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Síntese de resultados / destaques  
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• Pintura 
____________________________________________________________ 

 
155 

CARLOS REIS - 1863-1940, 
"Paisagem com lago", 

óleo sobre madeira, assinado e dedicado 
 

Dim. - 32 x 50 cm                                                € 18000 - 27000 
Preço de arrematação: € 18.000 

 
 

154 
JOÃO VAZ - 1859-1931, 

"Vista do castelo de Palmela", 
óleo sobre tela, assinado 

 
Dim. - 30,5 x 42 cm                                              € 15000 - 22500 

Preço de arrematação: € 15.000 
 
 

161 
SILVA PORTO - 1850-1893, 

"Retrato da Mulher do Artista", 
óleo sobre tela, reentelado e pequenos restauros, assinado 

Nota: esta obra integrou diversas exposições conforme etiquetas coladas no verso: "Exposição do Grupo do Leão", 
realizada pela Sociedade Nacional de Belas Artes em 194?; "Exposição Nacional de Centenário de Malhôa", 1955; e 
"Arte Portuguesa - Pintura e Escultura do Naturalismo aos Nossos Dias", exposição em Bruxelas - Paris - Madrid, 
realizada pela Fundação Calouste Gulbenkian e pelo Secretariado Nacional de Informação, 1967-1968.Pertenceu à 
antiga colecção Dr. Bustorff Silva 

 
Dim. - 120 x 80 cm                                               € 10000 - 15000 

Preço de arrematação: € 14.000 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
153 

ANTÓNIO CARNEIRO - 1872-1930, 
""Barco e figuras na praia", 

óleo sobre madeira, assinado e datado de 1906 
 

Dim. - 25,5 x 20 cm                                               € 8000 - 12000 
Preço de arrematação: € 13.000 

__________________________________________________________________________________________________ 
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152 

FRANCIS SMITH - 1881-1961, 
"Casa com pai do Autor à porta", 

guache sobre cartão, assinado 
 

Dim. - 35 x 27 cm                                                € 10000 - 15000 
Preço de arrematação: € 12.000 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

160 
ALVES CARDOSO - 1883-1930, 

"Paisagem com caminho", 
óleo sobre tela, reentelado, restaurado, assinado e datado de 1908 

 
Dim. - 55 x 65 cm                                                € 12000 - 18000 

Preço de arrematação: € 12.000 

____________________________________________________________ 
• Escultura 
____________________________________________________________ 

 
211 

"NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO", 
Lusíada, escultura em marfim, cingalo-portuguesa, séc. XVI/XVII, 

falta no Rosário e no braço esquerdo do Menino, sem base 
 

Dim. - 16,7 cm                                                     € 4000 - 6000 
Preço de arrematação: € 6.800 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

200 
"NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO", 

escultura em madeira policromada, mãos e cara em marfim, coroa em filigrana de prata, portuguesa, séc. XVIII, defeitos 
 

Dim. - 32,5 cm                                                     € 1200 - 1800 
Preço de arrematação: € 2.200 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

884 
"SÃO MIGUEL", 

escultura em madeira policromada, Europa, séc. XVI, 
faltas e defeitos 

 
Dim. - 87 cm                                                       € 1200 - 1800 

Preço de arrematação: € 2.000 
__________________________________________________________________________________________________ 

209 
"NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO", 

Lusíada, escultura em marfim, indo-portuguesa, séc. XVII, 
base não original em marfim, pequenos defeitos 

 
Dim. - 19 cm (marfim)                                               € 1500 - 2250 

Preço de arrematação: € 1.500 
__________________________________________________________________________________________________ 
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883 
"SÃO MIGUEL", 

escultura em castanho policromada, portuguesa, séc. XVI, 
falta de um dedo, pequenos defeitos 

 
Dim. – 91 cm (total)                                                € 1500 - 2250 

Preço de arrematação: € 1.500 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
207 

"NOSSA SENHORA" E "SÃO JOÃO EVANGELISTA", 
par de esculturas em marfim, Europa, séc. XVIII, 
uma mão não original, faltas, pequenos defeitos 

