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LEILÃO PRESENCIAL
ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE
MODERNA E CONTEMPORÂNEA
13 DE DEZEMBRO DE 2021 18H00

Exposição 

Rua Miguel Lupi 12 D, 1200-725 Lisboa

Horário 

Segunda-feira, 6, a Domingo, 12 de Dezembro,  

entre as 14h00 e as 20h00

Visitas

De acordo com as restrições em vigor

Licitação

• Presencial - de acordo com as restrições em vigor

• Ordem de Compra 

• Telefone 

• Online - www.cml.liveauctions.pt 

214
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Head of Department Pedro Maria de Alvim - Jur.
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Luísa Perry Vidal 
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Maria Luísa de Lucena

TESOURARIA | VENDEDORES E FORNECEDORES
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Diogo Wagner de Alvim
Maria Guimarães da Silva

TESOURARIA | COMPRADORES
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Rosário Azevedo
Helena Bairrão Oleiro
Alexandra Gameiro
Maria Guimarães da Silva

SHIPPING SUPPORT
shipping@cml.pt
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SET DESIGN | LOGÍSTICA 
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Head of Department Mariana Soares Mendes
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Tradução Paulo Fernandes

LEILÕES ONLINE
online@cml.pt

Head of Department Luís Costa Brandão
Inês Branco
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Rita Reynolds de Souza
Carolina Medeiros (Estagiária)
Fotografia Luís Sousa
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CONSERVAÇÃO & MANUTENÇÃO
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PERITOS
Head of Department Filipe Costa
Armas Antigas Eduardo Nobre
Arte Lusíada e Colonial Hugo Miguel Crespo
Arte Oriental Artur Ângelo
Livros e Manuscritos Pedro de Azevedo
Moedas e Artes Decorativas Luís Castelo Lopes
Pintura Portuguesa Gabriel Laranjeira Lopes
Pratas e Jóias Henrique Correia Braga/Sofia Ruival Ferreira
Relógios Cte. Luís Couto Soares/Pêndulo Real

CONSULTORES
Artes Plásticas Frederico Ramires
Arte Tribal Fernando Moncada
Brinquedos Frederico da Cunha
Mobiliário Pedro Madureira
Pintura Estrangeira Carlos Ramires
Uniformes Militares Pedro Soares Branco
Vinhos Francisco Peres
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Head of Department Filipe Costa
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Website e Aplicações Informáticas - ACL - Serviços de 
Informática, Lda.
Produção de Catálogos - SCRIBE - Produções Culturais, Lda.
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DEPÓSITO LEGAL
492528/21

Rua Miguel Lupi, 12 A/D • 1200-725 Lisboa • Portugal
Tel [+351] 213 954 781|  Fax [+351] 213 955 115
info@cml.pt | www.cml.pt
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A ABRIR

CAROS AMIGOS,

É com muito gosto que lhes apresentamos o catálogo do nosso Leilão Presencial 214, dedicado às Antiguidades
e Obras de Arte Moderna e Contemporânea: um leilão especial, de sessão única, abrangendo um conjunto
alargado de bens de particular qualidade, raridade e antiguidade, com destaque para a Pintura Portuguesa, para
o Livro Antigo e, em particular, para um biombo chinês de 12 folhas, reinado Kangxi (1662-1722).

Pintura - Autores Portugueses 

Alguns destaques

ARTUR LOUREIRO - 1853-1932 - “Na Avenida do Bom Jesus”, óleo sobre madeira, assinado (lote 208);•
JOSÉ MALHOA - 1855-1933 - “Senhora entre os vidros”, óleo sobre madeira, assinado e datado de 1926,•
(lote 115, capa); “Caminho do grego, óleo sobre tela, assinado e datado de 1922 (lote 209);

JOSÉ JÚLIO DE SOUSA PINTO - 1856-1939 - “Figura feminina”, óleo sobre tela, assinado (lote 212)•
(outros lotes: 62, 63 e 109);

