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LEILÃO DE PINTURA, ANTIGUIDADES, 

OBRAS DE ARTE, PRATAS E JÓIAS 
 

LEILÃO Nº 87 
 

26, 27, 28 e 29 de MARÇO DE 2007 
 

Síntese de resultados / destaques  
_____________________________________________________________ 
• Pintura 
____________________________________________________________ 

 
852 

"PAISAGENS - FIGURAS E ANIMAIS", 
par de óleos sobre tela, escola francesa, séc. XVIII, 

reentelados e restaurados 
 

Dim. - 50 x 66 cm                                                  € 1500 - 2250 
Preço de arrematação: € 16.000 

 
 

95 
EZEQUIEL PEREIRA - 1868-1943, 

"Paisagem com figuras", 
óleo sobre tela, assinado 

 
Dim. - 47 x 65 cm                                                € 15000 - 22500 

Preço de arrematação: € 15.000 
 
 

235 b) 
MÁRIO CESARINY - 1923-2006, 

"Sem título", 
acrílico sobre papel, assinado 

 
Dim. - 50 x 38 cm                                                € 10000 - 15000 

Preço de arrematação: € 12.500 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
84 

FALCÃO TRIGOSO - 1879-1956, 
"Paisagem - Casa junto ao rio", 

óleo sobre tela, marcas de xilófagos, assinado 
 

Dim. - 40,5 x 50,5 cm                                            € 12000 - 18000 
Preço de arrematação: € 12.000 

__________________________________________________________________________________________________ 
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114 
ALVES DE SÁ - 1878-1972, 

"Cena histórica de embarque junto à Torre de Belém", 
aguarela sobre papel colada sobre pasta de pergaminho com desenho a tinta da China "Pórtico manuelino", estojo com 

moldura em pau santo com aplicações em prata portuguesa em estilo neomanuelino "Esfera Armilar" e "Armas da Princesa  
Dona Augusta Vitória Hohenzollern Sigmarigen e do Rei D. Manuel II postas em cortesia", pequenos defeitos na moldura 

Origem - espólio do Rei D. Manuel II. 
Nota - peça encomendada provavelmente para presente do casamento 

realizado em 4 de Setembro de 1913. 
 

Dim. - 69 x 41,5 x 4,5 cm                                          € 4000 - 6000 
Preço de arrematação: € 7.500 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

844 
"NATUREZA MORTA", óleo sobre tela, escola espanhola, séc. XVIII, 

diversos pequenos restauros 
 

Dim. - 63 x 85 cm                                                  € 3000 - 4500 
Preço de arrematação: € 5.000 

____________________________________________________________ 
• Escultura 
____________________________________________________________ 

 
60 

"MENINO JESUS", 
escultura em madeira policromada assente sobre globo, portuguesa, séc. XVIII, 

faltas no dourado da base 
 

Dim. - 33 cm                                                       € 1000 - 1500 
Preço de arrematação: € 2.300 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

162 
"CRISTO CRUCIFICADO", 

escultura em marfim, cruz em madeira entalhada e dourada, aplicações em prata, cingalo-portuguesa, séc. XVI/XVII, 
sendal não original, cruz posterior, pequenas faltas nos dedos 

 
Dim. - 28 cm (Cristo)                                               € 2000 - 3000 

Preço de arrematação: € 2.000 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
804 

"NEGRO VENEZIANO", 
escultura em madeira policromada, segurando aplique em metal dourado e pingentes 

em vidro, italiana, séc. XIX/XX, pequenos defeitos 
 

Dim. - 215 cm                                                      € 2000 - 3000 
Preço de arrematação: € 2.000 

__________________________________________________________________________________________________ 
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140 
"SANTO ANTÓNIO", 

escultura em madeira policromada e dourada, resplendor em prata, Europa, séc. XVII, sem o Menino, pequenas faltas e 
defeitos 

 
Dim. – 62 cm (total)                                                € 1200 - 1800 

Preço de arrematação: € 1.600 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
131 

“MENINO JESUS SENTADO EM TRONO”, 
escultura em madeira pintada com vestes, cadeirão em madeira entalhada e dourada, 

portugueses, séc. XVIII/XIX, faltas 
 

Dim. - 28,5 cm                                                       € 600 - 900 
Preço de arrematação: € 1.050 

____________________________________________________________ 
• Mobiliário 
____________________________________________________________ 

 
779 

PAR DE CREDÊNCIAS, 
Luís XV, madeira entalhada e dourada, tampos em mármore branco, 

