
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
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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
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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



390
MESA DE CHÁ DE MEIA LUA,
estilo Jorge III, mogno com filetes, pernas entalhadas “Flor”,
inglesa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 72 x 91 x 45 cm                                                                    € 700 - 1.050

388
MESA DE JOGO,
romântica, mogno e raiz de mogno, coluna central,
pés zoomórficos, portuguesa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 76 x 82 x 41 cm                                                                      € 400 - 600

389
PAR DE CADEIRAS,
pau santo, aplicações em bronze, assentos em palhinha,
portuguesas, séc. XIX,
pequenos defeitos
Dim. - 88,5 x 46,5 x 48 cm                                                              € 200 - 300

387
CONJUNTO DE DOZE CADEIRAS (SENDO DUAS DE BRAÇOS),
estilo pombalino, mogno, assentos estofados,
portuguesas, séc. XX,
pequenos defeitos
Dim. - 93 x 48,5 x 43 cm                                                           € 1.500 - 2.250

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 87



391
MESA DE FAQUEIRO,
estilo D. José, nogueira com entalhamentos dourados,
saial vazado, portuguesa, séc. XIX/XX,
pequenos defeitos
Dim. - 74 x 96 x 47,5 cm                                                    € 800 - 1.200

392
PAR DE MESAS DE CABECEIRA,
estilo D. Maria, pau santo, filetes embutidos,
portuguesas, séc. XX,
pequenos defeitos
Dim. - 74 x 39 x 31 cm                                                         € 700 - 1.050

393
MESA DE CABECEIRA,
romântica,
pau santo com entalhamentos, pernas torneadas,
portuguesa, séc. XIX, faltas e defeitos
Dim. - 72 x 43 x 34 cm                                                            € 150 - 225

394
CAMA DE CASAL,
pau santo com embutidos em espinheiro,
portuguesa, séc. XVIII,
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 181 x 198 x 153 cm                                              € 2.000 - 3.000

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 88



398
BUFETE DE ENCOSTAR,
torcidos e tremidos, pau santo,
português, séc. XVII/XVIII, pequenos defeitos
Dim. - 77 x 88 x 45,5 cm                                                                € 900 - 1.350

396
BANCO DE DOIS LUGARES,
D. José, castanho pintado com entalhamentos,
português, séc. XVIII, faltas e defeitos
Dim. - 142 x 124 x 46 cm                                                           € 1.200 - 1.800

397
MESA DE CASA DE JANTAR,
pau santo, coluna central com quatro pés,
tábua de extensão desdobrável inclusa,
brasileira, séc. XX, pequenos defeitos
Dim. - 75 x 140 x 109 cm                                                               € 800 - 1.200

395
MESA DE CASA DE JANTAR REDONDA,
mogno, coluna central com quatro pés,
ponteiras em metal amarelo,
portuguesa, séc. XX, pequenos defeitos
Dim. - 76 x 172 cm                                                                       € 1.000 - 1.500

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 89



O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 90

399
CIMALHA,D. João V, 
madeira entalhada, pintada e dourada,
portuguesa, séc. XVIII, 
faltas e defeitos
Dim. - 62 x 111 x 13 cm                      € 600 - 900

400
CIMALHA, D. Maria, madeira entalhada,
pintada e dourada “Grinalda com flores”,
portuguesa, séc. XVIII/XIX, 
pequenos defeitos
Dim. - 35 x 99 x 9 cm                        € 400 - 600

401
PAR DE FLORÕES,
castanho entalhado e dourado, 
portugueses, séc. XVIII, 
defeitos
Dim. - 31 x 31 cm                                € 300 - 450

402
QUATRO PAINÉIS CURVOS, madeira
entalhada, marmoreada de vermelho 
e dourada, portugueses, séc. XVIII/XIX,
restauros, pequenos defeitos 
Dim. - 68 cm                                         € 120 - 180

403
PAR DE PINÁCULOS,
madeira entalhada, pintada e dourada,
portugueses, séc. XVIII/XIX, 
restauros, defeitos
Dim. - 64,5 cm                                   € 200 - 300

404
PAINEL,
madeira entalhada,
marmoreada e dourada, português, 
séc. XVIII/XIX, restauros e defeitos
Dim. - 53 x 36,5 cm                                € 60 - 90

405
PAINEL OVAL, D. Maria, 
madeira entalhada e dourada
“Resplendor e inicial A”, português, 
séc. XVIII/XIX, faltas e defeitos
Dim. - 44 x 37 cm                                € 150 - 225

406
BASE, romântica, 
madeira e gesso dourados, 
parte superior forrada a veludo, 
portuguesa, séc. XIX, faltas e defeitos
Dim. - 11,5 x 73 x 34 cm                     € 150 - 225

407
“RESPLENDOR”,
madeira entalhada e pintada “A M”, 
português, séc. XVIII/XIX, 
restauros, pequenos defeitos
Dim. - 69 cm                                        € 100 - 150
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O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 91

408
PAR DE MEIAS PILASTRAS,
D. Maria,
madeira entalhada, pintada e dourada,
portuguesas, séc. XVIII/XIX, 
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 153 cm                                     € 600 - 900

409
COLUNA,
castanho entalhado, 
portuguesa,
séc. XVIII, 
faltas e defeitos
Dim. - 161 cm                                  € 800 - 1.200

410
PAR DE COLUNAS,
madeira entalhada e dourada, 
portuguesas,
séc. XVIII, 
faltas e defeitos
Dim. - 198 cm                              € 1.000 - 1.500

