
O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 97

462
PAR DE CÁLICES,
cristal,
decoração a ouro “Folhas”,
Europa, séc. XIX/XX
Dim. - 21 cm                                         € 150 - 225

463
CÁLICE,
cristal,
decoração a ouro,
Europa, séc. XIX/XX
Dim. - 16,5 cm                                       € 80 - 120

464
CÁLICE,
vidro, decoração a ouro “Flores”,
fuste com espiral colorida,
Europa, séc. XIX
Dim. - 15 cm                                         € 150 - 225

465
CÁLICE,
cristal,
decoração com gravados a ouro,
Europa, séc. XIX/XX
Dim. - 17,5 cm                                        € 80 - 120

466
PAR DE CÁLICES, cristal azulado pintado
decoração policromada “Nus masculinos”
filetes dourados,
Europa, séc. XIX/XX
Dim. - 21,5 cm                                    € 300 - 450

467
CÁLICE POLIFACETADO,
cristal, decoração a ouro
“Paisagem com animal”,
Europa, séc. XIX
Dim. - 13 cm                                             € 60 - 90

468
CÁLICE OITAVADO, vidro relevado
e pintado, fusto com pomo gomado,
decoração policromada “Gazelas
e arabescos”, filete dourado, Europa,
séc. XIX/XX; Dim. - 20 cm            € 250 - 375

469
CÁLICE POLIFACETADO,
vidro pintado, decoração policromada
“Gazelas e arabescos”, filetes dourados,
Europa, séc. XIX/XX
Dim. - 11,5 cm                                      € 100 - 150

470
CÁLICE,
cristal, decoração gravada a ouro
com monograma AC,
Europa, séc. XIX
Dim. - 11 cm                                              € 60 - 90
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471
JARRA BOJUDA,
vidro coalhado e pintado,
decoração policromada “Flores”,
Europa, séc. XIX/XX
Dim. - 20,5 cm                                     € 100 - 150

472
JARRA,
vidro branco, filetes a ouro,
Europa, séc. XX,
faltas no dourado
Dim. - 30,5 cm                                       € 70 - 105

473
AQUÁRIO,
vidro,
português,
séc. XIX
Dim. - 22 cm                                            € 60 - 90

474
COMPOTEIRA COM BASE,
vidro,
portuguesa,
séc. XIX
Dim. - 20 cm                                             € 50 - 75

475
JARRA,
Art Déco,
pasta de vidro azul claro,
Europa, séc. XX
Dim. - 44 cm                                       € 200 - 300

476
PAR DE JARRAS,
vidro opaline,
decoração policromada “Flores”,
Europa, séc. XIX
Dim. - 25 cm                                         € 100 - 150

477
GARRAFA/BALÃO,
vidro verde,
Europa,
séc. XIX
Dim. - 34 cm                                          € 80 - 120

478
SEIS FRASCOS DE FARMÁCIA,
vidro azul,
portugueses, séc. XX,
pequenas esbeiçadelas nas tampas
Dim. - 22 cm                                         € 100 - 150

479
JARRA COM PÉ,
Art Déco,
pasta de vidro rosa,
Europa, séc. XX
Dim. - 24,5 cm                                     € 100 - 150

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 98
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480
PAR DE VASOS, Napoleão III,
porcelana de Sèvres, decoração
monocroma a azul com montagem
em bronze dourado “Grinaldas”,
franceses, séc. XIX, desgaste no dourado
Dim. - 66 cm                                € 1.500 - 2.250

481
VASO DE GRANDES DIMENSÕES,
porcelana, decoração policromada
“Animais e flores”,
montagem em cobre,
Japão, séc. XIX/XX
Dim. - 71 cm                                         € 150 - 225

482
PAR DE TOCHEIROS,
mármore e bronze dourado,
campânulas em cristal lapidado e gravado,
Europa, séc. XX,
esbeiçadelas
Dim. - 47.5 cm                                € 700 - 1.050