Europa, séc. XVIII, pequenas faltas, defeitos 
 

Dim. - 83 x 127 x 63 cm                                            € 4000 - 6000 
Preço de arrematação: € 4.000 

 
 

28 
CADEIRA DE CANTO, 

D. José, vinhático, pés de "Garra e bola", assento estofado, portuguesa, séc. XVIII, estofo em pano cru 
 

Dim. - 86 x 77,5 x 74 cm                                             € 500 - 750 
Preço de arrematação: € 3.000 

 
 

35 
MESA DE ENCOSTAR, 

D. José, nogueira, ferragens em bronze, portuguesa, séc. XVIII, 
restaurada 

 
Dim. - 94 x 102 x 60 cm                                            € 3000 - 4500 

Preço de arrematação: € 3.000 
__________________________________________________________________________________________________ 
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179 
CAMA, 

maneirista, pau santo, cabeceira com colunata, portuguesa, séc. XVII, 
alargamento posterior, pequenos defeitos 

 
Dim. - 233 x 169 x 210 cm                                          € 3000 - 4500 

Preço de arrematação: € 3.000 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
649 

PAPELEIRA DE PEQUENAS DIMENSÕES, 
Jorge III, nogueira e raiz de nogueira, ferragens em bronze, inglesa, séc. XVIII, pequenas faltas e defeitos 

 
Dim. - 91 x 66 x 41 cm                                             € 3000 - 4500 

Preço de arrematação: € 3.000 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
49 

BUFETE, 
pau santo com tremidos, tampo em sicupira, pernas e travejamentos torneados, português, séc. XVII, pequenas faltas e 

defeitos 
 

Dim. - 147 x 87 cm                                                 € 1200 - 1800 
Preço de arrematação: € 2.600 

____________________________________________________________ 
• Porcelana 
 

208 
PRATO DE SOBREMESA, 

porcelana da China, Companhia das Índias, decoração com bordo relevado e policromada com armas de Joaquim Inácio da 
Cruz  Sobral - variante do 2º serviço (imbricados), reinado Qianlong, séc. XVIII, 

pequeno cabelo 
Nota - vd. Nuno de Castro in "A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império", 138. 

 
Dim. - 19 cm                                                       € 1000 - 1500 

Preço de arrematação: € 5.800 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
204 

PRATO DE SOPA OITAVADO, 
porcelana da China, Companhia das Índias, decoração policromada 

com armas de Joaquim Inácio da Cruz Sobral - 5º serviço (8 grinaldas), 
reinado Qianlong, séc. XVIII, pequenas esbeiçadelas 

Nota - vd. Nuno de Castro in "A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império", p. 141. 
 

Dim. - 22 cm                                                       € 1500 - 2250 
Preço de arrematação: € 2.500 
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207 
PRATO OITAVADO, 

porcelana da China, Companhia das Índias, decoração policromada com armas de Joaquim Inácio da Cruz Sobral - 5º 
serviço (8 grinaldas), reinado Qianlong, séc. XVIII, pequenas esbeiçadelas 

Nota - vd. Nuno de Castro in "A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império", p. 141. 
 

Dim. - 22,5 cm                                                     € 1500 - 2250 
Preço de arrematação: € 2.500 

____________________________________________________________ 
• Faiança 
____________________________________________________________ 

 
129 

PRATO, 
faiança dita de "Aranhões", decoração a azul "Coelho entre folhagem", 

português, séc. XVII, restaurado 
Nota - vd. exemplares semelhantes, com temas centrais diferentes, in "A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do 

Século XVII", exposição realizada em 1994 no Museu Nacional do Azulejo, Lisboa, nºs. 104 a 114, pp. 138-143. 
 

Dim. - 36,5 cm                                                     € 1500 - 2250 
Preço de arrematação: € 1.500 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

414 
TRAVESSA PEIXEIRA COM GRELHA, 

faiança de Miragaia, decoração a azul "Paisagem", portuguesa, séc. XIX, 
esbeiçadelas, marcada - vd. Simas & Isidro, nº 534 

 
Dim. - 51 x 41 cm                                                  € 1000 - 1500 

Preço de arrematação: € 1.300 

____________________________________________________________ 
• Diversos 
____________________________________________________________ 

 
753 

RELÓGIO DE MESA, 
bronze "Diana em biga tirada por galgos", 

aro em esmalte, base em mármore com aplicações em bronze, francês, séc. XIX, 
pequenos defeitos, mecanismo a necessitar de conserto 

