defeitos e sinais de uso.
Peso aprox.: 546 g.; 
Diam. aprox.: 35 cm.
€ 300 / € 600 

576
Salva em prata, profusamente decorada 
com aletas, enrolamentos, padrão 
de treliça, flores, concheados 
e encordoado formando reserva 
central. Sem marcas de contraste, 
ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea c). Com argola 
de suspender. Riscos e sinais de uso.
Peso aprox.: 830 g.; 
Diam. aprox.: 35 cm.
€ 400 / € 800

577
Salva em prata, profusamente decorada 
com aletas, enrolamentos, flores 
e elementos estilizados. Sem marcas 
de contraste, ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, de 15 de setembro - art. 
2º, nº 2, alínea c). Com argola de 
suspender. Riscos, pequena fissura e 
sinais de uso.
Peso aprox.: 746 g.; 
Diam. aprox.: 33,5 cm.
€ 350 / € 600 

    

  
577 A
Palmatória em prata portuguesa, 
séc. XIX /XX. Decoração parcialemnte 
vazada, com motivos florais 
e vegetalistas. Com monograma. 
Com marcas de contraste do Porto, 
(Javali II), de 833 milésimos. 
Marca de ourives de Francisco Ferreira 
Valente. Defeito e amolgadelas.
Peso aprox.: 137 g; 
Comp. aprox.: 18,5 cm
€ 80 / € 120 

578
Par de palmatórias em prata 
portuguesa do séc. XIX/XX. 
Base oitavada com decoração 
parcialmente vazada com motivos 
florais e laços. Bordo decorado 
com friso de perlado. Pega em forma 
de enrolamento vegetalista e cabeça 
de animal estilizada. Com marcas 
de contraste do Porto (Javali II), de 833 
milésimos, e marca “Reis, Joalheiro 
Porto”. Sinais de uso e riscos. (2)
Peso aprox.: 413 g; 
Comp. aprox.: 20,5 cm.
€ 150 / € 300

574 A
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579
Par de brincos compridos séc. XIX em prata, cravejados 
com crisólitas e minas-novas (crisoberilos e quartzos). 
Sem contrastes, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, 
art. 2, nº 2, alínea c. Sinais de uso. (2)
Peso aprox.: 9,3 g.; Comp. aprox.: 5 cm.
€ 250 / € 500

580
Par de brincos compridos em ouro, trabalho italiano de finais 
do séc. XIX. Com dois micromosaicos representando ruinas 
e cravejados com diamantes em talhe rosa e 94 em talhe antigo 
de brilhante, com o peso total aproximado de 1,80 ct. 
Sem contrastes, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, 
art. 2, nº 2, alínea c. Restauros e defeitos. (2)
Peso aprox.: 13 g.; Comp. 5,4 m.
€ 800 / € 1.600

581
Alfinete “clip” da Casa Leitão & Irmão, em ouro de 800 ml, 
de formato rectangular, cravejado com grande quartzo citrino, 
rodeado por citrinos “Madeira” e ametistas. 
Com contraste de Lisboa, em uso em 1938 a 1984. 
Em estojo original. Sinais de uso.
Peso aprox.: 17,4 g.; Comp. aprox.: 3 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de Monsaraz
€ 400 / € 800

582
Fio em ouro em malha de cordão, séc. XIX, com marcas 
de ensaiador Municipal do Porto e marca de urives 
não identificável (parte de um cordão comprido). 
Junto com medalha oca em ouro de 800 ml, com contraste 
do Porto, em uso em 1938-84. Pequenos defeitos e riscos.
Peso aprox.: 32,8 g.; Comp. aprox.: cordão 96 cm; 
Comp. aprox. medalha; 3,5 cm.
€ 800 / € 1.600 

583
Alfinete de peito de formato quadrangular e par de brincos 
em ouro cravejados com esmeraldas; junto com pendente 
em ouro de 800 ml cravejado com 1/2 pérola e vidros verdes 
redondos. Com contrastre do Porto, em uso desde 1985 
e sem contrastes, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, 
art. 2, nº 2, alínea c. Defeitos e falhas. (4)
Peso aprox. total: 21,5 g.; Comp. aprox. brincos: 5 cm.; 
Comp. aprox. alfinete: 6 cm.
Proveniência: Colecção Condessa de Monsaraz
€ 600 / € 1.200

584
Colar em ouro de 800 ml, em malha com pequenas chapas 
lisas e granulado. Com contraste do Porto, 
em uso em 1938-84. Pequenos defeitos e riscos.
Peso aprox.: 26,3 g.; Comp. aprox.: 45 cm.
€ 630 / € 1.260

585
Pulseira em ouro de 800 ml, em malha de elos ovalados 
em fios entrelaçados. Contraste do Porto, 
em uso desde 1985. Sinais de uso.
Peso aprox.: 22,8 g.; Comp. aprox.: 19,5 cm.
€ 550 / € 1.100

586
Alfinete “Art Deco” em ouro e platina, cravejado com rubis 
sintéticos, diamantes em talhe rosa coroada e 2 em talhe 
antigo de brilhante. Sem contraste, ao abrigo do Decreto-Lei 
n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c. Pequenos restauros, 
sinais de uso e riscos.
Peso aprox.: 15,8 g.; Comp. aprox.: 5,5 cm.
€ 800 / € 1.600
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587
Parte de tecto do séc. XVIII em madeira 
pintada, representando armas Azevedo 
/ Pereira / Monteiro e quarto quartel não 
identificado. Brasão envolto em aletas, 
enrolamentos 
e motivos vegetalistas, encimado por cruz. 
Gastos e defeitos.
Dim. aprox.: 224,5 x 153,5 cm.
€ 1.000 / € 2.000 

588
José Alcazar Tejedor 
(1850-1907)
Cena de interior com cardeal e figuras
Óleo sobre tela
Assinado
Dim. aprox.: 44 x 74,5 cm.
Defeitos, faltas, reentelado e rasgões no 
suporte.
€ 1.000 / € 2.000

589
Paramenteiro em madeira pintada em tons 
de encarnado e dourado, com duas gavetas 
simulando seis e duas portas. Portas e 
frente das gavetas almofadadas. Interior 
com prateleira recortada. Assente sobre 
quatro pés. Decoração a dourado com 
paisagens com casas e figuras. Ferragens 
em ferro. Vestígios de caruncho. Falhas, 
gastos, faltas e defeitos.
Dim. aprox.: 116 x 112 x 70 cm.
€ 1.000 / € 2.000

588
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Sacrário do séc. XVII, 
em castanho entalhado, 
dourado a ouro fino, 
pintado e marmoreado. 
Estrutura trapezoidal com 
elementos arquitectónicos, 
desenvolvendo-se em dois 
níveis, tendo o inferior uma 
porta, ladeada por colunas 
torsas. Decoração com folhas 
de acanto, frisos de perlados, 
cartelas, concheados 
e enrolamentos. Faltas, 
falhas e defeitos.
Dim. aprox.: 104 x 94 x 40 cm.
Proveniência: Quinta 
Sant’Anna, Lisboa
€ 800 / € 1.600

591
Escola flamenga, séc. XVI
Doador
Óleo sobre madeira
Não assinado
Dim. aprox.: 46 x 36,5 cm.
Suporte com vestígios de 
restauros.
€ 500 / € 800

592
Par de figuras candelárias, 
do séc. XIX, em madeira 
policromada e dourada. 
As figuras estão 
representadas de pé, 
segurando nas mãos 
cornucópias/tochas. 
Usam longos cabelos 
caindo sobre as costas. 
Envergam túnicas compridas 
até aos pés profusamente 
decoradas com motivos 
florais e vegetalistas em tons 
policromos. Assentes sobre 
bases em madeira patinada. 
Electrificadas. Restauros, 
gastos, falhas, faltas e defeitos.
Alts. aprox.: 155 cm. 
e 152,5 cm.; Alts. aprox. total: 
185,5 cm. e 184,5 cm.
€ 1.500 / € 2.500

591
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594
SOUSA LOPES
Adriano Sousa Lopes 
(1879-1944)
Paisagem com pescadores
Óleo sobre madeira
Assinado
Dim. aprox.: 18 x 24 cm.
Pequenos defeitos.
€ 500 / € 800

593
ABEL SALAZAR (1889-1946)
Estudo de figura feminina na praia
Óleo sobre madeira
Assinado
Dim. aprox.: 18 x 22 cm.
Devido ao facto de se tratar de um 
estudo, não nos foi possível determinar 
com certeza se as falhas na camada 
pictórica se tratam de defeitos relativos 
ao estado de conservação da obra.
€ 300 / € 500

593
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595
ANTÓNIO RAMALHO
António Monteiro Ramalho Júnior (1858-1916)
Pedinte
Óleo sobre tela
Assinado e datado de 1895
Dim. aprox.: 60 x 45 cm.
Reentelado.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de Palmela
€ 8.000 / € 16.000



306

596
PORTELA JÚNIOR
Severo Portela Júnior 
(1898-1985)
“Cabeça de rapariga - apontamento”
Óleo sobre madeira
Assinado (1958)
Dim. aprox.: 20,7 x 18,5 cm.
Verso do suporte com indicação de título, 
data, outras inscrições e o nº. 36.
€ 2.500 / € 3.500

597
ALFREDO KEIL
Alfredo Cristiano Keil 
(1851-1907)
Vista da Quinta do Douche, Cintra
Óleo sobre contraplacado
Assinado
Dim. aprox.: 49 x 39 cm.
Verso com inscrições.
€ 2.000 / € 4.000
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598
Salva em prata portuguesa, séc. XX. Bordo 
recortado, aba gomada e fundo com 
decoração vegetalista gravada. Com marca 
de contraste de Lisboa (Águia), de 833 
milésimos, Eloy. Sinais de uso, pequenas 
amolgadelas e riscos.
Peso aprox.: 1954 gr.; Diam. aprox.: 45 cm.
€ 700 / € 1.200

 
599
Conjunto de duas taças em forma de flor, 
em prata portuguesa, séc. XX, de dois 
tamanhos diferentes. Corpo em forma de 
seis pétalas, assente sobre três pés de 
sapata. Com marca de contraste do Porto 
(Águia), de 833 milésimos. Sinais de uso e 
riscos. (2)
Peso aprox.: 1250 g.; Diams. aprox.: 29,5 
cm. e 20 cm.
€ 500 / € 1.000 

 
600
Cesto em forma de canasta em fita de prata 
portuguesa, do séc. XIX/XX. Com marca 
de contraste do Porto (Javali II), de 833 
milésimos. Riscos e defeitos.
Peso aprox.: 480 gr.; Comp. aprox.: 37 cm.
€ 200 / € 400