411
TOCHEIRO DE PÉ ALTO,
rústico, madeira pintada, 
português,
séc. XVIII, 
faltas e defeitos
Dim. - 132 cm                                     € 300 - 450

412
PAR DE PILASTRAS,
D. Maria, 
madeira entalhada, pintada e dourada,
portuguesas, séc. XVIII/XIX, 
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 153,5 cm                                 € 400 - 600

413
PAR DE COLUNAS,
castanho com entalhamentos,
portuguesas,
séc. XVIII/XIX, 
pequenos defeitos
Dim. - 186 cm                                      € 500 - 750
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414
DOIS PAINÉIS, D. José/D. Maria,
madeira entalhada, marmoreada
e dourada, portugueses, séc. XVIII,
faltas e defeitos
Dim. - 120 x 17 cm                               € 150 - 225

415
TRÊS MÍSULAS, estilo D. Maria, 
madeira entalhada e dourada, 
portuguesas, séc. XX, 
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 60 cm                                          € 80 - 120

416
PAR DE PAINÉIS ARQUEADOS, D. Maria,
madeira entalhada, pintada e dourada,
portugueses, séc. XVIII/XIX, 
restauros, pequenos defeitos
Dim. - 54 x 49 cm                               € 250 - 375

417
PAR DE RETÁBULOS,
madeira entalhada “Flor”, 
portugueses, séc. XVIII,
pequenos defeitos
Dim. - 103 cm                                     € 400 - 600

418
PILASTRA,
madeira entalhada e dourada, 
portuguesa, séc. XVIII, 
restauros no dourado, pequenos defeitos
Dim. - 106 cm                                      € 100 - 150

419
CIMALHA, D. José/D. Maria, 
madeira entalhada, 
marmoreada e dourada, 
portuguesa, séc. XVIII, faltas e defeitos
Dim. - 35 x 119,5 cm                           € 150 - 225

420
CIMALHA, estilo D. Maria, 
madeira entalhada e dourada, 
portuguesa, séc. XIX, 
restauros e defeitos
Dim. - 28 x 137,5 cm                              € 60 - 90

421
CIMALHA,
madeira entalhada com restos de pintura,
portuguesa, séc. XVII, 
faltas e defeitos
Dim. - 18 x 102 cm                                € 80 - 120

422
MÍSULA,
madeira entalhada, pintada e dourada,
portuguesa, séc. XIX, restauros
no dourado e na pintura, defeitos
Dim. - 20 x 46,5 x 14,5 cm                     € 50 - 75

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 92
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423
PAR DE TOCHEIROS, D. Maria, 
madeira entalhada, pintada de branco 
e dourada, portugueses, séc. XVIII,
restaurados, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 80 cm                                       € 300 - 450

424
PAR DE TOCHEIROS, D. Maria, 
madeira entalhada, pintada de branco 
e dourada, portugueses, séc. XVIII,
restaurados, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 80 cm                                       € 300 - 450

425
SACRÁRIO, estilo D. Maria, 
madeira marmoreada de verde, 
português, séc. XIX, 
faltas e defeitos
Dim. - 64 cm                                        € 150 - 225

426
PAR DE TOCHEIROS, D. Maria, 
madeira entalhada, pintada de branco 
e dourada, portugueses, séc. XVIII,
restaurados, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 80 cm                                      € 300 - 450

427
TOCHEIRO, D. José/D. Maria, 
madeira entalhada, 
português, séc. XVIII, 
restauros, faltas e defeitos
Dim. - 89 cm                                        € 150 - 225

428
URNA COM CHAMA, estilo D. Maria,
madeira entalhada, pintada e dourada,
portuguesa, séc. XIX/XX, 
restauros, pequenos defeitos
Dim. - 58 cm                                         € 100 - 150

429
MÍSULA,
madeira entalhada e dourada,
portuguesa, séc. XVIII/XIX,
faltas e defeitos
Dim. - 37 x 56 x 24 cm                      € 300 - 450

430
TOCHEIRO,
rústico, madeira pintada, 
português, séc. XVIII, 
faltas e defeitos
Dim. - 79 cm                                       € 200 - 300

431
VINTE E DOIS OBJECTOS
E FRAGMENTOS, madeira entalhada, 
alguns pintados e dourados, portugueses,
sécs. XVIII, XIX e XX, muitos defeitos
Dim. - 39 cm (o maior)                       € 100 - 150

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 93
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432
CANDEEIRO A PETRÓLEO, vidro
fosco pintado, decoração a azul “flores”,
globo e chaminé em vidro, Europa,
séc. XIX/XX, electrificado, globo
com cabelo; Dim. - 61,5 cm           € 120 - 180

433
COPO,
cristal moldado,
Europa, séc. XIX,
esbeiçadelas
Dim. - 11 cm                                              € 30 - 45

434
PAR DE CÁLICES,
vidro com gravados,
portugueses,
séc. XVIII/XIX
Dim. - 10 cm                                             € 40 - 60

435
CANDEEIRO A PETRÓLEO, depósito
em vidro opaline rosa, fuste em metal,
base em madeira, globo em vidro rosa,
português, séc. XIX/XX, electrificado,
globo com cabelos; D. - 57 cm    € 150 - 225

436
COPO,
cristal moldado,
Europa,
séc. XIX
Dim. - 12 cm                                             € 40 - 60

437
GALHETEIRO DE DUPLO DEPÓSITO,
vidro,
português,
séc. XIX
Dim. - 10 x 17,5 x 6 cm                           € 40 - 60

438
CANDEEIRO A PETRÓLEO, vidro opaline
pintado, decoração policromada “flores”,
globo e chaminé em vidro, Europa,
séc. XIX/XX, electrificado
Dim. - 61,5 cm                                    € 200 - 300

