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PINTURA, ANTIGUIDADES, OBRAS DE ARTE, 
PRATAS E JÓIAS 
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Síntese de resultados / destaques 

___________________________________________________________ 
 
• Pintura 
____________________________________________________________ 

 
162 

DÓRDIO GOMES - 1890-1976, 
"Vista do Rio Douro com ponte D. Maria", 
óleo sobre madeira, assinado e datado de 1941 

 
Dim. - 28 x 41,5 cm                                              € 30.000 – 45.000 

Preço de arrematação: € 34.000 
 
 

139 
CARLOS REIS - 1863-1940, 

"Lousã - capela da Quinta do Hospício", 
óleo sobre tela, assinado e datado da Lousã - 8 de Outubro de 1930 

 
Dim. - 33,5 x 46 cm                                              € 20.000 – 30.000 

Preço de arrematação: € 27.000 
 
 

156 
DOMENICO PELLEGRINI - 1759-1840, 

"Retrato do Almirante Marquês de Nisa", 
assinado e datado de Londres - 1801 

 
Dim. - 54,5 x 62,5 cm                                            € 10.000 – 15.000 

Preço de arrematação: € 27.000 
 

 
168 

MARQUES DE OLIVEIRA - 1853-1927, 
"Paisagem com casa", 

óleo sobre madeira, assinado e datado de 1881 
 

Dim. - 31 x 46 cm                                                € 15.000 – 22.500 
Preço de arrematação: € 17.000 
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150 
MARQUES DE OLIVEIRA - 1853-1927, 

"Vista de praia com dunas e casario", 
óleo sobre madeira, assinado 

 
Dim. - 26 x 40 cm                                                € 15.000 – 22.500 

Preço de arrematação: € 15.000 
 
 

140 
SILVA PORTO - 1850-1893, 

"Trecho de aldeia com figura sentada", 
óleo sobre madeira, verso com carimbo do leilão de 1893 

 
Dim. - 26,5 x 35 cm                                              € 10.000 - 15000 

Preço de arrematação: € 10.000 

____________________________________________________________ 
 
• Escultura e Arte Sacra 
____________________________________________________________ 

 
743 

"BUSTO DE ROMANO", 
escultura em bronze, base em mármore, Europa, séc. XIX, defeitos no mármore 

 
Dim. - 43 (escultura) cm                                           € 1200 - 1800 

Preço de arrematação: € 24.000 
 
 

722 
"NU MASCULINO", 

escultura em bronze, base em mármore, Europa, séc. XIX/XX 
 

Dim. - 22,5 cm                                                       € 150 - 225 
Preço de arrematação: € 14.500 

 
 

720 
"FIGURA COM TURBANTE LENDO PAPIRO", 

escultura em bronze dourado, Europa, séc. XIX, desgaste no dourado 
 

Dim. - 21 cm                                                         € 250 - 375 
Preço de arrematação: € 5.000 

 
 

721 
"FIGURA MASCULINA SENTADA", 

escultura em bronze dourado, base em mármore, Europa, séc. XIX 
 

Dim. - 13,5 (escultura) cm                                           € 250 - 375 
Preço de arrematação: € 4.800 
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190 

"NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO", 
Lusíada, escultura em marfim com frisos dourados, indo-portuguesa, séc. XVIII 

 
Dim. - 22,5 cm                                                     € 4.000 – 6.000 

Preço de arrematação: € 4.000 
 
 
 

716 
"FIGURA MASCULINA", 

escultura em bronze dourado, Europa, séc. XIX, base posterior forrada a veludo 
 

Dim. - 16 cm                                                         € 250 - 375 
Preço de arrematação: € 3.800 

 
 

• Mobiliário 
____________________________________________________________ 

 
924 

BURRA, 
ferro, interior com mecanismo tapado por chapa rendilhada, base em madeira pintada, portuguesa, séc. XVII, defeitos na 

base, sem cadeados 
 

Dim. - 61 x 83 x 48 cm                                             € 2500 - 3750 
Preço de arrematação: € 20.500 

 
 

705 
CÓMODA, 

Luís XV, marchetaria de pau santo e outras madeiras, aplicações em bronze dourado, tampo em mármore negro, francesa, 
séc. XVIII, pequenos defeitos 

 
Dim. - 85 x 147 x 71,5 cm                                        € 10000 - 15000 

Preço de arrematação: € 10.000 
 
 

704 
ANDRÉ CRIAERD - SÉC. XVIII, 
Cómoda de pequenas dimensões, 

Luís XV, marchetaria de pau santo e outras madeiras, aplicações em bronze , tampo em mármore, francesa, séc. XVIII, 
pequenos defeitos, duplamente estampilhada 