601
Caixa em prata francesa. Profusa decoração 
de concheados, motivos e enrolamentos 
vegetalistas representando ao centro brasão 
dos Duques de Palmela. Com marcas de 
contraste francesas, e remarcada pela Casa 
Leitão & Irmão (Javali I) de 916 milésimos. 
Pequenos defeitos.
Peso aprox.: 56 gr.; Comp. aprox.: 6 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 200 / € 400
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602
Salva de gradinha oitavada em prata, 
possivelmente brasileira, do séc. XIX. Gradinha 
decorada com enrolamentos vegetalistas, 
parras e uvas. Fundo gravado decorado com 
flores e motivos vegetalistas. Assente sobre 
quatro pés em forma de motivos vegetalistas. 
Sem marcas de contraste, ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, de 15 de setembro - 
art. 2º, nº 2, alínea c) com marca de ourives 
possivelmente do Rio de Janeiro, de José 
de Oliveira Coutinho, em uso no séc. XIX. 
Defeitos.
Peso aprox.: 2256 g, Diam. aprox.: 44 cm.
€ 800 / € 1.600 

   
603
Bule em prata inglesa, séc. XIX. Tampa 
gomada com botão da tampa em forma de 
flor. Corpo gomado assente sobre quatro pés 
de enrolamentos e motivos estilizados. Pega 
em forma de enrolamento. Com marcas de 
contraste de Londres, em uso em 1837 e 
marca de ourives da mesma época. Tampa 

com furação. Pequenas amolgadelas, riscos 
e sinais de uso.
Peso aprox.: 718 g.; Alt. aprox.: 14,5 cm.
€ 400 / € 800 

604
Conjunto de quatro lavabos em prata 
portuguesa, séc. XX. Corpo liso, base 
decorada com friso estriado. Com marca 
de contraste do Porto (Águia), de 916 
milésimos, com marca de ourives W. A. 
Sarmento. Sinais de uso e riscos. (4)
Peso aprox.: 580 g;  Diam. aprox.: 9,5 cm.
€ 250 / € 500 

 
605
Molheira em forma de elmo em prata 
portuguesa, séc. XIX/XX. Bordo decorado 
com friso estriado. Pega em forma de 
enrolamento. Com marca de contraste do 
Porto (Javali II), de 833 milésimos e marca 
de ourives Ourivesaria Aliança. Amolgadelas, 
riscos e pequenos defeitos.
Peso aprox. 284 g.; Alt. aprox.: 16,4 cm.
€ 150 / € 300

606
Invulgar taça em prata lisa, trabalho 
atribuível ao séc. XVII/XVIII. Sem marcas 
de contraste, ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, de 15 de setembro - art. 2º, 
nº 2, alínea c). Pequenas amolgadelas 
e sinais de uso.
Peso aprox.: 64 gr.; Diam. aprox.: 12,8 cm.
Em nossa opinião poderá tratar-se 
de uma taça para prova de vinhos.
€ 150 / € 300
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608
Parte de serviço de jantar em porcelana francesa, 
fabrico Limoges. Composto por 36 pratos rasos, 
18 pratos de sopa, 3 pratos de sobremesa, 3 travessas 
(2+1), 2 covilhetes de diferentes formatos, 2 pratos 
de servir, 1 molheira com travessa fixa, 3 pratos cobertos 
(2+1), 1 bule, 1 açucareiro sem tampa, 9 chávenas com 
11 pires. Decoração relevada e policromada com flores. 
Defeitos, um prato com cabelo em forma de estrela 
e vários com falhas nos bordos. (90)
Comp. aprox. máx.: 39 cm.
€ 400 / € 800

607
Parte de serviço em porcelana inglesa, Coalport Fesltspar. 
Bordo em tons de azul cobalto e dourado, tendo 
ao centro motivos florais policromados. Composto por 34 
pratos rasos, 14 pratos de sobremesa, 2 taças de pé, 
2 compoteiras e 23 (7+8+8) covilhetes. Falha, taças de pé 
partidas e coladas, gastos e cabelos. (77)
Comp. aprox. máx.: 30 cm.
Proveniência: Antiga Colecção do Palácio Ratton
€ 1.500 / € 3.000
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609
Serviço de jantar em porcelana da Vista Alegre. 
Decoração policromada estampilhada de inspiração 
orientalista com vista de jardim com cerca e flores e filete 
a dourado. Composto por 24 pratos rasos, 12 pratos 
de sopa, 12 pratos de fruta, 12 pratos de doce, 1 terrina 
com tampa, 1 saladeira, 1 molheira com travessa, 2 (1+1) 
pratos de servir, sendo um prato fundo, 2 azeitoneiras 
e 3 travessas de diferentes dimensões. Marca nº 36 
(1980-1992). Pequenas falhas, cabelo e sinais de uso. (71)
Dim. aprox. máx.: 42 cm
€ 500 / € 1.000

610
Serviço em porcelana portuguesa da Vista Alegre, 
modelo Índias. Decoração policromada e dourada 
com motivos florais, vegetalistas e  filetes a dourado. 
Composto por 12 pratos de sopa, 13 pratos rasos, 
12 pratos de sobremesa, 20 pratos de fruta, 1 saladeira, 
1 taça, 6 saladeiras (covilhetes meia lua), 1 azeitoneira, 
1 açucareiro, 7 chávenas de chá com 8 pires e 12 xícaras 
de café com 13 pires. Marcas nº 32 (1947-1968), nº 33 
(1968-1971), nº 38 (1992-1997) e nº 39 (1997-2001). 
Sinais de uso e pequenos gastos no dourado. (107)
Comp. aprox. máx.: 24 cm.
€ 400 / € 800
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613
São João Baptista, escultura do séc. XVIII, em 
madeira policromada, prateada e dourada. A 
figura está representanda de pé sobre rochedos, 
usa túnica simulando pele de cordeiro e 
tem a seus pés, um cordeiro. Assente sobre 
peanha em madeira entalhada, decorada com 
motivos vegetalistas. Falta de dedos, falhas na 
policromia, gastos, faltas e defeitos.
Alt. aprox. total: 85,5 cm.
€ 2.500 / € 5.000

611
Santíssima Trindade, placa em alto-relevo, 
do séc. XVII, em madeira entalhada, 
estofada e dourada. Vestígios de 
caruncho, gastos, falhas e defeitos.
Dim. aprox.: 23,5 x 36,8 cm.
€ 200 / € 400

611

612

612
Invulgar frontal de altar do séc. XVII em 
madeira pintada e dourada, representando 
barras de tecido adamascado de fingimento 
e ao centro padrão de motivos estilizados 
com enrolamentos e flores. Alguns defeitos, 
restauros e vestígios de caruncho.
Dim. aprox. (total): 95 x 207 cm.
€ 2.000 / € 4.000
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614
São Sebastião, escultura do séc. XVII, 
em madeira. São Sebastião está 
representado de mãos amarradas à árvore, 
usando cendal à cintura. Usa longos cabelos 

613

614

caindo sobre os ombros e costas 
e apresenta a perna esquerda avançada 
e ligeiramente flectida. Vestígios de 
caruncho, falhas, faltas e defeitos.
Alt. aprox.: 93 cm.
€ 1.500 / € 2.500
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615
Querubim segurando cornucópia, 
escultura em madeira entalhada e 
policromada, do séc. XVII/XVIII. Com 
suporte em metal e base em pedra. 
Restauros, muitos vestígios de caruncho, 
falhas, faltas e defeitos.
Alt. aprox. escultura: 94 cm.; Alt. aprox. 
total: 164 cm.
€ 1.500 / € 2.500 

616
Par de lanternas processionais em 
ferro pintado a dourado. Lanternas de 
formato quadrangular, com quatro faces 
abertas, sendo uma com porta em vidro. 
Decoração de enrolamentos. Falta das 
varas e dos vidros. Gastos, oxidações e 
defeitos. (2)
Alt. aprox.: 44 cm.
€ 200 / € 400

617
São João Nepomuceno e anjo, 
escultura do séc. XVIII em madeira. Com 
resplendor em prata, sem marcas, ao 
abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 
15 de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Repintado, falhas e defeitos. Peso aprox. 
prata: 11 g.; Alt. aprox. escultura: 54 cm.; 
Alt. aprox. total: 60 cm.
€ 600 / € 1.200

615
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618
Santa Rita de Cássia, importante 
escultura portuguesa do séc. XVII 
em madeira policroma e estofada 
a negro sobre dourado a ouro fino. 
A figura está representada de pé, 
com as mãos abertas em posição 
de orar, tendo como atributo 
um espinho na testa a sangrar. 
Enverga hábito até aos pés, 
cingido na cintura por um cinto 
com grande fivela. Assente sobre 

base de cantos cortados, 
do séc. XX, em madeira 
marmoreada a castanho. 
Pequenas falhas e repintes na 
imagem e interior da base em mau 
estado. Vestígios de caruncho, 
falhas, faltas e defeitos.
Alt. da escultura aprox.: 187 cm.; 
Alt. total aprox.: 237 cm.
Proveniência: Quinta de Sant’ 
Anna, Lisboa
€ 5.000 / € 8.000

618
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619
Jesus Cristo crucificado, 
escultura indo-portuguesa, 
do séc. XVII, em marfim. 
A figura está representada 
morta, usando cendal 
drapeado preso à cintura 
por cordão com nó de 
laçada. Cruz em madeira 
com resplendor em metal, 
adaptados. Restauros, 
falhas, faltas e defeitos.
Alt. aprox.: 23 cm.; 
Alt. total aprox.: 73 cm.
Proveniência: Quinta de Sant’ 
Anna, Lisboa
€ 800 / € 1.600

620
Jesus Cristo crucificado, 
escultura Indo-portuguesa 
do séc. XVII, em marfim 

parcialmente policromado. 
Cruz em madeira exótica. 
Faltas e defeitos.
Alt. aprox.: 25 cm.; 
Alt. aprox. total: 52,5 cm.
Proveniência: Colecção família 
Cifka Duarte.
€ 600 / € 1.200

621
Oficina portuguesa, séc. XVIII
Frei Baltazar da Encarnação 
a lavar pés a pobre segundo 
mandamento de Cristo
Óleo sobre tela
Não assinado, com legenda
DIm. aprox.: 164,5 x 103 cm
“Craquelé”, restauros, 
reentelado, faltas na camada 
pictórica e defeitos.
Proveniência: Quinta de Sant’ 
Anna, Lisboa
€ 1.000 / € 2.000

620
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622
Oficina europeia do séc. XVII/ XVIII
Nossa Senhora com o Menino
Óleo sobre tela elíptica
Dim. aprox.: 61 x 80 cm.
Restauros. 
Proveniência: Quinta Sant’Anna, 
Lisboa
€ 1.500 / € 2.500

