
reentelados e restaurados
Dim. - 56 x 77 cm                                                                        € 5.000 - 7.500

830
“MARINHAS - BARCOS JUNTO À COSTA”,
par de óleos sobre tela, escola holandesa, séc. XIX,

831
LARSSON - SÉC. XIX,
“PORTO DE MAR”,
óleo sobre tela, reentelado e restaurado, assinado
Dim. - 92 x 73 cm                                                                       € 5.000 - 7.500

829
“PORTO DE MAR COM FIGURAS”,
óleo sobre tela, escola francesa, séc. XVIII/XIX,
reentelado e restaurado
Dim. - 95 x 82 cm                                                                      € 2.000 - 3.000

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 156



832
“PAISAGEM
COM
FIGURAS,
ANIMAIS
E RUÍNAS”,
par
de óleos
sobre tela,
escola
italiana,
séc. XVII/XVIII, 
reentelados
e restaurados,
defeitos
Dim. - 68,5 x 89 cm

€ 6.000 - 9.000

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 157



836
“PAISAGEM RIBEIRINHA”,
óleo sobre tela colada em madeira,
escola italiana, séc. XIX, pequenos restauros
Dim. - 30,5 x 40,5 cm                                                                       € 500 - 750

834
“CENA DE BATALHA”,
óleo sobre cobre,
Europa, séc. XVIII/XIX
Dim. - 42 X 60,5 cm                                                                  € 3.000 - 4.500

835
“RETRATO DE CÃO COM TOUCA”, óleo sobre tela,
Europa, séc. XIX, reentelado, restaurado e defeitos,
etiqueta atribuindo a I. ZULOAGA

Dim. - 66 x 49,5 cm                                                                    € 1.500 - 2.250

833
“DESCASCANDO FRUTA”,
óleo sobre tela, escola italiana, séc. XIX,
reentelado e restaurado
Dim. - 65,5 x 51 cm                                                                     € 1.000 - 1.500

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 158



840
“MARINHA - PORTO DE MAR COM FIGURAS”,
óleo sobre tela, escola francesa, séc. XVIII,
reentelado e restaurado
Dim. - 58 x 76 cm                                                                       € 3.200 - 4.800

838
“MARINHA - BARCOS JUNTO À COSTA”,
óleo sobre madeira, escola inglesa,
séc. XIX/XX, assinatura não identificada
Dim. - 19,5 x 25 cm                                                                             € 350 - 525

839
“CHEIRANDO RAPÉ”,
óleo sobre tela, Europa, séc. XIX,
pequeno defeito na tela
Dim. - 56 x 44 cm                                                                           € 700 - 1.050

837
“RETRATO DE FIDALGO”,
óleo sobre tela, Europa, séc. XVII,
reentelado e restaurado
Dim. - 45 x 36 cm                                                                           € 800 - 1.200

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 159



reentelado e restaurado
Dim. - 37,5 x 98 cm                                                                   € 2.000 - 3.000

842
“VISTA DE PORTO DE MAR COM FIGURAS”,
óleo sobre tela, escola holandesa, séc. XVII/XVIII,

843
“PAISAGEM - PASTOR E REBANHO”,
óleo sobre cartão, escola inglesa, séc. XIX
Dim. - 20 x 16,5 cm                                                                           € 600 - 900

841
“PAISAGENS COM FIGURAS”,
par de óleos sobre madeira,
escola holandesa, séc. XVII/XVIII,
pequenos restauros e defeitos
Dim. - 9,5 x 29 cm                                                                       € 1.200 - 1.800

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 160



847
“SENHORA, ANCIÃO E MENINO”,
óleo sobre tela, escola francesa,
séc. XIX, pequeno restauro
Dim. - 24 x 36 cm                                                                              € 600 - 900

845
“BRIGA”,
óleo sobre tela colada em cartão,
escola holandesa, séc. XVIII/XIX
Dim. - 33 x 51 cm                                                                            € 800 - 1.200

846
“NINFAS”,
óleo sobre cobre, escola flamenga, séc. XVII,
amolgadelas no cobre, restauros
Dim. - 21,5 x 16 cm                                                                      € 1.000 - 1.500

