
CABRAL MONCADA LEILÕES 
LEILÃO 141 - ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE – 24 e 25 de Setembro de 2012 
 
Lotes em destaque: 
 
433 
MESA DE GRANDES DIMENSÕES COM DUPLO TRAVEJAMENTO, 
Lusíada, teca com revestimento parcial a ébano, embutidos em ébano e marfim "Círculos 
secantes", frente com tachas em cobre dourado, pés recortados em forma de Jatayu estilizado, 
ferragens em cobre rendilhado e dourado, vertente indo-portuguesa, séc. XVII, restauros, falta 
de algumas ferragens 
Dim. - 81 x 159 x 95,5 cm                                        € 40000 - 60000 
Vendido por € 44.000 
 
352 
JARRÃO, 
porcelana da China, Companhia das Índias, decoração policromada com armas de Sampaio e 
Melo, tradicionalmente atribuidas a Francisco José de Sampaio Melo e Castro (c. 1675-1723), 
40º Vice-Rei da Índia, montagens em bronze dourado, reinado Kangxi (1662-1722) 
Dim. - 66 (pote) cm                                              € 30000 - 45000 
Vendido por € 30.000 
 
404 
"MOISÉS AFASTANDO AS ÁGUAS DO MAR VERMELHO", 
Lusíada, placa em marfim esculpido, vertente sino-portuguesa, séc. XVII (1ª metade), falta da 
parte central da vara de Moisés, moldura não original em prata 
Dim. - 13 x 10 cm                                                 € 8000 - 12000 
Vendido por € 20.000 
 

313 
TERRINA "PÊSSEGO" DE PEQUENAS DIMENSÕES COM TRAVESSA, 
porcelana da China, Companhia das Índias, decoração relevada e policromada "Pêssegos", 
reinado Qianlong (1736-1795), pequena esbeiçadela e pequena falta numa folha da travessa 
Dim. - 13 x 17,5 x 15 (terrina); 4 x 24 x 22 cm                    € 4500 - 6750 
Vendido por € 19.000 
 

410 
"CRISTO CRUCIFICADO", 
Lusíada, escultura em marfim, vertente cíngalo-portuguesa, séc. XVII, Cruz não original,  falta 
de um dedo, colagens 
Dim. - 48 cm                                                      € 8000 - 12000 
Vendido por € 19.000 
 

462 
GUÉRIDON, 
Napoleão III, madeira ebanizada com montagens em bronze dourado e relevado, tampo com 
aplicação de placa central "Luís XIV" e dezoito medalhões em porcelana de Sèvrés policromada 
e dourada "Armas de França" e "Retratos de dezassete senhoras da Corte Francesa", pés com 
rodízios, francês, séc. XIX (2ª metade), pequeno desgaste no dourado, pequenas faltas e 
defeitos, placa central marcada 
Dim. - 80 x 74 cm                                                  € 5000 - 7500 
Vendido por € 17.000 



554  
G. HAEVEL - SÉC. XVIII/XIX, 
"Barcos na Baía de Guanabara - Rio de Janeiro", 
aguarela sobre papel, assinada 
Dim. - 39 x 52 cm                                                  € 2000 - 3000 
Vendido por € 16.000 

 
234 
JEREMIAS PFAFF - SÉC. XVII, 
Relógio de mesa oitavado, 
caixa em cobre, ferro forjado e latão gravados e dourados, latão gravado, cinzelado, dourado e 
prateado, quatro pés torneados, óculos nas oito faces laterais, mostrador com horas em 
numeração romana e disco central do despertador com numeração árabe, ponteiro único em 
forma de lança, mecanismo de latão e aço, escape de palheta, dois piões com corrente de aço, 
toque de horas, despertador, campainha na base, assinado "Jeremias Pfaff, Augusta", 
restauros e pequenas falhas, carece de revisão., alemão, séc. XVII (4º quartel), restauros e 
faltas, assinado 
Dim. - 10 x 13 x 13 cm                                            € 8000 - 12000 
Vendido por € 10.500 
 
426 
POLVORINHO COM DOIS BOCAIS, 
madeira integralmente revestida a placas de madrepérola com pinos em prata, bocais em 
prata relevada "Cabeça de elefante", correntes em prata, argola em ferro com precinto de 
veludo, Índia Mogol, séc. XVII, suporte em acrílico 
Dim. - 32 cm cm                                                    € 5000 - 7500 
Vendido por € 11.500 
 
316 
PARTE DE FAQUEIRO, 
cabos em porcelana da China, Companhia das Índias, composto por seis facas e seis garfos de 
carne, seis facas e quatro garfos de sobremesa, nove cabos, reinado Qianlong (1736-1795), 
séc. XVIII, cabo de um garfo de sobremesa partido, cabo diverso partido e com faltas, seis 
cabos diversos com faltas, pequeno desgaste no dourado 
Dim. - 24,5 (faca) cm                                              € 3000 - 4500 
Vendido por € 9.000 
 
326 
PAR DE JARRÕES DE GRANDES DIMENSÕES, 
faiança do Japão, decoração policromada dita de Satsuma "Figuras orientais", séc. XIX/XX, 
pequeno desgaste no dourado, pequenas esbeiçadelas, marcados 
 

Dim. - 192 cm                                                      € 3500 - 5250 
Vendido por € 8.000 
 
242 
RELÓGIO DE BOLSO MOBILIS - TURBILHÃO, 
caixa em ouro (18 kt.) modelo nº 30754, movimento de turbilhão nº 10136, francês, 1905, 
marcado 
Dim. - 5,5 cm; Peso - 128,6 grs.                                   € 1200 - 1800 
Vendido por € 5.000 


