
651
QUATRO PRATOS,
porcelana da China,
decoração a azul “Peixes”,
reinado Kangxi, séc. XVIII, esbeiçadelas
Dim. - 21,5 cm                                    € 500 - 750

652
COVILHETE “FOLHA”,
porcelana da China,
decoração a azul “Cantão”,
reinado Jiaqing, séc. XVIII/XIX
Dim. - 14,5 x 19 cm                                 € 60 - 90

653
TRAVESSA OITAVADA,
porcelana da China, decoração a azul
“Paisagem oriental”, reinado Qianlong,
séc. XVIII, esbeiçadelas
Dim. - 38 x 28 cm                               € 500 - 750

654
ARMAÇÃO DE GALHETEIRO,
porcelana da China, Companhia
das Índias, decoração a azul “Flores”,
reinado Qianlong, séc. XVIII, sem galhetas
Dim. - 8,5 x 16,5 x 16 cm                     € 600 - 900

655
COVILHETE OVAL,
porcelana da China, decoração a azul
“Paisagem oriental”, reinado Jiaqing,
séc. XVIII/XIX, esbeiçadelas
Dim. - 19 x 13,5 cm                                   € 80 - 120

656
TRÊS PRATOS DE SOPA,
porcelana da China, decoração a azul
“Paisagem oriental”, reinado Qianlong,
séc. XVIII, um com cabelo, esbeiçadelas
Dim. - 23,5 cm                                        € 120 - 180

657
COVILHETE,
porcelana da China, decoração
a azul e branco “paisagem com casa”,
séc. XIX, dois cabelos
Dim. - 23 cm                                             € 50 - 75

658
TRAVESSEIRO,
porcelana da China,
decoração a azul “Flores”,
reinado Qianlong, séc. XVIII
Dim. - 8,5 x 50 x 14 cm              € 1.000 - 1.500

659
PRATO DE SOPA, porcelana
da China, decoração a azul “Cantão”,
reinado Jiaqing, séc. XVIII/XIX,
cabelo e esbeiçadelas
Dim. - 22 cm                                             € 50 - 75

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 125
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660
TAÇA E PIRES,
porcelana da China, Companhia
das Índias, decoração rosa “Flores”,
reinado Qianlong, séc. XVIII, cabelos
Dim. - 4,5 cm                                           € 40 - 60

661
CHÁVENA, porcelana da China,
Companhia das Índias, decoração
policromada “Flores”, reinado Qianlong,
séc. XVIII, pequenas esbeiçadelas
Dim. - 7 cm                                               € 30 - 45

662
JARRA DE PEQUENAS DIMENSÕES,
porcelana da China,
decoração de fundo azul “Flores”,
reinado Jiaqing, séc. XVIII/XIX
Dim. - 11,5 cm                                          € 60 - 90

663
FRASCO DE CHÁ, metal esmaltado,
decoração policromada “Flores” sobre
amarelo, reservas “Figuras orientais”,
reinado Qianlong, séc. XVIII, pequenos
defeitos; Dim. - 12,5 cm                 € 200 - 300

664
TRÊS POTES DE PEQUENAS DIMENSÕES,
porcelana da China, Companhia das
Índias, decoração a azul “Flores”, reinado
Qianlong, séc. XVIII, esbeiçadelas
Dim. - 9,5 cm                                       € 100 - 150

665
TAÇA,
porcelana da China,
decoração a azul “Dragões”,
reinado Qianlong, séc. XVIII
Dim. - 11 cm                                             € 40 - 60

666
POTE,
porcelana da China,
decoração a azul “Cantão”,
reinado Jiaqing, séc. XVIII/XIX
Dim. - 10 cm                                             € 50 - 75

667
TAÇA E PIRES, porcelana da China,
decoração policromada “Gamos
e macaco”, reinado Qianlong,
séc. XVIII, cabelos, pires restaurado
Dim. - 3 x 6,5 (taça) cm                        € 80 - 120