439
CANDEEIRO DE MESA,
vidro fosco e metal,
Europa,
séc. XX
Dim. - 56 cm                                             € 50 - 75

440
TAÇA RECORTADA,
cristal lapidado,
Europa,
séc. XX
Dim. - 20,5 cm                                        € 20 - 30

441
TAÇA RECORTADA,
cristal,
francesa, séc. XX,
assinada DAMY

Dim. - 14 x 35 cm                                 € 150 - 225

442
CANECA COM DUAS ASAS,
cristal lapidado “losangos”,
Europa,
séc. XX
Dim. - 8 cm                                               € 20 - 30

443
CANDEEIRO DE MESA, loiça pó de pedra
e metal, decoração a amarelo com barra
policromada “Flores”, Europa, séc. XX,
pequenas faltas no vidrado
Dim. - 60 cm                                            € 60 - 90

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 94
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444
GARRAFA,
cristal lapidado,
Europa,
séc. XX
Dim. - 24 cm                                             € 50 - 75

445
CANECA,
vidro,
corpo espiralado,
portuguesa, séc. XIX
Dim. - 12,5 cm                                          € 50 - 75

446
JARRA,
vidro coalhado pintado,
decoração policromada “Flores”,
Europa, séc. XVIII/XIX, cabelos na base
Dim. - 17 cm                                             € 60 - 90

447
COPO,
cristal moldado,
Europa,
séc. XIX
Dim. - 12 cm                                             € 40 - 60

448
GARRAFA, vidro opaline branco,
decoração com dourados,
Europa, séc. XIX/XX,
desgaste no dourado
Dim. - 25 cm                                             € 50 - 75

449
CANECA, vidro coalhado,
decoração policromada
com inscrição LEMBRANÇA,
portuguesa, séc. XIX
Dim. - 8,5 cm                                       € 120 - 180

450
GARRAFA, vidro opaline verde,
decoração com dourados,
Europa, séc. XIX/XX,
sem tampa, desgaste no dourado
Dim. - 18,5 cm                                          € 30 - 45

451
CANECA, vidro moldado,
decoração irisada caramelo
“Cena campestre”, portuguesa,
séc. XIX/XX, pequenas falhas
Dim. - 10,5 cm                                         € 40 - 60

452
CANECA, vidro coalhado pintado,
decoração policromada “Paisagem”,
Europa, séc. XIX,
cabelo
Dim. - 9 cm                                               € 40 - 60

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 95
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453
PAR DE FRASCOS
DE PEQUENAS DIMENSÕES,
D. Maria, vidro com dourados,
portugueses, séc. XVIII/XIX
Dim. - 14 cm                                           € 70 - 105

454
GARRAFA E QUATRO COPOS,
vidro rosa pintado,
armação em metal dourado “Folhas”,
Europa, séc. XIX/XX
Dim. - 31 cm                                           € 80 - 120

455
GARRAFA E SEIS COPOS FACETADOS,
vidro com dourados “Grinaldas”,
Europa, séc. XVIII/XIX,
um copo com pequena esbeiçadela
Dim. - 36 cm (garrafa)                        € 250 - 375

456
PAR DE FRASCOS,
D. Maria,
vidro com dourados,
portugueses, séc. XVIII/XIX
Dim. - 22,5 cm                                     € 120 - 180

457
COFRE,
cristal azul coalhado e lapidado,
armação em bronze dourado,
Europa, séc. XIX, esbeiçadela
Dim. - 8 x 13 x 7,5 cm                          € 150 - 225

458
TAÇA “CONCHA”, vidro rosa pintado,
decoração policromada “Flores”,
armação em metal dourado “Pássaro”,
Europa, séc. XIX/XX
Dim. - 20,5 cm                                     € 100 - 150

459
“CRIANÇA MONTANDO CARPA”,
escultura em quartzo,
China, séc. XIX,
esbeiçadelas
Dim. - 6 x 11 x 13,5 cm                        € 100 - 150

460
“FALCÃO”,
escultura em quartzo,
China, séc. XIX/XX,
esbeiçadelas
Dim. - 9 cm                                               € 50 - 75

461
PAR DE CÁLICES POLIFACETADOS,
cristal,
decoração a ouro “Flores”,
Europa, séc. XIX
Dim. - 7 cm                                               € 60 - 90

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 96
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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



523
“CRUCIFICAÇÃO DE SÃO PEDRO”, óleo sobre cobre,
moldura em pau santo, escola italiana, séc. XVII, pequenos
defeitos; Dim. - 23,5 x 18 cm                                                         € 300 - 450

521
“SÃO FRANCISCO DE ASSIS ENTRE OUTROS SANTOS”,
óleo sobre tela, escola portuguesa, séc. XVIII, reentelado e
restaurado; Dim. - 58 x 43 cm                                               € 1.000 - 1.500

522
“FLAGELAÇÃO DE CRISTO”, óleo sobre cobre,
escola holandesa, séc. XVII, restaurado, pequenos defeitos
Dim. - 64 X 49,5 cm                                                                   € 2.500 - 3.750

520
“SANTO ANTÓNIO PREGANDO AOS GENTIOS”,
óleo sobre cobre, escola portuguesa, séc. XVII/XVIII, restaurado
Dim. - 49 x 39 cm                                                                        € 1.800 - 2.700

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 107



529
“MILAGRE DE SANTA EUFÉMIA”,
ex-voto sobre madeira, português, séc. XIX, 
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 27 x 18 cm                                                                               € 400 - 600

