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425 AQUÁRIO,

426 AQUÁRIO,

porcelana chinesa, decoração policromada «Doucai» “Motivos florais”,
reinado Qianlong (1736-1795), interior com dois riscos ligeiros
no esmalte com 10 x 8 cm, base posterior em madeira exótica
com entalhamentos (com faltas e defeitos), marcado
Dim. - 23,1 x 33,5 cm
€ 120.000 - 180.000

porcelana chinesa, decoração policromada «Doucai» “Motivos florais”,
reinado Qianlong (1736-1795), base posterior em madeira exótica
com entalhamentos (com faltas e defeitos), não marcado
Dim. - 23,2 x 33 cm
€ 60.000 - 90.000

VENDIDO POR € 250.000

VENDIDO POR € 640.000

656 PAISAGEM

COM FIGURAS,

óleo sobre madeira, assinado I. POKITONOV
(Ivan Pokitonov - 1850-1923)
€ 300 - 450
Dim. - 14,5 x 36 cm

VENDIDO POR € 42.000

216 CONTADOR COM DEZ GAVETAS SIMULANDO DOZE COM TREMPE,
Lusíada, teca, revestimento parcial a ébano, embutidos em ébano e marfim
“Círculos secantes”, trempe com duas gavetas e um gavetão simulando duas gavetas,
pernas esculpidas “Nagas”, ferragens e aplicações em cobre rendilhado e dourado,
tachas em cobre dourado, vertente indo-portuguesa, séc. XVII (2ª metade),
restauros, “cubos” dos pés posteriores, desgaste no dourado das aplicações
€ 35.000 - 52.500
Dim. - 130 x 91 x 47 cm

VENDIDO POR € 35.000

219 MESA,
Lusíada, teca, revestimento parcial de ébano,
embutidos em ébano e marfim “Círculos secantes”,
pernas com duplo travejamento e pés recortadas
em forma de Jatayus, ferragens em cobre
rendilhado e dourado, vertente indo-portuguesa,
séc. XVII (2ª metade), pequenos restauros,
pequenas faltas nos frisos dos pés
€ 25.000 - 37.500
Dim. - 77 x 115 x 88 cm

VENDIDO POR € 25.000

715 JEAN PILLEMENT - 1728-1808,

716 JEAN PILLEMENT - 1728-1808,

PAISAGEM FLUVIAL COM MOINHO E FIGURAS,

PAISAGEM FLUVIAL COM MOINHO E FIGURAS,

óleo sobre tela, pequenos restauros, assinado e datado 1785
Dim. - 54 x 79 cm
€ 15.000 - 22.500

óleo sobre tela, pequenos restauros, assinado e datado 1785
Dim. - 54 x 79 cm
€ 15.000 - 22.500

VENDIDO POR € 15.000

VENDIDO POR € 15.000

218 CONTADOR DE NOVE GAVETAS SIMULANDO DOZE,
Lusíada, teca integralmente revestida a marchetaria de sissó, teca, marfim e marfim
tingido de verde “Árvores da Vida, flores e motivos vegetalistas” terminando em círculos
“Estrelas de cinco pontas”, ferragens vazadas e pinos em cobre dourado,
vertente de influência Mogol, séc. XVII (1ª metade), pequenos restauros,
falta das pegas laterais, pés não originais, pequenas faltas e defeitos
€ 10.000 - 15.000
Dim. - 27,5 x 41,5 x 28,5 cm (sem os pés)

VENDIDO POR € 10.000

223 TINTEIRO,
Lusíada - Arte Namban, cobre e cobre dourado,
decoração gravada “Nau portuguesa sobre ondas”,
tampa de prata de 750/1000, decoração relevada “Casa japonesa”,
período Momoyama (1573-1615)/Edo (1615-1868), faltas no dourado
Dim. - 19,5 cm
€ 7.000 - 10.500

