
301
CAIXA “ANANÁS”, 
barro vidrado, 
decoração naturalista, Caldas, séc. XX,
pequenas faltas nas folhas, marcada
FÁBRICA DE JOSÉ A. CUNHA - vd. Simas 

& Isidro, nº 426; Dim. - 21 cm             € 70 - 105

302
SOLITÁRIO “BESOURO”, barro vidrado,
decoração policromada e relevada,
Caldas, séc. XIX, restauro, datada de
1891, marcada FÁBRICA DE FAIANÇAS DAS

CALDAS DA RAINHA - Simas & Isidro, nº 276

Dim. - 17 cm                                           € 80 - 120

303
JARRA “CEREJAS”,
barro vidrado, 
decoração policromada e relevada,
Caldas, séc. XX, 
restauro
Dim. - 16 cm                                           € 80 - 120

304
CASTIÇAL “MACACO”, barro vidrado,
decoração em tons de castanho e verde,
Caldas, séc. XIX, marcado FÁBRICA 

DE FAIANÇAS DE MANUEL CIPRIANO GOMES

“MAFRA” - Simas & Isidro, nº 542

Dim. - 18 cm                                       € 200 - 300

305
PRATO DECORATIVO “NÊSPERAS”,
barro vidrado, decoração policromada,
Caldas, séc. XIX, esbeiçadelas, datado de
1888, marcado FÁBRICA DE FAIANÇAS DAS

CALDAS DA RAINHA - Simas & Isidro, nº 276

Dim. - 20 cm                                       € 200 - 300

306
ANELEIRA “FOLHA”, barro vidrado,
decoração policromada e relevada 
“Bode a pastar”, Caldas, séc. XIX,
pequenos restauros, marcada FÁBRICA 

DE ANTÓNIO ALVES DA CUNHA - vd. Simas 

& Isidro, nº 426; Dim. - 15 cm               € 50 - 75

307
MOLHEIRA “PATO”,
barro vidrado, decoração policromada,
Caldas, séc. XX, 
restauro na  tampa e bico, 
marcada BELO - CALDAS

Dim. - 11 x 22 x 10 cm                         € 120 - 180

308
“VACA”, escultura em barro vidrado,
decoração em tons de castanho e verde,
Caldas, séc. XIX, faltas, marcado 
FÁBRICA DE FAIANÇAS DE LOIÇAS 

DAS CALDAS - PORTO

Dim. - 11 cm                                              € 60 - 90

309
RAFAEL BORDALO PINHEIRO 
- 1846-1905, JARRA “CARANGUEJO” ,
barro vidrado, decoração policromada,
Caldas, séc. XX, restauro, marcada
FÁBRICA DE FAIANÇAS DE SAN RAFAEL -

Simas & Isidro, nº 108; Dim. - 9 cm   € 150 - 225

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 75
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310
“POLÍCIA”, escultura de movimento,
barro vidrado, decoração policromada,
Caldas, séc. XX, falta da ponta da espada,
datada de 1906, marcada FÁBRICA DE

FAIANÇAS DAS CALDA DA RAINHA - Simas 

& Isidro, nº 276; Dim. - 24 cm        € 400 - 600

311
JARRO “FIGURA FEMININA”,
barro vidrado, 
decoração monocroma a castanho,
Caldas, séc. XIX, 
pequenas esbeiçadelas
Dim. - 23,5 cm                                    € 500 - 750

312
“LOBO DO MAR”, escultura 
de movimento em barro vidrado, 
decoração policromada, Caldas, séc. XX,
cabelo, marcada FÁBRICA DE FAIANÇAS

ARTÍSTICAS BORDALO PINHEIRO - vd. Simas

& Isidro, nº 108; Dim. - 23,5 cm      € 500 - 750

313
“SALOIA”, escultura de movimento, 
barro vidrado, decoração policromada,
Caldas, séc. XX, colagem nos pés, datada
de 1908, marcada FÁBRICA DE FAIANÇAS

DAS CALDAS DA RAINHA - Simas & Isidro, 

nº 276; Dim. - 24 cm                        € 400 - 600

314
PORTA CARTAS “OS TRÊS RATAS”,
barro vidrado, decoração policromada,
Caldas, séc. XX, esbeiçadelas, datado de
1903, marcada FÁBRICA DE FAIANÇAS DAS

CALDAS DA RAINHA - Simas & Isidro, nº 276

Dim. - 11,5 cm                                      € 120 - 180

315
EDUARDO ELIAS - SÉC. XX,
“NOSSA SENHORA” E “SANTO
ANTÓNIO COM O MENINO”, par de
esculturas em terracota branca, Caldas,
séc. XX, colagens, assinadas e datadas das
Caldas - 1916; Dim. - 21,5 cm     € 200 - 300

316
JARRA - BOLA “BESOURO”, faiança 
das Caldas, decoração relevada a castanho,
fundo verde, portuguesa, séc. XIX/XX,
restauro, marcada FÁBRICA DE FAIANÇAS

ARTÍSTICAS BORDALO PINHEIRO - vd. Simas 

& Isidro, nº 108; Dim. - 7 cm                 € 100 - 150

317
“FORCADO”, escultura de movimento em
barro vidrado, decoração policromada,
Caldas, séc. XIX/XX, cabelo, pequenas
faltas, marcada FÁBRICA DE FAIANÇAS

DE SAN RAFAEL - Simas & Isidro, nº 108

Dim. - 24 cm                                          € 200 - 300

318
FLOREIRA DE SUSPENSÃO
“HOMEM COM CHAPÉU DE SOL”,
escultura em barro vidrado, 
decoração policromada, 
Caldas, séc. XIX/XX, pequeno restauro
Dim. - 15,5 cm                                         € 150 - 225

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 76
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319
BILHA DE SEGREDO, barro vidrado,
decoração monocroma a verde, 
Caldas, séc. XIX, pequena falta 
Nota: pertenceu à colecção Dr. Maldonado de

Freitas, conforme inscrição no fundo

Dim. - 21,5 cm                                    € 500 - 750

320
SOLITÁRIO, barro vidrado, decoração 
a castanho, verde e branco e relevada
“Malmequer”, Caldas, séc. XIX/XX, 
flor restaurada, marcado FÁBRICA DE JOSÉ 

A. CUNHA - vd. Simas & Isidro, nº 427

Dim. - 23,5 cm                                     € 150 - 225

321
GARRAFA, barro vidrado, decoração 
de escorridos a castanho e verde, Caldas,
séc. XX, pequeno restauro no bordo,
marcada FÁBRICA DE FAIANÇAS ARTÍSTICAS

BORDALO PINHEIRO - vd. Simas & Isidro, 

nº 108; Dim. - 22,5 cm                      € 120 - 180

322
JARRA “VERGA E LAGARTO”, 
barro vidrado, decoração policromada 
naturalista, Caldas, séc. XX, esbeiçadelas,
faltas, datada de 1901, marcada FÁBRICA

DE FAIANÇAS DAS CALDAS DA RAINHA - vd.

Simas & Isidro, nº 276; D. - 26 cm    € 150 - 225

323
PAR DE MÍSULAS,
barro vidrado, 
decoração relevada a laranja, 
Caldas, 
séc. XIX/XX
Dim. - 16 x 14 x 12 cm                         € 150 - 225

324
JARRA,
barro vidrado, 
decoração relevada monocroma
a castanho, Caldas, séc. XIX, 

esbeiçadelas
Dim. - 21 cm                                             € 30 - 45

325
PRATO PORTA-RETRATOS, 
barro vidrado, decoração em tons 
de verde “Rã”, Caldas, séc. XIX, pequena
esbeiçadela, marcado ATELIER CERÂMICO

VISCONDE DE SACAVÉM - vd. Simas & Isidro,

nº 64; Dim. - 28 cm                           € 150 - 225

326
TERRINA COM BASE
E CONCHA “COUVE”,
barro vidrado, decoração naturalista,
Caldas, séc. XIX/XX, 
pequenas faltas
Dim. - 19 cm                                       € 200 - 300

327
PRATO DECORATIVO “FRUTOS”, barro
vidrado, decoração policromada, Caldas,
séc. XIX, faltas, esbeiçadelas, marcado
FÁBRICA DE FAIANÇAS DE JOSÉ FRANCISCO

DE SOUZA FILHO E CÂMARA - vd. Simas

& Isidro, nº 403; Dim. - 26 cm        € 250 - 375

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 77
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328
BILHA DE SEGREDO,
barro vidrado, 
decoração a castanho, 
Caldas, séc. XIX, 
pequeno restauro
Dim. - 18,5 cm                                     € 250 - 375

329
JARRA “TRÊS PATOS”,
barro vidrado, 
decoração policromada, Caldas, séc. XIX,
cabelo, marcada FÁBRICA DE FAIANÇAS 

DE SAN RAFAEL - Simas & Isidro, nº 108

Dim. - 21 cm                                         € 150 - 225

330
“PERU”, escultura em barro vidrado,
decoração policromada, Caldas, séc. XIX, 
pequenas esbeiçadelas, datada de 1893,
marcado FÁBRICA DE FAIANÇAS DAS CALDAS

DA RAINHA - Simas & Isidro, nº 276

Dim. - 15 cm                                       € 400 - 600

331
“GATO”,
escultura em barro, 
decoração naturalista, 
Caldas, 
séc. XIX
Dim. - 18,5 x 33 x 17 cm                     € 250 - 375

332
CAIXA “RÃ DESCALÇANDO A BOTA A
OUTRA RÃ”, barro vidrado, decoração
naturalista, Caldas, séc. XIX, esbeiçadela,
marcada FÁBRICA DE FAIANÇAS DE MANUEL 

CIPRIANO GOMES “MAFRA” - Simas & Isidro,

nº 541; Dim. - 14 x 23 x 13 cm         € 400 - 600

333
“PUG”,
escultura em barro, decoração 
naturalista, Caldas, séc. XIX/XX, 
marcada FÁBRICA DE FAIANÇAS DAS CALDAS 

DA RAINHA - vd. Simas & Isidro, nº 205
Dim. - 19 X 38 X 18 cm                      € 450 - 675

334
PRATO DECORATICO “ANDORINHAS”,
barro vidrado, decoração relevada 
e policromada, Caldas, séc. XIX/XX,
pequeno restauro, marcado FÁBRICA 