668
TAÇA E TRÊS PIRES DIVERSOS,
porcelana da China,
decorações diversas,
reinado Qianlong, séc. XVIII
Dim. - 29 cm                                         € 120 - 180

669
SALEIRO OITAVADO,
porcelana da China, decoração a azul
“Cantão”, reinado Jiaqing,
séc. XVIII/XIX, cabelo
Dim. - 3,5 x 9 x 7,5 cm                        € 100 - 150

670
CASTIÇAL, porcelana da China,
Companhia das Índias, decoração
policromada “Flores”, reinado Jiaqing,
séc. XVIII/XIX, pequena esbeiçadela
Dim. - 16,5 cm                                     € 150 - 225

671
QUATRO TAÇAS, porcelana da China,
decorações diversas policromadas
“Figuras orientais”, reinado Qianlong,
séc. XVIII, uma com cabelo
Dim. - 4,5 x 7,5 cm                              € 100 - 150

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 126
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672
TAÇA E PIRES, porcelana da China,
decoração policromada
“Figuras orientais”, reinado Qianlong,
séc. XVIII, esbeiçadelas
Dim. - 4,5 x 8 cm (taça)                         € 60 - 90

673
LEITEIRA, porcelana da China,
decoração policromada
“Figuras orientais”, reinado Qianlong,
séc. XVIII, restauro na pega, sem tampa
Dim. - 11 cm                                              € 60 - 90

674
POTE DE PEQUENAS DIMENSÕES,
porcelana da China, Companhia das
Índias, decoração Chocolate, reservas
policromadas “Flores”, reinado Qianlong
séc. XVIII; Dim. - 7 x 7 cm              € 120 - 180

675
PRATO DE SOPA RECORTADO,
porcelana da China, Companhia
das Índias, decoração policromada
“Frutos”, reinado Qianlong, séc. XVIII
Dim. - 23 cm                                             € 30 - 45

676
PAR DE CÃES DE FO,
porcelana da China, decoração relevada
monocroma a branco, reinado Jiaqing,
séc. XVIII/XIX, cabelo numa pata
Dim. - 13 cm                                         € 250 - 375

677
BULE, porcelana da China, Companhia
das Índias, decoração policromada
“Flores”, reinado Qianlong, séc. XVIII,
dois cabelos, esbeiçadela na tampa
Dim. - 14 cm                                       € 200 - 300

678
POTE DE PEQUENAS DIMENSÕES,
porcelana da China, decoração
policromada “Figuras orientais”, reinado
Qianlong, séc. XVIII, esbeiçadela
Dim. - 9,5 cm                                         € 80 - 120

679
TAÇA E PIRES, porcelana da China,
Companhia das Índias, decorações
diversas policromadas “Flores”, reinado
Qianlong, séc. XVIII, taça com cabelos
Dim. - 3,5 x 6 cm (taça); 11 cm (pires)   € 50 - 75

680
PRATO, porcelana da China,
Companhia das Índias, decoração
policromada “Flores”, reinado Qianlong,
séc. XVIII, cabelo e esbeiçadelas
Dim. - 23,5 cm                                       € 80 - 120

681
PRATO RECORTADO, porcelana da
China, Companhia das Índias, decoração
policromada “Flores”, reinado Qianlong,
séc. XVIII, esbeiçadelas restauradas,
cabelo; Dim. - 22,5 cm                     € 100 - 150

682
TAÇA E PIRES OITAVADOS,
porcelana da China, Companhia
das Índias, decoração policromada
“Flores”, reinado Qianlong, séc. XVIII
Dim. - 4 x 6 cm (taça)                            € 70 - 105

683
PRATO, porcelana da China,
decoração policromada Imari
“Vaso com flores”, reinado Qianlong,
séc. XVIII, esbeiçadela
Dim. - 23,5 cm                                     € 100 - 150