525
“MILAGRE DE SANTA”,
ex-voto sobre madeira, português, séc. XVIII, 
pequenas faltas e defeitos, datado de 1717
Dim. - 21 x 27 cm                                                                                € 300 - 450

526
“MILAGRE DE SANTA EUFÉMIA”,
ex-voto sobre madeira, português, séc. XIX, 
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 18 x 28 cm                                                                               € 300 - 450

527
“MILAGRE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO”,
ex-voto sobre madeira, português, séc. XIX, 
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 34 x 24 cm                                                                              € 400 - 600

528
“MILAGRE DE SANTA EUFÉMIA”,
ex-voto sobre chapa de metal, 
português, séc. XIX, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 44 x 56 cm                                                                           € 700 - 1.050

524
“MILAGRE DE SANTA EUFÉMIA”,
Ex-voto sobre madeira, português, séc. XIX, 
pequenas faltas e defeitos, datado de 1845
Dim. - 31 x 42 cm                                                                                € 500 - 750

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 108



530
PRATO RECORTADO
DE GRANDES DIMENSÕES, porcelana
da China, Companhia das Índias, 
decoração policromada “Flores”, 
reinado Qianlong,  séc. XVIII, 
pequenas esbeiçadelas
Dim. - 34,5 cm                                   € 600 - 900

531
PAR DE TERRINAS DE PEQUENAS
DIMENSÕES COM TRAVESSAS, porcelana
da China, Companhia das Índias,
decoração policromada “Flores”, reinado
Qianlong, séc. XVIII, pequeno restauro,
pequena falta, cabelos e esbeiçadelas
Dim. - 11,5 x 20 x 12 cm             € 2.500 - 3.750

532
PRATO OITAVADO
DE GRANDES DIMENSÕES,
porcelana da China, 
decoração a azul “Paisagem oriental”,
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
esbeiçadelas
Dim. - 33,5 cm                                  € 400 - 600

533
TRAVESSA OVAL,
porcelana da China,
decoração a azul “Paisagem oriental”, 
reinado Jiaqing, 
séc. XVIII/XIX, 
pequena esbeiçadela
Dim. - 30 x 24 cm                               € 250 - 375

534
TERRINA OVAL,
porcelana da China, 
decoração a azul “Paisagem oriental”,
reinado Jiaqing, 
séc. XVIII/XIX, 
corpo com restauros
Dim. - 25 x 36 x 25 cm                   € 800 - 1.200

535
TRAVESSA OVAL RECORTADA,
porcelana da China, 
decoração a azul “Paisagem oriental”, 
reinado Qianlong, 
séc. XVIII, 
esbeiçadelas
Dim. - 33 x 24,5 cm                            € 350 - 525

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 109
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536
PRATO OITAVADO,
porcelana da China, Companhia 
das Índias, decoração policromada
“Flores”, reinado Qianlong, 
séc. XVIII, restaurado
Dim. - 23 cm                                         € 100 - 150

537
CHÁVENA E PIRES,
porcelana da China, decoração 
a azul e ouro “Paisagem oriental”, 
reinado Jiaqing, séc. XVIII/XIX, 
pequenas esbeiçadelas
Dim. - 7 x 8,5 cm (chávena)                    € 50 - 75

538
PAR DE COVILHETES REDONDOS,
porcelana da China, 
Companhia das Índias, 
decoração policromada “Flores e aves”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII
Dim. - 24,5 cm                                   € 600 - 900

539
PAR DE TAÇAS,
porcelana da China, decoração 
policromada Imari “Figuras orientais”,
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
cabelos
Dim. - 4,5 x 7 cm                                   € 80 - 120

540
PRATO,
porcelana da China, 
decoração policromada 
“Figuras orientais”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII
Dim. - 22,5 cm                                     € 180 - 270

541
PAR DE PRATOS,
porcelana da China, Companhia 
das Índias, decoração policromada Imari 
“Vaso com flores”, reinado Qianlong,
séc. XVIII, restaurados
Dim. - 22,5 cm                                   € 200 - 300

542
PAR DE PRATOS DE RECHAUD, 
porcelana da China, Companhia 
das Índias, decoração a azul 
“Flores e aves”, reinado Qianlong, 
séc. XVIII, um com pequeno cabelo,
esbeiçadelas; Dim. - 26 cm           € 400 - 600

543
FRASCO DE CHÁ, porcelana da China,
Companhia das Índias, decoração
policromada “Flores e grinalda”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
gargalo partido e colado, esbeiçadelas
Dim. - 14 cm                                         € 100 - 150

544
PAR DE PRATOS, porcelana da China,
Companhia das Índias, 
decoração policromada Imari “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
um com esbeiçadela restaurada
Dim. - 21,5 cm                                    € 300 - 450

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 110
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545
PRATO, 
porcelana da China, 
Companhia das Índias, 
decoração policromada “Flores e ave”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII
Dim. - 23 cm                                        € 180 - 270

546
TAÇA E PIRES GOMADOS,
porcelana da China, 
decoração policromada 
“Figuras orientais”, reinado Qianlong,
séc. XVIII, cabelo na taça
Dim. - 4 x 6 (taça) cm                              € 50 - 75

547
TRAVESSA OVAL RECORTADA,
porcelana da China, Companhia 
das Índias, decoração a azul “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII,
pequenas esbeiçadelas
Dim. - 37 x 28 cm                              € 400 - 600

548
TAÇA E PIRES, porcelana da China, 
decoração policromada 
“Figuras orientais”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
pequenas esbeiçadelas
Dim. - 4,5 x 8 cm (taça)                         € 60 - 90