DE FAIANÇAS DE SAN RAFAEL - Simas & Isidro,

nº 108; Dim. - 27,5 cm                       € 150 - 225

335
MORINGUE,
barro vidrado, 
decoração a verde e branco, 
Caldas, séc. XIX, 
pequena colagem
Dim. - 22 cm                                        € 250 - 375

336
PRATO DECORATIVO “RÃ”, barro 
vidrado, decoração esponjada a verde 
e negro, Caldas, séc. XIX, grande cabelo,
datado de 1895, marcado FÁBRICA DE

FAIANÇAS DAS CALDAS DA RAINHA - vd. Simas

& Isidro, nº 275 e 1030; D. - 33 cm € 150 - 225

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 78
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337
PRATO “LAGO COM PLANTAS E RÃS”,
barro vidrado, decoração policromada,
Caldas, séc. XX, pequenas faltas, datado
de 1908, marcado FÁBRICA DE FAIANÇAS

DAS CALDAS DA RAINHA - vd. Simas & Isidro, 

nº 276; Dim. - 42 cm                     € 800 - 1.200

338
JARRO “FLOR DE JARRO”, barro 
vidrado, decoração policromada, Caldas,
séc. XX, falta da tampa, partido e colado,
datado de 1901, marcado FÁBRICA DE

FAIANÇAS     AS CALDAS DA RAINHA- vd. Simas

& Isidro, nº 276; Dim. - 43 cm          € 150 - 225

339
PRATO DECORATIVO “COGUMELOS”,
barro vidrado, decoração policromada,
Caldas, séc. XIX, pequenos defeitos,
datado de 1890, marcada FÁBRICA DE

FAIANÇAS DAS CALDAS DA RAINHA - Simas

& Isidro, nº 276;D. - 43 cm   € 800 - 1.200

340
JARRO “PATO”, barro vidrado, 
decoração a castanho, Caldas, séc. XIX,
tampa não original em metal, restauro,
datado de 1892, marcado FÁBRICA DE

FAIANÇAS DAS CALDAS DA RAINHA - Simas 

& Isidro, nº 276; Dim.- 17  cm           € 150 - 225

341
CENTRO DE MESA,
barro vidrado, decoração a verde e lilás,
Caldas, séc. XIX/XX, pequenas faltas,
marcado FÁBRICA DE FAIANÇAS DAS CALDAS

DA RAINHA - Simas & Isidro, nº 282

Dim. - 17 x 32 cm                         € 1.000 - 1.500

342
CANTIL “GUNGUNHANA”,
barro vidrado, decoração policromada
inscrição VIVA PORTUGAL - JANEIRO- 1896,
Caldas, datado de 1896, marcado FÁBRICA

DE FAIANÇAS DAS CALDAS DA RAINHA - Simas

& Isidro, nº 276; Dim. - 26 cm         € 600 - 900

343
JORGE BARRADAS - 1894-1971,
“VENDEDORA”, placa em terracota
vidrada, decoração relevada 
e policromada, pequenas faltas 
no vidrado, assinada e datada de 1936
Dim. - 29 x 23,5 cm                    € 1.000 - 1.500

344
JARRO CANJIRÃO, barro vidrado, 
decoração policromada e relevada
“Videira e cachos”, Caldas, séc. XIX,
pequenas faltas e defeitos, marcado
FÁBRICA DE ANTÓNIO ALVES DA CUNHA 

- Simas & Isidro, nº 42; D. - 26 cm € 200 - 300

345
PRATO DE SUSPENSÃO “FRUTOS”,
barro vidrado, decoração policromada 
e relevada, Caldas, séc. XX, pequenos
restauros, marcado FÁBRICA DE FAIANÇAS

DE JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO - vd.

Simas & Isidro, nº 431; D. - 35 cm   € 350 - 525

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 79
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349
CÓMODA,
estilo Jorge III, mogno, 
ferragens em metal amarelo, inglesa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 86 x 91 x 49                                                                            € 500 - 750

347
CÓMODA,
victoriana, mogno e raiz de mogno, 
ferragens em metal, inglesa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 88 x 108 x 50 cm                                                                   € 600 - 900

348
PAR DE CADEIRÕES DE BRAÇOS,
pau santo,
assentos e costas estofados a veludo bordeaux, 
franceses, séc. XIX,
pequenos defeitos
Dim. - 85,5 x 91 x 49 cm                                                            € 1.000 - 1.500

346
PAR DE CADEIRÕES DE BRAÇOS,
pau santo,
assentos e costas estofados a veludo vermelho, 
franceses, séc. XIX,
pequenos defeitos
Dim. - 90 x 68 x 77 cm                                                                € 1.000 - 1.500

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 80



353
CONJUNTO DE OITO CADEIRAS (SENDO DUAS DE BRAÇOS),
pau cetim, assentos de palhinha, 
portuguesas, séc. XIX, defeitos
Dim. - 87 x 53 x 56 cm ( a de braços )                                        € 1.200 - 1.800

351
APARADOR,
estilo Jorge III, mogno e raiz de mogno, filetes em pau rosa, 
ferragens em bronze, inglês, séc. XIX, faltas e defeitos
Dim. - 92 x 183 x 72,5 cm                                                           € 1.750 - 2.625

352
CÓMODA COM ALÇADO ROUPEIRO,
estilo Jorge III, mogno, ferragens em metal amarelo, 
inglesa, séc. XIX, restauros, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 246 x 140 x 67 cm                                                              € 800 - 1.200

350
MÓVEL COM ALÇADO ROUPEIRO,
romântico, mogno, puxadores em madeira, 
português, séc. XIX, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 218 x 140 x 61 cm                                                                € 700 - 1.050

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 81



357
MESA DE JOGO E QUATRO CADEIRAS,
tamarindo, tampo recortado, cadeiras com espaldares 
entalhados, China, séc. XIX/XX, pequenos defeitos
Dim. - 81 x 83 x 83 cm                                                                      € 600 - 900

355
COSTUREIRA, madeira lacada de negro com dourados
“Chinoiseries”, interior com divisórias, China, séc. XIX,
faltas e defeitos; Dim. - 67 x 75 x 44,5 cm                                € 500 - 750

356
MESA DE PÉ DE GALO,
madeira lacada a negro com dourados “Pássaros”,
Europa, séc. XIX/XX, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 60 x 65 cm                                                                              € 200 - 300

354
TRÊS MESAS DE ENCAIXAR, madeira lacada a negro 
com dourados “Chinoiseries”, China, séc. XIX, pequenas faltas
e defeitos; Dim. - 68 x 43 x 32 cm                                            € 700 - 1.050

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 82



361
ARCA,
cânfora, aplicações em metal amarelo, pegas em bronze dourado,
Índia, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 67 x 106 x 51 cm                                                                     € 500 - 750

359
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                                                           € 1.000 - 1.500

360
SECRETÁRIA “À ABATTANT”,
nogueira e raiz de nogueira, interior em “Olho de perdiz”,
francesa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 99 x 52 x 156,5 cm                                                          € 1.500 - 2.250

358
CANTONEIRA, Jorge III, carvalho lacado a negro com dourados
“Chinoiseries”, parte superior com prateleiras, ferragens em
metal amarelo, inglesa, séc. XVIII/XIX, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 113,5 x 54 x 24 cm                                                                  € 350 - 525

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 83



365
CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS DE BRAÇOS,
estilo Jorge III, 
mogno, assentos de palhinha, 
portuguesas, séc. XX, 
pequenos defeitos
Dim. - 85,5 x 53,5 x 58 cm                                                               € 600 - 900

363
CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS (SENDO DUAS DE BRAÇOS),
mogno com filetes,
assentos estofados,
inglesas, séc. XIX, 
pequenos defeitos, estofos não originais
Dim. - 88,5 x 89 x 54 cm                                                          € 2.000 - 3.000

364
MESA DE CANCELA,
cerejeira, 
abas redondas,
pernas e travejamento torneados, 
portuguesa, séc. XIX/XX, 
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 74 x 93 x 36,5 cm                                                                  € 300 - 450

362
SOFA TABLE, 
estilo Jorge III, 
mogno, filetes e puxadores em metal amarelo, 
pés zoomórficos em bronze, 
inglesa, séc. XIX/XX,
pequenos defeitos
Dim. - 74 x 78,5 x 76,5 cm                                                         € 1.500 - 2.250

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 84



369
SECRETÁRIA,
romântica, pau santo, interior em raiz de nogueira, 
francesa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 115 x 117 x 54 cm                                                             € 1.500 - 2.250 

367
PORTA REVISTAS COM GAVETA,
victoriano, nogueira e raiz de nogueira, 
puxadores em madeira, inglês, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 48,5 x 50 x 40 cm                                                           € 1.000 - 1.500

368
BANCO,
estilo Luís XV, 
madeira entalhada e dourada, assento com almofada, 
francês, séc. XIX, 
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 50 x 35 x 36 cm                                                                       € 150 - 225

366
CADEIRA DE BIDÉ, estilo Luís XV,
nogueira, assento e costas em couro, francesa, séc. XIX, 
reforço na tabela das costas, pequenos restauros, defeitos
Dim. - 84 x 70 x 41 cm                                                                       € 250 - 375

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 85



370
CANECA, 
porcelana da China, Companhia 
das Índias, decoração a azul “Jardim 
com flores”, reinado Qianlong, 
séc. XVIII, pequena esbeiçadela
Dim. - 14 cm                                         € 100 - 150

371
TRAVESSA OCTOGONAL,
porcelana da China, 
decoração a azul “Cantão”, 
reinado Jiaqing, séc. XVIII/XIX, 
pequenas esbeiçadelas
Dim. - 28 x 21 cm                               € 200 - 300

372
TAÇA COM DUAS PEGAS, 
porcelana da China, decoração 
policromada “Figuras orientais”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
pequenas faltas no bordo
Dim. - 9,5 cm                                       € 140 - 210

373
TAÇA COM PIRES GOMADOS,
porcelana da China, 
decoração a azul “Paisagem oriental”,
reinado Kangxi, séc. XVII/XVIII, 
taça com pequeno cabelo
Dim. - 3,5 x 6,5 cm (taça)                       € 50 - 75

374
POTE COM TAMPA,
porcelana da China, 
decoração a azul “Cães de Fó”, 
reinado Wanli, séc. XVII, 
pequeno cabelo
Dim. - 16,5 cm                                     € 250 - 375