623
Escola Peninsular do séc. XVII
Cena da Paixão de Cristo
Óleo sobre tela
Dim. aprox.: 136 x 105 cm.
Restaurado, reentelado, “craquelé” 
e faltas na camada pictórica.
Proveniência: Quinta Sant’Anna, 
Lisboa
€ 1.500 / € 2.500

621

622
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624
Travessa elíptica em prata portuguesa da 
Casa Leitão & Irmão, séc. XX, de bordo 
perlado. Marca de contraste (Águia),de 916 
milésimos, e marca de ourives da Casa 
Leitão & Irmão. Sinais de uso e riscos.
Peso aprox.: 2102 g.; Comp. aprox.: 57 cm.
€ 750 / € 1.500

  
625
Travessa elíptica em prata portuguesa, 
séc. XX, bordo com friso de palmetas. 
Marca de contraste de Lisboa (Águia), 
de 916 milésimos,  e marca de ourives 
de A. L. de Sousa (Augusto Luíz de Souza). 
Sinais de uso e riscos.
Peso aprox.: 1504 g.; Comp. aprox.: 46,5 cm.
€ 500 / € 1.000

 
626
Cafeteira em prata portuguesa, séc. XIX/XX. 
Decoração gravada e relevada representando 
enrolamentos, motivos florais e vegetalistas. 
Com isoladores em osso. Com marca 
de constraste do Porto (Javali I), de 916 
milésimos. Pequenos defeitos.
Peso aprox.: 976 g.; Alt. aprox.: 28 cm.
€ 400 / € 600

 
627
Galheteiro rotativo em cristal e prata 
portuguesa e estrangeira, séc. XIX/XX. 
Composto por 2 galhetas com tampas, 
2 polvilhadores e 1 recipiente com tampa 
e concha. Decoração relevada e gravada 
representando enrolamentos vegetalistas, 
mascarões e motivos estilizados. Assente 
sobre três pés em forma de cabeça de leão 
alado e garra. Com marcas de contraste do 
Porto (Javali II), de 833 milésimos. Concha 
em prata estrangeira com mais de 50 anos, 
sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea c). Pequenos defeitos e amolgadelas.
Peso aprox. prata: 390 g.; Alt. aprox.: 33 cm.
€ 400 / € 600628
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628
Faqueiro em prata e prata dourada portuguesa, 
séc. XIX/XX. Composto por: 12 facas de carne; 
12 garfos de carne; 12 colheres de sopa; 12 
colheres de chá; 11 facas de sobremesa; 
12 garfos de sobremesa; 12 colheres de 
sobremesa; 12 colheres de café e 15 talheres 
de servir. Decoração em relevo com elementos 
vegetalistas. Com marca de contraste do Porto 
(Javali, 2º período), de 833 milésimos. Uma faca 
de sobremesa de modelo diferente. Com estojo 
em madeira entalhada, com uma gaveta e tampo 
em vidro. Vestígios de caruncho. Sinais de uso, 
oxidação (111).
Peso aprox.: 4086 g, Comp. aprox. máx.: 31 cm
€ 1.800 / € 3.000

629
Faqueiro “Art Déco” em prata portuguesa, 
séc. XX. Composto por 12 colheres de sopa, 
12 garfos de peixe, 12 facas de peixe, 12 garfos 
de carne, 12 facas de carne, 10 colheres de 
sobremesa, 12 garfos de sobremesa, 12 facas 
de sobremesa, 12 garfos de bolo, 12 colheres 
de chá, 10 colheres de café e 10 talheres 
de servir, parcialmente dourados. Com marca 
de contraste do Porto (Águia) de 833 milésimos. 
Riscos e defeitos. (138)
Peso aprox.: 5172 g.; 
Comp. aprox. máx.: 28 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 1.800 / € 2.500

628
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Pulseira em ouro bicolor de 835 milésimos, 
cravejada com 9 diamantes em talhe rosa. 
Com marca de contraste em uso desde 
1985. Sinais de uso.
Peso aprox.: 10 g.; Comp. aprox.: 17 cm.
€ 280 / € 350

634
Par de brincos em ouro de 800 ml, 
cravejados com 2 pérolas de cultura 
de 7 mm e 28 diamantes talhe 8/8, 
com o peso total aproximado de 0,84 ct. 
Com contraste do Porto, em uso 
em 1938-84. Sinais de uso. (2)
Peso aprox.: 5,4 g.
€ 250 / € 500

635
Alfinete em ouro de 800 ml e prata de 833 
ml, decorado com volutas e motivos florais, 
esmaltes azuis e cravejado com 
20 diamantes em talhe antigo de brilhante 
(falta 1), com o peso total aproximado 
de 0,85 ct. Com contraste de Lisboa, 
em uso em 1887 a 1937. Defeitos.
Peso aprox.: 14 g.; Comp. aprox.: 4,5 g.
Proveniência: Colecção Condessa 
de Monsaraz
€ 500 / € 1.000

630
Alfinete de peito em forma de cão, cravejado 
nos olhos com 2 rubis, faltando a pedra 
no nariz. Sem contraste, ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 2, 
alínea c. Sinais de uso.
Peso aprox.: 16,4 g.; Comp. aprox.: 
€ 700 / € 1.500

631
Alfinete de peito em forma de Colibri, em 
ouro bicolor cravejado com rubi sintético 
e 4 diamantes em talhe 8/8. Sem contraste, 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 
2, nº 2, alínea c. Sinais de uso.
Peso aprox.: 24,6 g.; 
Comp. aprox.: 10,2 cm. 
€ 1.000 / € 2.000

632
Pendente em forma de borboleta, em 
ouro de 750 ml, com asas de turmalinas 
bicolores esculpidas e corpo cravejado 
com turmalinas rosas. Remarcado pela 
Contrastaria de Lisboa, em uso desde 1985. 
Pequenos defeitos e sinais de uso.
Peso aprox.: 13,3 g.; Comp. aprox.: 4,2 cm.
€ 300 / € 600
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636
Par de brincos em ouro de 800 ml, 
cravejado com 6 diamantes talhe brilhante, 
com o peso total aproximado de 1 ct. 
Com contraste de Lisboa, em uso em 1938 
a 1984.
Peso aprox.: 2,7 g.; Comp. aprox.: 2,4 cm.
€ 300 / € 600

637
Par de brincos compridos em ouro de 750 
ml, cravejados com 294 diamantes talhe 
brilhante com o peso total aproximado de 
2 ct, 10 em talhe princesa com cerca de 
0,80 ct e 16 em talhe navette com o total 
aproximado de 1,12 ct.Com marca de 
contraste de Lisboa, em uso desde 1985. 
Sinais de uso. (2)
Peso aprox.: 9,1 g.; Comp. aprox.: 6,2 cm.
€ 1.200 / € 1.800

638
Par de brincos compridos, trabalho 
português de inícios do séc. XIX, em ouro de 
375 ml e prata de 925 ml, cravejados com 
diamanbtes em talhe rosa. Remarcados pela 

Contrastaria de Lisboa, em uso desde 1985. 
Peso aprox.: 12,7 g.; Comp. 4,6 cm.
€ 800 / € 1.600

639
Colar em fio de ouro de 750 ml e centro com 
elemento em platina de 800 ml, em forma de 
grinalda com laço e pendentes, cravejado 
com 5 pérolas, diamantes talhe rosa e 15 
em talhe 8/8. Remarcado pela contrastaria 
de Lisboa, em uso desde 1985.
Peso aprox.: 10,8 g.
€ 400 / € 800

640
Alfinete de peito em platina de 500 ml, 
cravejado com diamantes em talhe rosa 
e 9 em talhe brilhante com o peso total 
aproximado de 1,30 ct. Contraste de Lisboa, 
em uso em 1938-84. Sinais de uso.
Peso aprox.: 17 g.; Comp. aprox.: 5 cm.
€ 800 / € 1.600

641
Alfinete de peito em platina, cravejado 
com 112 diamantes em talhe 8/8 com 
o peso total cerca de 1,90 ct e 5 em 
talhe antigo de brilhante com o peso total 
aproximado de 0,45 ct. Sem contraste, 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, 
art. 2, nº 2, alínea c. Sinais de uso,
Peso aprox.: 5,3 g.; Comp. aprox.: 5,8 cm.
€ 1.800 / € 2.500

642
Alfinete de peito em ouro e platina, 
cravejado com diamantes em talhe rosa 
, com 36 em talhe 8/8, com o peso total 
cerca de 0,60 ct, e 1 em talhe antigo 
de brilhante com o peso aproximado 
de 0,30 ct. Sem contraste, ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 120/2017, 
art. 2, nº 2, alínea c. Sinais de uso.
Peso aprox.: 11,3 g.; Comp. aprox.: 6,3 cm.
€ 1.400 / € 2.000
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643
Par de colunas torsas em madeira forrada a prata sul 
americana. Parte superior de formato circular decorada 
com frutos, enrolamentos vegetalistas e cabeças de figuras. 
Fuste com decoração relevada e espiralada representando 
concheados, aves, enrolamentos e frutos. Base de formato 
quadrangular decorada com folhagens. Com mais de 50 anos, 
sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). 
Amolgadelas, fissuras e defeitos. (2)
Alt. aprox.: 92 cm.
€ 4.000 / € 8.000 

 
644
Grande travessa em prata portuguesa, séc. XX, de bordo 
moldurado e recortado. Com marca de contraste de Lisboa 
(Águia), de 833 milésimos. Sinais de uso e riscos.
Peso aprox.: 2146 g.; Comp. aprox.: 55 cm.
€ 750 / € 1.200 

  
645
Floreira em prata portuguesa do séc. XIX/XX, 
Decoração relevada e gomada com enrolamentos 
e motivos vegetalistas. Grelha decorada com enrolamentos 
e palmetas. Pés em forma de garra. Com marca 
de contraste do Porto (Javali I), de 916 milésimos, 
Joalharia do Carmo. Sinais de uso e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 2668g; Comp. aprox.: 36 cm
€ 1.200 / € 2.000

 
646
Salva em prata portuguesa, séc. XIX/XX, assente sobre três pés 
vazados. Bordo profusamente decorado com grinaldas 
de flores, frutos e laços. Com marca de contraste do Porto 
(Javali II), de 833 milésimos. Oxidações, amolgadelas, 
riscos e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 1678 g.; Diam. aprox.: 41,5 cm.
Proveniência: Colecção família Cifka Duarte.
€ 500 / € 1.000 

 
647
Cesto em prata portuguesa séc. XIX/XX, assente sobre quatro 
pés, com asa móvel. Decoração parcialmente vazada, 
com grinaldas de flores e elementos vegetalistas. 
Com marcas de contraste do Porto (Javali II), de 833 milésimos. 
Restauro e pequenos defeitos. 
Peso. aprox.: 914 g.; Dim. aprox.: 37 cm. 
€ 400 / € 800
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648
Escola espanhola
Naturezas Mortas / Bodegones
Par de óleos sobre tela
Não assinados
Dim. aprox.: 73 x 99 cm.
Restauros.
€ 3.000 / € 6.000