 
Dim. - 83,5 X 81,5 X 48,5 cm                                       € 5000 - 7500 

Preço de arrematação: € 5.000 
 
 

42 
ARCAZ, 

rústico, castanho, colunas caneladas, frisos entalhados, ferragens em ferro, português, séc. XVII, pequenas faltas e defeitos 
 

Dim. - 85 x 173 x 57 cm                                            € 4500 - 6750 
Preço de arrematação: € 4.500 
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228 
PAPELEIRA DE BARRIGA, 

D. Maria, marchetaria de pau santo e pau rosa, interior com escaninhos e gavetas, ferragens em bronze, portuguesa, séc. 
XVIII, pequenas faltas e defeitos 

 
Dim. - 112 x 120 x 53 cm                                           € 4000 - 6000 

Preço de arrematação: € 4.000 
 
 

708 
CAIXA DE MÚSICA, 

nogueira com embutidos "Lira e flores", Suiça, séc. XIX/XX, pequenos defeitos 
 

Dim. - 32 x 54 x 35 cm                                             € 2000 - 3000 
Preço de arrematação: € 4.000 

 

 
• Prata e Ourivesaria 
____________________________________________________________ 

 
1060 

PAR DE BRINCOS, 
platina, 2 pérolas naturais de 8 mm., 40 diamantes talhe rosa, 6 brilhantes - 0,48 ct. e 2 diamantes de cor H/I e pureza 

VVS1 - 3 ct., contraste de Lisboa (1938-1984), marca de ourives LEITÃO & IRMÃO (Vidal - 109 e 635), portugueses, séc. 
XX 

 
Peso - 9,6 grs.                                                  € 11.000 – 16.500 

Preço de arrematação: € 14.000 
 
 

1192 
BACIA, 

prata, decoração gravada com brasão - escudo partido; Iº - Campos, 2º - Figueiredo, portuguesa, 
séc. XIX, defeito 

 
Dim. - 10 x 38,5 cm; Peso - 2.122 grs.                             € 4.000 – 6.000 

Preço de arrematação: € 4.000 
 
 

1225 
DOZE PRATOS MARCADORES DE SOPA, 

prata, contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 68), portugueses, séc. XIX/XX 
 

Dim. - 27 cm; Peso - 6.650 grs.                                    € 2.500 – 3.750 
Preço de arrematação: € 2.900 
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1209 
SERVIÇO DE CHÁ, 

prata, composto por bandeja redonda, bule, cafeteira, leiteira e açucareiro, contraste Águia do Porto (1938-1984), marca da 
ourivesaria da GUIA (Vidal - 49), português, séc. XX, amolgadelas e cafeteira com eixo partido 

 
Dim. - 19 x 56,5 cm; Peso - 6.000 grs.                             € 2.500 – 3.750 

Preço de arrematação: € 2.500 
 
 

1233 
PAR DE CANDELABROS  DE QUATRO LUMES, 

prata, contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 732), portugueses, séc. XIX/XX, ligeiras amolgadelas 
 

Dim. - 45,5 cm; Peso - 2.540 grs.                                  € 1.500 – 2.250 
Preço de arrematação: € 2.400 

 
 

1059 
PULSEIRA, 

ouro e prata, 30 esmeraldas em talhe baguette e 1 central redonda, 46 diamantes em talhe rosa e 24 em talhe de brilhante - 
0,70ct., contraste de Lisboa (1938-1984), marca de ourives LEITÃO & IRMÃO (Vidal - 97 e 635), portuguesa, séc. XX 

 
Peso - 21,2 grs.                                                    € 700 – 1.050 

Preço de arrematação: € 2.300  

___________________________________________________________ 
 

• Porcelana 
____________________________________________________________ 

 
531 

PAR DE TERRINAS DE PEQUENAS DIMENSÕES COM TRAVESSAS, 
porcelana da China, Companhia das Índias, decoração policromada "Flores", reinado Qianlong, séc. XVIII, pomo de uma 

tampa restaurado, cabelo numa travessa e no corpo de uma terrina, pequena falta numa pega, esbeiçadelas 
 

Dim. - 11,5 x 20 x 12 cm                                           € 2500 - 3750 
Preço de arrematação: € 3.400 

 
 

248 
PRATO DE GRANDES DIMENSÕES, 

porcelana da China, decoração a azul "Paisagem com aves", reinado Wanli, séc. XVI/XVII, cabelo e esbeiçadelas 
 

Dim. - 50 cm                                                       € 3000 - 4500 
Preço de arrematação: € 3.000 

 
 

240 
BULE, 

porcelana da China, Companhia das Índias, decoração policromada "Folha de tabaco", reinado Qianlong, séc. XVIII, 
restaurado, esbeiçadelas 