375
ESCARRADOR,
porcelana da China, Companhia 
das Índias, decoração policromada
“Jardim com flores”, reinado Qianlong,
séc. XVIII, pequena esbeiçadela
Dim. - 10 cm                                       € 200 - 300

376
TERRINA DE PEQUENAS DIMENSÕES,
porcelana da China, 
decoração a azul “Paisagem oriental”,
reinado Jiaqing, séc. XVIII/XIX, 
restauro na tampa
Dim. - 14,5 x 22 x 14 cm                   € 420 - 630

377
POTE GOMADO,
porcelana da China, Companhia 
das Índias, decoração a azul “Flores”,
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
falta da tampa, esbeiçadela
Dim. - 9 x 10,5 cm                                 € 70 - 105

378
ESCARRADOR,
porcelana da China, Companhia 
das Índias, decoração a azul “Flores” 
e “Paisagem oriental”, reinado Jiaqing,
séc. XVIII/XIX, esbeiçadela
Dim. - 9,5 x 12,5 cm                            € 150 - 225

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 86
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379
PRATO FUNDO DE GRANDES
DIMENSÕES, porcelana da China, 
decoração a azul “Dragão”, reinado
Yongzheng, séc. XVIII, partido e colado,
restauro, faltas e defeitos, reintegração
diferenciada; Dim. - 46 cm       € 700 - 1.050

380
TERRINA OVAL,
porcelana da China, 
Companhia das Índias, decoração a azul 
e ouro “Flores”, reinado Jiaqing, 
séc. XVIII/XIX, corpo restaurado
Dim. - 27 x 35 x 23,5 cm                  € 400 - 600

381
“FIGURA FEMININA”,
escultura em porcelana da China, 
decoração policromada, 
séc. XIX, 
pescoço colado
Dim. - 24 cm                                        € 180 - 270

382
GARRAFA,
porcelana da China, 
decoração a azul “Cantão”, 
reinado Jiaqing, séc. XVIII/XIX, 
restauros no bordo
Dim. - 23 cm                                         € 140 - 210

383
TERRINA COM TRAVESSA,
porcelana da China, 
decoração a azul “Paisagem oriental”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
pequenas esbeiçadelas
Dim. - 25 x 37 x 28,5 cm             € 1.100 - 1.650

384
PRATO DE GRANDES DIMENSÕES,
porcelana da China, Companhia 
das Índias, decoração a azul “Flores”,
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
pequenas esbeiçadelas
Dim. - 35,5 cm                                € 700 - 1.050

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 87
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385
PAR DE PRATOS,
porcelana da China, Companhia 
das Índias, decoração policromada 
“Flores”, reinado Qianlong, séc. XVIII, 
cabelos, pequenas esbeiçadelas
Dim. - 22,5 cm                                   € 300 - 450

386
“GALOS”, par de esculturas 
em porcelana da China, Companhia 
das Índias, decoração policromada,
reinado Jiaqing, séc. XVIII/XIX, 
pequena esbeiçadela numa das cristas
Dim. - 14,5 cm                                    € 200 - 300

387
POTE COM TAMPA, porcelana da China,
decoração policromada “Figuras 
orientais”, reinado Qianlong, séc. XVIII,
falha, cabelo, tampa com esbeiçadelas,
colagem no pomo
Dim. - 14 cm                                           € 80 - 120

388
FRASCO DE CHÁ COM TAMPA,
porcelana oriental, 
decoração policromada com reservas
“Paisagens com aves”, séc. XIX, 
pequena esbeiçadela
Dim. - 12,5 cm                                     € 150 - 225

389
“DEUSA CHINESA”,
escultura em porcelana da China, 
decoração policromada, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
pequenos retoques no esmalte
Dim. - 20,5 cm                                    € 250 - 375

390
FRASCO DE CHÁ, porcelana da China,
Companhia das Índias, decoração
policromada “Flores”, reinado Qianlong,
séc. XVIII, falta da tampa, falta, cabelo
e esbeiçadela no gargalo
Dim. - 12 cm                                         € 100 - 150

391
TRAVESSA OITAVADA,
porcelana da China, 
Companhia das Índias, 
decoração policromada “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, restaurada
Dim. - 29 x 21 cm                               € 200 - 300

392
LEITEIRA COM TAMPA,
porcelana da China, decoração 
policromada “Figuras orientais”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, 
tampa com esbeiçadelas
Dim. - 13 cm                                         € 120 - 180

393
FRASCO DE CHÁ COM TAMPA,
porcelana da China, 
decoração relevada a verde 
“Caracteres chineses”,
reinado Qianlong, séc. XVIII
Dim. - 13 cm                                         € 350 - 525

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 88
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394
PRATO DE GRANDES DIMENSÕES,
porcelana da China, Companhia 
das Índias, decoração policromada 
“Vaso com flores”, reinado Qianlong,
séc. XVIII, cabelos
Dim. - 38 cm                                        € 100 - 150

395
PAR DE COVILHETES “FOLHAS”,
porcelana da China, 
decoração policromada “Mandarim”, 
séc. XIX
Dim. - 3 x 17 x 13 cm        

€ 250 - 375

396
PAR DE TRAVESSAS OVAIS,
porcelana da China, 
decoração policromada “Mandarim”, 
séc. XIX, desgaste no dourado, 
pequenas esbeiçadelas
Dim. - 38 x 30 cm                              € 300 - 450

397
COVILHETE REDONDO,
porcelana da China, Companhia 
das Índias, decoração policromada
“Flores e grinaldas”, reinado Qianlong,
séc. XVIII, restaurado
Dim. - 26 cm                                        € 150 - 225

398
PAR DE SALEIROS OVAIS,
porcelana da China, 
decoração policromada “Mandarim”, 
séc. XIX
Dim. - 3 x 10 x 7 cm         

€ 300 - 450

399
TERRINA, porcelana da China,
Companhia das Índias, decoração
a azul, negro e ouro “Flores”, 
reinado Qianlong, séc. XVIII, tampa 
com cabelo, esbeiçadela e faltas no ouro
Dim. - 25 x 37 x 28,5 cm                   € 500 - 750

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 89
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403
“EX -VOTO”,
óleo sobre madeira, português, datado de 1868, 
faltas na madeira, pequenos defeitos
Dim. - 30 x 42,5 cm                                                                          € 400 - 600

401
“EX -VOTO”,
óleo sobre madeira, 
português, datado de 1756, faltas na pintura
Dim. - 31 x 45 cm                                                                               € 400 - 600

402
“SÃO BENTO”,
pintura sobre vidro, 
escola portuguesa, séc. XVIII,
pequenas faltas na pintura
Dim. - 36,5 x 27 cm                                                                            €300 - 450

400
“CRISTO E ANJO”,
óleo sobre tela, 
escola portuguesa, séc. XIX, pequenas faltas na pintura
Dim. - 47 x 23 cm                                                                                € 450 - 675

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



407
“SÃO JOÃO BAPTISTA”,
óleo sobre tela, escola portuguesa, séc. XVIII/XIX, 
restauros, defeitos e rasgão na tela
Dim. - 74 x 96 cm                                                                              € 600 - 900

405
“ADORAÇÃO DO MENINO PELOS REIS MAGOS”,
óleo sobre madeira, escola holandesa, séc. XVI/XVII, 
restauros, pequenos defeitos
Dim. - 75 x 106 cm                                                                     € 3.200 - 4.800

406
“VISITAÇÃO”,
óleo sobre tela, 
escola portuguesa, séc. XVIII, pequenos defeitos
Dim. - 62 x 45 cm                                                                              € 600 - 900

404
“NOSSA SENHORA DA ASCENÇÃO”,
óleo sobre cobre, escola portuguesa, séc. XVIII, 
pequenas faltas na pintura
Dim. - 31,5 x 23,5 cm                                                                     € 800 - 1.200

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 91



411
“VISITAÇÃO”,
óleo sobre cobre, 
escola portuguesa, séc. XVIII, faltas na pintura
Dim. - 29 x 22,5 cm                                                                          € 400 - 600

409
“SANTA MÁRTIR”, óleo sobre tela, escola portuguesa, séc. XIX,
reentelado, defeitos na tela, assinatura não identificada, 
datado de Lisboa - 13 de Outubro de 1856
Dim. - 108 x 82 cm                                                                             € 500 - 750

410
“CENAS BÍBLICAS”, par de óleos sobre tela, 
escola portuguesa, séc. XVIII, telas com rasgões
Dim. - 42 x 84 cm                                                                       € 1.200 - 1.800

408
“NOSSA SENHORA DO LEITE”,
óleo sobre tela, escola portuguesa, séc. XVIII, defeito na tela
Dim. - 54,5 x 47,5 cm                                                                    € 700 - 1.050

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 92



415
“ASTRÓNOMO”,
óleo sobre cartão, escola inglesa, séc. XIX
Dim. - 17,5 x 16 cm                                                                              € 150 - 225

413
“CENA COM FIGURAS”,
óleo sobre tela, Europa, séc. XVIII, pequenos defeitos
Dim. - 98 x 88 cm                                                                        € 1.800 - 2.700

414
“NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO”, óleo sobre tela, 
escola portuguesa, séc. XVIII/XIX, pequenos defeitos na tela
Dim. - 146 x 66,5 cm                                                                     € 800 - 1.200

412
“MENINA SENTADA SEGURANDO FUSO”,
óleo sobre tela, escola espanhola, séc. XVII,
restauros, defeitos
Dim. - 78 x 58 cm                                                                        € 1.000 - 1.500

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 93



419
“SANTA LUZIA”, pintura a têmpera sobre madeira, 
escola portuguesa, séc. XV/XVI, faltas na pintura
Dim. - 61 x 45 cm                                                                       € 2.000 - 3.000

417
“SANTA COM LIVRO”, óleo sobre cobre, 
escola portuguesa, séc. XVII/XVIII, pequenas faltas na pintura
Dim. - 51,5 x 42,5 cm                                                                     € 700 - 1.050

418
“SÃO JOÃO BAPTISTA”,
óleo sobre cobre, escola portuguesa, séc. XVII/XVIII
Dim. - 15,5 cm                                                                                    € 400 - 600416

“SANTO E QUERUBINS”,
óleo sobre tela, escola italiana, séc. XVIII, faltas de tinta
Dim. - 73 x 61 cm                                                                         € 1.000 - 1.500