844
“CENA DE INTERIOR À LUZ DA VELA”,
óleo sobre madeira,
escola holandesa, séc. XVIII
Dim. - 46 x 37,5 cm                                                                   € 2.000 - 3.000

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 161



848
“ANCIÃO SENTADO”,
escultura em folha de cobre,
relevos dourados, China, séc. XIX,
pequenos defeitos
Dim. - 16 cm                                       € 400 - 600

849
BULE DE PEQUENAS DIMENSÕES
“GALO”, escultura em bronze,
China, séc. XIX
Dim. - 10,5 cm                                          € 50 - 75

850
“HOMEM COM ENXADA”,
escultura em marfim,
China, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 14,5 cm                                       € 80 - 120

851
“BUDA”, escultura
de pequenas dimensões em marfim,
China, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 8,5 cm                                           € 60 - 90

852
“HOMEM COM CESTO”,
escultura em marfim,
China, séc. XIX,
pequenos defeitos
Dim. - 15 cm                                           € 80 - 120

853
“FIGURA ORIENTAL”,
escultura de pequenas dimensões
em bronze, Japão, séc. XIX
Dim. - 6,5 cm                                       € 100 - 150

854
“FIGURA ORIENTAL”,
escultura de pequenas dimensões
em bronze, Japão, séc. XIX
Dim. - 7 cm                                           € 100 - 150

855
“BUSTO DE NEGRA”,
escultura em marfim,
africana, séc. XX, pequenos defeitos
Dim. - 16,5 cm                                     € 100 - 150

856
CAIXA RECORTADA,
madeira entalhada e lacada de vermelho
“Paisagem com figuras orientais”,
China, séc. XIX/XX, pequenos defeitos
Dim. - 4,5 x 12,5 x 9 cm                      € 120 - 180

857
“DEUSA ORIENTAL”,
escultura em marfim, China, séc. XIX,
pequenos defeitos, marcada
Dim. - 15 cm                                           € 80 - 120

858
CAIXA REDONDA, cobre relevado
“Dragão”, interior dourado,
China, séc. XIX/XX, marcada
Dim. - 4 x 8,5 cm                                      € 50 - 75

859
PAR DE TAÇAS, lacadas a vermelho,
pinturas a ouro “Flores, pássaros
e insectos”, China, séc. XIX, defeitos
Dim. - 2,5 x 11,5 cm                              € 80 - 120

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 162
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860
“FIGURA DE ORIENTAL”,
escultura em madeira,
China, séc. XIX/XX,
pequenos defeitos
Dim. - 19 cm                                        € 300 - 450

861
“FIGURA DE ORIENTAL”,
escultura em madeira,
China, séc. XIX/XX,
pequenos defeitos
Dim. - 24,5 cm                                   € 400 - 600

862
“FIGURA DE ORIENTAL”,
escultura em madeira,
China, séc. XIX/XX,
pequenos defeitos
Dim. - 18 cm                                       € 200 - 300

863
“FIGURA DE ORIENTAL”,
escultura em madeira,
China, séc. XIX/XX,
pequenos defeitos
Dim. - 19 cm                                         € 250 - 375

864
BANDEJA COM TREMPE, tamarindo,
embutidos em madrepérola “Flores”,
aplicações em metal, China, séc. XIX,
pequenos defeitos
Dim. - 10 x 31 x 18,5 cm                    € 200 - 300

865
BANDEJA SEXTAVADA COM TRÊS PÉS,
madeira lacada de negro com pinturas
a ouro “Flores”, China, séc. XIX,
pequenos defeitos
Dim. - 10 x 23 x 21,5 cm                     € 100 - 150

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 163
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866
PERFUMADOR,
bronze relevado “Dragão enroscado”,
China, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 3 x 7 x 5 cm                                   € 40 - 60

867
TAÇA DE PEQUENAS DIMENSÕES,
ágata, estrutura em filigrana de prata,
Europa, séc. XIX, sem marcas
Dim. - 3 x 5,5 cm                                      € 50 - 75

868
“FIGURA ORIENTAL”, escultura
de pequenas dimensões em bronze,
China, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 5,5 cm                                         € 80 - 120

869
AGULHEIRO, osso esculpido,
fita métrica e “Vista telescópica”, francês,
séc. XIX/XX, restauro, pequenos defeitos
Dim. - 7 cm                                             € 80 - 120