648
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649
Cómoda estilo Luís XV em 
diversas madeiras maciças 
e folheadas, com duas 
gavetas. Tampo recortado 
acompanhando as linhas 
da cintura, em mármore 
em tons de bege. Decoração 
faixeada e embutida com 
motivos florais, aproveitando 
o jogo do veio e da cor 
das madeiras. Pernas curvas. 
Montagens e puxadores 
em bronze dourado decorado 
com motivos vegetalistas. 
Pequenos defeitos.
Dim. aprox.: 86,5 x 120 x 50 cm.
€ 500 / € 800

650
“Fauteuil” estilo Luís XIV, 
do séc. XIX em madeira 
entalhada e dourada, estofada 
a tecido encarnado com estrelas 
douradas. Espaldar ligeiramente 
recortado, decorado com 
enrolamentos vegetalistas 
e concheados. Braços 
abertos assentes sobre cintura 
ligeiramente recortada 
com pernas curvas. 
Coxim amovível. Falta, 

649

650

falhas no dourado, restauros, 
vestígios de caruncho 
e defeitos.
Alt. aprox.: 105 cm.
Proveniência: Quinta de 
Sant’Anna, Lisboa
€ 500 / € 800

651
Escola de Philip Peter ROOS, 
dito Rosa de Tivoli e Mercurius 
- Frankfurt-am-Main, 
c. 1657-1706
Paisagem com pastora 
e rebanho
Óleo sobre tela
Dim. aprox.: 74 x 98,5 cm.
“Craquelé”.
Proveniência: Quinta de 
Sant’Anna, Lisboa
€ 2.000 / € 4.000

652
Cómoda estilo Luís XV, 
em diversas madeiras 
maciças e folheadas, 
com duas gavetas 
e dois gavetões. 
Decoração geométrica 
aproveitando o jogo 
do veio das madeiras. 
Tampo recortado 
acompanhando as linhas 
da cintura, em mármore 
de brecha em tons 
de bege, salmão 
e cor-de-rosa, moldurado 
por friso de rebaixo. Caixa 
ondulada com arestas 
decoradas com montagens 
em bronze representando 
cabeça de figura feminina, 
enrolamentos e escudo 
ladeado por dragões 
estilizados. Puxadores, 
escudetes e decoração do 
saial com ferragens em bronze 
dourado com concheado, 
motivos florais e vegetalistas. 
Tampo restaurado, restauros, 
substituições, falta das 
fecharias, pequenas faltas e 
defeitos.
Dim. aprox.: 85 x 130 x 66 cm.
Proveniência: Colecção família 
Cifka Duarte.
€ 2.000 / € 4.000
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653
MONTÒN, El Licenciado D. Bernardo 
SECRETOS DE ARTES LIBERALES, Y MECANICAS,  Recopilados, 
Y Traducidos de varios y selectos Authores, que tratan de Phisica, Pintura, 
Arquitectura, Optica, Chimica, Doradura, y Charoles, con otras varias 
curiosidades ingeniosas. Su Author  El Licenciado D. Bernardo Montòn. 
Con Privilegio. En Madrid: En la Oficina de Antonio Marin, año de 1734.
In - 8º gr. de (20) -140 págs. e 58 desenhos em folhas extra - texto 
desdobráveis. Encadernação inteira de carneira ao estilo antigo, finamente 
gravada a ouro na lombada. Primeira edição desta obra de grande sucesso 
pelos múltiplos segredos práticos compilados relativos à natureza, às artes, dos 
ofícios,  agricultura, pintura, preservação dos alimentos, aspectos alquímicos, 
truques, contendo ainda alguns desenhos no texto. Frontispício reforçado 
à cabeça no sentido horizontal do papel. A partir da página 125 começa o 
«Nuevo Methodo de hacer dibujos hasta lo infinito con unos azulejos divididos 
diagonalmente de dos colores», pelo R. P. Domingo Douliat, estando as 
estampas desdobráveis cheias de tais desenhos geométricos para azulejos. 
De referir também um bonito remate de desenho de fantasia. 
Muito rara e valiosa obra para a história do Azulejo e dos seus padrões 
geométricos. Bom estado de conservação.
€ 300 / € 600

654
FARIA, Guilherme Leite de.
POEMAS de Guilherme de Faria, MCMXXII (1922).
In - 4º de (48) págs. Meia encadernação francesa de carneira 
castanha, com os cantos das pastas também em pele e 
conservando as capas de brochura originais. Exemplar em bom 
papel, não aparado, com dedicatória autógrafa, raríssima, aos 
seus avós, do malogrado poeta, bem apreciado por Fernando 
Pessoa e também por Teixeira de Pascoaes, e discipulo de Antero 
de Quental e de António Nobre, Muito rara, edição de autor.
€ 200 / € 400

655
MELLO, D. João de. 
CONSTITVYÇÕES DO ARCEBISPADO DE ÉVORA, originalmente 
feitas por mandado do Illustrissimo & Reverendissimo Senhor dom 
Ioão de Mello Arcebispo do dito Arcebispado. Anno M.D.LX.V. E 
ora impressas outra vez por mandado....Senhor dom Ioseph de 
Mello Arcebispo de Evora. En Madrid, Tomas Iunti,....Año 1622.
In - fólio de (2) - 90 - (5) folhas. Encadernação inteira de carneira 
mosqueada da época, com pequenas esfoladuras. Alguns picos 
de traça. Remarginamento no frontispício e em duas folhas do 
índice. Assinatura de posse, em letra da época, junto à data, 
na parte inferior do frontispício. Obra muito rara, tendo havido 
em 1534 uma primeira versão destas Constituições, impressa 
em Lisboa, e outra de 1568, também muitíssimo raras. Obra 
extremamente apreciada para a história de Évora e para a 
dogmática, ritualística, direito eclesiástico e antropologia católica 
da época.
€ 400 / € 800

656
RESENDE, Garcia de.
CHRONICA DOS VALEROSOS E INSIGNES FEITOS DEL REY 
DOM JOAM II. De Gloriosa Memoria. Em que se refere, sua Vida, 
suas Virtudes, seu Magnanimo Esforço, Excellentes Costumes, 
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& seu Christianissimo Zelo.....A partir da folha 103 segue - se a : 
MISCELLANEA de Garcia de Resende, e Variedade de historias, 
costumes, casos, & cousas que em seu tempo acontecerão, e que 
corre até ao fim do volume. Em Lisboa, na Officina de Manoel da 
Sylva, 1752.
In - fólio de X  fls. prels. sem numeração e 120 nums. na frente, a 
2 colunas por página. Encadernação francesa inteira de carneira 
mosqueada do séc. XX, ao estilo antigo. Primeiras folhas com leves 
manchas, mas bom exemplar desta obra histórica muito apreciada 
em si e por conter a famosa Miscellanea poético - histórica. Muito 
rara. 
INOCÊNCIO: III, pág. 120.
€ 200 / € 400
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657
SERVIERE, M. Grollier de
RECUEIL D’ OUVRAGES CURIEUX DE MATHÉMATIQUE ET DE MECANIQUE, ou 
Description du Cabinet de Monsieur Grollier de Serviere, avec près de cent planches 
en Taille - douce.... Seconde Edition revue, corrigée et augmentée de nouvelles 
Machines. A Paris, Chez Ch. Ant. Jombert, Libraire du Roy pour l’ Artillerie & le 
Génie, à l’ Image Notre - Dame. 1751. Avec approbation et Privilege du Roy.
In - fólio peq. de  (28) -152 págs. e (8) de Indice e Errata. Meia encadernação 
francesa em carneira com cantos, ao estilo antigo, bela e em bom estado, de 
conservação. Exemplar muito limpo e sonante pela boa qualidade do papel. É a 2ª 
edição, já com acrescentos nas gravuras e no texto. Obra científica e de grande 
pioneirismo quanto a modelos de instrumentos, muitos existentes no laboratório 
e «campus» científico de Grollier de Serviere,  em Lyon. Muito apreciada pelos 
aspectos estéticos, design e científico. As gravuras, numeradas, correm com duas 
quebras de numeração, a nº 39 e a nº 48, não existem como ficou assinalado numa 
apostilha e na bibliografia, e a 76 tendo sido inserida em poucos exemplares, o 
que é o caso deste, valorizando-o. Termina na gravura 88, embora haja antes uma 
quadrupla e várias duplas. Obra de grande e extraordinário génio  inventivo. Contém 
uma nota de posse ao alto do frontispício, de um antigo dono do exemplar, dizendo: 
«Comprado na minha emigração por causa da honra e da Pátria, na Cidade de 
Dunkerque, em França». Assinatura de posse ilegível. Obra muito valiosa, e é pena 
não se conseguir decifrar a assinatura do liberal português exilado que acabou por 
trazer para Portugal tão belo e valioso livro.
€ 500 / € 1.000
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659
NACHBAUR, Albert.
LES IMAGES POPULAIRES CHINOISES. No final do volume, lê-se : « À Pékin, 1931». E ainda « Achevé d’ imprimer et de 
décorer dans les Ateliers de Na Che Pao, 16 Kan Yu Hutung 16 (Rue de la Pluie Bienfaisante ). A Pékin, 16 Juillet 1931. 1er 
Jour de la 6ª lune de l’année du Mouton. (Primeiro dia da sexta lua do Ano do Carneiro). Muito interessante e curiosa obra 
da qual se fez uma impressão de 400 exemplares numerados à maneira chinesa.
In - fólio atlântico. 1 vol. com encadernação em tela grossa vermelha e castanha. bastante encorpada, tendo ao meio 
uma franja larga em tecido. Exemplar nº 9. profusamente ilustrado com cerca de 35 gravuras a cores( uma delas rasgada, 
e faltando outra), soltas a maioria, impressas sobre papel fino e transparente da China  sendo 30 coloridas de deuses e 
entidades protectores da Casa e das novas luas, e cinco de letras protectoras, com mais algumas xilogravuras impressas 
no texto, tal como o dragão no fim do volume. Corte das folhas pintado de vermelho. Cada uma das páginas decoradas 
com dupla moldura, sendo uma pintada e outra revestida a tecido vermelho. O editor a que acima referimos trabalhou em 
Pequim, sendo esta a 2ª edição da obra editada primeiro em 1926. Acrescente - se  que a encadernação em tela grossa, 
apresenta os títulos pintados a ouro na pasta anterior e se encontra manchada e com sinais de manuseamento. Obra 
valiosa respeitante à religiosidade popular chinesa, ainda hoje em grande parte mantida. Muito rara e estimada.
€ 2.000 / € 4.000