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 94



420
“FIDALGA COM GLOBO”,
óleo sobre tela, 
escola francesa,
séc. XVIII
Dim. - 64 x 53,5 cm

€ 2.000 - 3.000

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 95

421
“FIDALGA”,
óleo sobre tela,
moldura em madeira entalhada e
dourada,
escola inglesa, 
séc. XVII/XVIII, 
reentelado, pequenos restauros
Dim. - 74 x 58 cm  

€ 3.000 - 4.500



425
“FIDALGO E CRIANÇA”,
óleo sobre tela, escola espanhola, séc. XIX
Dim. - 42 x 31 cm                                                                                 € 150 - 225

423
“HOMEM SEGURANDO BILHA”, óleo sobre madeira, 
escola holandesa, séc. XIX, pequenos restauros
Dim. - 25 x 19 cm                                                                               € 300 - 450

424
“MENINA COM CHAPÉU DE PLUMAS”,
óleo sobre tela, escola inglesa, séc. XIX, reentelado
Dim. - 62 x 44 cm                                                                           € 800 - 1.200422

“FIDALGA”, óleo sobre tela, escola francesa, 
séc. XIX (1º quartel), reentelado, pequenos restauros
Dim. - 77 x 57 cm                                                                        € 2.500 - 3.750

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



429
“CENA DE BATALHA”,
óleo sobre tela, 
francês, séc. XIX,
reentelado, pequenos restauros
Dim. - 33 x 48,5 cm                                                                    € 1.000 - 1.500

427
“INTERIOR DE ESTÁBULO COM FIGURAS”,
óleo sobre tela colada em madeira, 
escola inglesa,
séc. XIX
Dim. - 40 x 45 cm                                                                               € 500 - 750

428
“NATUREZA MORTA - VASO COM FLORES”,
óleo sobre tela, 
escola holandesa, séc. XVIII, reentelado e restaurado
Dim. - 100 x 74 cm                                                                      € 1.500 - 2.250

426
“FLORENÇA - PRAÇA DA SIGNORIA”,
óleo sobre tela, 
escola italiana, séc. XIX
Dim. - 150 x 128 cm                                                                       4.800 - 7.200

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



430
CRUCIFIXO,
madeira, incrustações em madrepérola
“Armas da Ordem de São Francisco”,
Terra Santa, séc. XIX, 
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 41 cm                                         € 100 - 150

431
“NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO”,
escultura em barro de Estremoz, 
decoração policromada, séc. XIX,
colagem na coroa, 
pequenos defeitos
Dim. - 27 cm                                       € 300 - 450

432
PALITEIRO “NEGRO”,
escultura em barro de Estremoz, 
decoração policromado, 
português, séc. XVIII/XIX, 
colagens, pequenos defeitos
Dim. - 22 cm                                         € 100 - 150

433
“MENINA”,
escultura em barro de Estremoz, 
decoração policromada, 
séc. XIX, 
defeito numa perna
Dim. - 21 cm                                         € 250 - 375

434
“REI MAGO”,
escultura em barro de Estremoz, 
decoração policromada, 
portuguesa, séc. XIX, 
pequenas faltas na policromia
Dim. - 14,5 cm                                    € 300 - 450

435
REGISTO “SAGRADO CORAÇÃO”,
gravura sobre papel, 
moldura em tecido bordado, 
português, séc. XIX, 
pequenos defeitos
Dim. - 22 x 18,5 cm                               € 80 - 120

436
“BURRO DE PRESÉPIO”,
escultura em madeira pintada, 
portuguesa, 
séc. XVII/XVIII, 
faltas e defeitos
Dim. - 14 x 33 x 15 cm                         € 100 - 150

437
ROSA RAMALHO - 1888-1984,
“CRISTO CRUCIFICADO”, escultura 
em barro vidrado, decoração monocroma
a castanho, pequena esbeiçadela, 
assinada com iniciais
Dim. - 26 cm                                          € 80 - 120

438
REGISTO “SÃO JOAQUIM”,
gravura sobre papel, 
moldura em tecido bordado, 
português, séc. XIX, 
pequenos defeitos
Dim. - 26 x 21 cm                                 € 120 - 180

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 98
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439
JOSEPH GAUTHIER - SÉC. XX,
“MENINA NUA”,
Art Déco, 
escultura em metal prateado, 
base em mármore, assinada
Dim. - 26,5 cm (escultura)                € 400 - 600

440
“BUSTOS
DE IMPERADORES ROMANOS”,
par de esculturas em alabastro, 
italianas, séc. XVIII/XIX, 
pequenos defeitos
Dim. - 19,5 cm                                    € 400 - 600

441
“CABEÇA MASCULINA”,
escultura em pedra, 
Europa, 
séc. XVI, 
faltas e defeitos
Dim. - 13,5 cm (escultura)                  € 150 - 225

442
PEDRAS DE GAMÃO, 
marfim tornado, quinze parcialmente
tingidas de vermelho, portuguesas, 
séc. XVIII/XIX, pequenas faltas, 
diferenças entre as pedras
Dim. - 4,5 cm (tamanho médio)        € 400 - 600

443
“COMENDO A PAPA”,
escultura em bronze dourado, 
base em mármore verde, 
Europa, 
séc. XIX/XX
Dim. - 8 cm                                           € 100 - 150

444
“PUTTO SOBRE TARTARUGA”,
escultura em bronze dourado, 
base em mármore bordeaux, 
Europa, séc. XIX/XX, 
esbeiçadelas no mármore
Dim. - 7 cm                                           € 100 - 150

445
TINTEIRO
“SÍMBOLOS NAPOLEÓNICOS”,
bronze com restos de dourado, 
base em mármore, francês, séc. XIX,
esbeiçadelas na base
Dim. - 8 x 11 x 10 cm                            € 100 - 150

446
“BUSTO DE ROMANO”,
escultura em alabastro, 
Europa, 
séc. XIX, 
cabeça partida e colada
Dim. - 16,5 cm                                       € 80 - 120

447
TABULEIRO DE XADREZ E GAMÃO,
madeira lacada a negro e dourado, 
tabuleiro dobrável, peças em marfim 
e marfim tingido de vermelho, China,
séc. XIX, faltas e defeitos
Dim. - 18 x 18  cm (aberto)                 € 180 - 270

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 99
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448
CHÁVENA COM PIRES,
porcelana, decoração a rosa
com reservas policromadas “Flores”,
Europa, séc. XIX
Dim. - 8 x 10 cm (cháv.); 16 cm (pires)  € 50 - 75

449
JARRA,
loiça da Fábrica de Sacavém, decoração
relevada a dourado “Archeiros”,
portuguesa, séc. XX, marcada
Dim. - 24,5 cm                                       € 80 - 120

450
TINTEIRO “MOCHO”,
loiça da Fábrica de Sacavém, decoração
monocroma a creme, português,
séc. XX, esbeiçadela no recipiente
Dim. - 18,5 cm                                      € 120 - 180

451
PALITEIRO “ESFINGE”,
loiça da Fábrica de Sacavém,
decoração a creme com filetes a ouro,
português, séc. XX
Dim. - 9,5 x 13 x 7 cm                            € 80 - 120

452
“CÃES”,
par de esculturas em faiança fina,
decoração a laranja, negro e dourado,
inglesas, séc. XIX
Dim. - 14 cm                                         € 100 - 150

453
TAÇA, porcelana, decoração policromada
“Flores”, base em prata dourada,
contraste Águia (1938-1984), marca
de ourives LEITÃO & IRMÃO, Europa,
séc. XIX; Dim. - 21,5 x 31  x 9 cm       € 50 - 75

454
“MACACO”,
escultura em loiça da Fábrica de Sacavém,
decoração monocroma a ouro,
portuguesa, séc. XX, marcada
Dim. - 22,5 cm                                   € 300 - 450

455
PALITEIRO “MACACO MARÚJO”,
porcelana,
decoração policromada, 
Europa, séc. XIX, restauros
Dim. - 16 cm                                         € 180 - 270

456
“CAVALO DE CORTESIAS”,
escultura em loiça da Fábrica de Sacavém,
decoração monocroma a ouro,
portuguesa, séc. XX
Dim. - 19 cm                                         € 250 - 375

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 100
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457
CANDEEIRO “MOCHO”,
porcelana, decoração naturalista, olhos
em vidro, quebra-luz em vidro verde,
Europa, séc. XIX/XX, restauros, marcado
Dim. - 52 cm                                         € 100 - 150

458
“TOCANDO HARPA”,
grupo escultórico em porcelana,
decoração policromada, Europa,
séc. XIX, pequeno restauro
Dim. - 20 cm                                      € 400 - 600

459
“LA PAIX” E “LA JUSTICE”,
par de esculturas em biscuit,
francesas, séc. XIX,
faltas e defeitos
Dim. - 31 cm                                         € 350 - 525

460
“GATO”,
escultura em porcelana,
Europa, séc. XIX,
falta na cauda, esbeiçadela na orelha
Dim. - 30 cm                                       € 300 - 450

461
“JOGANDO XADREZ”,
grupo escultórico em porcelana,
decoração policromada,
Europa, séc. XIX
Dim. - 22 cm                                        € 500 - 750

462
PAR DE JARRAS,
porcelana, decoração verde e ouro,
reservas policromadas “Flores”, Europa,
séc. XIX, algum desgaste no ouro
Dim. - 35 cm                                        € 500 - 750

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 101
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463
JARRA,
Art Déco, faiança com aplicações
em bronze, decoração policromada,
francesa, séc. XX, marcada
Dim. - 33,5 cm                                   € 200 - 300

464
POTE,
faiança, decoração a negro sobre fundo
azul turquesa, persa, séc. XIX,
pequeno restauro no bordo
Dim. - 20,5 cm                                     € 100 - 150

465
PAR DE CANDELABROS
DE DOIS LUMES “CASAL”, porcelana
e biscuit, decoração policromada,
Europa, séc. XIX, faltas e defeitos
Dim. - 34 cm                                        € 140 - 210

466
PRATO GOMADO,
porcelana, decoração a verde e ouro
“Armas Imperiais do Brasil”,
Europa, séc. XIX, cabelo e esbeiçadela
Dim. - 21 cm                                             € 40 - 60