870
FIVELA DE CINTO,
jade esculpido “Flores”,
China, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 11 x 5 cm                                      € 80 - 120

871
AGULHEIRO, marfim esculpido
e rendilhado “Senhora” e “Instrumentos
musicais”, francês, séc. XVIII/XIX,
defeitos; Dim. - 5,5 cm                    € 150 - 225

872
CAIXA, marfim esculpido
“Paisagens com figuras orientais”,
China, séc. XIX/XX, pequenos defeitos
Dim. - 2,5 x 3,5 cm                                  € 30 - 45

873
TAÇA, jade, estrutura em prata,
Europa, séc. XIX/XX,
pequenos defeitos, marcada
Dim. - 4,5 x 10 cm                               € 100 - 150

874
PERFUMADOR,
bronze relevado “Flores”, China,
séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 12,5 cm                                          € 30 - 45

875
NETSUKI “CARA DE ORIENTAL”,
escultura em marfim,
China, séc. XX, pequenos defeitos
Dim. - 5,5 x 4 cm                                      € 50 - 75

876
SINETE, marfim, topo esculpido
e rendilhado “Ratos e couves”, cunho
sem gravação, China, séc. XIX, defeitos
Dim. - 6 cm                                               € 60 - 90

877
CAIXA, metal rendilhado e dourado,
tampa com placa em jade esculpido “Aves
e plantas”, inglesa, séc. XIX/XX, defeitos,
marcada; Dim. - 6 x 9 x 7 cm           € 100 - 150

878
SINETE, marfim, topo esculpido
e rendilhado “Ratos e frutos”, cunho
com caracteres chineses, China, séc. XIX,
pequenos defeitos; Dim. - 7 cm     € 80 - 120

879
CAIXA CILÍNDRICA, marfim
com gravados “Caracteres chineses”,
China, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 2,5 x 5 cm                                     € 30 - 45

880
CAIXA DE PEQUENAS DIMENSÕES,
“Noisette”, decoração perfurada,
francesa, séc. XIX, pequena falta na rosca
Dim. - 6,5 cm                                            € 50 - 75

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 164
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881
COFRE, madeira lacada a negro,
decoração a ouro e vermelho “Flores”
com reservas “Figuras orientais”,
China, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 13,5 x 20,5 x 12,5 cm            € 300 - 450

882
CAIXA,
marfim esculpido e rendilhado “Flores”
e “Paisagens orientais”, China, séc. XIX,
faltas na tampa, restauros
Dim. - 12 x 24 x 12 cm                    € 800 - 1.200

883
MAJONG, caixa em tamarindo,
aplicações em bronze,
pedras em massa gravada,
China, séc. XIX/XX, faltas e defeitos
Dim. - 18  x 23,5 x 17,5 cm                 € 100 - 150

884
ESCRITÓRIO, madeira,
relevos em laca e madrepérola “Ramos”,
interior com gavetas, tampa de encaixe,
Oriente, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 17 x 24 x 21 cm                       € 400 - 600

885
CAIXA DE CHÁ POLILOBADA, madeira
lacada a negro, decoração a dourado
“Chinoiserie”, interior com caixa em
estanho, China, séc. XIX, pequenas faltas
e defeitos; Dim. - 15 cm                   € 100 - 150

886
CAIXA COMPRIDA,
madeira lacada a negro com embutidos
em metal gravado “Figuras orientais”,
China, séc. XIX, faltas e defeitos
Dim. - 11 x 67,5 x 17,5 cm                  € 100 - 150

887
CAIXA,
madeira relevada e lacada a vermelho,
interior com polvilhado de ouro,
Oriente, séc. XIX/XX
Dim. - 11 x 27 x 20 cm                       € 200 - 300

888
CAIXA COM GAVETA, madeira lacada a
negro, decoração a dourado “Paisagens
orientais”, pés em madeira entalhada
e dourada, China, séc. XIX, defeitos
Dim. - 17 x 37,5 x 28 cm                 € 200 - 300

889
CAIXA RECORTADA, madeira lacada
a negro, decoração a dourado “Flores
e aves”, pés em madeira entalhada e
dourada, China, séc. XIX, pequenas faltas
e defeitos; D. - 15 x 24 x 17 cm     € 200 - 300

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 165
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