HENRIQUE POUSÃO - 1859-1884 - “Cabeça de velho”, óleo sobre tela, assinado (lote 114);•
JOÃO VAZ - 1859-1931 - “Praia de Algés”, óleo sobre madeira, assinado (lote 210); (outros lotes: 63 A•
e 64);

CARLOS REIS - 1863-1940 - “Moinho do Ramal”, óleo sobre tela, assinado (lote 211); Natureza morta,•
óleo sobre tela, assinado (lote 213); Paisagem com casas e figuras, óleo sobre madeira, assinado
(lote 214);

FRANCIS SMITH - 1881-1961 - “La Corrida”, guache sobre papel, assinado e datado de 1927 (lote 131);•
(outros lotes: 264, 246 e 242); 

ALVES CARDOSO - 1883-1930 - “Pastor com rebanho na mata”, óleo sobre tela, assinado e datado de•
1921 (lote 207); Figura feminina com castanhas, óleo sobre tela, assinado e datado de 1912 (lote 108);

CARLOS BOTELHO - 1899-1982 - “Baixa” (executado no terraço do Hotel Mundial), óleo sobre tela,•
assinado (lote 247);

MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA - 1908-1992 - “Babel” ou “A Fernando Pessoa”, técnica mista sobre•
papel, assinada e datada de 1979 (lote 356);

JÚLIO RESENDE - 1917-2011 - “O gato da manhã”, óleo sobre tela, assinado e datado de 1996 (lote 354);•
(outros lotes: 255, 358 e 359);

MANUEL CARGALEIRO - N. 1927 - “Romaric”, óleo sobre tela, assinado e datado de 1972 (lote 129)•
(outros lotes: 360 e 253);

JULIÃO SARMENTO - 1948-2021 - “Pina (3)”, técnica mista sobre tela, assinada e datada de Cabriz, 1991•
(lote 355) (outros lotes: 140 e 147);

Pintura e Escultura - Autores Estrangeiros

Anunciação, Visitação, Natividade e Adoração dos Magos, quatro retábulos Renascentistas em madeira•
esculpida, policromada e dourada, Espanhóis, séc. XVI (1º terço) (lotes 75, 76, 77 e 78);

Nossa Senhora da Conceição, óleo sobre tela, escola Colonial Espanhola, séc. XVIII (lote 157);•
Quatro Estações - conjunto de 4 esculturas de grandes dimensões em mármore (198 cm), Europeias,•
séc. XX (lote 120);
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Livros raros e manuscritos - Lotes 270 a 315

INDEX | LIBRORVM PROHIBITORVM, [Lisboa: por Francisco Correa], Anno 1564. mense Octobre,•
volume constituído pela quinta edição portuguesa (de 1564) (lote 284);

MEJIA, Fernando de- ¶ Libro intitulado nobiliario perfeta | mente recopylado y ordenado por el on |•
rrado cauallero Feranto Mexia veyn- | te quatro de Jahen &c.- Seuilla: Pedro Brun [& ] Juã Gentil,
[1492] (lote 299);

PINTO, Fernão Mendes.- THE | VOYAGES | AND | ADVENTURES, | OF | Fernand Mendez Pinto,•
London: Printed by J. Macock, and are to be sold by Henry Herringman, 1663 (lote 310);

Cross-culture – lotes 167 a 205

Arte Indo-Portuguesa

Cristo crucificado, escultura em marfim de grandes dimensões (63,5 cm), parcialmente policromada,•
séc. XVIII (lote 188);

Contador de duas portas, teca, revestimento a sissó, marfim e placas de tartaruga colocadas sobre•
folha de ouro (lote 194);

Menino Jesus Bom Pastor sentado sobre coração, escultura em marfim policromado, séc. XVII/XVIII•
(lote 168);

Outras proveniências

Calvário, placa em marfim esculpido, Hispano-Filipina, séc. XVII/XVIII (lote 167);•