467
JARRO, loiça, decoração monocroma
a azul claro relevada “Armas e simbologia
da Inglaterra e do Reino Unido”,
inglês, séc. XIX/XX, marcado
Dim. - 19 cm                                           € 80 - 120

468
PRATO GOMADO, porcelana, decoração
policromada “Armas de Sousa (do Prado)
com diferença, suportes e coroa de 
visconde”, Europa, séc. XIX, cabelo
Dim. - 22 cm                                         € 100 - 150

469
PAR DE PRATOS,
loiça da Fábrica de Alcântara,
decoração a azul “Armas Reais”,
portugueses, séc. XIX, marcados
Dim. - 23 cm                                        € 180 - 270

470
PRATO DE ARROZ,
loiça da Fábrica de Alcântara, decoração
a azul “Armas Reais”, português,
séc. XIX, manchas de gordura, marcado
Dim. - 31 cm                                         € 180 - 270

471
PAR DE PRATOS,
loiça da Fábrica de Alcântara,
decoração a azul “Armas Reais”,
portugueses, séc. XIX, marcados
Dim. - 23 cm                                        € 180 - 270

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 102
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472
GARRAFA,
estilo D. Maria, vidro,
decoração a ouro, portuguesa, séc. XIX,
tampa não original, faltas no dourado
Dim. - 26 cm                                             € 30 - 45

473
“VENEZIANOS”, par de castiçais
em cristal de Murano, decoração
a bordeaux e negro com apontamentos
a ouro, italianos, séc. XX
Dim. - 28,5 cm                                   € 300 - 450

474
GALHETEIRO DE DUPLO DEPÓSITO,
vidro,
português, séc. XVIII/XIX, pequeno
cabelo
Dim. - 25,5 cm                                   € 200 - 300

475
POMO “PINHA”,
vidro vermelho e incolor,
base em metal amarelo,
português, séc. XIX/XX
Dim. - 19 cm                                         € 120 - 180

476
FRUTEIRO OITAVADO, Art Déco, vidro
colorido, decoração esponjada a rosa,
amarelo e preto, pés esféricos, francês,
séc. XX, marcado SCHNEIDER - FRANCE

Dim. - 6,5 x 24 cm                              € 500 - 750

477
COPO,
vidro,
decoração gravada “Brasão”,
Europa, séc. XVIII/XIX
Dim. - 15 cm                                           € 80 - 120

478
GARRAFA, D. Maria, vidro azul,
decoração a ouro “Grinaldas com cestos
de flores”, portuguesa, séc. XVIII/XIX,
tampa não original, faltas no dourado
Dim. - 21 cm                                           € 80 - 120

479
CONJUNTO DE SETE COPOS
DE ENCAIXAR, vidro facetado, decoração
a ouro “Grinaldas e laços”, estojo forrado
a pele, Europa, séc. XIX, esbeiçadelas
Dim. - 12 x 11,5 cm (estojo)               € 300 - 450

480
DAUM - SÉC. XIX/XX,
SOLITÁRIO,
vidro, decoração relevada a verde
“Paisagem junto a rio”, assinada
Dim. - 27 cm                                    € 800 - 1.200

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 103
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481
FRASCO DE FARMÁCIA
DE GRANDES DIMENSÕES,
vidro, português, séc. XIX,
tampa em cortiça, cabelo
Dim. - 48 cm                                            € 40 - 60

482
CÂMPANULA,
vidro gomado,
portuguesa,
séc. XVIII/XIX
Dim. - 32,5 cm                                         € 60 - 90

483
RENÉ LALIQUE - 1860-1945,
TAÇA OCTOGONAL,
Art Déco, vidro, aba gravada,
esbeiçadelas, marcada
Dim. - 5 x 27 x 27 cm                           € 100 - 150

484
PAR DE GARRAFAS,
cristal lapidado,
portuguesas, séc. XIX,
uma tampa não original
Dim. - 25 cm                                           € 80 - 120

485
FRASCO DE FARMÁCIA
DE GRANDES DIMENSÕES,
vidro,
português, séc. XIX, sem tampa
Dim. - 41 cm                                             € 60 - 90

486
JARRA, cerâmica,
decoração monocroma a azul, aros
em prata, contraste Águia (1938-1984),
Europa, séc. XX
Dim. - 36 cm                                        € 150 - 225

487
RENÉ LALIQUE - 1860-1945,
JARRA “FONT ROMEU”, Art Déco,
cristal fosco, marcada, modelo de 1936
Nota: vd. exemplar idêntico in “Catalogue Raissoné

de René Lalique”, pág. 463, com o nº 10/893.

Dim. - 22 cm                                    € 700 - 1.050

488
FRASCO DE FARMÁCIA,
vidro azul,
português, séc. XIX
Dim. - 23,5 cm                                       € 70 - 105

489
PAR DE GARRAFAS COM PEGAS,
cristal lapidado,
Europa,
séc. XIX/XX
Dim. - 31,5 cm                                     € 100 - 150

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 104
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490
BRASEIRO DE PEQUENAS DIMENSÕES,
cobre, argolas em bronze,
português, séc. XVII,
faltas e defeitos
Dim. - 15 cm                                        € 200 - 300

491
CANDEIA DE AZEITE,
metal amarelo,
portuguesa, séc. XIX,
faltas e defeitos
Dim. - 35,5 cm                                         € 50 - 75

492
GALHETEIRO,
estanho,
português, séc. XIX,
amolgadelas
Dim. - 23 cm                                             € 50 - 75

493
DUAS CANDEIAS DE AZEITE,
metal amarelo,
portuguesas, séc. XIX,
pequenos defeitos, uma sem quebra-luz
Dim. - 37 cm                                             € 60 - 90

494
CAIXA RECTANGULAR,
madeira forrada a tartaruga e marfim,
indo-inglesa, séc. XIX,
pequenas faltas e defeitos
Dim. - 27 x 11,5 cm                            € 200 - 300

495
CANDEIA DE AZEITE,
metal amarelo,
portuguesa, séc. XVII/XVIII,
furada
Dim. - 20,5 cm                                     € 100 - 150

496
“BUSTO DO MARQUÊS DE POMBAL”,
placa em ferro, portuguesa, séc. XIX,
restauros e faltas na pintura, marcada
GARCIA & Cª. - RUA DO ASSENTO - LISBOA

Dim. - 35 x 31 cm                                 € 150 - 225

497
ALMOFARIZ COM PILÃO,
bronze,
decoração relevada “Nervuras”,
português, séc. XVII, desgaste
Dim. - 9 cm                                             € 80 - 120

498
ALMOFARIZ COM PILÃO,
bronze, decoração relevada
“Golfinhos/dragões” e “Nervuras”,
português, séc. XVII, desgaste
Dim. - 9 cm                                           € 100 - 150

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 105
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499
ESPELHO OVAL,
moldura em madeira e gesso dourados, 
francês, séc. XIX, faltas e defeitos
Dim. - 138 x 103 cm                                                                    € 1.000 - 1.500

500
ESPELHO,
moldura em madeira com restos de pintura, 
cimalha entalhada e dourada, 
Europa, séc. XIX, faltas e defeitos
Dim. - 99 x 93 cm                                                                               € 300 - 450

501
ESPELHO DE GRANDES DIMENSÕES,
romântico, moldura em madeira e gesso dourados, 
português, séc. XIX, 
faltas e defeitos
Dim. - 150 x 206 cm                                                                       € 700 - 1.050

502
ESPELHO,
D. José, moldura em madeira folheada a pau santo 
com entalhamentos dourados, português, séc. XVIII, 
pequenos defeitos, desgaste no dourado
Dim. - 87,5 x 45 cm                                                                        € 800 - 1.200

503
ESPELHO, D. José, moldura em madeira 
folheada a pau santo com entalhamentos dourados, 
português, séc. XVIII, pequenos defeitos, desgaste no dourado
Dim. - 87,5 x 45 cm                                                                       € 800 - 1.200

504
ESPELHO,
romântico, moldura em pau santo com entalhamentos e bilros,
português, séc. XIX (finais), pequenas faltas e defeitos
Dim. - 113 x 64 cm                                                                             € 300 - 450

505
PAR DE BASES,
madeira entalhada e dourada, pernas com enrolamento,
portuguesas, séc. XX, pequenas faltas no dourado
Dim. - 54 x 47 cm                                                                               € 200 - 300

506
PAR DE FLORÕES,
castanho entalhado, 
portugueses, séc. XVIII, pequenos defeitos
Dim. - 46 x 38 cm                                                                                € 250 - 375

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 106
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510
PAR DE ESPELHOS COM APLIQUE, molduras em madeira 
entalhada e dourada, apliques adaptados, portugueses, séc. XIX,
pequenos defeitos, faltas no dourado, apliques electrificados
Dim. - 58 x 28 cm                                                                                € 150 - 225

508
PAR DE ESPELHOS,
molduras em madeira entalhada e dourada, 
espanhóis, séc. XIX, pequenos defeitos, ouro não original
Dim. - 66 x 47 cm                                                                                € 150 - 225

509
ESPELHO,
moldura em madeira entalhada e dourada, 
Europa, séc. XIX/XX, faltas no dourado, pequenos defeitos
Dim. - 61 x 48 cm                                                                                  € 80 - 120

507
ESPELHO,
moldura oval em madeira e gesso dourados, 
português, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 58 x 49 cm                                                                               € 300 - 450

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



511
ESPELHO,
moldura em madeira e gesso dourados, vidro bizoté, 
francês, séc. XIX, pequenos restauros, pequenos defeitos
Dim. - 188 x 112 cm                                                                        € 800 - 1.200

512
PAR DE VASOS,
ferro pintado, portugueses, séc. XIX,
furados no fundo, faltas na pintura
Dim. - 35 cm                                                                                        € 500 - 750

513
ESCORREDOR DE COPOS COM GRELHA,
barro vidrado, decoração relevada e sulcada “Máscarões” 
e “Putti”, português, séc. XIX, esbeiçadelas
Dim. - 21,5 x 44 cm                                                                        € 800 - 1.200

514
ESPELHO, veneziano, moldura em madeira e gesso dourados,
friso exterior em espelho gravado, italiano, séc. XIX, 
pequenos restauros, pequenos defeitos
Dim. - 154 x 102 cm                                                                    € 1.000 - 1.500

515
PRATO DE GRANDES DIMENSÕES,
papel prensado revestido a laca vermelho
com relevos a ouro “Pássaros, flores e frutos”,
séc. XVIII/XIX, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 39 cm                                                                                        € 500 - 750

