
890
ESPELHO OVAL, D. Maria, moldura em madeira entalhada
e dourada, cimalha vazada, português, séc. XVIII, restauros,
pequenos defeitos; Dim. - 83 x 55 cm                                       € 600 - 900

891
ESPELHO OVAL, moldura em madeira entalhada, pintada
e dourada, português, séc. XVIII, vidro não original, pequenas
faltas e defeitos; Dim. - 58 x 48 cm                                             € 250 - 375

892
ESPELHO, rústico, madeira entalhada e pintada, português,
adaptação de talhas do séc. XVIII, pequenos defeitos, vidro
não original; Dim. - 126 x 62 cm                                                € 600 - 900

893
ESPELHO, D. Maria, madeira entalhada e dourada, cimalha
vazada, portuguesa, adaptação de talhas do séc. XVIII, faltas
e defeitos, espelho posterior; Dim. - 25 x 25,5 cm               € 150 - 225

894
ESPELHO, D. Maria, madeira entalhada e dourada com cimalha
vazada, portuguesa, séc. XVIII, restauro, defeitos, vidro não
original; Dim. - 39,5 x 42 cm                                                       € 200 - 300

895
ESPELHO, D. José, nogueira entalhada, pintada e dourada,
português, séc. XVIII, restauros, defeitos, espelho não original
Dim. - 122 x 60 cm                                                                         € 800 - 1.200

896
PAR DE ESPELHOS,
molduras em madeira entalhada e dourada,
portugueses, séc. XIX, restauros
Dim. - 80 x 20,5 cm                                                                           € 500 - 750

897
ESPELHO OVAL,
estilo D. Maria, moldura em madeira entalhada, pintada e
dourada, português, séc. XIX/XX, faltas na pintura e no dourado
Dim. - 52 x 30,5 cm                                                                            € 120 - 180

898
PAR DE ESPELHOS,
molduras em madeira entalhada, vazada e dourada,
portugueses, séc. XX, faltas no dourado
Dim. - 22 x 46,5 cm                                                                            € 100 - 150

899
PAR DE ESPELHOS,
estilo barroco, molduras em madeira entalhada e dourada,
espanhóis, séc. XIX, muitas faltas no dourado, defeitos
Dim. - 75 x 38 cm                                                                               € 300 - 450

900
ESPELHO,
D. José, moldura em madeira folheada a pau santo,
entalhamentos dourados, português, séc. XVIII, faltas e defeitos
Dim. - 122 x 60 cm                                                                      € 1.200 - 1.800

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
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901
ESPELHO,
D. José, moldura em madeira entalhada e dourada,
dois apliques de vidro,
português, séc. XVIII,
pequenos defeitos
Dim. - 98 x 60 cm

€ 500 - 750

902
ESPELHO,
moldura em madeira dourada com cimalha “Águia”,
vidro convexo,
Europa, séc. XIX,
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 88 x 75 cm

€ 400 - 600

903
ESPELHO,
moldura em madeira entalhada e dourada,
friso em vidro azul com pinturas “flores”, cimalha com lira,
veneziano, séc. XIX,
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 113 x 72,5 cm

€ 1.000 - 1.500
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904
ESPELHO, D. Maria, moldura em madeira entalhada e dourada,
cimalha vazada, português, séc. XVIII, restauros, pequenos
defeitos, vidro não original; Dim. - 133 x 59 cm              € 800 - 1.200

905
ESPELHO, romântico, moldura em madeira dourada,
vidro bizoté, português, séc. XIX, restauros no dourado
Dim. - 89 x 134 cm                                                                            € 200 - 300

906
MOLDURA OVAL, romântica, madeira dourada, francesa,
séc. XIX, pequenos defeitos; Dim. - 88 X 77 cm                    € 100 - 150

907
PAR DE MOLDURAS DE GRANDES DIMENSÕES, “Floresta Negra”
madeira entalhada, interior com gravuras, alemãs, séc. XIX,
pequenos defeitos; Dim. - 102 x 118 cm                                    € 500 - 750

908
ESPELHO OVAL, romântico, moldura e passe-partout
em madeira dourada, francês, séc. XIX, pequenos restauros
e defeitos; Dim. - 88 x 76 cm                                                        € 300 - 450

909
ESPELHO, Luís XVI, moldura em madeira entalhada e dourada
“Grinalda”, francês, séc. XVIII, vidro posterior, pequenas faltas
Dim. - 192 x 103 cm                                                                     € 1.250 - 1.875

910
BANDEJA RECORTADA, metal lacado, decoração a negro com
dourados e madrepérola “Vasos com flores”, inglesa, séc. XIX,
pequenos defeitos; Dim. - 82 x 62 cm                                      € 200 - 300

911
LEQUE, varetas em madeira lacada “chinoiseries” e papel
pintado “Figuras orientais”, cabeças em marfim, dentro de caixa
com moldura dourada, China, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 36,5 x 65 cm (caixa)                                                              € 200 - 300