Porcelana Chinesa de exportação

Par de urnas com tampas, reinado Qianlong (17361795) (lote 39);•
Par de travessas recortadas “Folha de tabaco”, reinado Qianlong (1736-1795) (lote 152);•
Saleiros - com armas dos marqueses de Marialva, reinado Qianlong (1736-1795) (lote 41); com armas•
dos condes de Linhares, reinado Jiaqing (1796-1820) (lote 40); 

Pratas e Jóias – Lotes 380 a 398

Diversos

Biombo de doze folhas, Chinês, reinado Kangxi (1662-1722) (lote 100);•
Pistola de roda, Alemã, Nuremberga, circa 1590 (lote 12);•
Fidalgos no campo, painel barroco de 130 azulejos, Português, séc. XVIII (lote 21);•
Relógio de mesa musical “George Prior” (destinado ao mercado Turco), Jorge III (1760-1820), inglês,•
séc. XVIII (4º quartel) (lote 122); 
Relógio de mesa STEP[HE]n. RIMBAULT – LONDON, inglês, séc. XVIII (3º quartel) (lote 121);•
Conjunto de peças e tabuleiros de xadrez (lotes 316 a 323).•

LICITAÇÃO: 
presencial (com as restrições, designadamente de distanciamento, em vigor);•
ordem de compra;•
telefonicamente;•
online, durante a realização do leilão, através do nosso site dedicado www.cml.liveauctions.pt  •

Através da referida plataforma – em que se deve registar previamente, ainda que já esteja registado nos nossos
leilões online – é possível acompanhar este leilão presencial e licitar em directo, sem qualquer agravamento de
custos relativamente às formas tradicionais. 

Esperando ter o gosto de os receber em breve, presencial ou virtualmente, a todos desejamos desde já, com os
melhores cumprimentos, muito Boas Festas!

Pedro Maria de Alvim Miguel Cabral de Moncada
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LEILÕES ONLINE

1340 ARTE MODERNA & CONTEMPORÂNEA
29 de Novembro a 5 de Dezembro

1341 ANTIGUIDADES & OBJECTOS DE DECORAÇÃO
6 a 12 de Dezembro

MOBILIÁRIO & OBJECTOS DE DECORAÇÃO
7 a 13 de Dezembro1342
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“Tradição à Mesa - Vinhos e Receitas do Turf Club”, com prefácio de Virgílio Nogueiro Gomes, é uma obra profusamente ilustrada,
que descreve o culto da mesa, num dos clubes com maior tradição em Portugal. Foram convidados a participar nesta edição vinte
sócios do Turf Club. Os sócios participantes dividem-se em dezassete produtores de vinho, dois de azeite e um de figos. Todos
descrevem o historial das suas casas agrícolas, selecionam os seus vinhos e divulgam receitas inéditas cozinhadas e saboreados
nos ambientes únicos das suas quintas. Os vinhos de grande qualidade selecionados, representam a maior parte das regiões
vinícolas de Portugal. Dentro dos vinhos apresentados, dão-se a conhecer – os tintos, os brancos, os rosés e até os vinhos
generosos; alguns deles chamados vinhos de quinta. Para complementar esta associação dos vinhos á gastronomia, o Turf Club
contribuiu também com receitas únicas de pratos servidos no dia a dia aos seus sócios. O azeite e o figo também têm um
destaque nesta edição. Conforme escreve no prefácio Virgílio Nogueiro Gomes: “Um dos ingredientes mais importantes em
Portugal é, seguramente,
o azeite, que tem bons
exemplos no livro, assim
como os figos, tão
polivalentes para entradas
como para finalizar
uma refeição.”

Tudo isto poderá
encontrar e saborear
nesta obra de grande
formato com capa dura.