549
PRATO,
porcelana da China,
Companhia das Índias, 
decoração policromada “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII
Dim. - 22,5 cm                                     € 180 - 270

550
PAR DE PRATOS DE SOPA RECORTADOS,
porcelana da China, Companhia 
das Índias, decoração policromada
“Flores”, reinado Qianlong,
séc. XVIII, restaurados
Dim. - 23 cm                                         € 120 - 180

551
COVILHETE REDONDO, porcelana 
da China, Companhia das Índias, 
decoração policromada “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
cabelo, pequeno restauro
Dim. - 24 cm                                        € 150 - 225

552
TRÊS TAÇAS E PIRES, porcelana 
da China, Companhia das Índias, 
decoração policromada “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
uma taça com esbeiçadela
Dim. - 5 x 9 cm (taça)                        € 200 - 300

553
PAR DE PRATOS,
porcelana da China, 
decoração a azul “Flores”, 
reinado Kangxi, séc. XVII/XVIII,
um com cabelo, esbeiçadelas
Dim. - 22 cm                                       € 400 - 600

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 111
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554
PRATO,
porcelana da China, 
Companhia das Índias, 
decoração a rosa e ouro “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII
Dim. - 23 cm                                         € 150 - 225

555
PRATO DE SOBREMESA, porcelana 
da China, Companhia das Índias, 
decoração a azul e ouro 
“Escudo com monograma”, 
reinado Jiaqing, séc. XVIII/XIX,
esbeiçadela; Dim. - 19,5 cm            € 100 - 150

556
TRAVESSA OVAL RECORTADA, 
porcelana da China, Companhia
das Índias, decoração a azul
“Flores e fénix”, reinado Qianlong,
séc. XVIII, esbeiçadelas
Dim. - 37 x 28 cm                              € 400 - 600

557
COVILHETE REDONDO RECORTADO,
porcelana da China, Companhia 
das Índias, decoração policromada 
“Flores”, reinado Qianlong, séc. XVIII, 
pequenas esbeiçadelas
Dim. - 19,5 cm                                    € 300 - 450

558
PRATO, porcelana da China, 
Companhia das Índias, 
decoração policromada “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
restaurado
Dim. - 22,5 cm                                     € 120 - 180

559
PAR DE PRATOS, 
porcelana da China, decoração 
policromada“Figuras orientais”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
pequenas esbeiçadelas
Dim. - 22,5 cm                                    €400 - 600

560
TAÇA RECORTADA,
porcelana da China,
decoração a azul “Flores”, 
séc. XIX, 
esbeiçadela
Dim. - 8,5 x 20 cm                           € 100 - 150

561
BANDEJA TRIANGULAR,
porcelana da China, 
decoração policromada 
“Figuras orientais”, 
séc. XIX
Dim. - 26 cm                                        € 150 - 225

562
PAR DE PRATOS, porcelana da China, 
decoração policromada Imari “Flores”,
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
um com pequeno cabelo, 
pequenas esbeiçadelas
Dim. - 22,5 cm                                   € 300 - 450

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 112
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563
PRATO, porcelana da China, 
Companhia das Índias, 
decoração a violeta, rosa e ouro “Flores”,
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
pequena esbeiçadela
Dim. - 23 cm                                        € 180 - 270

564
COVILHETE “FOLHA”,
porcelana da China, 
decoração a azul “Paisagem oriental”, 
reinado Jiaqing, séc. XVIII/XIX,
esbeiçadela restaurada
Dim. - 20 x 14,5 cm                                € 60 - 90

565
TRAVESSA OITAVADA, porcelana 
da China, Companhia das Índias, 
decoração a azul “Flores e aves”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
pequenas esbeiçadelas
Dim. - 27,5 x 19,5 cm                         € 250 - 375

566
COVILHETE “FOLHA”,
porcelana da China, 
decoração a azul “Paisagem oriental”,
reinado Jiaqing, 
séc. XVIII/XIX
Dim. - 20 x 14,5 cm                              € 80 - 120

567
PRATO, porcelana da China, 
Companhia das Índias, 
decoração policromada “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
esbeiçadelas
Dim. - 23 cm                                        € 180 - 270

568
PAR DE PRATOS, porcelana da China,
Companhia das Índias, 
decoração policromada “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
um com cabelo, esbeiçadelas
Dim. - 23 cm                                        € 250 - 375

569
MOLHEIRA, porcelana da China,
Companhia das Índias, decoração
policromada “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
restauro no bico
Dim. - 13 cm                                           € 80 - 120

570
PAR DE TRAVESSAS OVAIS RECORTADAS,
porcelana da China, Companhia das
Índias, decoração a azul “Flores e aves”,
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
pequenas esbeiçadelas
Dim. - 34 x 24 cm                           € 700 - 1.050

571
PAR DE PRATOS, 
porcelana da China, Companhia
das Índias, decoração policromada
“Flores”, reinado Qianlong,
séc. XVIII, esbeiçadelas
Dim. - 23 cm                                       € 300 - 450

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 113
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572
“PUTTI”,
par de retábulos em madeira entalhada,
pintada e dourada, italianos,
séc. XVIII, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 53 cm                                    € 800 - 1.200

573
ÂNFORA, D. Maria, 
madeira entalhada e dourada, 
portuguesa, séc. XVIII/XIX,
pequenos defeitos
Dim. - 31 cm                                         € 100 - 150

574
“QUERUBIM”,
escultura em madeira policromada
e dourada, portuguesa, séc. XVIII,
faltas no dourado, desgaste na policromia
Dim. - 27 cm                                         € 150 - 225