516
PRATO DE GRANDES DIMENSÕES,
porcelana oriental, 
decoração a azul e verde “Lago com patos”,
séc. XIX, marcado
Dim. - 62 cm                                                                                       € 420 - 630

517
PAR DE CACHEPOTS,
faiança, decoração a castanho e verde, 
Caldas, séc. XX,
um com fundo colado, esbeiçadelas
Dim. - 39,5 cm                                                                                     € 250 - 375

518
PAR DE COLUNAS,
tamarindo com entalhamentos, tampos com mármore,
chinesas, séc. XIX,
pequenos defeitos
Dim. - 91 cm                                                                                       € 400 - 600

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 108
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522
ESPELHO, romântico, moldura em madeira e gesso dourados,
português, séc. XIX, faltas e defeitos
Dim. - 150 x 171 cm                                                                        € 800 - 1.200

520
ESPELHO, romântico, moldura em madeira e gesso dourados,
português, séc. XIX, restauros, pequenos defeitos
Dim. - 125 x 137 cm                                                                           € 400 - 600

521
ESPELHO, romântico, moldura em madeira e gesso dourados, 
português, séc. XIX, faltas e defeitos
Dim. - 160 x 89 cm                                                                             € 500 - 750

519
ESPELHO, D. José, moldura em madeira entalhada e dourada, 
português, séc. XVIII, faltas e defeitos
Dim. - 130 x 60 cm                                                                            € 600 - 900

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 109



526
PAR DE CADEIRAS, 
estilo D. José, 
nogueira com entalhamentos, assentos e costas estofados,
portuguesas, séc. XIX,
estofos não originais, pequenas faltas
Dim. - 101,5 x 52 x 50 cm                                                                  € 250 - 375

524
PAR DE MESAS DE CHÁ,
mogno e raiz de mogno, 
pernas torneadas,
francesas, séc. XIX, 
pequenos defeitos
Dim. - 76 x 85,5 x 42 cm                                                            € 1.000 - 1.500

525
PAR DE BERGÈRES,
estilo Luís XV, 
nogueira com entalhamentos, assentos, 
costas e laterais com palhinha, francesas, séc. XIX, 
pequenos defeitos
Dim. - 87 x 54 x 46 cm                                                             € 1.500 - 2.250

523
PAR DE CADEIRÕES E DUAS CADEIRAS,
românticos, 
mogno com entalhamentos, assentos e costas estofados,
portugueses, séc. XIX, 
estofos não originais, faltas e defeitos
Dim. - 106 x 65 x 62 cm (cadeirão)                                                € 350 - 525

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 110



527
SECRETÁRIA DE ROLO,
estilo Luís XVI, mogno, 
tampo em mármore preto, 
ferragens em bronze,
francesa, séc. XIX/XX, 
mármore partido, pequenos defeitos
Dim. - 127 x 138 x 74 cm                € 2.000 - 3.000

528
MESA REDONDA DE BIBLIOTECA,
estilo Jorge III, 
mogno, colunas central com três pés, 
tampo com couro, 
inglesa, séc. XIX, 
pequenos defeitos 
Dim. - 73 x 120 cm                            € 1.500 - 2.250

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 111



532
CAMA DE CASAL,
estilo Império, mogno, 
aplicações em bronze, portuguesa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 158 ,5 x  226 x 135 cm                                                           € 350 - 525

530
MESA DE JOGO,
D. Maria, espinheiro, filete em pau rosa, 
portuguesa, séc. XIX (1º quartel), pequenos defeitos
Dim. - 77,5 x 85 x 43 cm                                                                   € 500 - 750

531
CÓMODA DE PEQUENAS DIMENSÕES,
estilo Guilherme IV, mogno, puxadores em metal amarelo,
inglesa, séc. XX, pequenos defeitos
Dim. - 74 x 68,5 x 47 cm                                                                  € 400 - 600

529
TOUCADOR, romântico, mogno e raiz de mogno, 
colunas entalhadas puxadores em marfim, 
tampo em mármore, português, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 169 x 99 x 46,5 cm                                                               € 750 - 1.125

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 112



533
SIDE BOARD,
victoriano, 
mogno e raiz de mogno,
tabela superior
com entalhamentos, 
inglês, séc. XIX, 
pequenos defeitos
Dim. - 119 x 201 x 58 cm  

€ 2.000 - 3.000

534
PAR DE VITRINES
EM MEIA LUA,
estilo Jorge III, 
mogno com filetes, 
portas e laterais 
com vidrinhos, 
interiores forrados,
portuguesas, séc. XX, 
pequenos defeitos, 
interiores electrificados
Dim. - 180 x 114 x 50 cm  

€ 1.500 - 2.250

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 113



538
CANAPÉ, estilo Luís XVI, madeira pintada com entalhamentos,
assento, costas e laterais estofados a veludo, francês, séc. XIX,
estofo não original, pequenos defeitos
Dim. - 91,5 x 201 x 78 cm                                                          € 1.000 - 1.500

536
CANAPÉ, romântico, 
mogno com entalhamentos, restos de dourado, estofado, 
português, séc. XIX, faltas e defeitos, estofo não original
Dim. - 107 x 188 x 73 cm                                                                € 700 - 1.050

537
SECRETÁRIA “À ABATTANT”, ao gosto Império, mogno
e raiz de mogno, aplicações e ferragens em metal amarelo
pés em madeira entalhada e dourada, francesa, séc. XIX,
pequenos defeitos; Dim. - 158 x 100 x 51 cm                  € 4.000 - 6.000

535
ORATÓRIO, D. José, madeira entalhada, pintada e dourada,
portas com vidros, português, séc. XVIII, 
adaptado a vitrine com parte inferior não original
Dim. - 204 x 114 x 34 cm                                                           € 1.000 - 1.500

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 114



540
CANAPÉ
DE 4 LUGARES,
ao gosto Império, nogueira, 
aplicações em metal amarelo 
relevado “Armas da Rússia”, 
assento em palhinha, 
português, séc. XIX,
faltas e defeitos

D. - 93,5 x 202 x 66 cm   € 800 - 1.200

541
RELÓGIO DE CAIXA ALTA,
madeira lacada de negro
com dourados “Chinoiseries”
mostrador em metal pintado
“Flores”, autonomia para
oito dias, toque de horas,
inglês, séc. XIX (1ª metade),
pequenos defeitos, 
a necessitar de revisão
Dim. - 283 x 59 x 30 cm    

€ 3.000 - 4.500

542
CAIXA ALTA DE RELÓGIO,
madeira folheada 
a pau santo e pau rosa, 
aplicações em bronze 
dourado, francesa, séc. XIX,
sem relógio, faltas e defeitos
Dim. - 255 x 47 x 27 cm      

€ 500 - 750

539
TREMÓ COM ESPELHO, ao gosto Império, 
mogno e raiz de mogno, entalhamentos dourados, tampo 
de mármore, português, séc. XIX, pequenas faltas e defeitos
Dim. - 275 x 110 x 60 cm                                                          € 3.000 - 4.500

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 115



546
CÓMODA, Art Déco, madeira lacada de negro, 
frisos prateados, ferragens em metal cromado, 
Europa, séc. XX, pequenos defeitos
Dim. - 89 x 121 x 50,5 cm                                                                 € 600 - 900

544
CÓMODA, estilo Luís XV, marchetaria em pau santo e pau rosa, 
ferragens e aplicações em bronze, tampo em mármore, 
portuguesa, séc. XIX/XX, pequenos defeitos
Dim. - 85 x 133 x 60 cm                                                            € 2.000 - 3.000

545
CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS, mogno,
embutido em pau santo com filete em espinheiro, assentos 
em palhinha, portuguesas, séc. XIX/XX, pequenos defeitos
Dim. - 84,5 x 46 x 47 cm                                                                  € 400 - 600

543
CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS, estilo D. Maria, 
mogno com entalhamentos, assentos estofados a veludo, 
portuguesas, séc. XIX/XX, pequenos defeitos
Dim. - 99 x 46 x 47 cm                                                                   € 800 - 1.200

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



547
SIDE BOARD,
victoriano, mogno e raiz de mogno,
alçado com entalhamentos e espelho,
inglês, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 252 x 218 x 62 cm        

€ 2.000 - 3.000

548
MESA DE CASA DE JANTAR,
estilo Jorge III, mogno, 
tampo folheado, duplo pé de galo, 
pés zoomórficos em bronze, 
tábua de extensão, portuguesa, 
séc. XX, pequenos defeitos
Dim. - 73 x 211 x 96 cm                € 800 - 1.200

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



549
PAR DE PINÁCULOS,
D. Maria, pedra,
portugueses, séc. XVIII/XIX,
pequenos defeitos
Dim. - 58 cm                                        € 500 - 750

550
PIA,
pedra,
portuguesa, séc. XIX,
pequenos defeitos
Dim. - 29 x 50 x 37 cm                        € 100 - 150

551
PAR DE TOPOS DE COLUNA
“VASOS CANELADOS”, D. Maria,
granito, portugueses, séc. XVIII/XIX,
pequenos defeitos e restauros
Dim. - 52 cm                                       € 600 - 900

552
MÍSULA COM FURO,
pedra,
portuguesa,
séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 12 x 51 x 23 cm                             € 50 - 75

553
PAR DE MÓS,
pedra,
portuguesas, séc. XIX,
pequenos defeitos
Dim. - 8 x 33 cm                                  € 100 - 150

554
PIA DE ÁGUA-BENTA “CONCHA”,
mármore,
portuguesa, séc. XVIII/XIX,
pequenos defeitos
Dim. - 18 x 78 x 45,5 cm                   € 400 - 600

555
BASE DE COLUNA,
pedra,
Época Romana,
faltas e defeitos
Dim. - 12 x 31 x 30 cm                         € 150 - 225

556
PIA,
pedra,
portuguesa, séc. XIX,
faltas e defeitos
Dim. - 21 x 36 x 36,5 cm                         € 50 - 75

557
BEBEDOURO DE PÁSSAROS,
frisos em pedra, composto
por três partes, português, séc. XIX,
faltas e defeitos
Dim. - 12 x 105 x 16 cm                     € 200 - 300

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 118
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558
PIA BAPTISMAL,
granito,
portuguesa, séc. XIX, faltas e defeitos
Dim. - 95 cm                                                                                       € 300 - 450