Título: “Tradição á mesa - Vinhos
e Receitas do Turf Club”

Prefácio: Virgílio Nogueiro Gomes

Autores: Vários

Fotografia: Vasco da Cunha
Monteiro e outros

Versão: Portuguesa

Formato: 27,5 cm x 29 cm

Nº páginas: 176

Papel: Couché

Acabamento: Capa dura

€45 (IVA incluído)
Portes € 6

novidade
www.scribe.pt

Tradição à Mesa
VINHOS E RECEITAS DO TURF CLUB
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LEILÃO

214
13 DEZ | 18h00
Sessão única
Lotes 1 - 398

16 CABRAL MONCADA LEILÕES 214 | 13 DE DEZEMBRO DE 2021

1 PULSEIRA COMEMORATIVA DA ENTRADA
DO REI D. MIGUEL EM LISBOA
metal dourado, decoração relevada com inscrição

22. F. - R. D. M. I. - 1828 (22 de Fevereiro - 

Rei D. Miguel I - 1828), Portuguesa, séc. XIX 

(2º quartel), amolgadelas, sinais de uso

Dim. - 4,5 x 7 cm

€ 200 - 300

COMMEMORATIVE BRACELET Of ThE ENTRy
Of KING D. MIGUEL I Of PORTUGAL IN LISBON
gilt metal, decoration en relief with the inscription

22. F. - R. D. M. I. - 1828 (22 February - King D.

Miguel I - 1828), Portuguese, 19th C. (2nd quarter),

bruises, signs of use
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2 RETRATO DE SENhOR
miniatura sobre marfim, moldura em ouro,

verso com grelha em ouro “Monograma -

GR” e cabelo entrançado, Europeia,

séc. XIX (1ª metade), sinais de uso,

pequena falha numa face do vidro., 

ouro sem marcas, ao abrigo do Decreto-

Lei nº 120/2017, de 15 de Setembro - art.

2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 7,5 x 6 cm

€ 400 - 600

PORTRAIT Of A GENTLEMAN
miniature on ivory, gold frame, 

back with “Monogram - GR” gilt grid

and braided hair, European, 19th C.,

signs of use, minor fault on the face 

of the glass., unmarked gold, pursuant

to Decreto-Lei no. 120/2017, of 15

September - art. 2, paragraph 2,

subparagraph c)
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3 CAIXA DE ChÁ OCTOGONAL
Jorge III (1760-1820), sândalo integralmente revestido 

a marchetaria de pau-cetim, raiz de nogueira e mogno

“Medalhões ovais”, dois medalhões com cercadura

“Folhas e bagas”, topos do corpo e da tampa faixeados 

a ébano, ferragens em metal, Inglesa, pequenas faltas 

na marchetaria, interior vazio

Dim. - 12 x 21,2 x 11,8 cm

€ 700 - 1.050

AN OCTAGONAL TEA BOX
George III (1760-1820), sandalwood fully coated with

satinwood marquetry, burr-walnut and mahogany “Oval

medallions, two with leaves and berries borders”, ebony

body and cover tops, metal mounts, English, minor

marquetry faults, empty interior 4 CAIXA DE ChÁ OCTOGONAL
Jorge III (1760-1820), casquinha integralmente

revestida a marchetaria de pau-cetim, mogno e

madeira tingida de verde “Medalhões ovais

com concha e flores”, topos do corpo e da

tampa ebanizados, protecção da entrada da

chave em osso, ferragens em metal, Inglesa,

pequenas faltas na marchetaria, interior vazio

Dim. - 12,4 x 17,8 x 10,3 cm

€ 600 - 900

AN OCTAGONAL TEA BOX
George III (1760-1820), Scots pine entirely lined

with satinwood, mahogany and green-dyed

wood marquetry “Oval medallions with shell

and flowers”, ebonised body and cover tops,

metal mounts, English, minor marquetry faults,

empty interior
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5 CARRO - CIJ - ALfA ROMEO P2
metal, folha litografada a bordeaux,