VENDIDO POR € 7.000

555 ALEGORIA AOS VÍCIOS E ÀS VIRTUDES TENDO EM FUNDO CENAS ALUSIVAS AO CASTIGO E AO PERDÃO,
507 CRISTO CRUCIFICADO,

óleo sobre madeira, escola flamenga, séc. XVII, falhas no suporte, separação nas tábuas,
faltas e defeitos, tabela atribuíndo a Jean B. Vanmour (1671-1737)
€ 12.000 - 18.000
Dim. - 74 x 104 cm

escultura em marfim, europeia, séc. XVIII
€ 7.000 - 10.500
Dim. - 61 cm

VENDIDO POR € 12.000

VENDIDO POR € 7.000

357 ESCRIVANINHA,
D. João V (1706-1750), prata, cinzelada constituída por uma bandeja
oval polilobada com bordo emoldurado, elevada por quatro pés
“Cartelas”, tinteiro, uma caixa de obreias, areeiro e dois suportes
com decoração “Conchas e folhagens”, tampas rematadas por
“Botão de flor”, portuguesa, marcada com “Cabeça de Velho com Lourel”
€ 10.000 - 15.000
Dim. - 18,5 x 34 x 24,5 cm; Peso - 2845 g.

VENDIDO POR € 10.000

699 VISTA DE MACAU - BOCCA TIGRIS

700 VISTA DE MACAU,

(ESTREITO NO DELTA DO RIO DAS PÉROLAS),
moldura original lacada, óleo sobre tela,
escola chinesa, séc. XIX, reentelado, restauros
€ 8.000 - 12.000
Dim. - 45 x 77 cm

701 VISTA DE MACAU,

óleo sobre tela, moldura original lacada,
escola chinesa, séc. XIX, reentelado, restauros
€ 8.000 - 12.000
Dim. - 45 x 77 cm

óleo sobre tela, moldura original lacada,
escola chinesa, séc. XIX, reentelado, restauros
€ 8.000 - 12.000
Dim. - 45 x 77 cm

VENDIDO POR € 8.000

VENDIDO POR € 8.000

VENDIDO POR € 8.000

217 ESCRITÓRIO CÚBICO,
612 “ALEGORIA AO PALADAR” E “O BANQUETE DO HOMEM RICO” ,
par de óleos sobre tela, escola francesa, séc. XVIII,
um reentelado e com restauro
€ 7.000 - 10.500
Dim. - 37 x 53 cm

VENDIDO POR € 7.000

711 CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS,

Lusíada - Arte Namban, madeira integralmente
revestida a laca negra, incrustações em madrepérola
e pinturas a ouro “Flores”, ferragens em cobre,
período Momoyama (1573-1615), falta da tampa
de abater, muitas faltas e defeitos na decoração
Dim. - 25 x 25,5 x 24 cm
€ 2.500 - 3.750

D. José (1750-1777), pau-santo com entalhamentos, costas recortadas
e vazadas, pernas com travessas torneadas, coxins em couro lavrado,
portuguesas, pequenos defeitos, restauros, coxins posteriores,
vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 106 x 52 x 52 cm
€ 5.000 - 7.500

VENDIDO POR € 5.000

VENDIDO POR € 5.800

613 “VERÃO” E “OUTONO”,

462 PAR DE MESAS OITAVADAS DE JOGO E DE CHÁ,

197 SAGRADA FAMÍLIA,

par de óleos sobre tela, escola francesa, séc. XVIII,
um com pequeno rasgão, restauros, pequenas faltas
na pintura, outro com pequena falta na pintura
Dim. - 37 x 55 cm
€ 7.000 - 10.500

Jorge III (1760-1820), mogno e folheado
de raiz de mogno, pernas caneladas, inglesas,
pequenos defeitos, vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 72,5 x 91 x 44 cm
€ 800 - 1.200

Lusíada, três esculturas em marfim, duas coroas em prata
de 750/1000, base em madeira com pés e aplicações de marfim,
vertente indo-portuguesa, séc. XVIII, faltas nos dedos
Dim. - 13 cm (Nossa Senhora)
€ 4.000 - 6.000

VENDIDO POR € 7.000

VENDIDO POR € 3.800

VENDIDO POR € 5.800