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 127
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687
MESA, Jorge I, carvalho com entalhamentos,
ferragens em bronze, inglesa, séc. XVIII, restauros
Dim. - 69,5 x 84 x 47 cm                                                                 € 600 - 900

685
MESA DE CENTRO, cedro, embutidos em madrepérola
“Flores”e marfim, saiais vazados, islâmica, séc. XIX, faltas
e defeitos; Dim. - 67 x 89 x 68,5 cm                                           € 600 - 900

686
CADEIRA DE BRAÇOS, estilo rocaille, mogno, embutidos 
em pau cetim “Flores, pássaro e borboleta”, assento estofado 
a seda adamascada, holandesa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 107 x 56 x 52,5 cm                                                                 € 500 - 750

684
QUATRO CADEIRAS, Luís XVI,
nogueira, assentos esfofados, 
francesas, séc. XVIII, pequenos restauros
Dim. - 91 x 49 x 46,5 cm                                                           € 1.000 - 1.500

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 128



691
MESA DE JOGO TRIANGULAR,
neoclássica, mogno, embutidos em pau cetim “Flores e pássaro”,
interior “Xadrez”, holandesa, séc. XVIII/XIX, 
pequenos restauros e defeitos
Dim. - 73,5 x 99 x 50 cm                                                           € 1.500 - 2.250

689
MESA DE DOIS TAMPOS - JOGO E FUMO, neoclássica, 
mogno, embutidos em pau cetim “Flores” e “Cachimbos”,  
interior com divisórias, holandesa, séc. XVIII/XIX,
pequenos defeitos
Dim. - 56 x 76 x 33,5 cm                                                           € 2.000 - 3.000

690
CADEIRA DE SECRETÁRIA,
mogno e raiz de mogno, embutidos em pau cetim “Flores”,
assento estofado a seda adamascada, pés com rodízios, 
holandesa, séc. XIX, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 81,5 x 65 x 55,5 cm                                                         € 1.000 - 1.500

688
MESA DE CABECEIRA, neoclássica, mogno, porta de esteira,
embutidos em pau cetim “Instrumentos musicais, flores 
e borboletas” e em madrepérola, puxadores e pés em metal
dourado, holandesa, séc. XVIII/XIX, pequenos defeitos
Dim. - 72 x 47,5 x 32 cm                                                               € 800 - 1.200

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 129



695
ARCA, madeira lacada e pintada “Figuras orientais”, ferragens
em bronze, China, séc. XIX, faltas na pintura, pequenos defeitos
Dim. - 56,5 x 89 x 56,5 cm                                                               € 500 - 750

693
ARCA, madeira revestida a couro lavrado “Animais”, ferragens
em ferro, trempe em pau santo, América do Sul, séc. XIX, faltas
e defeitos; Dim. - 71 x 83 x 48 cm (Total)                                    € 500 - 750

694
CADEIRÃO DE BRAÇOS, Luís XV, nogueira entalhada,
costas estofadas a tapeçaria de Aubusson, francês, séc. XVIII,
estofo do assento não original, pequenos defeitos
Dim. - 120 x 81 x 67 cm                                                              € 3.500 - 5.250

692
“BONHEUR DU JOUR”, madeira lacada de negro com dourados
“Chinoiseries”, trempe e gaveta secretária, puxadores em marfim
porta interior com espelho, ferragens em metal amarelo, China,
séc. XIX, faltas e defeitos; Dim. - 145 x 66 x 63,5 cm  € 4.000 - 6.000

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 130



696
SECRETÁRIA DE CILINDRO, Luís XVI, 
mogno, interior com gavetas, escaninhos e tampo em couro,
estiradores laterais, tampo superior em mármore, 
ferragens em bronze, francesa, séc. XVIII, pequenos defeitos
Dim. - 141 x 156 x 77 cm                                                      € 20.000 - 30.000

697
MESA BAIXA,
madeira exótica, embutidos em marfim, 
tampo redondo entalhado “Flores”, três pernas torneadas,
África, séc. XX, pequenos defeitos
Dim. - 37,5 x 38 cm                                                                             € 100 - 150