560
PAR DE BANCOS
DE JARDIM,
porcelana
do Japão,
decoração a azul
“Flores”,
séc. XX,
craquelé,
carimbo
com inscrição
MADE IN JAPAN

Dim. - 39 cm                 

€ 200 - 300

559
“FIGURA FEMININA”,
escultura em pedra,
Europa, séc. XVII, faltas e defeitos
Dim. - 69 cm                                                                                € 1.000 - 1.500

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



561
CANDEEIRO A PETRÓLEO,
bronze, globo em vidro, 
Europa, séc. XIX/XX, 
electrificado
Dim. - 64 cm                                        € 150 - 225

562
SAMOVAR,
metal pintado, decoração policromada
“Flores”, Europa, séc. XIX/XX, 
amolgadelas, defeitos
Dim. - 54 cm                                        € 150 - 225

563
PAR DE CANDELABROS DE TRÊS LUMES,
bronze dourado “Putti”, 
bases em mármore, franceses, séc. XIX, 
faltas nas aplicações de bronze das bases
Dim. - 50 cm                                   € 800 - 1.200

564
CANDEEIRO A PETRÓLEO,
bronze, globo em vidro pintado, 
Europa, séc. XIX/XX, vidro com cabelo,
electrificado
Dim. - 53 cm                                         € 100 - 150

565
JARRA,
porcelana, decoração “Sangue-de-boi”,
China, séc. XX, 
adaptada a candeeiro eléctrico
Dim. - 48 cm                                        € 150 - 225

566
CANDEIA DE AZEITE
DE QUATRO LUMES,
metal amarelo, portuguesa, séc. XIX,
adaptada a candeeiro eléctrico
Dim. - 62 cm                                         € 80 - 120

567
ÂNFORA, D. Maria, madeira entalhada 
e dourada, portuguesa, séc. XVIII/XIX,
restauros no dourado, pequenas faltas 
e defeitos, adaptada a candeeiro eléctrico
Dim. - 41 cm                                         € 100 - 150

568
J. MULLER - SÉC. XIX/XX,
CANDEEIRO DE MESA,
faiança policromada, montagem 
em bronze, electrificado, assinado
Dim. - 53 cm                                    € 800 - 1.200

569
JARRA,
porcelana, decoração policromada
“Imari”, Japão, séc. XIX/XX,
adaptada a candeeiro eléctrico
Dim. - 37,5 cm                                       € 80 - 120

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 120
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570
CAIXA HEXAGONAL,
madeira lacada, decoração a vermelho 
e policromada “Figuras indianas”, 
Índia, séc. XIX, 
pintura gasta na tampa
Dim. - 22 x 37,5 x 38 cm                   € 300 - 450

571
CAIXA/ESCRITÓRIO DE VIAGEM,
madeira lacada de negro com dourados
“Chinoiseries”, tampo forrado a veludo,
ferragens em metal amarelo, China,
séc. XIX, pequenas  faltas e defeitos
Dim. - 18,5 x 44 x 27 cm                   € 500 - 750

572
GUARDA-JÓIAS “TORRE DE BELÉM”,
miniatura em madeira, 
decoração a castanho e marmoreado,
interior forrado a seda, 
portuguesa, séc. XX, pequenos defeitos
Dim. - 23,5 x 28,5 x 12,5 cm             € 150 - 225

573
CAIXA OITAVADA, madeira lacada 
de negro com dourados “Chinoiseries”,
pés em madeira entalhada e dourada,
interior com caixas e bandejas, 
China, séc. XIX, pequenos defeito
Dim. - 13 x 37 x 31 cm                        € 500 - 750

574
ESCRITÓRIO DE VIAGEM,
victoriano, raiz de nogueira, 
aplicações em metal amarelo, 
interior com tampo em couro,
inglês, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 21 x 45 x 27,5 cm                    € 500 - 750

575
CÓMODA DE PEQUENAS DIMENSÕES,
mogno, 
filetes embutidos e friso de tremidos,
tampo em pedra mármore, 
portuguesa, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 28,5 x 34 x 18 cm                    € 150 - 225

576
CAIXA OITAVADA,
madeira revestida a laca negra 
com dourados “Chinoiseries”, 
pés em madeira entalhada e dourada, 
China, séc. XIX, pequenos defeitos
Dim. - 14 x 23 x 17 cm                       € 300 - 450

577
CÓMODA DE PEQUENAS DIMENSÕES,
estilo D. Maria, mogno, faixas em pau
santo e pau cetim, puxadores de pau
santo, portuguesa, séc. XX (1ª metade),
pequenos defeitos
Dim. - 20,5 x 38 x 18 cm                    € 120 - 180

578
CAIXA DE COSTURA,
victoriana, sissó, 
embutidos em marfim gravado, 
indo-inglesa, séc. XIX, 
pequenos defeitos
Dim. - 21,5 x 31 x 9 cm                      € 200 - 300

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 121
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579
CACHEPOT, faiança da Fábrica da Viúva
Lamego, decoração a azul “Flores”, 
pegas relevadas “Golfinhos”, português,
séc. XX, pequena colagem e falta
Dim. - 23 cm                                             € 50 - 75

580
BILHA DE SEGREDO, faiança 
da Fábrica do Cavaco - Gaia, decoração 
relevada e policromada “Animais”, 
portuguesa, séc. XIX/XX, restauros
Dim. - 26,5 cm                                    € 350 - 525

581
HANSI STAEL - NASC. 1913,
PRATO DE SUSPENSÃO, barro vidrado 
e pintado “Motivo da Nazaré”, assinado,
marcado da FÁBRICA SECLA

Dim. - 37,5 cm                                     € 350 - 525

582
JARRO DE PEQUENAS DIMENSÕES
“CARA MASCULINA”,
faiança, decoração policromada, 
português, séc. XIX, faltas no vidrado
Dim. - 11 cm                                          € 100 - 150

583
“MENINO NEGRO SENTADO”,
paliteiro em faiança, decoração 
policromada, português, séc. XIX, 
grande falta na base
Dim. - 12 cm                                           € 80 - 120

584
POTE COM DUAS PEGAS,
faiança, decoração a azul “Flores”, 
português, séc. XIX/XX, 
pequenas esbeiçadelas
Dim. - 31 cm                                         € 100 - 150

585
PRATO, faiança dita de Ratinho, 
decoração policromada “Flores e folhas”,
português, séc. XIX, 
partido, gateado, esbeiçadelas
Dim. - 30,5 cm                                         € 50 - 75

586
PRATO,
faiança, decoração policromada “Flores”,
português, séc. XIX, 
cabelo e craquelé
Dim. - 33 cm                                       € 200 - 300

587
PRATO,
faiança dita de “Ratinho”, 
decoração policromada “Flores”, 
português, séc. XIX, cabelo
Dim. - 30,5 cm                                     € 120 - 180

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 122
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588
“INTERVALO DE CAÇADA”,
Aubusson, tapeçaria em fio de lã, 
decoração policromada, francesa, 
séc. XVIII, restauros e pequenos defeitos
Dim. - 306 x 391 cm                € 12.250 - 18.375

589
TAPETE,
fio de lã, decoração policromada
“Flores”, Europa, séc. XX, 
desgastado, pequenos defeitos
Dim. - 447 x 345 cm                      € 700 - 1.050

590
“SANTO ANTÓNIO COM O MENINO”,
bordado sobre gravura
aplicada sobre cêra, 
Europa, séc. XIX
Dim. - 28 x 21 cm                                 € 150 - 225

591
TAPETE,
fio de lã, 
Médio Oriente, séc. XX, 
defeitos
Dim. - 1,27 x 1,50 cm                          € 100 - 150

592
TAPETE,
Arraiolos, fio de lã, 
português, séc. XX, 
pequenos defeitos
Dim. - 254 X 151 cm                          € 200 - 300

593
TAPETE,
fio de lã, decoração policromada, 
Médio Oriente, séc. XX, 
pequenos defeitos
Dim. - 218 x 153 cm                           € 200 - 300

594
TAPETE,
fio de lã, decoração policromada, 
Médio Oriente, séc. XIX/XX, 
faltas e defeitos
Dim. - 303 x 228 cm                      € 800 - 1.200

595
COLCHA E DUAS FRONHAS,
seda vermelha, decoração policromada 
a fio de seda  “Flores e pássaros”, 
China, séc. XIX/XX, pequenos defeitos
Dim. - 220 x 175 cm                            € 100 - 150

596
COLCHA, seda bordeaux, 
decoração  a fio de seda  amarelo “Flores,
figuras orientais e pássaros”, China, 
séc. XIX/XX, pequenos defeitos
Dim. - 250 x 240 cm                         € 200 - 300

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

>



597
DUAS CABAÇAS DIVERSAS DE PEQUENAS
DIMENSÕES COM PEGAS, grés vidrado
oriental, uma com decoração em tons 
de verde, outra em tons de castanho, 
séc. XVI/XVII; Dim. - 11 cm          € 120 - 180

598
PAR DE TAÇAS COM PIRES, porcelana 
da China, decoração a azul “Flores”, 
reinado Kangxi, séc. XVII/XVIII,
esbeiçadelas, marcados “Folha de
Artemísia”; Dim. - 5 x 9 cm (taça) € 150 - 225

599
TRÊS POTES DIVERSOS DE PEQUENAS
DIMENSÕES COM PEGAS, grés vidrado
oriental, decoração em tons de verde,
dois com decoração tipo Celadon, 
séc. XVI/XVII; Dim. - 6 cm         € 200 - 300

600
4 POTES DIVERSOS DE PEQUENAS
DIMENSÕES, grés vidrado oriental, 
decoração em tons de verde, 
séc. XVI/XVII, 1 com restauro, 1 com
esbeiçadelas; Dim. - 9,5 cm            € 150 - 225

601
PAR DE TAÇAS COM PIRES, porcelana 
da China, decoração a azul “Flores”, 
reinado Kangxi, séc. XVII/XVIII, 
pequenas esbeiçadelas, marcados “Folha 
de Artemísia”; Dim. - 5 x 8,5 cm  € 150 - 225

602
DUAS TAÇAS DIVERSAS
DE PEQUENAS DIMENSÕES,
porcelana da China, decoração a azul
“Pássaros”, dinastia Ming, séc. XVI
Dim. - 4,5 x 6,5 cm (a maior)            € 100 - 150

