
301
MOLDURA,
nogueira com friso dourado, 
portuguesa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 33,5 x 26  cm (interior)               € 20 - 30

302
MOLDURA,
casquinha pintada, portuguesa, 
séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 23 x 33,5 cm (interior)                 € 10 - 15

303
MOLDURA,
mogno, portuguesa, séc. XIX/XX,
pequenos defeitos
Dim. - 28 x 28 cm (interior)                     € 10 - 15

304
MOLDURA,
madeira dourada, portuguesa, séc. XIX,
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 24,5 x 32,5  cm (interior)           € 30 - 45

305
MOLDURA, Art Déco,
madeira canelada e dourada, portuguesa,
séc. XX, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 49 x 36,5 cm (interior)               € 20 - 30

306
MOLDURA,
mogno, portuguesa, séc. XIX, 
pequenos defeitos
Dim. - 30 x 23 cm (interior)                   € 20 - 30

307
MOLDURA,
castanho com friso dourado, 
portuguesa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 26 x 20 cm (interior)                    € 10 - 15

308
MOLDURA, madeira lacada de negro,
frisos tremidos, portuguesa, séc. XIX,
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 19 x 15,5 cm (interior)                € 20 - 30

309
MOLDURA, madeira lacada 
de negro com friso dourado, 
portuguesa, séc. XX, pequenos defeitos
Dim. - 33 x 49 cm (interior)                   € 20 - 30

310
MOLDURA,
carvalho, portuguesa, 
séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 49 x 44 cm  (interior)                  € 20 - 30

311
MOLDURA, estilo D. Maria, 
castanho, frisos entalhados, portuguesa, 
séc. XIX/XX, pequenos defeitos
Dim. - 51 x 41 cm (interior)                    € 40 - 60

312
MOLDURA, madeira folheada a raiz de
nogueira, frisos em madeira escurecida,
portuguesa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 55 x 36 cm (interior)                   € 20 - 30

313
MOLDURA,
madeira dourada, portuguesa, 
séc. XIX, faltas e defeitos
Dim. - 58 x 42,5 cm (interior)               € 40 - 60

314
MOLDURA,
casquinha, portuguesa, séc. XIX,
pequenos defeitos
Dim. - 29 x 51 cm (interior)                    € 20 - 30

315
MOLDURA, casquinha pintada 
de vermelho, portuguesa, séc. XIX,
acrescentos e defeitos
Dim. - 21,5 x 56 cm (interior)                  € 10 - 15

316
MOLDURA, 
casquinha escurecida, frisos tremidos, 
portuguesa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 43 x 36 cm (interior)                   € 20 - 30

317
MOLDURA, madeira e gesso dourados 
e pintados de negro, inglesa, séc. XX,
pequenos defeitos
Dim. - 22,5 x 27,5 cm (interior)            € 20 - 30

318
MOLDURA, madeira dourada, 
friso pintado a branco, portuguesa, 
séc. XIX/XX, pequenos defeitos
Dim. - 34 x 23 cm (interior)                   € 20 - 30

319
MOLDURA, 
pau santo com tremidos, portuguesa, 
séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 60 x 46 cm (interior)               € 100 - 150

320
MOLDURA, madeira dourada, 
portuguesa, séc. XIX/XX, 
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 64 x 49 cm (interior)                   € 20 - 30

321
MOLDURA, madeira dourada a prata,
portuguesa, séc. XIX, restauros,
pequenos defeitos
Dim. - 44 x 92 cm (interior)                   € 60 - 90

322
MOLDURA,
madeira e gesso dourados, friso pintado
a branco, séc. XX, pequenos defeitos
Dim. - 57 x 89 cm                                € 100 - 150

323
ESPELHO,
madeira entalhada e dourada “Cisnes”,
francês, séc. XIX, faltas no dourado
Dim. - 74 x 48.,5 cm                           € 100 - 150

324
VITRINE DE MESA, moldura pintada
de negro, interior com tecido bordeaux,
portuguesa, séc. XX, pequenas faltas
Dim. - 48 x 59 cm                                € 100 - 150

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 77

A

lotes 301 a 650

leilão n
º

81

2ª Sessão
23 de Maio de 2006



328
MOLDURA,
madeira e gesso dourados, inglesa, séc. XIX, faltas e defeitos
Dim. - 30,5 x 33 cm (interior)                                                            € 100 - 150

326
MOLDURA,
madeira e gesso dourados, francesa, séc. XIX, faltas e defeitos
Dim. - 52 x 78 cm (interior)                                                              € 200 - 300