 
Dim. - 17,5 cm                                                     € 1000 - 1500 

Preço de arrematação: € 1.350 

____________________________________________________________ 
• Mobiliário 
____________________________________________________________ 

 
228 

ARMÁRIO DE DOIS CORPOS, 
pau santo, ferragens em bronze rendilhado, português, séc. XVII, 

interior da parte superior alterado, sem a galeria, pequeno restauro, defeitos 
 

Dim. - 214 x 126,5 x 57 cm                                       € 15000 - 22500 
Preço de arrematação: € 15.000 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

223 
CREDÊNCIA DE ENCOSTAR, 

D. José, teca com entalhamentos, perna posterior esquerda sem entalhamento, 
goesa, séc. XVIII, restauro no lateral esquerdo, pequenos defeitos 

 
Dim. - 97 x 142 x 76 cm                                            € 4000 - 6000 

Preço de arrematação: € 13.000 
 
 

681 
JEAN LAPIE - MESTRE EM 1762, 

Cómoda, 
Luís XV, marchetaria de pau santo e pau rosa, ferragens e aplicações em bronze, 

tampo de mármore, francesa, séc. XVIII 
 

Dim. - 83,5 x 130 x 66 cm                                        € 11000 – 16500 
Preço de arrematação: € 11.000 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

214 
COFRE DE GRANDES DIMENSÕES, 

Lusíada - Arte Namban, madeira revestida a laca negra, incrustações de madrepérola, pinturas a ouro, a prata e vermelho, 
ferragens em cobre dourado e gravado, interior lacado a vermelho com polvilhado a ouro, Japão, período Momoyama, séc. 

XVI/XVII, pequenas faltas e defeitos 
 

Dim. - 33 x 52 x 28 cm                                             € 5000 - 7500 
Preço de arrematação: € 7.000 
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40 

CÓMODA, 
D. José ao gosto francês, marchetaria de pau santo e outras madeiras, 

ferragens em bronze, portuguesa, séc. XVIII, pequenas faltas e defeitos 
 

Dim. - 88 x 117 x 60 cm                                            € 5000 - 7500 
Preço de arrematação: € 6.200 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

218 
PAR DE CAMAS, 

D. Maria, pau santo, embutidos em espinheiro "Flores, pássaros, grinaldas e fachos", portuguesas, séc. XVIII, pequenos 
defeitos 

 
Dim. - 147,5 x 186  x 112 cm                                       € 1800 - 2700 

Preço de arrematação: € 6.000 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

213 
COFRE, 

tartaruga, aplicações em prata gravada, interior com gravados preenchidos a branco IHS, colonial espanhol, séc. XVII, 
fundo não original em metal, pequenas faltas e defeitos 

 
Dim. - 16 x 22 x 11 cm                                             € 4000 - 6000 

Preço de arrematação: € 4.000 
__________________________________________________________________________________________________ 

• Porcelana 
 

177 
TRAVESSA RECORTADA, 

porcelana da China, Companhia das Índias, decoração policromada com armas de António de Sousa Falcão de Saldanha 
Coutinho, reinado Qianlong, séc. XVIII 

Nota: vd. Nuno de Castro in "A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império", p. 118. 
 

Dim. - 44 x 35 cm                                                 € 8000 - 12000 
Preço de arrematação: € 8.000 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

701 
PAR DE PRATOS, 

porcelana da China, decoração policromada "Figuras orientais" com "Ruby back", reinado Yongzheng, séc. XVIII, 
esbeiçadelas, um com cabelo 

 
Dim. - 23 cm                                                        € 800 - 1200 

Preço de arrematação: € 4.000 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
183 

PRATO, 
porcelana da China, Companhia das Índias, decoração policromada com armas 

de Bernardo Carneiro de Sousa e Faro Corte-Real de Sampaio, 
reinado Jiaqing, séc. XVIII/XIX 

Nota: vd. Nuno de Castro in "A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império", p. 135. 
 

Dim. - 25 cm                                                       € 1000 - 1500 
Preço de arrematação: € 3.800  
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179 

PRATO RECORTADO, 
porcelana da China, Companhia das Índias, decoração policromada com armas 

de D. Cristovão Pereira de Castro, reinado Jiaqing, séc. XVIII/XIX, cabelo 
Nota: vd. Nuno de Castro in "A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império", p. 184. 