658
JAPÃO
KAEMPFER, Engelbert.
HISTOIRE NATURELLE, CIVILE, // ET ECCLESIASTIQUE //  DE 
L’ EMPIRE DU // JAPON : Composée en Allemand // Par....., // 
Docteur en Médecine à Lemgow; // & traduite en François sur 
la Version Angloise // de Jean - Gaspar Scheuchzer, // Membre 
de la Société Roiale, & du Collège des Médecins, à Londres 
//. Ouvrage enrichi de quantité de Figures dessinées d’après le 
naturel par // l’ Auteur même // .Tome Premier. (Tomo primeiro) 
//. (Gravura desenhada e aberta por D. Coster). // A La Haye, 
// Chez P. Gosse, & J. Neaulme, // M.DCC.// XXIX //.1729. // 
Description Genérale de l’ Empire du Japon. //.
In - fólio máx. Bonita portada gravada, que se encontra solta. 
Vem depois o frontispício gravado a preto e vermelho e mais 
LII págs. seguidas de XLV gravuras a negro, sendo muitas de 
página dupla. Seguem-se mais 218 págs. nums., e o frontispício 
do tomo segundo com as suas 312 págs. nums.,que lhe 
correspondem, seguidas do «Apendice ou Supplement de l’ 
Histoire du Japon» até ao final do volume, que é composto de 
96 págs.  Exemplar muito usado e em mau estado, com sinais 
de forte manuseamento, relativamente limpo mas infelizmente 
apresentando algumas folhas afectadas  por pequenos 
rasgões no papel, que na sua maioria não afectam a letra, mas 
necessitarão de restauro. Corte das folhas com decoração 
floral. Os cantos das pastas em mau estado e a abrirem. A 
encadernação inteira de carneira encontra - se mal conservada 
e em mau estado, aqui e ali com pequenos rasgões mas que 
não afectam o texto. Lombada decorada com ferros a ouro, 
infelizmente também defeituosa e mal conservada. Exemplar 
valorizado pelo  ex - libris heráldico de Francisco Petit, colado no 
verso da pasta anterior. Obra valiosa.
€ 2.000 / € 4.000
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661
VIEYRA, Padre António.
ARTE DE FURTAR, // ESPELHO DE ENGANOS, // THEATRO DE VERDADES, // MOSTRADOR DE HORAS MINGUADAS, // GAZUA 
GERAL // Dos Reynos de Portugal // Offerecida //  a ElRey Nosso Senhor // D.João IV. // PARA QUE A EMENDE. // Composta no 
anno de 1652. //  Pelo Padre // ANTONIO VIEYRA // ZELOZO DA PATRIA. // Correcta, e emendada de muitos erros; e assim // 
também a verà o curioso leytor com as palavras, e regras, que por inadvertencia // faltaraõ na passada impressão. // Amsterdam, // 
Na OffIcina de Martinho Schagen // MDCCXLIV (1744) 
In - 4º de XXIV - 409 págs. Edição muito rara e estimada, a segunda, já com o retrato do autor junto do fontispício,  impresso 
alternadamente a vermelho e negro. Encadernação francesa inteira de carneira, não contemporânea, lombada decorada com 
ferros a ouro e com uma etiqueta de pele vermelha contendo os títulos dourados. Composição tipográfica muito cuidada em que 
se empregaram caracteres romanos e itálicos de vários corpos e a impressão foi feita sobre papel de linho. Edição esmerada e 
procurada. Miolo em bom estado, fresco e limpo. 
€ 2.000 / € 4.000

660
HALDE, J. B. Du.(De La Compagnie de Jesus)
DESCRIPTION GEOGRAPHIQUE, HISTORIQUE, 
CHRONOLOGIQUE, POLITIQUE ET PHYSIQUE DE L’ 
EMPIRE DE LA CHINE ET DE LA TARTARIE CHINOISE, 
Enrichie des Cartes Generales et Particulieres de ces Pays, 
de la Carte générale & des Cartes particulières du Thibet, 
& de la Corée, & ornée d’un grand nombre de Figures & 
de Vignettes gravées en Taille - douce. Par le Père.J. B. Du 
Halde, de la Compagnie de Jesus. Tome premier, (bonita 
gravurinha aberta a negro), et suivis des tomes second, 
troisième et quatrième. A Paris, Chez P. G. Le Mercier, 
Imprimeur - Libraire, rue Saint Jacques, au Livre d’ Or, 
1735. 
In - fólio máx. 4 vols. Frontispícios impressos 
alternadamente a vermelho e negro, os quatro vols. 
apresentando o respectivo corte das folhas pintado de 
vermelho. Obra profusamente ilustrada com inúmeros e 
bonitos cabeções de enfeite e numerosas e belas gravuras 
impressas a negro muitas das quais desdobráveis e 
de página dupla. O exemplar está infelizmente mal 
conservado, com pronunciado trabalho de traça em 
algumas das primeiras folhas dos quatro volumes, mas 
que pouco ou nada afectam a letra dos mesmos. Folhas 
de guarda em papel marmoreado. Todos os volumes 
apresentam sinais de forte manuseamento, estando as 
quatro encadernações mal conservadas, manchadas e 
com os cantos  das pastas em mau estado, a abrirem 
- se, e apresentando cortes na carneira que reveste as 
quatro encadernações. Não obstante o que ficou dito 
sobre o mau estado de conservação do exemplar, é 
obra muito rara, importante e valiosa, a  mais antiga bem 
desenvolvida, e apreciada especialmente pelas gravuras 
de mapas da China, muitos deles desdobráveis e em bom 
estado, excepto uma rasgada mas completa. 
€ 6.000 / € 10.000
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662
CAMÕES, Luís de
OS LUSÍADAS de ... Com os Argumentos do Licenciado João 
Franco Barreto. Com hum Epitome de Sua Vida. Dedicadas 
ao Illustrissimo Senhor André Furtado de Mendonça, Deão, & 
Conego dignissimo da S. Sé de Lisboa, Doutor em a Sagrada 
Theologia, Deputado da Junta dos Tres Estados do Reyno, 
etc. Impressas em Lisboa com as licenças necessárias. À 
custa de Antonio Craesbeeck de Mello e na sua Officina. 
1663.
In - 12º de 144 fls., que no final incluem a «Vida do grande 
Luis de Camões». Segue - se, até ao final do mesmo volume 
as «RIMAS» de Luis de Camoens, Principe dos Poetas de seu 
tempo. Dedicadas ao Illustrissimo Senhor André Furtado de 
Mendoça  Deão ,& Conego dignissimo da S. Sé de Lisboa, 
Doutor em a Sagrada Theologia, Deputado da Junta dos 
Tres Estados do Reyno, &c. Em Lisboa, impressas com as 
licenças necessarias. Na Officina de Antonio Craesbeeck de 
Mello, & à sua custa, Anno de 1663. 
In -12º de 180 fls. Bonita e bastante  rara edição em pequeno 
formato. Exemplar com leve acidez e ligeiramente aparado. 
Com falta de ambas as pastas, exibindo apenas a lombada 
revestida em couro com ferros gravados a ouro. Papel das 
guardas marmoreado.Caracteres de tipo redondo, corpo 
miúdo. Não apresenta no fim o índice de nomes próprios. 
Segundo Inocêncio, estas duas edições formavam colecção 
completa das obras, sendo impressas em igual tipo de 
formato. Inocêncio : V, pág. 257.
€ 1.000 / € 2.000
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663
Travessa de bordo recortado em porcelana 
chinesa, Companhia das Índias, reinado Qianlong 
(1736-1795). Decoração em tons da família rosa 
representando motivos florais e friso de motivos 
estilizados. Gastos e pequenos defeitos.
Comp. aprox.: 42 cm. 
€ 300 / € 600

664
Par de molheiras de bordo recortado, em forma 
de folha, em porcelana chinesa da Companhia 
das Índias, reinado Qianlong (1736-1795). Corpo 
gomado, com decoração em tons da família rosa 
e dourado representando motivos florais. Gastos 
e falhas. (2)
Comp. aprox.: 19,5 cm.
€ 600 / € 1.200
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667
Terrina com tampa e travessa em porcelana chinesa Companhia das Índias, reinado Qianlong (1736-1795). 
Decoração em tons da família rosa representando grinaldas e arranjos florais. Pegas da terrina em forma de 
cabeças de javali e botão da tampa em forma de enrolamento. Gastos, falhas e cabelos. (2)
Comp. aprox. travessa: 33,5 cm.
€ 2.000 / € 4.000

666
Travessa de bordo ondulado em porcelana 
chinesa Companhia das Índias, reinado 
Qianlong (1736-1795). Decoração 
em tons da família rosa, “rouge de fer” e 
dourado representando arranjos de flores, 
friso de pontas de lança estilizadas 

665
Taça de parede dupla vazada 
em porcelana chinesa, reinado 
de Qianlong (1736-1795). 
Decoração em tons da família 
rosa e dourado representando 
motivos florais. Gastos.
Alt. aprox.: 4,7 cm.; Diam. 
aprox.: 9 cm.
€ 150 / € 250

665

666

667

e bordo com friso de padrão 
geométrico simulando escamas. 
Aba parcialmente vazada, decorada 
com motivos florais em relevo. 
Gastos.
Comp. aprox.: 23,5 cm.
€ 200 / € 400
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668
Menino Jesus Bom Pastor, escultura 
cingalesa do séc. XVII, em marfim. O Menino 
Jesus adormecido encontra-se representado 
sentado de pernas cruzadas. Enverga 
vestes de pastor esculpidas em ponta de 
diamante, cingidas na cintura por cordão 
com nó de laçada. Cabeça apoiada sobre a 
mão direita, assente sobre cabaça. Peanha 
do tipo canónico, adaptada, com três 
socalcos. Por toda a peanha surgem-nos 
ovelhas a pastar, representando as Almas. 