575
“QUERUBIM”,
madeira entalhada, pintada e dourada,
português, séc. XVIII/XIX,
restauros, pequenos defeitos
Dim. - 17 x 33 cm                                 € 100 - 150

576
PAR DE COLUNAS
DE PEQUENAS DIMENSÕES,
madeira entalhada e prateada,
portuguesas, séc. XX, pequenos defeitos
Dim. - 33 cm                                            € 60 - 90

577
“PINHA”, D. Maria, 
madeira entalhada e dourada, 
portuguesa, séc. XVIII/XIX,
faltas e defeitos
Dim. - 25 cm                                         € 100 - 150

578
PAR DE MÍSULAS “QUERUBINS”,
castanho entalhado,
portuguesas, séc. XVIII/XIX,
pequenos defeitos
Dim. - 14 x 19 x 14 cm                         € 100 - 150

579
BASE DE CRUCIFIXO,D. Maria, 
madeira entalhada e pintada, 
portuguesa, séc. XVIII/XIX,
pequenos defeitos, faltas na pintura
Dim. - 18 x 15 x 12 cm                             € 60 - 90

580
“QUERUBIM”,
escultura em madeira policromada,
portuguesa, séc. XVIII,
pequenas faltas
Dim. - 18,5 x 26,6 cm                        € 350 - 525

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 114
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581
PAR DE TOCHEIROS, D. Maria, 
madeira entalhada, pintada e dourada,
portugueses, séc. XVIII/XIX, 
restauros, faltas e defeitos
Dim. - 92 cm                                       € 400 - 600

582
PAR DE TOCHEIROS,
pau santo e outra madeira, 
fustestorneados, portugueses, séc. XVII,
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 54 cm                                € 1.800 - 2.700

583
PAR DE TOCHEIROS, 
D. José/D. Maria, madeira entalhada
e dourada, portugueses, séc. XVIII/XIX,
restauros, faltas e defeitos
Dim. - 53 cm                                         € 150 - 225

584
TOCHEIRO,
D. Maria, madeira entalhada
com vestígios de dourado, português,
séc. XVIII/XIX, pequenos defeitos
Dim. - 60 cm                                        € 100 - 150

585
TOCHEIRO,
D. Maria, madeira entalhada, pintada
e dourada, português, séc. XVIII,
restauros, faltas e defeitos
Dim. - 85,5 cm                                     € 150 - 225

586
TOCHEIRO,
estilo D. Maria, madeira entalhada
e dourada, português, séc. XIX/XX,
restauro no dourado
Dim. - 57 cm                                         € 100 - 150

587
TOCHEIRO, D. Maria, 
madeira entalhada e dourada, 
português, séc. XVIII,
faltas no dourado, pequenos defeitos
Dim. - 49 cm                                        € 100 - 150

588
TOCHEIRO, D. Maria, 
madeira entalhada e dourada,
português, séc. XVIII/XIX,
electrificado, restauros no dourado
Dim. - 50 cm                                        € 100 - 150

589
PAR DE TOCHEIROS,
madeira torneada, pintada e dourada,
portugueses, séc. XVII/XVIII,
restauros, pequenos defeitos
Dim. - 55 cm                                         € 150 - 225

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 115
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593
SECRETÁRIA, 
romântica, mogno, tampa forrado a verde, 
puxadores em metal amarelo, 
portuguesa, séc. XIX/XX, pequenos defeitos
Dim. - 80 x 125 x 63,5 cm                                                                € 300 - 450

591
SECRETÁRIA,
pau santo, colunas laterais com dois pés cada, 
trave torneada, puxadores com aplicação em marfim, 
brasileira, séc. XIX/XX, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 76 x 18 x 63 cm                                                                       € 400 - 600

592
CONSOLA, 
estilo D. José, 
pau santo com entalhamentos, 
brasileira,
séc. XX
Dim. - 80 x 102 x 48 cm                                                                    € 350 - 525

590
PAPELEIRA DE PEQUENAS DIMENSÕES,
nogueira e raiz de nogueira, puxadores em bronze, 
inglesa, séc. XIX, 
pequenos defeitos
Dim. - 92 x 66 x 45 cm                                                                      € 600 - 900

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 116



597
PAPELEIRA, estilo D. José/D. maria, pau santo 
e folha de pau santo com entalhamentos, frisos tremidos, 
interior em mogno com gavetas e escaninhos, ferragens 
em bronze dourado, portuguesa, séc. XIX/XX, faltas e defeitos
Dim. - 108 x 109 x 56 cm                                                           € 1.500 - 2.250

595
PAPELEIRA, estilo D. Maria, pau santo, 
tampo com entalhamentos, entradas das chaves 
e pino dos puxadores em osso, interior com gavetas e escaninhos 
em pau rosa, brasileira, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 108,5 x 62 x 104 cm                                                       € 2.500 - 3.750

596
CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS,
estilo neoclássico, mogno com filetes, assentos de palhinha,
portuguesas, séc. XIX/XX, pequenos defeitos
Dim. - 84 x 50,5 x 50 cm                                                                     500 - 750

594
CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS DE ESPALDAR ALTO,
nogueira e castanho, assentos e costas em couro lavrado
com pregaria, portuguesas, séc. XIX, faltas e defeitos
Dim. - 129 X 51 X 43 cm                                                            € 1.000 - 1.500

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 117



598
VITRINE FACETADA, ao gosto Chippendale, 
madeira pintada e dourada “Chinoiseries”, vidros com divisórias
em madeira entalhada, inglesa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 123 x 50 x 50,5 cm                                                          € 1.000 - 1.500