 
Dim. - 25 cm                                                       € 1500 - 2250 

Preço de arrematação: € 3.200 
 

714 
TAÇA DE GRANDES DIMENSÕES, 

decoração monocroma a verde "Celadon" com relevos, séc. XIX, 
base moderna em madeira entalhada 

 
Dim. - 10,5 x 35,5 cm                                               € 800 - 1200 

Preço de arrematação: € 2.600 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
324 

COVILHETE, 
porcelana da China, decoração policromada "Figuras orientais", 

verso do bordo a vermelho, reinado Yongzheng, séc. XVIII 
 

Dim. - 20,5 cm                                                     € 1500 - 2250 
Preço de arrematação: € 2.000 

____________________________________________________________ 
• Faiança 
____________________________________________________________ 

 
106 

PRATO, 
faiança dita de "Aranhões", decoração a azul "Paisagem com ave", 

português, séc. XVII, esbeiçadelas, pequenas faltas no vidrado 
 

Dim. - 40,5 cm                                                     € 3000 - 4500 
Preço de arrematação: € 4.000 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

98 
PRATO, 

faiança dita de "Barroco", 
decoração a azul "Dois corações com iniciais juntos por corrente" e inscrição FRIME, português, séc. XVII/XVIII, 

esbeiçadelas, pequenas faltas no vidrado 
 

Dim. - 39 cm                                                       € 1500 - 2250 
Preço de arrematação: € 2.700 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

115 
"ÁFRICA", 

escultura em faiança da Fábrica de Santo António do Vale da Piedade - Porto, decoração monocroma a branco, inscrição a 
azul, portuguesa, séc. XIX, 

restauro no capacete, pequenos defeitos, marcada 
 

Dim. - 89 cm                                                       € 1000 - 1500 
Preço de arrematação: € 2.100 
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102 
PRATO DE GRANDES DIMENSÕES, 

faiança dita "Conventual", decoração a azul e vinoso "Ramo de flores", 
português, séc. XVII, cabelo, esbeiçadelas, faltas no vidrado 

 
Dim. - 41 cm                                                       € 1300 - 1950 

Preço de arrematação: € 1.900 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
99 

TINTEIRO "SOL", 
faiança dita de "Brioso" - Coimbra, decoração a azul, português, séc. XVII, esbeiçadelas, pequenas faltas 

 
Dim. - 7 x 17 cm                                                    € 800 - 1200 

Preço de arrematação: € 1.400 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
849 

LUÍS PINTO COELHO - 1942-2001, 
"Burladero", 

painel de dezasseis azulejos, decoração policromada, 
assinado e datado de 1990 

 
Dim. - 60 x 60 cm                                                  € 1400 - 2100 

Preço de arrematação: € 1.400 

____________________________________________________________ 
• Diversos 

 
239 

"CAÇADA AO VEADO", 
tapeçaria de Aubusson em fio de lã, francesa, séc. XVII, 

falta da bordadura, restauros, faltas e defeitos 
 

Dim. - 174 x 317 cm                                                € 4000 - 6000 
Preço de arrematação: € 4.500 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

870 
CANDEEIRO ELÉCTRICO "PLANTAS", 

metal amarelo, português, séc. XX, 
pequenos defeitos 

 
Dim. - 230 cm                                                      € 2500 - 3750 

Preço de arrematação: € 4.000 
__________________________________________________________________________________________________ 

240 
"DARIO E FAMÍLIA AOS PÉS DE ALEXANDRE MAGNO", 
tapeçaria de Aubusson em fio de lã, francesa, séc. XVII, 

falta da bordadura, restauros, faltas e defeitos 
Nota: Peça classificada pelo Estado conforme Diário do Governo Série 2, 31-12-1953 

 
Dim. - 185 x 301 cm                                                € 3500 - 5250 

Preço de arrematação: € 3.500 
__________________________________________________________________________________________________ 