borracha, chave original, corda a

funcionar, Francês, faltas e defeitos,

falhas na litografia, bancos e volante

repintados, falta do tampão de

gasolina do depósito junto à grelha da

frente, marcado no verso MADE IN

FRANCE, fabricado pela Compagnie

Industrielle du Jouet - CIJ

Dim. - 15,5 x 53 x 18,5 cm

€ 2.500 - 3.750

A CAR - CIJ - ALfA ROMEO P2
metal, lithographed burgundy

sheet, rubber, original key,

winding is working, French, 

faults and defects, faults on the

lithograph, repainted seats and

steering wheel, missing gas cap

on the tank next to the front

grille, marked on the back MADE

IN FRANCE, manufactured by

Compagnie Industrielle du Jouet 

- CIJ
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7 fARDA COMPLETA DE MOTORISTA
lã, algodão, cabedal e metal prateado,

composto por casaco verde escuro, calças,

colete vermelho, boné e botas altas, botões

em metal prateado relevado “Coronel de

visconde”, Portuguesa, séc. XX, marcada

ANTIGA CASA TEÓFILO - ARTIGOS

MILITARES - RUA BARROS QUEIROZ, 41-45

- LISBOA, sinais de uso

Dim. - (casaca) 50 x 77 cm; (calças) 105 cm

€ 150 - 225

Proveniência: viscondes da Córte.

A ChAUffEUR’S fULL UNIfORM
wool, silver metal, leather, cotton, composed

of dark green coat, trousers, red vest, cap

and high boots, silvered metal buttons en

relief with viscount’s coronet, Portuguese,

20th C., signs of use, marked ANTIGA CASA

TEÓFILO - ARTIGOS MILITARES - RUA

BARROS QUEIROZ, 41-45 - LISBOA

6 fARDA COMPLETA DE MOTORISTA
lã, algodão, cabedal e metal prateado,

composto por casaco verde escuro, calças,

colete vermelho, boné e botas altas, botões

em metal prateado relevado “Coronel de

visconde”, Portuguesa, séc. XX, marcada

ANTIGA CASA TEÓFILO - ARTIGOS

MILITARES - RUA BARROS QUEIROZ, 41-45

- LISBOA, sinais de uso

Dim. - (casaca) 50 x 77 cm; (calças) 105 cm

€ 150 - 225

Proveniência: viscondes da Córte.

A fULL ChAUffER UNIfORM
wool, silvered metal, leather,

cotton, consisting of dark green

coat, trousers, red vest, cap and tall

boots, silvered metal buttons ren

relief with viscount’s coronet,

Portuguese, 20th C., signs of use,

marked ANTIGA CASA TEÓFILO -

ARTIGOS MILITARES - 

RUA BARROS QUEIROZ, 

41-45 - LISBOA
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8 fARDA COMPLETA DE COChEIRO
lã, algodão, cabedal e metal prateado,

composto por casaca azul escura, calção,

meias altas brancas, luvas brancas,

cartola, sapatos de fivela, botões em

metal prateado relevado “Coronel de

visconde”, Portuguesa, séc. XX, casaco

marcado MOREIRA - RUA AUGUSTA

LISBOA, cartola marcada A. ROXO -

LISBOA, sapatos marcados DUQUE -

FÁBRICA DE CALÇADO E CARTEIRAS -

RUA DA MADALENA, 225 - 2º E. 

LISBOA, pequenos defeitos, 

sinais de uso

Dim. - (casaca) 48 x 105 cm; 

(calção) 73 cm

€ 200 - 300

Proveniência: viscondes da Córte.

9 fARDA COMPLETA DE COChEIRO
lã, algodão, cabedal e metal prateado,

composto por casaca azul escura, calção,

meias altas brancas, luvas brancas, cartola

e sapatos de fivela, botões em metal

prateado relevado “Coronel de visconde”,

Portuguesa, séc. XX, casaco marcado

MOREIRA - RUA AUGUSTA, 275-1º -

LISBOA, cartola marcada A. ROXO -

LISBOA, sapatos marcados DUQUE -

FÁBRICA DE CALÇADO E CARTEIRAS -

RUA DA MADALENA, 225 - 2º E. LISBOA,

pequenos defeitos, sinais de uso

Dim. - (casaca) 48 x 105 cm; 

(calção) 73 cm

€ 200 - 300

Proveniência: viscondes da Córte.