 
Dim. - 12,5 cm                                                     € 2000 - 3000 

Preço de arrematação: € 2.600 
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241 
TRAVESSA POLIFACETADA, 

porcelana da China, Companhia das Índias, decoração policromada "Pavões", reinado Qianlong, séc. XVIII, ligeiro 
desgaste na decoração 

 
Dim. - 33 x 26 cm                                                  € 1250 - 1875 

Preço de arrematação: € 1.250 
 
 

21 
PAR DE TRAVESSAS OITAVADAS, 

porcelana da China, decoração a azul "Paisagem oriental", reinado Qianlong, séc. XVIII, esbeiçadelas 
 

Dim. - 40 x 31,5 cm                                                € 1200 - 1800 
Preço de arrematação: € 1.200 

 
 

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 - 1050 

Preço de arrematação: € 1.050 

___________________________________________________________ 
 

• Faiança 
____________________________________________________________ 

99 
PRATO, 

faiança dita de Ratinho, decoração policromada "Figura feminina fumando cachimbo", português, séc. XIX, faltas no 
vidrado e esbeiçadela 

 
Dim. - 28,5 cm                                                      € 800 - 1200 

Preço de arrematação: € 2.200 
 
 

98 
PRATO, 

faiança dita de Ratinho, decoração policromada "Figura masculina com cavaquinho", português, séc. XIX, cabelos 
 

Dim. - 29,5 cm                                                      € 800 - 1200 
Preço de arrematação: € 1.600 

 
 

250j 
PAINEL DE 30 AZULEJOS, 

decoração a azul e branco "Ânfora com flores", português, séc. XVIII, defeitos 
 

Dim. - 87 x 73 cm                                                  € 1000 - 1500 
Preço de arrematação: € 1.500 
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107 
TERRINA, 

faiança provavelmente de Estremoz, decoração policromada "Paisagens", portuguesa, séc. XVIII, corpo restaurado, 
esbeiçadelas, cabelos 

 
Dim. - 24 x 35,5 x 25 cm                                           € 1000 - 1500 

Preço de arrematação: € 1.350 
 
 

93 
PRATO, 

faiança dita de Ratinho, decoração policromada "Pássaro", português, séc. XIX, faltas no vidrado 
 

Dim. - 36,5 cm                                                      € 800 - 1200 
Preço de arrematação: € 1.200 

 
 

97 
PRATO, 

faiança dita de Ratinho, decoração policromada "Figura masculina tocando viola", português, séc. XIX, esbeiçadelas 
 

Dim. - 31 cm                                                        € 800 - 1200 
Preço de arrematação: €1.150 

____________________________________________________________ 
 

• Diversos 
____________________________________________________________ 

 
958 

TAPETE, 
Arraiolos, fio de lã, decoração policromada "Animais sobre fundo verde", português, séc. XX, faltas e defeitos 

 
Dim. - 494 x 389 cm                                                 € 700 - 1050 

Preço de arrematação: € 5.000 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
882 

CAIXA, 
marfim esculpido e rendilhado "Flores" e "Paisagens orientais", China, séc. XIX, faltas na tampa, restauros 

 
Dim. - 12 x 24 x 12 cm                                              € 800 - 1200 

Preço de arrematação: € 1.900 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
226 

RELÓGIO DE CAIXA ALTA, 
vinhático, mostrador em folha de metal, inglês, séc. XIX, pequenas faltas, mecanismo a necessitar de conserto 

 
Dim. - 210 x 116 x cm                                              € 1000 - 1500 

Preço de arrematação: € 1.500 
__________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________  
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952 
NELSON DIAS - NASC. 1940, 

"A Lenda de Cégovindes", 
tapete em fio de lã, marcada da FÁBRICA DE TAPETES VITÓRIA IBÉRICA - MIRA DAIRE - LISBOA - 

PORTUGAL, assinada e datada de 1972 
 

Dim. - 204 x 303 cm                                                € 1500 - 2250 
Preço de arrematação: € 1.500 

 
 

767 
BLUSA, 

tafetá cor de marfim e renda de Brulexas, portuguesa, séc. XIX/XX, faltas e defeitos 
usado pela Rainha D. Amélia de Orleans quando Duquesa de Bragança. 

 
Dim. - 56 cm                                                         € 250 - 375 

Preço de arrematação: € 1.250 
 
 

771 
TRAJE, 

cetim negro bordado, composto por blusa e saia, português, séc. XX, faltas e defeitos 
indumentária muito usada pela Rainha após o Regicídio e durante o primeiro anos de reinado de D. Manuel I. 

 
Dim. - 47 (blusa) cm                                                 € 350 - 525 

Preço de arrematação: € 1.000 
 