912
LEQUE, varetas em marfim com dourados e papel com gravura
pintada “Cena galante”, dentro de caixa com moldura dourada,
Europa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 36 x 62 cm (caixa)                                                                   € 100 - 150

913
LEQUE, varetas em madeira lacada “chinoiseries” e papel
pintado “Figuras orientais”, cabeças em marfim, dentro de caixa
com moldura dourada, China, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 36,5 x 63 cm (caixa)                                                              € 200 - 300

914
LEQUE, varetas em marfim trabalhado e papel pintado
“Figuras orientais”, cabeças em marfim, dentro de caixa
com moldura dourada, China, séc. XIX, defeitos
Dim. - 35 x 62 cm (caixa)                                                                  € 200 - 300
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919
ARCA PINTADA, casquinha, decoração policromada
“Flores e grinaldas” e reserva “Paisagem com figuras orientais”,
Europa Central, séc. XIX, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 58 x 93 x 58 cm                                                                     € 400 - 600

916
CREDÊNCIA DE CENTRO, madeira entalhada “Serpentes”, 
pernas “Cariátides assentes sobre leões”, 
tampo marmoreado, séc. XIX, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 86,5 x 116 x 90 cm                                                          € 2.500 - 3.750

917
PAR DE CADEIRAS, 
estilo Directório, madeira pintada de cinzento, 
assentos e costas estofados a veludo azul, francesas, séc. XIX,
estofos não originais, pequenos defeitos
Dim. - 89 x 49 x 53 cm                                                                       € 250 - 375

918
PAR DE CADEIRAS IDÊNTICAS ÀS DO LOTE ANTERIOR,
Dim. - 89 x 49 x 53 cm                                                                       € 250 - 375

915
PAR DE CADEIRAS,
nogueira, assentos e costas em palhinha, 
holandesas, séc. XVII/XVIII, defeitos
Dim. - 127 x 46 46 cm                                                                      € 600 - 900

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
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920
CONTADOR, maneirista, nogueira com embutidos
em buxo, frente das gavetas e colunas revestidas 
a tartaruga, aplicações em bronze dourado, 
espanhol, séc. XVII/XVIII, restauros, defeitos
Dim. - 48,5 x 104 x 34 cm                            € 4.000 - 6.000

921
PAR DE FAUTEUILS, Art Déco, pau santo, 
assentos estofados a veludo, costas em palhinha,
séc. XX, uma das costas com a palhinha estragada,
pequenos defeitos
Dim. - 95 x 64 x 66 cm                                            € 250 - 375

922
BIOMBO DE QUATRO FOLHAS,
madeira lacada a vermelho, 
decoração a dourado “Figuras orientais”, 
China, séc. XIX, faltas e defeitos
Dim. - 196 x 40 cm                                                   € 250 - 375

923
MESA, ARMÁRIO, QUATRO CADEIRAS
(DUAS DE BRAÇOS), CREDÊNCIA DE MEIA-LUA
E TRÊS MESAS DE ENCAIXAR, madeira lacada,
decoração a vermelho com dourados “Figuras 
orientais”, China, séc. XIX, muitas faltas e defeitos
Dim. - 94 x 63 x 34,5 cm (armário)                      € 400 - 600

924
BURRA,
ferro, interior com mecanismo tapado por chapa
rendilhada, base em madeira pintada, portuguesa,
séc. XVII, defeitos na base, sem cadeados
Dim. - 61 x 83 x 48 cm                                     € 2.500 - 3.750
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928
MESA DE CASA DE JANTAR, Jorge III, mogno,
frisos com entalhamentos, composta por duas meias luas e uma
tábua de extensão, inglesa, séc. XVIII/XIX, pequenos restauros
Dim. - 75 x 189 x 134 cm                                                           € 1.800 - 2.700

926
MESA DE CASA JANTAR, Jorge III, mogno,
composta por duas meias luas com aba e uma tábua de extensão,
inglesa, séc. XVIII/XIX, pequenos defeitos
Dim. - 74 x 276 x 121 cm (total)                                              € 2.000 - 3.000

927
CONTADOR COM TREMPE,
madeira lacada com chinoiseries “Paisagem oriental com casas”,
ferragens em bronze com gravados, China, séc. XVIII, 
interior adaptado a bar, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 153 x 105 x 49 cm                                                          € 4.000 - 6.000

925
VITRINE DE SUSPENSÃO, estilo neoclássico, 
mogno, embutidos em pau cetim “Flores”, 
porta e laterais com vidrinhos, holandesa, 
séc. XIX/XX, pequenos defeitos
Dim. - 71,5 x 60,5 x 18,5 cm                                                            € 600 - 900
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932
FLOREIRA, estilo Luís XVI, 
nogueira, aplicações em bronze, recipiente em metal, 
francesa, séc. XIX, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 63 x 88 x 49 cm                                                               € 1.200 - 1.800