 
Dim. - 50 x 56 x 18 cm                                             € 1500 - 2250 

Preço de arrematação: € 9.000 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
757 

RELÓGIO DE CAIXA ALTA, 
estilo Jorge III, mogno e raiz de mogno, aplicações em bronze dourado, 

mostrador em metal pintado, inglês, séc. XIX (1º quartel), 
falta do pêndulo e pesos, defeitos, mecanismo com 8 dias de autonomia, 

a necessitar de conserto, mostrador marcado UNDERWOODS - LONDRES 
 

Dim. - 241 x 52 x 28,5 cm                                           € 800 - 1200 
Preço de arrematação: € 4.800 

__________________________________________________________________________________________________ 
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746 
"ARMAS DE VASCONCELOS", 

retábulo em madeira pintada, português, séc. XVII/XVIII, 
brasão repintado, falta do timbre, faltas e defeitos 

 
Dim. - 75 x 75 cm                                                    € 500 - 750 

Preço de arrematação: € 1.700 
__________________________________________________________________________________________________ 

727 
TAPETE, 

Bukara, fio de lã, decoração em tons vermelho e azul, Irão, séc. XX, 
pequeno restauro 

 
Dim. - 386 x 294 cm                                                € 1150 - 1725 

Preço de arrematação: € 1.350 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
751 

RELÓGIO, 
bronze dourado, aplicação de porcelana policromada, francês, séc. XIX (2ª metade), mecanismo Louis Japis Fils, Medaille 

d’Argent, 1844-1849, a necessitar de revisão 
 

Dim. - 34,5 cm                                                     € 1000 - 1500 
Preço de arrematação: € 1.300 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

405 
CAIXA DE MÚSICA, 

nogueira e raiz de nogueira com filetes, dezoito discos, Europa, séc. XIX, 
faltas e defeitos, mecanismo a necessitar de conserto 

 
Dim. - 19,5 x 36,5 x 33,5 cm                                         € 400 - 600 

Preço de arrematação: € 1.250 

____________________________________________________________ 
• Prata 
____________________________________________________________

 
960 

CONCHA DE BAPTISMO, 
D. José, prata, marca de ensaiador de de Lisboa (1750-1770), marca de ourives atribuível a João Gomes Barroso ou a João 

Gonçalves Ribeiro (1750-1770) 
(M. A. - L27e L296), portuguesa, séc. XVIII, pequeno defeito 

 
Dim. - 7,5 cm; Peso - 425 grs.                                     € 1500 - 2250 

Preço de arrematação: € 4.600 
__________________________________________________________________________________________________ 

1059 
SERVIÇO DE CHÁ E DE CAFÉ, 

estilo D. João V, prata, composto por bandeja, bule, cafeteira, açucareiro e leiteira, contraste Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal - 49), português, séc. XX 

 
Dim. - 76 x 47 cm (bandeja) 34 cm (cafeteira); Peso - 8.427 grs.      € 3500 - 5250 

Preço de arrematação: € 3.900 
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1198 
FAQUEIRO PARA DOZE PESSOAS, 

prata, composto por 22 peças de servir, colheres de sopa, talheres de peixe, 
de carne e de sobremesa, garfos de bolo, colheres de gelado, de chá e de café, 

contraste Águia do Porto (1938-1984), marca da ourivesaria TOPÁZIO (Vidal - 65), 
português, séc. XX, com móvel 

 
Dim. - 33 cm; Peso - 9.230 grs.                                    € 2800 - 4200 

Preço de arrematação: € 3.000 
__________________________________________________________________________________________________ 

993 
PAR DE PRATOS COBERTOS RECTANGULARES, 

prata, bordo trabalhado, contraste Águia de Lisboa (1938-1984) (Vidal - ), 
portugueses, séc. XX 

 
Dim. - 13 x 33 x 27 cm; Peso - 4.541 grs.                          € 2000 - 3000 

Preço de arrematação: € 2.700 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
1186 

FAQUEIRO PARA DOZE PESSOAS, 
prata, composto por colheres de sopa, talheres de peixe, de carne e de sobremesa, colheres de chá e de café, contrastes 

variados, português, séc. XIX/XX, 
colher a mais, faltas, garfos partidos, algumas decorações diversas 

 
Dim. - 24 cm; Peso - 5.310 grs.                                    € 2000 - 3000 

Preço de arrematação: € 2.600 
__________________________________________________________________________________________________ 


	Nota - peça encomendada provavelmente para presente do casamento 

