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DESTAQUES – SITE 

 
447 
JOÃO HOGAN - 1914-1989, 
Sem título, 
óleo sobre tela, 
pequeno restauro, 
assinado e datado de 1986 
Dim. - 81 x 100 cm      € 7.000 - 10.500 

Vendido por € 7.200 

 
 
373 f) 
“Ver para crer”, 
óleo sobre tela, 
escola portuguesa, séc. XVIII, 
reentelado, restauros, possivelmente cortado 
Dim. - 63 x 103 cm      € 700 - 1.050 

Vendido por € 4.200 

 

1141 
BANDEJA RECTANGULAR, 
estilo D. João V, prata, 
aba com decoração relevada e gravada, 
contraste Javali do Porto (1887-1937), 
marca de ourives de António Monteiro 
de Matos (1930-1984) (Vidal - 73 e 1245), 
portuguesa 
Dim. - 50 x 85 cm; Peso - 7.178 grs.    € 2.000 - 3.000 

Vendido por € 3.800 

 

 

340 
Três credências, 
estilo D. Maria I, 
madeira entalhada e pintada, 
tampos em mármore, 
alçados com espelhos, 
portuguesas, séc. XX, 
pequenas faltas e defeitos 
Dim. - 260 x 79 x 40 cm     € 900 - 1.350 

Vendido por € 3.500 



409 
JUSTINO ALVES - NASC. 1940, 
“Composição N/M”, 
óleo sobre tela, 
pequena falta na pintura, 
assinado e datado 1990 
Dim. - 61 x 50 cm       € 2.000 - 3.000 

Vendido por € 3.200 

 

1100 
BANDEJA RETANGULAR DE GRADINHA, 
prata, 
contraste Javali do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 73), portuguesa 
Dim. - 71,5 x 39,5 cm; 

Peso - 3.224 grs.       € 2.000 - 3.000 

Vendido por € 3.200 

 
741 
“BUSTO DE ROMANO”, 
escultura em mármore de diversas 
tonalidades, italiana, séc. XX 
Dim. - 61 cm        € 600 - 900 

Vendido por € 3.000 

 

1101 
TERRINA COM BANDEJA, 
estilo neoclássico, 
prata, decoração canelada, 
tampa com pomo em osso, 
contraste Águia do Porto 
(1938-1984) (Vidal - 46), 
portuguesa 
Dim. - 23,5 cm (terrina); 45,5 x 31 cm (bandeja); 

Peso - 3.762 grs.       € 1.200 - 1.800 

Vendido por € 3.000 

 
38 
CONTADOR COM TREMPE, 
pau-santo, frentes das gavetas, laterais e frisos tremidos, 
trempe com pernas e travejamentos torneados, 
ferragens em metal amarelo vazado, 
português, séc. XVII/XVIII, 
restauros, pequenas faltas e defeitos 
Dim. - 125 x 99 x 44 cm       € 1.800 - 2.700 

Vendido por € 2.900 



251 
Travessa oval, 
porcelana da China, Companhia das Índias,  
decoração policromada e dourada 
“Visita do Czar da Rússia”, reinado Qianlong (1736-1795), 
desgaste no dourado, pequenas esbeiçadelas 
Dim. - 36 x 42 cm       € 1.500 - 2.250 

Vendido por € 2.800 

 

 

33 
ARCA, 
carvalho (madeira de bordo), decoração incisa 
“Monograma, animais e flores”, 
portuguesa - Açores, séc. XVI/XVII, 
restauros, pequenas faltas e defeitos 
Dim. - 47 x 142 x 47 cm       € 1.500 - 2.250 

Vendido por € 2.700 

 

 

311 
Par de girândolas de cinco lumes, 
cristal moldado e lapidado,  
aplicações em cristal fosco “Mascarões”, 
franceses, séc. XIX (2ª metade),  
pequenas faltas, pequenos restauros, 
falta de dois “Mascarões” 
Dim. - 91 x 44 cm       € 2.000 - 3.000 

Vendido por € 2.600 

 
849 a) 
PAR DE POTES DE ESPECIARIAS, 
grés, decoração relevada e gravada “Dragões”, 
China, séc. XX, pequenos defeitos 
Dim. - 65 cm        € 500 – 750 

Vendido por € 2.600 

 

 
965 
PULSEIRA, 
ouro, decoração “Gregas”, cravejada com 6 
safiras de talhe cabochon, contraste do Porto 
(pós-1985) (Vidal - 4093), portuguesa 
Dim. - 20,5 cm; Peso - 82 grs.      € 2.600 - 3.900 

Vendido por € 2.600 

 



155 
JOAQUIM LOPES - 1886-1956, 
“AMENDOEIRAS EM FLOR”, 
óleo sobre cartão, assinado 
Dim. - 23 x 33 cm       € 2.500 - 3.750 

Vendido por € 2.500 

 

 

428 
JAIME ISIDORO - 1924-2009, 
Sem título, 
aguarela sobre papel, assinada e datada de 1980 
Dim. - 86 x 62,5 cm       € 2.500 - 3.750 

Vendido por € 2.500 

 

 

990 
LOTE DE DIAMANTES, 
em talhe de brilhante,  
com o peso aproximado de 17,96 ct.    € 1.700 - 2.550 

Vendido por € 2.400 

 

 
 
510 
CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS, 
estilo rocaille, nogueira com embutidos em pau-cetim 
e buxo, espaldares recortados com embutidos 
“Aves, flores e concheados”, holandesas, séc. XIX, 
assentos estofados a veludo não original, 
pequenos defeitos 
Dim. - 103 x 50 x 51 cm       € 1.000 - 1.500 

Vendido por € 2.200 

 
 
 

530 
MESA DE CASA DE JANTAR, 
victoriana, carvalho, pernas torneadas e caneladas com 
rodízios, duas tábuas de extensão, sistema de manivela, 
inglesa, séc. XIX (2ª metade) 
Dim. - 76 x 150 x 121 cm      € 1.500 - 2.250 

Vendido por € 2.100 

 
 
 



586 
“GALOS”, 
par de esculturas em porcelana da China, 
decoração policromada, 
China, séc. XIX (4º quartel) 
Dim. - 32 cm         € 1.000 - 1.500 

Vendido por € 2.100 

 
 
128 
“NOSSA SENHORA COM O MENINO JESUS”, 
escultura em madeira entalhada e dourada, 
portuguesa, séc. XVIII, 
faltas e defeitos, vestígios de insectos xilófagos 
Dim. - 64 cm         € 400 – 600 

Vendido por € 1.350 

 
 

494 
DOIS SERVIÇOS DE CHÁ “MICKEY MOUSE”, 
porcelana da “Electro cerâmica” com licença da “Walt Disney”, 
decoração policromada, um composto por bule, leiteira, 
açucareiro e seis chávenas com pires,  
outro composto por bule, leiteira, açucareiro, 
duas chávenas e quatro pires, estojos originais,  
portugueses, séc. XX (anos 50), 
falta das tampas dos açucareiros,  
um bule com bico partido e colado, 
um pires com cabelo e esbeiçadela, marcados 
Dim. - 8,5 x 13 x 10 (bule) cm       € 50 – 75 

Vendido por € 750 

 