669
Santa Rita de Cássia, escultura Indo-
portuguesa, do séc. XVII, em marfim. 
Assente sobre peanha decorada com 
motivos vegetalistas e friso geométrico. Falta 
das mãos, falhas e defeitos.
Alt. aprox. total: 17,5 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 600 / € 1.200

670
Nossa Senhora da Conceição, escultura 
indo-portuguesa, do séc. XVIII, em marfim. 
A figura está representada com as mãos 
postas em oração, de pé sobre o crescente 
de lua e nuvens com cabeças de anjos 
aladas. Enverga túnica comprida até aos 
pés, com manto sobre os ombros preso na 
diagonal sobre o braço e véu na cabeça. 
Com coroa em metal dourado. Pequenos 
restauros, faltas e defeitos.
Alt. aprox.: 12,5 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 500 / € 1.000

Maria Madalena aparece-nos representada 
na gruta, deitada sobre o flanco, apoiando a 
cabeça na mão direita, e apontando o Livro 
com a mão esquerda, sendo esta a posição 
iconográfica de Buda na sua Segunda 
Iluminação. De ambos os lados encontram-
se os dois leões, Guardas do Paraíso. 
Muitas faltas, falhas e defeitos.
Alt. aprox. total: 19,3 cm.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 800 / € 1.600

668 669

670
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673
Menino Jesus, escultura do séc. XVIII, 
em madeira policromada. O Menino 
está representado de pé, desnudo, 
a abençoar com a mão direita. 
Assente sobre peanha em madeira 
entalhada, marmoreada e dourada. 
Gastos, restauros, falhas e defeitos.
Alt. aprox. escultura: 43 cm.; 
Alt. aprox. total: 52,5 cm.
€ 800 / € 1.600

671
Jesus Cristo jansenista crucificado, escultura 
do séc. XVIII, em madeira pintada. A figura está 
representada morta, usando cendal drapeado 
preso à cintura por cordão com nó de laçada. 
Junto com resplendor em prata parcialmente 
dourada, com aplicação de vidro colorido. 
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, de 15 de setembro - art. 2º, 
nº 2, alínea c) e cravos em metal. 
Restauros, falhas e defeitos. (3)
Peso aprox. resplendor: 30 g.; 
Comp. aprox. resplendor: 21 cm.; 
Comp. aprox. escultura: 49,5 cm.
€ 300 / € 600

672
Menino Jesus, escultura do séc. XVIII, 
em madeira entalhada e policromada. 
Menino Jesus está representado de pé, 
sobre almofada em madeira em tons de 
encarnado, com vestido em seda bordada, 
forrada a linho, meias e sandálias. Assente 
sobre base de formato arquitectónico, 
em madeira pintada e dourada, decorada 
com flores estilizadas. Olhos em vidro. 
Faltas, restauros, gastos, falhas e defeitos.
Alt. aprox. Menino: 37 cm.; 
Alt. aprox. total: 51 cm.
€ 500 / € 1.000

671

672

673
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674
Círculo de PEDRO ALEXANDRINO 
(1730-1810)
A Morte de São José e Cena com Aparição de São Pedro
Par de óleos sobre tela
Não assinados
Dim. aprox.: 126 x 59,5 cm.
Restauros e “craquelé”.
Proveniência: Quinta de Sant’ Anna, Lisboa
€ 3.000 / € 6.000

675
Conjunto de seis telas compondo um tecto, do séc. XVIII, pintadas 
na reserva central com imagem do Arcanjo e o Menino Jesus, com 
grinaldas de flores suspensas por anjos aos cantos, elementos 
arquitectónicos com vasos de flores e com cartelas com os símbolos 
da Paixão do Cristo. Telas montadas sobre suporte de platex. 
Falhas na camada pictórica, “craquelé” e restauros. 
Dim. aprox.: 156 x 180 cm (cada tela); Dim. aprox. total: 468 x 360 cm.
Proveniência: Quinta de Sant’ Anna, Lisboa
€ 5.000 / € 10.000

674
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676
Mesa de encostar estilo D. José, 
em pau-santo, com duas gavetas. 
Tampo recortado moldurado por 
friso com rebaixo. Frente e ilhargas 
onduladas. Frente das gavetas, 
acompanhando a linha da cintura, 
decoradas com frisos moldurados. 
Saiais recortados, decorados 
com aletas, motivos vegetalistas e 
enrolamentos. Joelhos salientes e 
pernas curvas terminando em pés 
de enrolamentos. Puxadores em 
bronze dourado e vazado, com 
decoração “rocaille”.
Dim. aprox.: 80 x 109 x 50 cm.
€ 1.500 / € 3.000

676

677
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677
Banqueta D. João V/D. José, em madeira exótica. 
Cintura recortada com decoração entalhada de feixe 
de plumas e enrolamentos. Pernas de joelho saliente 
decorado com motivos vegetalistas em relevo, 
unidas ao centro por travejamento em “X” ondulado, 
terminando em pés recortados. Assento forrado 
a couro lavrado decorado com reserva de aletas 
e motivos vegetalistas. Faltas, falhas e defeitos.
Dim. aprox.: 47 x 57 x 57 cm.
Proveniência: Quinta Sant’Anna, Lisboa
€ 2.000 / € 4.000

678
Par de cadeiras D. João V/José, do séc. XVIII, em pau-santo. 
Cachaço recortado decorado com enrolamentos, motivos 
vegetalistas e estilizados. Espaldar vazado com tabela central 
recortada e vazada decorada com rosetas de flores. Assentos 
curvos com saiais recortados decorados, na frente, com aletas, 
cartela e motivos vegetalistas estilizados. Joelhos salientes com 
profusa decoração de motivos vegetalistas, que se prolonga 
pelas pernas curvas, terminando em pés de garra e bola. 
Assentos amovíveis forrados a tecido de padrão em tons de 
bege. Manchas, restauros, falhas e pequenos defeitos. (2)
Alt. aprox.: 103 cm.
€ 1.200 / € 2.000

678
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679
Moeda em ouro, Austrália, 
libra (sovereign) , 1870. Gastos.
Peso aprox.: 7,9 g.; Diam. aprox.: 2,2 cm.
€ 430 / € 860

680
Moeda em ouro, Perú, 20 soles, 1960. 
Gastos.
Peso aprox.: 9,3 g.; Diam. aprox.: 2,3 cm.
€ 385 / € 770

681
Moeda em ouro, Itália, não 
identificada. Gastos e defeitos.
Peso aprox.: 4,7 g.; 
Diam. aprox.: 2.2 cm.
€ 700 / € 1.400

682
Moeda em ouro, Brasil, Bahia, 
800 reis (meio escudo), 
D. José, 1764. Gastos e defeitos.
Peso aprox.: 1,8 g.; 
Diam. aprox.: 1,7 cm.
€ 2.900 / € 6.000

683
Moeda em ouro, África do Sul, 
1 libra, 1898. Gastos.
Diam. aprox.: 2,1 cm.
€ 340 / € 700

684
Anel romano em ouro, aro de meia-
cana lisa oca, cravejado em virola com 
intaglio em onixe com busto esculpido. 
séc. I AC a séc. I DC, sem contraste 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, 
art. 2, nº 2, alínea c. Defeitos. (2)
Peso aprox.: 13,2 g.; Dim. aprox. da 
mesa 19,5x16 mm.
Proveniência: Colecção Condessa de 
Monsaraz
€ 500 / € 1.000

685
Sinete em prata com mão em marfim 
torneado, representando as armas da 
família Sampaio e Pina Freire, depois 
Viscondes de Lançada - pertenceu 
provavelmente a Inácio José de 
Sampaio e Pina Freire de Andrade 
(1756-1835), pai do 1.º Visconde de 
Lançada. Escudo partido: I Sampaio 
(dimidiado), II Freire de Andrade; timbre 
de Sampaio; elmo. Sem marcas, 
ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea c). Defeitos.
Peso aprox.: 184 gr.; 
Comp. aprox.: 12 cm.
Proveniência: Antiga Colecção 
Duques de Palmela
€ 300 / € 500

679 680
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687
Ordem do Mérito Industrial em ouro de 
800 ml decorada com esmaltes e rubis 
sintéticos, composta por pendente, placa 
e medalha, com inscrições da casa João 
Anjos de Lisboa. Com estojo. Com marca 
de ourives de Lisboa Tiago Lima e contraste 
em uso em 1938 a 1984. Sinais de uso.
Peso total aprox.: 150,3 g.
€ 5.000 / € 8.000

688
Bengala “Art Déco”, trabalho atribuível ao 
séc. XX, em madeira patinada com castão 
em prata. Decoração relevada de motivos 
estilizados. Com marca não identificada, 
possivelmente de ourives, sem contraste, ao 
abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de 

Gonçalo de. 1999. “A Joalharia 
em Portugal 1750-1825” 
Portugal: Livraria Civlização 
Editora, pp. 94, fig. 107.
€ 400 / € 800

686
Placa da Ordem de Cristo em prata dourada, 
ouro e esmaltes, atribuível ao séc. XIX. Corpo 
elíptico com fundo em emalte branco, com 
Cruz de Cristo encimada por Sagrado Coração 
de Jesus em esmalte, avivada por moldura em 
ouro. Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea c). Pequenos defeitos e gastos.
Peso total aprox.: 74 g.; Comp. aprox.: 8,5 cm.
Para peça semelhante consultar 
VASCONCELOS E SOUSA,, 

687

686
689

689

688

setembro - art. 2º, nº 2, alínea c). Ponteira 
em borracha. Riscos e sinais de uso.
Comp. aprox.: 91 cm.
€ 100 / € 200

689
“As moedas de ouro dos Descobrimentos 
Portugueses”, Coleções Philae, conjunto 
de 16 reproduções de diferentes moedas 
portuguesas, em ouro de 800 milésimos. 
Com contraste. Em estojo. Gastos e sinais 
de uso. (16).
Peso total aprox.: 137 g.
€ 3.000 / € 6.000
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690
Moeda em ouro, 
D. Luís I, 10.000 
réis, 1878. Gastos.
Peso aprox.: 17,6 
g.; Diam. aprox.: 2,8 
cm.
€ 840 / € 1.700

691
Moeda em ouro, 
D. Luís I, 2000 réis, 
1866. Gastos.
Peso aprox.: 3,4 g.; 
Diam. aprox.: 1,9 
cm.
€ 220 / € 440

692
Moeda em ouro, 
D. Pedro V, 2000 
réis, 1859. Gastos.
Peso aprox.: 3,5 g.; 
Diam. aprox.: 1,9 
cm.
€ 220 / € 440

693
Moeda em ouro, 
D. Maria II, 2500 
réis, 1851. Gastos.
Peso aprox.: 4,5 g.; 
Diam. aprox.: 1,9 
cm.
€ 370 / € 750

694
Moeda ouro 900 
ml 20 Francos 
franceses Napoleão 
III 1853. Gastos.
Peso aprox.:  6,4 g.; 
Diam. aprox.: 2,1 
cm.
€ 220 / € 300

695
Moeda ouro 900 
ml 20 Francos 
franceses Napoleão 
III 1853. Gastos.
Peso aprox.: 6,38 
g.; Diam. aprox.: 2,1 
cm.
€ 220 / € 300