930
LOW-BOY,
nogueira e raiz de nogueira com filetes, tampo em carvalho, 
puxadores em bronze, inglês, séc. XIX, defeitos
Dim. - 69 x 74 x 51 cm                                                                    € 700 - 1.050

931
CADEIRÃO DE BRAÇOS, victoriano, 
mogno com entalhamentos, assento e costas estofados 
com tecido estampado “Caça”, inglesa, séc. XIX, restauros,
defeitos; Dim. - 111 x 75 x 80 cm                                                  € 600 - 900

929
PAR DE BERGÈRES, estilo Luís XV, 
nogueira com entalhamentos, assentos e costas estofados, 
francesas, séc. XIX, estofo não original
Dim. - 90,5 x 71 x 80 cm                                                               € 800 - 1.200
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936
PIANO, victoriano, 
madeira folheada a pau santo, 
inglês, séc. XIX,
mecanismo a necessitar de revisão e afinação, 
faltas e defeitos, marcado HENRY TOLKIEN - LONDON

Dim. - 92 x 185 x 79 cm                                                              € 1.000 - 1.500

934
CAIXA,
sissó,
puxadores em ferro, 
Índia, séc. XVIII/XIX,
pequenos defeitos
Dim. - 14 x 48 x 35 cm                                                                       € 350 - 525

935
MESA REDONDA,
victoriana, 
madeira folheada a raiz de nogueira,
coluna central com três pés, tampo basculante,
inglesa, séc. XIX,
pequenos defeitos
Dim. - 70 x 135 cm                                                                      € 1.500 - 2.250

933
CONTADOR COM DUAS PORTAS,
madeira lacada a negro, 
decoração a dourado “Paisagens orientais”,
ferragens em cobre dourado,
Japão, séc. XIX,
faltas no lacado, pequenos defeitos
Dim. - 59 x 62 x 40,5 cm                                                           € 1.500 - 2.250
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944
CÓMODA, D. Maria, vinhático, ferragens em metal amarelo,
portuguesa, séc. XVIII/XIX, ferragens não originais, restaurada
Dim. - 92,5 x 111 x 59 cm                                                           € 1.000 - 1.500

938
CÓMODA DE PERNAS ALTAS, D. Maria, nogueira, ferragens
em metal amarelo, portuguesa, séc. XVIII/XIX, ferragens não
originais, restaurada; Dim. - 93 x 118 x 62 cm                 € 1.000 - 1.500

939
BANCO,
vinhático, assento em palhinha, 
português, séc. XIX,
pequenos defeitos
Dim. - 46 x 36 x 37 cm                                                                            € 50 - 75

940
PAR DE CADEIRAS,
eduardianas, pau santo com embutidos, assentos em palhinha, 
inglesas, séc. XIX/XX,
pequenos defeitos
Dim. - 85 x 45,5 x 48 cm                                                                   € 250 - 375

941
PAR DE CADEIRAS,
eduardianas, pau santo com embutidos, assentos em palhinha,
inglesas, séc. XIX/XX,
defeitos nas palhinhas, pequenos defeitos
Dim. - 85 x 45,5 x 48 cm                                                                   € 250 - 375

942
ESTANTE,
madeira entalhada, pintada e dourada,
fundo forrado a seda bordada a fio de seda policromado,
portuguesa, adaptação de talhas do séc. XVIII,
restauros, pequenos defeitos
Dim. - 153 x 97 x 26 cm                                                                     € 300 - 450

943
BANCO,
estilo D. José/D. Maria, pau santo e pau rosa, assento estofado, 
português, séc. XX, pequenos defeitos
Dim. - 44 x 53 x 33 cm                                                                        € 150 - 225

937
CREDÊNCIA COM ESPELHO OVAL, D. Maria, madeira
entalhada, pintada e dourada, tampo de mármore negro,
portuguesa, séc. XVIII, mármore não original, faltas no saial,
pequenos defeitos; Dim. - 83 x 86 x 48 cm (credência)       € 800 - 1.200
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948
MESA DE CANCELA COM DUAS GAVETAS, castanho,
pernas torneadas, abas redondas, portuguesa, séc. XIX, faltas
e defeitos; Dim. - 77 x 114 x 45 cm (fechada)                       € 1.000 - 1.500

946
MESA DE ABAS COM SEIS PERNAS, D. João V, vinhático,
pés de garra e bola, portuguesa, séc. XVIII, pequenos defeitos
Dim. - 76,5 x 160 x 120 cm (aberta)                                         € 1.200 - 1.800

947
MESA DE PÉ DE GALO,
D. José, 
vinhático, tampo recortado, friso tremido, 
portuguesa, séc. XVIII,
pequenos defeitos
Dim. - 73 x 81 x 82 cm                                                                € 2.500 - 3.750

945
MÓVEL TOUCADOR E ESCRIVANINHA, romântico, 
mogno e raiz de mogno com entalhamentos, 
tampo em mármore, alçado com espelho, português, séc. XIX, 
faltas e defeitos; Dim. - 178 x 105 x 54 cm                               € 600 - 900
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