327
ESPELHO,
estilo Luís XVI, moldura em nogueira entalhada “Flores”,
francês, séc. XIX, pequenos defeitos, vestígios de xilófagos
Dim. - 55,5 x 38,5 cm                                                                         € 100 - 150

325
ESPELHO, moldura em madeira entalhada e dourada, 
português, séc. XIX/XX, pequenos defeitos
Dim. - 85 x 50 cm                                                                                € 150 - 225

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 78



332
PAR DE ESPELHOS, 
molduras em vidro espiralado com rosetas,
espelho gravado “Figuras”, venezianos,
séc. XIX/XX, restauros, pequenos defeitos
Dim. - 35,5 x 31 cm                                                                             € 120 - 180

330
MOLDURA,
madeira e gesso dourados,
francesa, séc. XIX, 
faltas, pequenos defeitos
Dim. - 36 x 54,5 cm (interior)                                                          € 200 - 300

331
MOLDURA,
casquinha entalhada, portuguesa, séc. XIX, 
pequenos defeitos
Dim. - 44 x 31 cm (interior)                                                                  € 80 - 120

329
ESPELHO,
moldura em carvalho entalhado, português,
adaptação de talhas do séc. XVII, pequenos defeitos
Dim. - 61 x 48,5 cm                                                                             € 100 - 150

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 79



333
PRATO,
porcelana da China, 
Companhia das Índias, 
decoração policromada “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII
Dim. - 22,5 cm                                    € 250 - 375

334
CANECA,
porcelana da China, 
decoração policromada 
“Flores e insectos”, séc. XIX, 
pequeno cabelo
Dim. - 14,5 cm                                    € 200 - 300

335
TRAVESSA OITAVADA,
porcelana da China, 
Companhia das Índias, 
decoração policromada “Flores”,
reinado Qianlong, séc. XVIII, restaurada
Dim. - 29 x 21 cm                               € 300 - 450

336
COVILHETE,
porcelana da China, 
decoração a azul “Paisagens orientais” 
e “Flores”, reinado Qianlong, séc. XVIII, 
cabelos e esbeiçadelas
Dim. - 18 cm                                           € 80 - 120

337
BULE, porcelana da China, 
Companhia das Índias, decoração 
policromada “Flores e borboletas”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
esbeiçadelas, pequeno cabelo no fundo
Dim. - 13,5 cm                                     € 180 - 270

338
PRATO, porcelana da China, 
Companhia das Índias, decoração 
policromada “Flores e galo”,
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
cabelo e pequenas esbeiçadelas
Dim. - 23 cm                                       € 200 - 300

339
PRATO DE RECHAUD OITAVADO,
porcelana da China, 
decoração a azul “Paisagem oriental”,
reinado Jiaqing, séc. XVIII/XIX, 
pintura sobreposta
Dim. - 24 cm                                        € 150 - 225

340
TAÇA, porcelana da China, 
Companhia das Índias, 
decoração a sépia e ouro “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
cabelo e esbeiçadela
Dim. - 11 x 26 cm                                 € 250 - 375

341
PRATO DE RECHAUD, porcelana 
da China, Companhia das Índias, 
decoração a azul “Flores”,
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
restaurado e craquelé
Dim. - 24,5 cm                                     € 150 - 225

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 80
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342
PAR DE PRATOS DE SOPA,
porcelana da China, Companhia 
das Índias, decoração policromada 
“Flores”, reinado Qianlong, séc. XVIII, 
um com cabelo
Dim. - 23 cm                                       € 300 - 450

343
TAÇA E PIRES, porcelana da China,
Companhia das Índias, 
decoração policromada “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
esbeiçadela e cabelos
Dim. - 4 x 7,5 cm (taça)                          € 50 - 75

344
TRAVESSA RECORTADA,
porcelana da China, 
Companhia das Índias, decoração a azul 
“Flores, veados e borboletas”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII
Dim. - 39 x 30,5 cm                         € 700 - 1050

345
MANTEIGUEIRA, 
porcelana da China, decoração 
policromada “Figuras orientais”, 
reinado Jiaqing, séc. XVIII/XIX, 
tampa restaurada, cabelo no fundo
Dim. - 7,5 x 14 x 10,5 cm                 € 200 - 300

346
TAÇA E PIRES RECORTADOS,
porcelana da China, 
decoração policromada 
“Figuras orientais”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII
Dim. - 5 x 9 cm (pires)                         € 100 - 150

347
TRÊS PRATOS, 
porcelana da China, 
Companhia das Índias, decoração 
policromada “Flores e grinaldas”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, cabelos
Dim. - 23 cm                                       € 300 - 450