696
Meio escudo em 
ouro, D. João V, 
1725. Muito gasto.
Peso aprox.: 1,3 g.
€ 200 / € 300

697
Meio escudo em 
ouro, D. João V, 
1730. Muito gasto.
Peso aprox.: 1,4 g.
€ 180 / € 250

690

691 692

693

694 695

696 697
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698

699

700

701

701

698
Relógio de algibeira suíço com movimento 
mecânico de repetição de quartos, caixa em 
prata de 800 ml com marcas de garantia 
suíças e alemãs. Verso da tampa guilhochado 
com escudo liso. Sem contraste, ao abrigo 
do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de setembro 
- art. 2º, nº 2, alínea c). Defeitos e mostrador 
com defeitos.
Peso bruto aprox.:120,3 g.; Diam. aprox.:5,6 cm. 
O Palácio do Correio Velho não se 
responsabiliza pelo estado de conservação da 
máquina dos relógios que vende em leilão. 
€ 300 / € 600 

699
Relógio de dupla caixa em prata, cerca de 
1730, com movimento de fuso, assinado 
Viet London (Claude Viet). Com calendário 
e caixa em prata cinzelada por D. Cochin 
representando o rapto de Helena de Troia. 
Com chave em argola. Sem contrastes, ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, art. 2, nº 
2, alínea c. Defeitos.
Peso bruto aprox.:139,8 g.; Diam. aprox.:4,8 cm 
O Palácio do Correio Velho não se 
responsabiliza pelo estado de conservação da 
máquina dos relógios que vende em leilão. 
€ 700 / € 1.000

700
Relógio de bolso francês, marca Dulac 
(Paris), cerca de 1900, caixa em ouro de 
750 ml, com 3 tampas sendo as exteriores 
decoradas com enrolamentos vegetalistas, 
flores e escudo liso. Movimento mecânico 
Nº270435, mostrador em esmalte branco. 
Marca de garantia francesa, em uso em 1838-
1919. Sem contraste, ao abrigo do Decreto-Lei 
n.º 120/2017, art. 2, nº 2, alínea c. Pequenos 
defeitos e riscos.
Peso bruto 92,9 g.; Diam. aprox.: 4,8 cm.

O Palácio do Correio Velho não se 
responsabiliza pelo estado de conservação da 
máquina dos relógios que vende em leilão. 
€ 800 / € 1.600

701
Par de fivelas do séc. XVIII, em prata dourada 
e metal, decoradas com flores, cravejadas 
com topázios forrados. Em estojo original, 
com defeitos e manchado. Junto com fivela 
em metal dourado, decorada com motivos 
vegetetalistas, cravejada com “strasses”. 
Oxidações, faltas e pequenos 
defeitos. (3)
Comp. aprox.: 10 cm.

Para peça semelhante consultar em:
TEIXEIRA, Madalena Braz. 2007. “O Triunfo 
da Joalharia”. Portugal: Caleidoscópio, pp. 
90-91.
D’OREY, Leonor. 1995. “Cinco Séculos de 
Joalharia “. Londes: Zwemmer Publishers 
Limited/ Lisboa: Instituto Português de 
Museus, p. 79.
Proveniência: Antiga Colecção Duques de 
Palmela
€ 150 / € 250
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702
Taça de libação em corno de rinoceronte. 
Decoração entalhada, relevada e 
parcialmente vazada representando frutos, 
insecto e motivos vegetalistas. Sinais de uso 
e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 558 g; Alt. aprox.: 11 cm.
€ 2.000 / € 4.000

703
Taça de libação, com pé, em corno de 
rinoceronte. Corpo facetado, decorado com 
friso de grega e animais fantásticos em relevo. 
Pega em forma de enrolamento com animais 
fantásticos. Marcada. Mínimos defeitos.
Peso aprox.: 412 g.; Alt. aprox.: 11 cm.
€ 1.500 / € 3.000

704
Corno de rinoceronte, Angola. 
Com vestígios de caruncho 
e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 1666 g.; Comp. aprox.: 25 cm.
€ 5.000 / € 10.000

705
“Jue”, taça de ritual chinesa em bronze, 
assente sobre três pés. Corpo com pega 
lateral terminando em carranca 
e dois remates no topo da taça. 
Decoração relevada de motivos estilizados. 
Oxidações e defeitos.
Alt. aprox.: 20 cm.
€ 1.500 / € 3.000

706
Presa lisa em marfim. Assente sobre 
base em madeira. Com enchimento.
Comp. aprox.: 116,5 cm.; Alt. aprox.: 123 cm.
€ 1.400 / € 2.000

707
Taça em corno de rinoceronte. Sinais de uso.
Peso aprox.: 115 g.; Diam. aprox: 11 cm.
€ 800 / € 1.600

702

703

704

705
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708
Presa lisa em marfim. Assente sobre 
base em madeira. Com enchimento.
Comp. aprox.: 117 cm.; 
Alt. aprox.: 116,5 cm.
€ 1.200 / € 2.000 

709
Presa lisa em marfim. Assente sobre 
base em madeira. Com enchimento.
Comp. aprox.: 135 cm.; 
Alt. aprox.: 125,5 cm.
€ 2.000 / € 4.000

708

709

707

706
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711
Cafeteira em prata portuguesa, 
séc. XIX. Corpo em forma de 
balaústre liso, assente sobre 
quatro pés de bola. Botão da 
tampa em forma de urna. Pega 
em madeira torneada. Com 
marca de contraste de Lisboa 
(L-38.0a) em uso em 1810 a c. 
de 1822 e marca de ourives de 
António José da Mota, registada 
em 24 de Janeiro de 1804, 
remarcada com duas cabeças de 
velho. Pequenas amolgadelas e 
sinais de uso.
Peso aprox.: 1130 g.;  Alt. aprox.: 
31 cm.
€ 1.500 / € 3.000

710
Paliteiro em prata portuguesa, séc. XIX. Figura do 
corcunda com cartola e bengala em vulto perfeito, 
assente sobre base circular guilhochada. Assente 
sobre três pés de enrolamentos vegetalistas. Sem 
marcas de contraste, ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, alínea 
c), com marca de ourives de José Gomes de 
Oliveira, registado em 1887. Pequenos restauros e 
sinais de uso.
Peso aprox.: 292 g.; Alt. aprox.: 16 cm.
€ 300 / € 600

710

711

348
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712
Salva de gradinha em prata 
portuguesa, séc. XIX. Aba parcialmente 
vazada e decorada com friso de 
folhagens e enrolamentos, fundo liso. 
Assente sobre três pés recortados 
decorados com motivos vegetalistas. 
Com marcas de contraste de Lisboa 
(L-49.0), datável de 1879-1881 e 
marca de ourives atribuível a Florêncio 
José Miguel (L-274.0). Sinais de uso, 
pequenas amolgdelas e riscos.
Peso aprox.: 1716 g.; 
Diam. aprox.: 36 cm
€ 800 / € 1.600 

713
Salva de gradinha em prata, 
possivelmente brasileira, 
século XIX. Aba parcialmente 
vazada, decorada com folhas, 
aletas e elementos estilizados. 
Fundo com decoração gravada e 
guilhochada representando folhas e 

reserva ao centro. Assente sobre 3 pés 
em forma de motivos 
estilizados. Com pseudo-contraste, 
ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
de 15 de setembro - art. 2º, nº 2, 
alínea c). Gastos, riscos e pequenos 
defeitos.
Peso aprox.: 488 g; 
Diam. aprox.: 22 cm.
€ 200 / € 400 

 
714
Bule em prata portuguesa, início do 
séc. XIX. Corpo de secção elíptica 
decorado com frisos estriados 
com asa em madeira entalhada. 
Com marca de contraste de Lisboa 
(L-38.0a ou variante), em uso de 1810 
a 1822 e marca de ourives A.J.M. 
(L-115.0), atribuível a António José 
da Mota, datável de 1804 a c.1843. 
Pequenas amolgadelas, riscos e sinais 
de uso.
Peso aprox.: 1140 gr.; 
Alt. aprox.: 27 cm.
€ 600 / € 1.200

 
715
Leiteira com tampa D. Maria em 
prata portuguesa, séc. XVIII/XIX, 
parcialmente gomado. Corpo em 
forma de elmo invertido. Contrastes do 
Porto (P-16 ou P-15), em uso de 1784 
a 1804, APS (P- 178), António Pereira 
Soares, e. 1783 e 1836. Sinais de uso 
e pequenos defeitos.
Peso aprox.: 358 g. 
Altura aprox.: 17 cm.
€ 200 / € 400 

  
716
Molheira em prata inglesa, do séc. XIX. 
Corpo parcialmente gomado e bordo 
decorado com friso de nervuras. Pega 
com estriados. Assente sobre quatro 
pés de bola. Com marcas de contraste 
de Londres, de 925 milésimos, em uso 
em 1810. Riscos e sinais de uso.
Peso aprox.: 176 g.; 
Comp. aprox.: 14 cm.
€ 100 / € 200

714 716
715

712

713
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717
COSTA PINHEIRO
António Costa Pinheiro 
(n. 1932)
Técnica mista sobre papel
Assinado
Dim. aprox.: 28 x 21 cm.
€ 1.500 / € 3.000

718
RENÉ BERTHOLO 
(1935-2005)
Técnica mista com colagens sobre papel 
Assinado e datado de 1962 
Dim. aprox.: 37 x 26 cm.
€ 800 / € 1.200

717

718
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719
ABEL SALAZAR 
(1889-1946)
“Carvoeiras”
Óleo sobre madeira
Assinado (na frente) e datado (no verso) 1936
Dim. aprox.: 152 x 122 cm.
Vestígios de caruncho e restauros. 
Proveniência: 
€ 6.000 / € 10.000
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720
JOSÉ ELVAS 
(n.1954)
Acrílico sobre tela
Assinado e datado de 2019
Dim. aprox.: 70 x 100 cm.
€ 600 / € 1.000 

721
JOSÉ ELVAS 
(n.1954)
Acrílico sobre tela
Assinado e datado de 2019
Dim. aprox.: 100 x 120 cm.
€ 800 / € 1.600

José Manuel Resende Elvas depois de ter terminado o curso de medicina, dedicou-se durante uma vida à 
aquacultura de peixes ornamentais e exóticos na sua quinta de Espadeiros, margem sul do rio Tejo. Cedo se 
interessou por antiguidades e obras de arte com especial interesse pela pintura portuguesa. Homem de grande 
sensibilidade e cultura, após um percurso de estudo e longas visitas a museus, leilões e exposições por todo o 
mundo, cria o seu próprio atelier em 1991 numa adega da quinta, onde pinta telas de grande cromatismo e nas 
quais transmite o seu estado de espírito e emoção.