212 
ALMOFARIZ, 

Lusíada, marfim torneado, afro-português, séc. XVI/XVII 
 

Dim. - 14,5 cm                                                     € 2000 - 3000 
Preço de arrematação: € 3.000 

__________________________________________________________________________________________________ 
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844 

PAR DE CACHEPOTS, 
bronze relevado "Putti" e "Grinaldas", 

Europa, séc. XX 
 

Dim. - 78 x 81 x 57 cm                                             € 2500 - 3750 
Preço de arrematação: € 2.500 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

454 
TAPETE, 

Arraiolos, fio de lã, decoração policromada "Flores", português, séc. XX, 
pequenos defeitos 

 
Dim. - 515 x 342 cm                                                € 1000 - 1500 

Preço de arrematação: €2.100 
__________________________________________________________________________________________________ 

843 
RELÓGIO DE CAIXA ALTA, 

madeira lacada "Chinoiseries", autonomia para oito dias, calendário, 
silenciador de badaladas, inglês, séc. XVIII (3º quartel), 

pequenos defeitos, a necessitar de revisão, marcado CHARLES CABRIER - LONDON 
 

Dim. - 270 x 54 x 28 cm                                              € 600 - 900 
Preço de arrematação: € 1.800 

____________________________________________________________ 

• Prata 
 

976 
LAVANDA E GOMIL DE ASA PERDIDA, 

D. José, prata, decoração relevada "Concheados e volutas" e gravada "Flores", marcas do mesmo ensaiador do Porto 
(1768-1784), gomil com marca de ourives AD (1768-1804), lavanda com marca de ourives sumida e diferente da do 

gomil,. (M. A. - P13 e P105), portugueses, séc. XVIII/XIX, gomil remarcado "Cabeça de Velho" 
 

Dim. - 36 cm (gomil) 56,5 x 42 cm (lavanda); Peso - 3.664 grs.      € 15000 - 22500 
Preço de arrematação: € 15.000 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

970 
PAR DE CANDELABROS DE QUATRO LUMES, 

românticos, prata, marca de ensaiador do Porto (1877-1881), 
marca de ourives APCJ (1870-1881) (M. A. - P81 e P174), portugueses, séc. XIX, 

restauros, amolgadelas e um ligeiramente inclinado 
 

Dim. - 54 cm; Peso - 4.345 grs.                                    € 3500 - 5250 
Preço de arrematação: € 4.200 

__________________________________________________________________________________________________ 
988 

JARRO E BACIA, 
prata, decoração gravada, contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 73), portugueses, séc. XIX/XX 

 
Dim. - 40 cm (jarro) 13,5 x 40 cm (bacia); Peso - 3.133 grs.          € 1800 - 2700 

Preço de arrematação: € 4.200 
__________________________________________________________________________________________________ 
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1175 

FAQUEIRO “CANINHA”, 
prata, composto por 24 colheres de sopa, 18 facas e 13 garfos de carne, 12 facas, 14 garfos e 13 colheres de sobremesa, 8 

garfos de bolo, 8 colheres de chá e 18 colheres de café e duas conchas para açúcar, marcas de ensaiador e contrastes 
diversos, 

português, sécs. XIX e XX 
 

Dim. - 24 cm; Peso - bruto - 6.121 grs.                            € 1000 - 1500 
Preço de arrematação: € 4.000 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

967 
SERVIÇO DE CHÁ E DE CAFÉ "BICO DE AVE", 

prata monogramada, composto por cafeteira, bule, açucareiro, leiteira e manteigueira recipiente em vidro trabalhado, 
contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 73), português, séc. XIX/XX, amolgadelas 

 
Dim. - 29 cm; Peso - 4.547 grs.                                    € 2500 - 3750 

Preço de arrematação: € 2.500 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
1032 

JARRO DE ÁGUA, 
prata, contraste Águia do Porto (1938-1984) (Vidal -49), 

português, séc. XX 
 

Dim. - 28 cm; Peso - 986 grs.                                        € 550 - 825 
Preço de arrematação: € 2.500 

__________________________________________________________________________________________________  
 


	Nota: Peça classificada pelo Estado conforme Diário do Governo Série 2, 31-12-1953 