348
PRATO,
porcelana da China, 
Companhia das Índias, decoração 
policromada “Pássaros e flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII
Dim. - 23 cm                                      € 200 - 300

349
TRAVESSA OITAVADA,
porcelana da China, 
decoração a azul “Paisagem oriental”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
esbeiçadelas restauradas
Dim. - 38,5 x 28,5 cm                       € 400 - 600

350
PRATO,
porcelana da China, 
Companhia das Índias, 
decoração policromada “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII
Dim. - 23 cm                                         € 150 - 225

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 81
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351
PAR DE PRATOS DE SOPA RECORTADOS,
porcelana da China, Companhia  das
Índias, decoração policromada “Flores”,
bordo a azul, reinado Qianlong,
séc. XVIII, cabelo num, restauro noutro 
Dim. - 23 cm                                        € 250 - 375

352
TAÇA, porcelana da China, 
Companhia das Índias, 
decoração policromada “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
cabelo restaurado
Dim. - 7 x 13,5 cm                                € 100 - 150

353
TRAVESSA DE TERRINA OITAVADA,
porcelana da China, 
decoração a azul “Cantão”, 
reinado Jiaqing, 
séc. XVIII/XIX
Dim. - 36 x 29 cm                              € 400 - 600

354
PAR DE MANTEIGUEIRAS
COM TRAVESSAS, porcelana da China, 
decoração a azul “Paisagem oriental”, 
reinado Jiaqing, séc. XVIII/XIX, 
travessas com decoração diferente
Dim. - 8 x 15 x 12,5 cm                      € 500 - 750

355
TAÇA E PIRES, porcelana da China,
Companhia das Índias, decoração a azul 
e ouro “Flores”, reinado Jiaqing, 
séc. XVIII/XIX, pequena falha 
e cabelos no pires, esbeiçadela na taça
Dim. - 5 x 8,5 cm                                      € 50 - 75

356
PAR DE PRATOS,
porcelana da China, 
Companhia das Índias, 
decoração a azul “Caçada ao veado”,
reinado Qianlong, séc. XVIII, marcados
Dim. - 22,5 cm                                    € 500 - 750

357
PRATO, porcelana da China, 
Companhia das Índias, 
decoração policromada “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
esbeiçadelas
Dim. - 23 cm                                       € 200 - 300

358
TRAVESSA OITAVADA,
porcelana da China,
decoração a azul
“Paisagem com figuras orientais”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII
Dim. - 35 x 26,5 cm                           € 400 - 600

359
PRATO, porcelana da China, 
Companhia das Índias, 
decoração policromada “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
pequena esbeiçadela
Dim. - 22,5 cm                                   € 200 - 300

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 82

351

352

354

355

356

353

358357 359



360
PAR DE PRATOS DE SOPA,
porcelana da China, Companhia 
das Índias, decoração policromada
“Flores”, reinado Qianlong, séc. XVIII, 
pequenos restauros nos bordos
Dim. - 23 cm                                        € 250 - 375

361
TAÇA E PIRES,
porcelana da China, decoração 
policromada “Figuras orientais”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
cabelos e esbeiçadelas
Dim. - 4,5 x 7,5 cm                                € 70 - 105

362
PRATO DE GRANDES DIMENSÕES,
porcelana da China, 
Companhia das Índias, 
decoração policromada “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, restaurado
Dim. - 32,5 cm                                   € 200 - 300

363
CANECA,
porcelana da China, 
decoração policromada 
sobre fundo amarelo “Flores e pássaros”, 
séc. XIX
Dim. - 10 cm                                         € 120 - 180

364
TAÇA E PIRES,
porcelana da China, 
Companhia das Índias, 
decoração a negro e ouro “Flores”, 
reinado Jiaqing, séc. XVIII/XIX, cabelos
Dim. - 5 x 11 cm                                        € 50 - 75

365
PAR DE PRATOS, porcelana da China,
Companhia das Índias, 
decoração policromada “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
pequenas esbeiçadelas
Dim. - 22,5 cm                                   € 400 - 600

366
PAR DE PRATOS DE SOBREMESA,
porcelana da China, Companhia 
das Índias, decoração a verde e ouro,
reinado Jiaqing, séc. XVIII/XIX,
pequenos cabelos
Dim. - 19,5 cm                                     € 150 - 225

367
TRAVESSA OITAVADA,
porcelana da China, 
decoração a azul “Jardim oriental”,
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
esbeiçadelas
Dim. - 38 x 30 cm                               € 500 - 750