COAChMAN’S fULL UNIfORM
wool, silvered metal, leather, cotton,

composed of coat, shorts, white high

socks, white gloves, top hat, buckled

dark blue shoes, buttons with

viscount’s coronet, Portuguese, 20th C.,

minor defects, signs of use, marked

“Moreira” rua Augusta Lisboa/”Fabrica

de Calçado e Carteiras Duque”/ A.

Roxo Lisboa

A COAChMAN’S fULL UNIfORM
wool, silver metal, leather, cotton,

composed of dark blue jacket,

shorts, white high socks, white

gloves, top hat and buckled shoes,

silvered metal buttons en relief

with viscount’s coronet,

Portuguese, 20th C., minor defects,

signs of use, jacket marked

MOREIRA - RUA AUGUSTA

LISBOA, top hat marked A. ROXO -

LISBOA, shoes marked DUQUE -

FÁBRICA DE CALÇADO E

CARTEIRAS - RUA DA MADALENA,

225 - 2º E. LISBOA
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10 UNIfORME PARA DIGNITÁRIO CIVIL, CIRCA 1870-1910
lã com galões em fio metálico dourado, calça azul ferrete agaloada

a fio de ouro, calça branca com descrição semelhante, chapéu

bicórnio, caixa original em folha de Flandres, Português, 

séc. XIX/XX, casaca marcada A. ROXO - LISBOA,

pequenas faltas e defeitos, sinais de uso

Dim. - (casaca) 47 x 90 cm; (calças) 105 cm

€ 400 - 600

CIVIL DIGNITARy UNIfORM,
CIRCA 1870-1910
wool with gilt metallic thread

trimming, blue trousers with

gold thread trimming, white

trousers with simillar

decoration, bicorn hat,

original tinplate box,

Portuguese, 19th/20th C.,

marked A. ROXO - LISBOA,

minor faults and defects,

signs of use
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11 ESPINGARDA DE PEDERNEIRA DE MIQUELETE
ferro, aço e madeira, fecharia de pederneira de miquelete,

coronha e corpo da arma revestidos a placas de ferro gravado

“Motivos vegetalistas e figuras simbólicas”, guarda-mato com

longa «cauda», embutidos prateados e uma punção de

armeiro embutida, punção que se repete numa das faces do

cano próximo da caçoleta, fita do cano com legenda gravada,

cano fixado à coronha com braçadeiras de prata gravada,

Albanesa, séc. XIX, pequenos defeitos, marcada, pratas sem

marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro

- art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 165 cm

€ 400 - 600

A MIQUELET fLINT RIfLE
iron, steel and wood, Miquelet flint closing, stock and body 

of the weapon covered with iron plaques engraved with “Plant

motifs and symbolic figures”, trigger guard with a long “tail”,

silver inlays and an inlaid armorer’s stamp, a stamp that is

repeated in one of the sides of the barrel, close to the fire-pan,

barrel aim with engraved caption, barrel fixed to the stock with

engraved silver clamps, 19th C., minor defects, Albanian.

marked, unmarked silver, pursuant to Decreto-Lei 120/2017, 

of 15 September - art. 2, paragraph 2, subparagraph c)
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A whEELLOCK PISTOL, CIRCA 1590
Steel, iron, wood, mother of pearl and staghorn,

black inlaid decoration  “Fruits, flowers, oak leaves,

masks of demons and hunting scene with hound

chasing a deer”, central panel with a «lansquenett»

figure surmounted by an AT monogram, German, 16th

C. (final), small restoration on the inlaid, gluing on the

finial, minor faults on mother-of-pearl, broken part of

the rod, wheel closure with Nuremberg city hallmark

and another with fleur-de-lis topped with letters,

octagonal barrel with Nuremberg hallmarks and

gunsmith’s initials HD
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12 PISTOLA DE RODA, CIRCA 1590
aço, ferro, madeira, madrepérola e chifre de veado,