698
MESA DE ABAS REDONDAS,
nogueira, pernas caneladas, francesa, séc. XIX, defeitos
Dim. - 67 x 98 x 49 cm (fechada)                                                     € 300 - 450

699
CADEIRA DE SECRETÁRIA, Luís XV,
faia, assento e laterais em palhinha, parte superior das costas 
e coxim em couro com pregaria, francesa, séc. XVIII, 
restaurada, com relatório do restauro executado na F R E S S

Dim. - 87 x 63 x 64 cm                                                              € 4.000 - 6.000

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 131



703
MESA REDONDA,
victoriana, mogno, 
pé central com entalhamentos, 
inglesa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 70,5 X 119 cm                                                                   € 1.250 - 1.875

701
MESA REDONDA BAIXA,
madeira lacada de negro com chinoiseries 
“Paisagem oriental com figuras”, China, séc. XIX/XX, 
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 60 x 90,5 cm                                                                    € 1.000 - 1.500

702
PAR DE FAUTEUILS,
estilo Luís XV/Luís XVI, mogno com entalhamentos,
assento e costas em palhinha, franceses, séc. XIX/XX, 
defeitos na palhinha
Dim. - 100 x 58 x 56 cm                                                                   € 600 - 900

700
PAR DE CADEIRÕES DE ORELHAS,
pernas e braços em nogueira entalhada, 
estofados a veludo bordeaux, Europa, séc. XIX, 
pequenos defeitos
Dim. - 130 x 65 x 63,5 cm                                                                € 400 - 600

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 132



704
ANDRÉ CRIAERD
- SÉC. XVIII,
CÓMODA DE PEQUENAS DIMENSÕES,
Luís XV, 
marchetaria de pau santo 
e outras madeiras, 
aplicações em bronze ,
tampo em mármore,
francesa, séc. XVIII,
pequenos defeitos, 
duplamente estampilhada
Dim. - 83,5 X 81,5 X 48,5 cm

€ 5.000 - 7.500

705
CÓMODA,
Luís XV, 
marchetaria de pau santo 
e outras madeiras,
aplicações em bronze dourado, 
tampo em mármore negro,
francesa, séc. XVIII, 
pequenos defeitos
Dim. - 85 x 147 x 71,5 cm

€ 10.000 - 15.000

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 133



709
MESA DE JOGO DE MEIA LUA, estilo Luís XVI, 
mogno, tampo debruado com aro em metal dourado, 
francesa, séc. XIX/XX, pequenos defeitos
Dim. - 74,5 x 101,5 x 51 cm                                                      € 2.000 - 3.000

707
MESA, Napoleão III, 
pau santo, embutidos em mogno e pau cetim “Flores”, 
aplicações em metal, francês, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 75,5 x 100 x 58,5 cm                                                      € 1.200 - 1.800

708
CAIXA DE MÚSICA,
nogueira com embutidos “Lira e flores”, 
Suiça, séc. XIX/XX, pequenos defeitos
Dim. - 32 x 54 x 35 cm                                                              € 2.000 - 3.000

706
ARMÁRIO LIVREIRO,
estilo Jorge III,
mogno, frisos canelados, portas com vidros,
inglês, séc. XIX/XX,
pequenos defeitos, marcado
Dim. - 122 x 123 x 35 cm                                                                   € 500 - 750

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 134



710
BAÚ,
madeira lacada de negro
com dourados “Chinoiseries”, 
ferragens em ferro estanhado, 
trempe em madeira entalhada
e pintada de vermelho,
China, séc. XVIII,
restauros,
faltas e defeitos
Dim. - 134 x 144 x 64 cm   

€ 2.000 - 3.000

711
ARCA,
nogueira, 
frente entalhada
“Desenhos geométricos”,
espanhola, séc. XVII, 
restauros, 
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 94 x 125 x 51 cm    

€ 3.500 - 5.250

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 135