599
MÓVEL ARTICULÁVEL PARA PRATOS,
mogno, inglês, séc. XX, pequenos defeitos, marcado
Dim. - 78 cm                                                                                         € 150 - 225

600
MESA/VITRINE “TREVO”, mogno, filete embutido e faixa
em nogueira, interior forrado, inglesa, séc. XX, faltas e defeitos
Dim. - 76,5 x 45 x 50 cm                                                                  € 200 - 300

601
ARMÁRIO DE PEQUENAS DIMENSÕES, madeira revestida 
a entrançado de palha pintada, decoração a negro, 
vermelho e ouro, painéis lacados, frisos gravados, China, 
séc. XX, pequenos defeitos; Dim. - 78,5 x 65,5 x 31,5 cm   € 150 - 225

602
ESTANTE DE MISSAL DE PÉS ALTOS, gótica, ferro forjado,
suporte do missal em couro, portuguesa, séc. XV, 
pequenos defeitos, couro antigo mas não original
Dim. - 140 x 48 x 96 cm                                                           € 2.000 - 3.000

603
ARCA, cânfora revestida a couro tingido de negro com pregaria,
aplicações em metal, China, séc. XIX, restauros, defeitos
Dim. - 31 x 77 x 39 cm                                                                       € 400 - 600

604
MAQUINETA, moldura em madeira entalhada e dourada, 
interior pintado de verde, portuguesa, séc. XVIII/XIX, defeitos
Dim. - 55 x 51 x 24 cm                                                                       € 400 - 600

605
ESTANTE DE MISSAL DE PÉ ALTO,
ferro forjado com dourados, acompanhada por Missal romano,
portuguesa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 155 cm                                                                                      € 500 - 750

606
DUMB-WAITER DE TRÊS TAMPOS, estilo Jorge III,
pau santo, português, séc. XX, pequenos defeitos
Dim. - 130 x 51 cm                                                                              € 350 - 525

607
ARCA, nogueira, friso “Losango”,
portuguesa, séc. XVIII, faltas e defeitos
Dim. - 46 x 108,5 x 42 cm                                                             € 700 - 1.050

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 118



608
PAPELEIRA, D. Maria, vinhático,
ferragens em bronze, portuguesa, séc. XVIII/XIX,
interior refeito, pequenos defeitos
Dim. - 100 x 98 x 58 cm                                                             € 1.200 - 1.800

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 119

610
PAPELEIRA, D. Maria, vinhático,
pés com entalhamentos, interior com gavetas, ferragens
em bronze, portuguesa, séc. XVIII/XIX, pequenos defeitos
Dim. - 112 x 126 x 62 cm                                                            € 2.500 - 3.750

609
MESA DE CASA DE JANTAR COM ABAS,
vinhático, portuguesa, séc. XVIII,

pequenos defeitos
Dim. - 76 x 274 x 76 cm (fechada)                                         € 5.000 - 7.500



614
CÓMODA DE BARRIGA, mogno, ferragens em metal amarelo,
inglesa, séc. XIX, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 104 x 103 x 52 cm                                                               € 800 - 1.200

612
CAMA, estilo D. Maria, pau santo,
portuguesa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 97 x 204 x 95,5 cm                                                                 € 250 - 375

613
CAMA, madeira marmoreada e pintada, medalhão central
“Paisagem neoclássica”, portuguesa, séc. XIX, faltas e defeitos
Dim. - 197 x 187 x 118 cm                                                                  € 500 - 750

611
PAR DE COLUNAS COM ESTIRADORES, Luís Filipe, mogno
com filetes, tampo em mármore negro, francesas, séc. XIX,
pequenos defeitos; Dim. - 110 x 28,5 x 28,5 cm                  € 800 - 1.200

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 120



615
“ESTUDO PARA CENÁRIO”,
aguarela sobre papel, 
Europa, séc. XIX, 
pequenas manchas de humidade
Dim. - 48 x 68 cm                             € 400 - 600

616
“CENA DE HENRIQUE IV 
DE SHAKESPEARE”,
gravura sobre papel, inglesa, séc. XIX, 
pequenas manchas de humidade
Dim. - 50,5 x 64,5 cm                        € 150 - 225

617
“REGRESSO DO MERCADO”,
gravura colorida sobre papel, 
inglesa,séc. XVIII/XIX, 
margens cortadas
Dim. - 45 x 55 cm                                € 250 - 375

618
“CAMPONESES FELIZES”,
gravura colorida sobre papel, 
inglesa, séc. XVIII/XIX, 
pequenos defeitos
Dim. - 50,5 x 59 cm                            € 250 - 375

619
“NOITE TORMENTOSA”,
gravura colorida sobre papel, 
inglesa,séc. XVIII/XIX, 
pequenos defeitos
Dim. - 52 x 66,5 x cm                         € 250 - 375

620
“CHUVA - MENINA COM CÃO”,
gravura colorida sobre papel, 
inglesa, séc. XVIII/XIX, 
pequenos defeitos
Dim. - 44,5 x 33 cm                          € 200 - 300

621
“REGRESSO A CASA”,
gravura colorida sobre papel, 
inglesa, séc. XVIII/XIX, 
pequenos defeitos
Dim. - 35 x 26 cm                                € 150 - 225

622
“LOUISA”,
gravura colorida sobre papel, 
inglesa,séc. XVIII/XIX, 
margens cortadas
Dim. - 39 x 32,5 cm                            € 150 - 225

623
“LAVORES FEMININOS”,
três gravuras sobre papel, 
francesas, séc. XVIII/XIX, 
pequenos defeitos
Dim. - 41,5 x 32 cm                           € 400 - 600