483
CENTRO DE MESA,
cristal lapidado
“Ponta de diamante”,
Europa, séc. XIX,
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 31 x 38,5 x 23 cm                     € 120 - 180

484
CACHEPOT,
bronze dourado,
francês,
séc. XIX,
dourado não original
Dim. - 19 X 25.5 cm                           € 300 - 450

485
TAÇA DE ABA LARGA,
cristal rosa,
decoração a ouro “Figuras clássicas”,
francesa, séc. XIX,
marcada
Dim. - 8 x 39,5 cm                               € 100 - 150

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 99
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486
DOZE PRATOS OITAVADOS, loiça,
decoração monocroma a branco
e relevada “Laços e grinalda”,
ingleses, séc. XIX, marcados SPODE

Dim. - 26,5 cm                                     € 150 - 225

487
DUAS TRAVESSAS OITAVADAS, loiça,
decoração monocroma a branco
e relevada “Laços e grinalda”,
inglesas, séc. XIX, marcadas SPODE

Dim. - 50 x 38 cm                                € 150 - 225

488
NOVE PRATOS OITAVADOS, loiça,
decoração monocroma a branco
e relevada “Laços e grinalda”, ingleses,
séc. XIX, três com cabelos, marcados
SPODE; Dim. - 26,5 cm                      € 100 - 150

489
SALADEIRA RECORTADA,
loiça,
decoração monocroma a branco,
inglesa, séc. XIX, esbeiçadela
Dim. - 10 x 34 x 30 cm                        € 100 - 150

490
BULE, loiça,
decoração monocroma a branco,
inglês, séc. XIX,
pomo da tampa partido e colado
Dim. - 14 cm                                         € 100 - 150

491
BACIA DA BARBA,
loiça,
decoração monocroma a branco, inglesa,
séc. XIX, marcada
Dim. - 10 x 29 cm                                € 100 - 150

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 100
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492
PAR DE JARRAS/URNAS COM TAMPAS,
biscuit, decoração relevada a branco
“Senhoras e Amores” sobre fundo azul,
inglesas, séc. XIX, falta e defeitos
Dim. - 29 cm                                        € 150 - 225

493
“MENINA E SOLITÁRIO”,
escultura em porcelana,
decoração a azul e rosa,
Europa, séc. XX, marcada
Dim. - 13 cm                                             € 40 - 60

494
COVILHETE RECORTADO,
porcelana, decoração policromada
“Cena galante”, francês, séc. XIX,
gradinha partida, craquelé
Dim. - 23,5 x 16,5 cm                         € 100 - 150

495
RELÓGIO,
metal amarelo,
placas em esmalte “Figuras”,
inglês, séc. XX
Dim. - 10 x 7 x 6 cm                            € 220 - 330

496
CAIXA, metal esmaltado,
decoração policromada “Cena galante”
e “Figuras”, aros em metal dourado,
francesa, séc. XVIII, faltas e defeitos
Dim. - 4 x 8,5 x 7 cm                             € 80 - 120

497
PAR DE ÂNFORAS, porcelana, decoração
a ouro, reservas policromadas “Cenas
galantes”, francesas, séc. XIX, uma com
asas coladas, outra com cabelo e falta
Dim. - 34 cm                                    € 700 - 1.050

498
CHÁVENA E PIRES RECORTADOS,
porcelana europeia, decoração
policromada “Flores”, alemães,
séc. XIX, ligeira falta, marcados
Dim. - 5,5 cm (chávena)                      € 100 - 150

499
BINÓCULOS,
metal esmaltado e marfim, decoração
policromada “Flores” sobre fundo azul,
Europa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 11,5 cm                                      € 100 - 150

500
PALITEIRO “JANOTA”,
porcelana, decoração a ouro e negro,
Europa, séc. XIX, muitas faltas
na decoração, esbeiçadelas na base
Dim. - 15,5 cm                                          € 50 - 75

