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DESTAQUES – SITE 

 
 
847 
“FIDALGO COM MENINA”, 
óleo sobre tela, escola flamenga, séc. XVII, 
reentelado, pequenos restauros, pequenos defeitos 
Dim. - 110 x 93 cm      € 2.500 - 3.750 

Vendido por € 45.000 
 
 
190 
DOMINGUEZ ALVAREZ – 1906-1942 
“Trecho de cidade com figuras” 
óleo sobre tela, 
pequenos restauros, 
não assinado, 
Dim. - 42 x 47 cm      € 8.000 - 12.000 

Vendido por € 40.000 
 
 
171 
CARLOS REIS – 1863-1940, 
“Paisagem com pastora e rebanho”, 
óleo sobre tela, 
assinado 
Dim. – 55 x 73 cm     € 30.000 – 45.000 

Vendido por € 30.000 
 
 
 
583 
LUSTRE DE 40 LUMES, 
estilo neo-árabe, bronze dourado, 
decoração relevada e esmaltada, 
francês, séc. XIX, electrificado, 
pequenos faltas e defeitos 
Dim. - 153 cm       € 1.500 - 2.250 

Vendido por € 29.000 
 
 



 
 
595 
“MENINO JESUS COM VARA CRUCÍFERA”, 
Lusíada, 
escultura em marfim com dourados, 
base esculpida “Querubim”, vertente indo-portuguesa, séc. XVII, 
colagens nos dedos da mão direita 
Dim. - 36,5 cm       € 10.000 - 15.000 

Vendido por € 21.000 
 
 

 
173 
JOSÉ MALHOA – 1855-1933, 
“O Brejo”, 
óleo sobre tela, 
Pequeno restauro, assinado 
Dim. – 31,5 x 64 cm     € 20.000 – 30.000 

Vendido por € 20.000 
 
 
 
692 
PRATO DE GRANDES DIMENSÕES, 
porcelana da China, Companhia das Índias, 
decoração policromada sobre fundo verde e dourado com armas 
de D. António de São José e Castro - Bispo do Porto (1º serviço), 
reinado Jiaqing (1796-1820) 
Dim. - 38,5 cm       € 18.000 - 27.000 

Vendido por € 18.000 
 
 
 

647 
GAVETA, 
Lusíada, 
teca integralmente revestida a marchetaria de ébano, 
teca e marfim “Losangos em tromp-l'oeil” fixos 
por pinos de latão, aplicações em cobre dourado, 
tachas espiraladas em cobre dourado, 
interior contendo receptáculo com tampa de decoração idêntica e dois 
receptáculos com tinteiro e areeiro em ébano amovíveis, parte inferior 
da gaveta com duas gavetas abrindo para as laterais contendo 
“Segredo” no fundo de cada uma delas,  
vertente de influência Mogol, séc. XVI/XVII, 
pequenos restauros 
Dim. - 19 x 38,5 x 28,5 cm     € 7.000 - 10.500 

Vendido por € 17.000 
 
 



157 
COLUMBANO - 1857-1929, 
“RETRATO DE SENHOR”, 
óleo sobre cartão, 
assinado e datado de 1896 
Dim. - 23 x 18,5 cm      € 15.000 - 22.500 

Vendido por € 15.000 
 
 
 
408 
FAQUEIRO PARA DEZOITO PESSOAS, 
prata, decoração gravada com monograma C.S. 
encimado por coronel de conde,  
composto por 5 talheres de servir, colheres de sopa, 
talheres de peixe, de carne e de sobremesa e colheres de chá, 
contraste Javali do Porto (1887-1937), 
alguns talheres de peixe com marca de ourives LEITÃO & IRMÃO, 
português, amolgadelas, faltas e pequenos defeitos 
Dim. - 29 cm (concha de sopa); 
Peso bruto - 10.152 grs.     € 9.000 - 13.500 

Vendido por € 15.000 
 
 
 

459 
SERVIÇO DE MESA, 
porcelana da China, Companhia das Índias, 
composto por terrina com travessa, prato coberto oval, 
dois pares de rechaud ovais com tampa, quatro pratos cobertos 
rectangulares, cinco pares de travessas ovais, travessa oval, molheira, 
doze pratos de rechaud, doze pratos de sopa, doze pratos rasos, 
decoração policromada “Flores”, reinado Jiaqing (1796-1820) 
Dim. - 36 x 24 cm (terrina)     € 15.000 - 22.500 

Vendido por € 15.000 
 
 
 
603 
“MENINO JESUS SALVADOR DO MUNDO”, 
Lusíada, 
escultura em marfim, 
vertente indo-portuguesa, séc. XVII 
Dim. - 33 cm       € 14.000 - 21.000 

Vendido por € 14.000 
 

 
 
 



478 
CREDÊNCIA, 
Luís XV (1723-1774), 
carvalho com entalhamentos, 
tampo de mármore, francesa, 
restauros, mármore restaurado, 
vestígios de insectos xilófagos, 
pequenas faltas e defeitos 
Dim. - 93 x 190 x 70 cm      € 7.000 - 10.500 

Vendido por € 12.500 
 
 

745 
PARTE DE BIOMBO COM TRÊS FOLHAS, 
pintura sobre tela, decoração lacada e policromada com relevos 
dourados, reservas “Paisagens com figuras orientais” 
e “Inscrições em português”, China, reinado Qianlong (1736-1795), 
pequenos restauros, pequenas faltas e defeitos 
Dim. - 200 x 64 cm (cada folha)     € 3.500 - 5.250 

Vendido por € 12.000 
 

 

557 
“BUSTOS DE ROMANOS”, 
par de esculturas em mármore e alabastro, 
italianas, séc. XIX, colagens, 
pequenas faltas e defeitos 
Dim. - 41,5 cm       € 3.500 - 5.250 

Vendido por € 10.500 
 
 
848 
“ALEGORIA À PRIMAVERA (FLORA)”, 
óleo sobre tela, escola flamenga, séc. XVII, 
reentelado, restauros, faltas na pintura 
Dim. - 257 x 138 cm      € 3.500 - 5.250 

Vendido por € 10.500 
 
 

448 
CAFETEIRA DE GRANDES DIMENSÕES, 
porcelana da China, Companhia das Índias, 
decoração gomada, policromada e dourada 
“Figuras europeias, aves e flores”, 
pega relevado “Cabeça feminina”, 
reinado Qianlong (1736-1795), 
esbeiçadela no bico, pequenas faltas no vidrado 
Dim. - 31,5 cm       € 10.000 - 15.000 

Vendido por € 10.000 



 
 
443 
PAR DE POTES COM TAMPA, 
porcelana da China, 
decoração policromada “Flores e aves”, 
reinado Daoguang (1821-1850) 
Dim. - 55 cm       € 1.000 - 1.500 

Vendido por € 9.500 
 
 

159 
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA PINTO - 1856-1939, 
“BRETÃO”, 
óleo sobre tela, 
assinado 
Dim. - 62 x 52 cm      € 8.000 - 12.000 

Vendido por € 8.000 
 
 
 

628 
“FIDALGA”, 
Lusíada, 
escultura em marfim, 
vertente indo-portuguesa, séc. XVII 
Dim. - 27 cm       € 4.000 - 6.000 

Vendido por € 8.000 
 
 
 

249 
GARGANTILHA, 
ouro branco, 
cravejada com 97 diamantes  
em talhe de brilhante com o peso  
aproximado de 14,50 ct., em degradée, 
Europa, séc. XX, marcas sumidas 
Dim. - 39 cm;. Peso - 24,9 grs.     € 4.000 - 6.000 

Vendido por € 7.200 
 