368
BANDEJA RECORTADA,
porcelana da China, 
decoração policromada 
“Figuras orientais”, 
reinado Jiaqing, séc. XVIII/XIX
Dim. - 26,5 x 22 cm                          € 200 - 300

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 83
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369
LOUCEIRO, romântico, vinhático, corpo superior com vidros,
português, séc. XIX, um vidro estalado
Dim. - 219,5 x 138 x 63 cm                                                        € 1.500 - 2.250

370
BANCO, nogueira, pernas torneadas, assento em couro
entrançado com pregaria, português, séc. XIX/XX,
faltas e desgaste no couro, pequenos defeitos
Dim. - 44 x 37 x 37 cm                                                                        € 150 - 225

371
ARCA DE PEQUENAS DIMENSÕES, casquinha, precintas
e ferragens em ferro, fechadura de três chaves, portuguesa,
séc. XVIII/XIX, falta de uma chave, pés não originais
Dim. - 29 x 76 x 36 cm                                                                       € 500 - 750

372
BAÚ DE PEQUENAS DIMENSÕES, madeira revestida a carneira
com pregaria, pregaria com inicias B J V D, ferragens em ferro,
cachorros/pés em madeira entalhada, português, séc. XVIII/XIX,
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 40 x 88 x 40 cm                                                                       € 100 - 150

373
TREMÓ,
ao gosto Império, mogno, aplicações em bronze,
tampo em mármore, português, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 211 x 88,5 x 53,5 cm                                                              € 500 - 750

374
BANDEJA DE CAMA, mogno com embutidos, monograma
dourado com coroa de visconde, portuguesa, séc. XIX/XX,
pequenos defeitos; Dim. - 24 x 73 x 49 cm                                € 150 - 225

375
BAÚ COM DUAS FECHADURAS,
madeira revestida a couro com pregaria, ferragens em ferro
estanhado, português, séc. XVIII, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 45 x 137 x 60 cm                                                                    € 200 - 300

376
MESA DE CABECEIRA, estilo D. Maria, espinheiro, embutidos
em pau santo, tampo em mármore, portuguesa, séc. XIX, muitas
faltas e defeitos; Dim. - 77 x 33,5 x 33,5 cm                              € 100 - 150

377
MÓVEL DE APOIO,
pau santo e vinhático, brasileiro, séc. XIX, faltas e defeitos
Dim. - 54 x 60 x 58 cm                                                                      € 300 - 450

378
ORATÓRIO, D. Maria, madeira entalhada e dourada,
português, séc. XVIII/XIX, faltas e defeitos, um vidro rachado
Dim. - 113 x 50 x 22 cm                                                                     € 300 - 450

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 84



382
MESA DE CANCELA,
vinhático, pernas torneadas, abas de meia-lua,
puxadores em ferro, portuguesa, séc. XVIII
Dim. - 83 x 120 x 47 cm (fechada)                                                € 900 - 1.350

380
SECRETÁRIA, romântica, mogno e raiz de mogno,
tampo forrado a verde, puxadores com aplicação em marfim,
portuguesa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 75 x 109 x 60 cm                                                                    € 300 - 450

381
CADEIRÃO DE BRAÇOS, estilo D. José,
sissó com entalhamentos, assento e costas de palhinha,
goês, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 128 x 66 x 60 cm                                                             € 1.000 - 1.500

379
CADEIRA DE BALOIÇO,
romântica, pau santo, assento e costas de palhinha,
brasileira, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 116 x 60 x 97 cm                                                                    € 600 - 900

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 85



386
CÓMODA, estilo Luís XV, marchetaria em pau santo e pau cetim
ferragens em bronze, portuguesa, séc. XIX/XX, pequenos
defeitos; Dim. - 89 x 118 x 59 cm                                           € 1.500 - 2.250

384
CÓMODA,
mogno, colunas laterais, ferragens em bronze,
portuguesa, séc. XIX, pequenos defeitos, ferragens não originais
Dim. - 98,5 x 120 x 58 cm                                                          € 1.000 - 1.500

385
BERÇO DE DOSSEL, romântico, mogno e raiz de mogno,
dossel com entalhamentos “Cabeça de cisne”, berço vazado,
português, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 215,5 x 63 x 129 cm                                                               € 500 - 750

383
SEIS CADEIRAS,
estilo D. Maria, pau santo, assentos de palhinha,
portuguesas, séc. XIX/XX
Dim. - 89 x 42 x 52 cm                                                                   € 900 - 1.350

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 86