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 101
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504
“NOSSA SENHORA COM O MENINO”, óleo sobre tela,
escola espanhola, séc. XVIII, pequenos defeitos

Dim. - 114 x 104 cm                                                                   € 2.000 - 3.000

502
“MADRE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO”, óleo sobre tela,
escola espanhola, séc. XVIII, pequeno defeito na tela
Dim. - 104,5 x 80,5 cm                                                                    € 600 - 900

503
“PIETÀ”, óleo sobre tela, 
escola portuguesa, séc. XVIII/XIX, pequenos restauros
Dim. - 51,5 x 35,5 cm                                                                    € 800 - 1.200

501
“CENA RELIGIOSA”, óleo sobre tela, 
escola portuguesa, séc. XVIII, reentelado e pequenos restauros
Dim. - 60 x 44 cm                                                                       € 1.000 - 1.500

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 102



505
“COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA”,
óleo sobre tela, escola espanhola, séc. XVII, 
reentelado e restaurado
Dim. - 127 x 102 cm                                                                    € 3.500 - 5.250

506
“CALVÁRIO”,
óleo sobre metal, Europa, séc. XVII, 
muitas faltas e defeitos
Dim. - 14 x 9,5 cm                                                                               € 100 - 150

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 103



510
“CENA MITOLÓGICA”, óleo sobre tela, escola francesa,
séc. XVIII, restauros; Dim. - 59 x 46 cm                           € 1.000 - 1.500

508
“FIGURAS - ESTUDO”, óleo sobre tela, escola francesa, séc. XIX
Dim. - 42 x 32 cm                                                                              € 600 - 900

509
“SANTA MADALENA”, óleo sobre tela, escola italiana, séc. XVIII
reentelado e restaurado; Dim. - 73,5 x 64 cm                 € 1.000 - 1.500

507
“CRISTO MARTIRIZADO”, óleo sobre madeira, escola flamenga,
séc. XVI/XVII, defeitos; Dim. - 46 x 37 cm                     € 1.200 - 1.800

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 104



511
“NOSSA SENHORA COM O MENINO”,
óleo sobre tela, moldura em madeira entalhada, 
escola portuguesa, séc. XVIII, reentelado e restaurado
Dim. - 148 x 107,5 cm                                                               € 5.000 - 7.500

512
“SÃO PEDRO”,
óleo sobre madeira, 
escola portuguesa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 42 x 21 cm                                                                                 € 150 - 225

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 105



515
“SANTO ANTÓNIO COM O MENINO”,
óleo sobre madeira, 
escola portuguesa, séc. XVIII, pequenos defeitos
Dim. - 32 x 22,5 cm                                                                     € 1.200 - 1.800

516
“ANCIÃO LENDO”,
óleo sobre tela colada em madeira, 
escola holandesa, séc. XVII, muito restaurado
Dim. - 39 x 33 cm                                                                               € 300 - 450

517
“RETRATO DE CARDEAL”,
óleo sobre tela, 
Europa, séc. XIX, 
reentelado e restaurado
Dim. - 116 x 91 cm                                                                             € 750 - 1.125

518
“ANCIÃO COM BILHA”,
óleo sobre madeira/rodela de tronco, 
moldura em madeira entalhada, 
escola portuguesa, séc. XIX/XX
Dim. - 16 x 16 cm                                                                               € 200 - 300

519
“NOSSA SENHORA”,
pintura sobre vidro, 
séc. XIX, defeitos
Dim. - 29 x 22 cm                                                                                € 150 - 225

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 106

514
“NOSSA SENHORA”, óleo sobre madeira, escola portuguesa,
séc. XVIII/XIX, faltas na pintura; Dim. - 26 x 18 cm         € 300 - 450

513
“SÃO LOURENÇO”, óleo sobre tela, escola espanhola, séc. XIX,
reentelado e restaurado; Dim. - 101,5 x 76 cm                   € 700 - 1.050