603
PAR DE TAÇAS COM PIRES, porcelana 
da China, decoração a azul “Flores”,
reinado Kangxi, séc. XVII/XVIII,
esbeiçadelas e cabelo, marcados “Folha 
de Artemísia”; Dim. - 5 x 9 cm      € 120 - 180

604
2 TAÇAS E 3 PIRES, porcelana da China,
Companhia das Índias, decoração 
a grisaille e ouro, reinado Jiaqing, 
séc. XIX, um dos pires e taça com dois
cabelos; Dim. - 7,5 cm (taça)          € 250 - 375

605
PAR DE PRATOS, porcelana
da China, decoração policromada
“Figuras europeias”, reinado Jiaqing, 
séc. XVIII/XIX, marcados
Dim. - 15 cm                                        € 300 - 450

606
TAÇA,
cerâmica, decoração policromada
“Flores” sobre fundo verde, 
Japão, séc. XVIII, cabelos, marcada
Dim. - 6,5 x 18 cm                               € 120 - 180

607
POTE COM TAMPA,
porcelana da China, 
decoração a azul “Caracteres chineses”,
séc. XIX
Dim. - 12,5 cm                                        € 70 - 105

608
PAR DE TAÇAS COM PIRES, porcelana 
da China, decoração a azul “Flores”,
reinado Kangxi, séc.XVII/XVIII, 
pequenas esbeiçadelas, marcados
Dim. - 5 x 8,5 cm (taça)                      € 150 - 225

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 124
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610
FRANZ HOEPFNER - SÉC. XIX/XX,
“PAISAGEM COM RUÍNAS”, óleo sobre tela, 
pequenos restauros, assinado e datado de 1873
Dim. - 51 x 77 cm                                                                                 € 250 - 375

613
“BARCOS NO CAIS”,
óleo sobre tela colada em platex, 
Europa, séc. XIX/XX, assinatura não identificada
Dim. - 21,5 x 27 cm                                                                            € 600 - 900

611
“MARINHA COM COSTA E BARCOS”,
óleo sobre madeira, Europa, séc. XIX
Dim. - 24,5 x 40,5 cm                                                                      € 600 - 900

612
“CAVALO E CÃES”,
óleo sobre tela, escola inglesa, séc. XIX, pequenos restauros
Dim. - 76 x 63 cm                                                                        € 1.200 - 1.800

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 125

609
MABELL PEARSE - SÉC. XIX/XX,
“FLORES”, óleo sobre cartão, assinado
Dim. - 15 x 45 cm                                                                               € 400 - 600



618
EDWARD MILLS - SÉC. XIX,
“PAISAGEM COM MONTANHAS E FIGURAS”, óleo sobre tela,
restauro, assinado e datado de 1876; D. - 51 x 69 cm € 1.000 - 1.500

619
“PAISAGEM COM RIO E PONTE”,
óleo sobre cartão, escola inglesa, séc. XIX
Dim. - 37 x 52 cm                                                                                € 250 - 375

615
“ENTRADA DE PARQUE”,
óleo sobre tela, escola inglesa, séc. XIX
Dim. - 31 x 29,5 cm                                                                             € 150 - 225

616
JAN CHRISTIANUS SCHOTEL - 1787-1838,
“MARINHAS”, par de óleos sobre madeira, assinados
Dim. - 9,5 x 13,5 cm                                                                           € 500 - 750

617
“DUAS FIGURAS FEMININAS PERTO DE CASA”,
óleo sobre tela, Europa, séc. XIX, manchas de humidade
Dim. - 22 x 32,5 cm                                                                            € 250 - 375

614
“NATUREZA MORTA - FRUTOS E CAÇA COM CÃO”,
óleo sobre tela, Europa, séc. XX
Dim. - 61 x 50 cm                                                                               € 600 - 900

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 126



623
“PAISAGEM COM ANIMAIS E FIGURAS”,
óleo sobre tela, escola holandesa, séc. XVIII, 
reentelado e restaurado; Dim. - 61 x 77 cm                      € 1.000 - 1.500

621
“PAISAGEM COM RUÍNAS E FIGURAS”, óleo sobre tela, 
Europa, séc. XIX/XX, restauros, assinado com monograma
Dim. - 31 x 40 cm                                                                               € 300 - 450

622
“PAISAGENS CAMPESTRES”,
par de óleos sobre tela, escola holandesa, séc. XVIII, reentelados,
restauros; Dim. - 36 x 48 cm                                                  € 1.000 - 1.500

620
“PAISAGENS COM LAGO E FIGURAS”, par de óleos sobre tela,
Europa, séc. XIX, assinatura não identificada, datados de 1876
Dim. - 36,5 x 29 cm                                                                    € 1.500 - 2.250

O primeiro valor indicado em euros corresponde à reserva contratada com o proprietário
cabral moncada leilões Q página 127



627
“CAVALO”, óleo sobre madeira, 
escola francesa, séc. XVIII, pequenos restauros
Dim. - 20,5 x 38,5 cm                                                                       € 600 - 900

628
“CÃO”,
óleo sobre cartão, escola francesa, séc. XIX, pequenos restauros
Dim. - 26 x 41 cm                                                                               € 400 - 600

625
“CÃES BRINCANDO”,
óleo sobre tela, escola inglesa, séc. XIX
Dim. - 25,5 x 31,5 cm                                                                        € 400 - 600

626
“FIGURAS E CAVALOS”,
óleo sobre tela colada em madeira, escola inglesa, séc. XIX
Dim. - 17,5 x 27,5 cm                                                                        € 400 - 600

624
“VACAS”,
par de óleos sobre madeira, escola holandesa, séc. XVIII/XIX
Dim. - 9 x 9 cm                                                                                    € 500 - 750

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



632
“PAISAGEM COM VACAS”,
óleo sobre tela, escola holandesa, séc. XVIII, 
reentelado, desgastado;Dim. - 53 x 68 cm                              € 600 - 900

630
“BARCO JUNTO A COSTA”,
óleo sobre tela, escola inglesa, séc. XIX, defeitos, gasto
Dim. - 62 x 77 cm                                                                               € 600 - 900

631
L. D’ORVIETO - SÉC. XIX,
“MARINHAS JUNTO A COSTA”, par de óleos sobre tela, 
assinados; Dim. - 50,5 x 81,5 cm                                          € 3.000 - 4.500

629
H. LUGERE - SÉC. XIX,
“PAISAGENS MONTANHOSAS”, par de óleos sobre tela, 
assinados; Dim. - 74 x 100 cm                                               € 2.500 - 3.750

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



637
LEQUE, papel pintado “Figuras orientais” , cabeças em marfim,
varetas lacadas a negro com dourados, China, séc. XIX, moldura
em madeira dourada, defeitos; D. - 42 x 65 cm                   € 100 - 150

638
“VARINA”, litografia colorida sobre papel, 
portuguesa, séc. XIX, manchas de humidade
Dim. - 43,5 x 31,5 cm                                                                         € 150 - 225

634
“BARCOS JUNTO À PRAIA”,
aguarela sobre cartão, Europa, séc. XIX, 
assinatura não identificada; Dim. - 14 x 21,5 cm                  € 300 - 450

635
“FIGURA FEMININA COM CESTO DE FLORES”,
aguarela e guache sobre papel, Europa, séc. XIX
Dim. - 23 x 17,5 cm                                                                               € 80 - 120

636
GIZONA - SÉC. XX,
“MULHER A PEDIR”, aguarela sobre papel
Dim. - 27 x 18 cm                                                                                € 250 - 375

633
JACOMIN - SÉC. XIX,
“JUÍZO FINAL - TRECHO”, lápis sobre papel, assinado e datado
de 1830, cópia de Miguel Ângelo; Dim. - 33 x 23 cm         € 100 - 150

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



639
“AQUEDUTO DAS ÁGUAS LIVRES”,
gravura aguarelada sobre papel, 
inglesa, 
séc. XVIII
Dim. - 25 x 41 cm                               € 400 - 600

640
“PARTE MERIDIONAL DE PORTUGAL”
E “PARTE SETENTRIONAL DE
PORTUGAL”,par de gravuras aguareladas
sobre papel, francesas, séc. XVIII, datadas
de 1751; D. - 50 x 54 cm                € 300 - 450

641
FRANCESCO BARTOLOZZI
- 1728-1815, “MÚSICA”,
gravura a sanguínea sobre papel, 
picos de acidez, assinada e datada de 1783
Dim. - 23 x 17,5 cm                             € 100 - 150

642
“OFERTA À AMIZADE”,
gravura aguarelada sobre papel, 
francesa, 
séc. XVIII
Dim. - 24 x 18 cm                                  € 80 - 120

643
“VISTA DO PORTO DE SCHEVELINGE
- HOLANDA”, gravura sobre papel,
francesa, séc. XVIII, 
papel com alguns picos de acidez
Dim. - 40 x 46 cm                               € 150 - 225

644
“ZODÍACO”,
gravura sobre papel, 
espanhola, séc. XVIII, 
manchas de humidade
Dim. - 53 x 104 cm                              € 150 - 225

645
“DOM JOÃO VI”,
gravura sobre papel, 
portuguesa, 
séc. XIX (1º quartel)
Dim. - 14,5 x 11 cm                              € 120 - 180

646
“D. LUÍS I” E “DONA MARIA PIA”,
par de fotografias sobre cartão,
emolduradas conjuntamente, 
portuguesas, séc. XIX
Dim. - 9 x 5 cm                                         € 50 - 75

647
“NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
E OUTROS SANTOS”, gravura aguarelada
colada sobre vidro, italiana, séc. XVIII, 
parte da gravura descolada do vidro
Dim. - 46 x 34 cm                               € 180 - 270

648
“FAMÍLIA REAL DE PORTUGAL”,
litografia colorida sobre papel, 
portuguesa, 
séc. XIX/XX
Dim. - 42 x 33 cm                                € 150 - 225

649
“ENTRADA DO PALÁCIO DA PENA”,
litografia sobre papel, 
portuguesa, 
séc. XIX
Dim. - 17 x 21 cm                                      € 50 - 75

650
“JUNOT”,
litografia sobre papel, 
francesa, séc. XIX (1ª década), 
manchas de humidade
Dim. - 44 x 27,5 cm                            € 150 - 225

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