624
FRANCESCO BARTOLOZZI -
1728-1815,
“POMONA”,
gravura colorida sobre papel
Dim. - 35 x 30,5 cm                            € 250 - 375

625
“RESISTINDO À TENTAÇÃO”,
gravura sobre papel, 
Europa, séc. XVIII, 
manchas de humidade
Dim. - 36 x 30 cm                                   € 60 - 90

626
“DISPUTA ENTRE HOMENS”,
gravura colorida sobre papel, 
francesa, séc. XIX, 
manchas de humidade
Dim. - 33 x 41 cm                                     € 50 - 75

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 121



627
SENDIM - SÉC. XIX,
“REI D. MIGUEL”,
litografia sobre papel, assinada
Dim. - 47 x 36 cm                                                                               € 200 - 300

628
“NAPOLEÃO III E IMPERATRIZ MARIA EUGÉNIA”,
duas litografias coloridas sobre papel, 
emolduradas conjuntamente, francesas, séc. XIX
Dim. - 11 x 8 cm                                                                                    € 100 - 150

629
“RETRATOS DE FIDALGAS”,
par de gravuras sobre papel, inglesas, séc. XVIII, 
manchas de acidez
Dim. - 51 x 31 cm                                                                                  € 120 - 180

630
“MISS KEMBLE”,
gravura sobre papel, 
inglesa, séc. XVIII
Dim. - 39 x 29 cm                                                                                    € 40 - 60

631
“NAPOLEÃO”,
gravura colorida sobre papel, francesa, séc. XIX, 
manchas de humidade
Dim. - 50 x 39 cm                                                                                € 100 - 150

632
MACHADO DE CASTRO - 1731-1822,
“ESTÁTUA EQUESTRE”, seis gravuras sobre papel, 
emolduradas em duas molduras
Dim. - 70 x 60 cm                                                                           € 700 - 1.050

633
FRANCESCO BARTOLOZZI - 1728-1815,
“JUVENTUDE AUSCULTANDO OS VELHOS”,
gravura sobre papel
Dim. - 46 x 36 cm                                                                               € 300 - 450

634
“LISBOA VISTA DE ALMADA”,
gravura colorida sobre papel, 
francesa, séc. XIX
Dim. - 13 x 16 cm                                                                                 € 100 - 150

635
FRANCESCO BARTOLOZZI - 1728-1815,
“FRONTESPÍCIO”,
gravura a sanguínea sobre papel
Dim. - 35,5 x 26 cm                                                                         € 200 - 300

636
“VISTA DE LISBOA”,
gravura sobre papel, 
moldura em pau santo, Europa, séc. XVI/XVII
Dim. - 29 x 37 cm                                                                               € 300 - 450

637
“CENA NA PRAÇA DO COMÉRCIO - LISBOA”,
litografia colorida sobre papel, inglesa, séc. XIX
Dim. - 33,5 x 24 cm                                                                               € 60 - 90

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 122

638
“MENINOS GORDOS - MATEUS E ANA”,
litografia sobre papel, portuguesa, séc. XIX, 
manchas de humidade
Dim. - 20 x 27 cm                                                                               € 500 - 750



639
“MERCADO DE GOA”,
gravura aguarelada sobre papel,
holandesa, séc. XVI/XVII
Dim. - 26 x 38 cm                               € 500 - 750

640
“VISTA DE BARCELONA”,
gravura aguarelada sobre papel,
francesa, séc. XVIII,
manchas de humidade
Dim. - 46,5 x 55 cm                            € 100 - 150

641
“FIANDEIRA À PORTA DE CASA”,
desenho e aguarela sobre papel, 
escola francesa, 
séc. XIX
Dim. - 24 x 19,5 cm                             € 150 - 225

642
“FIGURAS ORIENTAIS”,
cinco pinturas sobre papel de arroz,
China, séc. XIX, defeitos
Dim. - 27 x 19 cm                                € 500 - 750

643
“NOSSA SENHORA DESFALECIDA
E OUTRAS FIGURAS FEMININAS”,
gravura sobre papel, italiana, séc. XVIII
Dim. - 41 x 49 cm                                  € 80 - 120

644
“BRASÃO DE ABRANTES” 
E “BRASÃO DE ALMADA”,
duas gravuras aguareladas sobre papel,
portuguesas, séc. XIX
Dim. - 22 x 14 cm                                  € 80 - 120

645
“DETALHES DE PEÇAS RELIGIOSAS”,
cinco desenhos a tinta da china sobre
papel, emoldurados em duas molduras,
franceses, séc. XIX
Dim. - 17 x 23 cm  (cada)                   € 250 - 375

646
“DETALHES DE MÓVEIS DE IGREJA”,
dois desenhos a tinta da china sobre
papel, franceses, séc. XIX, um vidro
partido; Dim. - 23 x 29,5 cm          € 150 - 225

647
“PROJECTO PARA MÍSULAS”,
desenho a carvão sobre papel, 
francês, séc. XIX
Dim. - 21 x 12,5 cm                                € 80 - 120

648
“ESTUDOS PARA FIGURAS
MITOLÓGICAS”,
desenho a carvão sobre papel, 
francês, séc. XIX
Dim. - 18 x 22 cm                                    € 60 - 90

649
“FIGURA MITOLÓGICA”,
desenho a carvão sobre papel, 
francês, 
séc. XIX
Dim. - 19,5 x 8 cm                               € 100 - 150

650
“PROJECTO DE PUNHO DE ESPADA”,
desenho a tinta da china sobre papel,
francês, séc. XIX
Dim. - 22 x 11 cm                                      € 50 - 75

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 123