720

721
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722
GAMA
Miguel Telles da Gama 
(n.1965)
Acrílico sobre papel sobre gelatina
Assinado e datado de 2014
Dim. aprox.: 100 x 70 cm
€ 600 / € 1.200

723
JOSÉ ELVAS 
(n.1954)
Última Ceia
Acrílico sobre tela
Verso assinado
Dim. aprox.: 46 x 61 cm.
€ 300 / € 600

722
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726
ANA HATHERLY 
(n.1929)
“Neograffiti”
Spray sobre tela
Assinado e datado de 2002
Dim. aprox.: 70 x 50 cm.
Representada in: Mão Inteligente, Ana Hatherly, 
p.181, editora Quimera; e exposta na exposição 
Hand Made, Ana Hatherly, Fundação Gulbenkian.
€ 2.000 / € 3.000

724
RAUL PEREZ 
(n.1944)
Tinta-da-china e aguarela sobre papel
Assinada e datada de 1999
Dim. aprox.: 18 x 13 cm.
€ 800 / € 1.600

725
RAUL PEREZ 
(n.1944)
Auto-retrato
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada de 1966
Dim. aprox.: 15 x 15,5 cm.
Com dedicatória a Raúl de Carvalho 
datada de Lisboa, 1975
€ 800 / € 1.600

000
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Rua Augusta, 84 - 1100-053 Lisboa - Tel.: +351 211 131 000 
Avenida Boavista, 2706 - 4100-119 Porto - Tel.: +351 220 044 170
Praça Conde Agrolongo, 52 - 4700-312 Braga - Tel.: +351 253 008 370
Tel.: +351 210 042 442 - private@millenniumbcp.pt

PERSEVERANÇA 
QUE PRODUZ 
RESULTADOS 
SÓLIDOS

Uma relação sólida e de confiança constrói-se passo a passo,
com disponibilidade, com uma visão global dos objetivos e rigor nas decisões.
No Millennium private banking investimos no conhecimento aprofundado dos nossos Clientes.

MILLENNIUM. AQUI CONSIGO.

9754_PB_PRESERVERANCA_210x270_af3_CS5.pdf   1   27/07/16   16:27
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INFORMAÇÕES GERAIS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Todos os dias úteis das 9h30 às 13h30 e 
das 14h30 às 18h00 

Sede
PALÁCIO DO CORREIO VELHO

Calçada do Combro, 38 A - 1º
1200-114 Lisboa - Portugal
tel: +351 213 242 980
fax: +351 213 426 536
email: mail@pcv.pt

Armazém / Leilões Online
Rua Dr. José Espirito Santo, 34E 
1950-096 Lisboa
tel: +351 210 148 142

www.pcv.pt

Importante: a informação aqui disponibilizada não substitui nem dispensa a leitura das Condições Negociais do Palácio do Correio 
Velho, também publicadas no nosso web site: www.pcv.pt

Sempre que pretenda agendar uma avaliação dentro ou fora do Palácio do 
Correio Velho, deverá contactar-nos, através do telefone +351 213 242 980 ou 
enviando um e-mail para mail@pcv.pt.

Os lotes adquiridos deverão ser recolhidos até 8 (oito) dias após a data do leilão, 
mas nunca antes do pagamento ao Palácio do Correio Velho do montante total em 
dívida.
A entrega de lotes de maior dimensão deverá ser previamente agendada com o 
serviço de apoio a clientes, contactando para o efeito o Sr. Pedro Gomes, através 
do telefone + 351 210 148 142.

Se não puder estar presente no leilão, não se esqueça de preencher o formulário 
ordem de compra e licitação telefónica ou acompanhar o Leilão ao vivo através da 
plataforma Invaluable ( www.invaluable.com ).

MARCAÇÃO 
DE AVALIAÇÕES

LEVANTAMENTO 
DOS LOTES ADQUIRIDOS

ORDENS DE COMPRA 
E LICITAÇÕES TELEFÓNICAS

Este Catálogo é, tão só, um mostruário das peças que vão ser leiloadas no próximo 
dias 11 e 12 de Dezembro de 2019.
As Condições Negociais que regulam a actividade da empresa Palácio do Correio 
Velho – Leilões e Antiguidades, SA e disciplinam as relações contratuais com ela 
relacionadas, encontram-se no Site da Empresa e deverão ser consultadas por 
todos os interessados através de www.pcv.pt  (Condições e Termos Negociais), 
para onde se remete.

O preçário relativo a vários custos e serviços prestados pode ser consultado em : 
https://www.pcv.pt/files/gallery/precario.pdf 

CONDIÇÕES NEGOCIAIS

PREÇÁRIO
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                  Data I Date                                                  Assinatura I Signature

Nº DO LEILÃO I AUCTION NUMBER                        373 TÍTULO DE VENDA I SALE TITLE   Antiguidades, Arte Moderna e Contemporânea 
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Para licitações adicionais, anexe uma nova página I For additional bids, please attach a separate page.
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IMPORTANT : Bidders who have never previously purchased at Palácio do Correio Velho should attach a copy of 
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Por favor preencha de forma clara e envie-nos este impresso o mais cedo possível, pois, no caso de propostas de igual valor, terá preferência a que for 
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Calçada do Combro, 38 A - 1º . 1200-114 Lisboa, Portugal | tel +351 213 242 980 | fax +351 213 426 536 | email mail@pcv.pt
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ABSENTEE AND TELEPHONE BIDDING TERMS 

AND CONDITIONS

Please send your bids as quickly as possible before each auction, 
because in the event of two identical bids being received, the first 
bid received shall prevail. Absentee and Telephone Bids should 
be received by Palácio do Correio Velho at least 4 hours before 
the start of the auction.

Successful bidders will receive an itemised invoice, specifying 
their purchases and payment instructions.

All bids are subject to Palácio do Correio Velho’s Terms and 
Conditions of Sale, printed in the auction catalogue and available 
in the site www.pcv.pt.

Palácio do Correio Velho requires proof of identity for new clients, 
via an official document containing a photo - such as a passport, 
identity card or driver’s license.

Palácio do Correio Velho will use the information provided by 
its clients to organize its auctions and related and marketing 
services, and manage and operate its business, in accordance 
with prevailing legislation. Upon agreeing with these terms and 
conditions, clients agree that Palácio do Correio Velho may 
process their personal data. Clients may refuse use of their 
personal data for marketing purposes at any time, by notifying 
Palácio do Correio Velho.

In accordance with Palácio do Correio Velho’s Terms and 
Conditions, a buyer’s premium will be added to the successful 
bid price and is payable by the Buyer as part of the total purchase 
price.

This service is free and confidential.

WRITTEN BIDS

Please record accurately the lot numbers, descriptions and the 
top hammer price you are willing to pay for each lot.

Telephone calls from absentee bidders will be accepted only at 
the caller’s risk and must be confirmed by letter, fax or e-mail.

Bids are to be executed for the lowest price as is permitted by 
other bids or reserves.

TELEPHONE BIDS

Please clearly specify the telephone number on which you may 
be reached at the time of the sale, including the country code. 
We will call you from the saleroom shortly before your lot is 
offered.

According to Palácio do Correio Velho Conditions of Sale, a 
telephone bid order implies that the bidder accepts to purchase 
the lot for the lower estimate, as his first bid, even if unable to 
place the telephone call.

Telephone bids are limited to the availability of telephone lines 
at Palácio do Correio Velho. Telephone bidders must complete, 
sign and deliver the telephone bid form at least 4 hours prior 
to the auction. Neither Palácio do Correio Velho nor any of its 
employees can be liable for any error or failure for the fulfilment 
of the bidding service, either by bad telephone connection or 
difficulty in transmitting information to the auctioneer.

CONDIÇÕES PARA ORDENS DE COMPRA 

E LICITAÇÕES TELEFÓNICAS

Por favor envie as suas ofertas o mais cedo possível antes de cada 
leilão, pois, no caso de propostas de igual valor, terá preferência a que 
for recepcionada em primeiro lugar. As Ordens de Compra e Licitações 
Telefónicas deverão ser recebidas pelo Palácio do Correio Velho até 4 
horas antes do início do leilão.

Os clientes licitantes bem sucedidos receberão uma factura detalhada, 
com as suas compras e instruções de pagamento.

Todas as licitações estão sujeitas às Condições Negociais do Palácio 
do Correio Velho que se encontram impressas no catálogo do leilão, 
bem como no site www.pcv.pt.

O Palácio do Correio Velho solicitará aos seus novos clientes o 
fornecimento de uma prova de identidade, através da entrega de um 
documento oficial que contenha uma fotografia, tal como o passaporte, 
cartão de cidadão ou bilhete de identidade.

O Palácio do Correio Velho usará a informação prestada pelos 
seus clientes para a organização dos seus leilões e outros serviços 
relacionados com a sua actividade e marketing, bem como para gerir 
e operar o seu negócio, de acordo com a lei. Ao concordar com estas 
condições, os clientes aceitam o tratamento dos seus dados pessoais 
pelo Palácio do Correio Velho. A qualquer momento os clientes podem 
impedir a utilização dos seus dados pessoais para fins comerciais, 
mediante notificação enviada ao Palácio do Correio Velho.

De acordo com as Condições Negociais do Palácio do Correio Velho, 
os licitantes bem sucedidos pagarão uma comissão sobre o preço de 
martelo, como parte do valor total da compra.

Este serviço é gratuito e confidencial.

ORDENS DE COMPRA

Por favor registe com precisão os números dos lotes, descrições e o valor 
de martelo máximo que está disposto a pagar por cada lote.

As Ordens de Compra, quando solicitadas por telefone são aceites por 
conta e risco do cliente e deverão ser confirmados por carta, fax ou e-mail.

As Ordens de Compra serão executadas ao melhor preço, respeitando 
outros lances ou reservas.

LICITAÇÕES TELEFÓNICAS

Por favor indique de forma clara o número de telefone para contacto 
no momento do leilão, incluindo o código do País. Ligar-lhe-emos 
momentos antes do lote ser apresentado em leilão.

De acordo com as Condições Negociais do Palácio do Correio Velho, 
uma ordem de licitação telefónica implica que o comprador aceita, 
pelo menos, a aquisição do lote pelo valor da estimativa mínima, 
mesmo em caso de impedimento da ligação telefónica.

As licitações por telefone ficarão condicionadas à disponibilidade das 
linhas telefónicas do Palácio do Correio Velho. O acesso às licitações 
telefónicas implica o preenchimento, assinatura e entrega do impresso 
até 4 horas antes do início do leilão. Nem o Palácio do Correio Velho 
nem nenhum dos seus colaboradores poderá ser responsabilizado 
por erros ou falhas na execução deste serviço de licitações, quer 
por deficiência nas ligações telefónicas, quer por dificuldades na 
recepção da licitação ou na sua transmissão ao pregoeiro.

PALÁCIO DO CORREIO VELHO - LEILÕES E ANTIGUIDADES, S.A.

Calçada do Combro, 38 A - 1º . 1200-114 Lisboa, Portugal | tel +351 213 242 980 | fax +351 213 426 536 | email mail@pcv.pt
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