decoração incisa a negro “Frutos, flores, folhas de

carvalho, mascarões de demónios e cena de caça

com cão perseguindo um veado”, painel central

com figura de «lansquenete» encimada por

monograma AT, Alemã - Nuremberga, séc. XVI

(final), pequenos restauros nos embutidos, colagem

no pomo, pequenas faltas na madrepérola, parte de

vareta quebrada, fecharia de roda com punção de

aceitação de cidade de Nuremberga e outra com

flor de lis encimada por letras, cano oitavado com

punções de Nuremberga e iniciais do armeiro HD

Dim. - 56,5 cm

€ 6.000 - 9.000
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13 PRATO fUNDO
faiança de Manises, decoração a cobre dita de

«reflexos» “Pássaro e flores”, Hispano-Árabe, séc. XVII,

esbeiçadelas, faltas no vidrado do bordo, desgaste no

vidrado

Dim. - 39 cm

€ 700 - 1.050

Nota: vd. PINEDO, Concepcion; VIZCANO, Eugenia - 

“La Ceramica de Manises en la Historia”. Madrid:

Editorial Everest, S.A, 1979, pp. 94-99.

14 PRATO
faiança de Manises, decoração a cobre dita de

«reflexos» “Pássaro e flores”, Hispano-Árabe,

séc. XVII, restauro na aba, pequenos cabelos,

esbeiçadelas,  faltas no vidrado

Dim. - 39,5 cm

€ 700 - 1.050

Nota: vd. PINEDO, Concepcion; VIZCANO,

Eugenia - “La Ceramica de Manises en la

Historia”. Madrid: Editorial Everest, S.A, 1979,

pp. 94-99.

A DEEP DISh
faience of Manises, copper decoration known

as «reflections» “Bird and flowers”, Hispano-

Arabic, 17th C., rim restoration, small hairlines,

chipping, faults on the glaze

A DEEP DISh
faience of Manises, copper decoration known as

«reflections» “Bird and flowers”, Hispano-Arabic, 17th C.,

chipping, faults on the edge glaze, wear on the glaze
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15 BACIA
faiança da Real Fábrica de Louça, ao Rato, decoração

policromada “Paisagem oriental”, interior da aba com “Flores”,

plano do bordo com “Axadrezado”, Portuguesa, séc. XVIII 

(4º quartel), restauro na aba, cabelos, marcada FR

Dim. - 13,8 x 44,5 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: etiqueta da colecção Alfredo Guimarães colada no verso.

Integrou a exposição “Real Fábrica de Louça, ao Rato”,

encontrando-se reproduzida no respectivo catálogo. Lisboa:

Instituto Português de Museus, 2003, p. 338, nº 133.

A BASIN
faience of the Real Fábrica de Louça, ao Rato,

polychrome decoration “Oriental landscape”,

interior of the flap with “Flowers”, “Checkered”

border plan , Portuguese, 18th C. (4th quarter),

restoration on the flap, hairline, marked FR
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16 PRATO
faiança, decoração de «Contas» a azul e vinoso

“Ave”, Português, séc. XVII (2ª metade), cabelo

grande, faltas no vidrado, esbeiçadelas, craquelé

Dim. - 31,5 cm

€ 600 - 900

Nota: prato representado em MONCADA, Miguel

Cabral de - Faiança Portuguesa - séc. XVI a XVIII.

Lisboa: SCRIBE, 2008, p. 117, nº 115

A DISh
faience, decoration of blue «Beads» and vinous

“Bird”, Portuguese, 17th C. (2nd half), big hairline,

faults on the glaze, chipping, craquelé
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17 TOMÁS BRUNETTO (DIR. 1767-1771)
“ARLEQUIM/PIERROT”
escultura em faiança da Real Fábrica 

de Louça, ao Rato, decoração policromada 

- “O trajo apresenta-se dividido em duas

partes: do lado esquerdo do observador 

é constituído por losangos coloridos 

e do lado direito por tecido liso. Consoante 

a posição da figura representada 

é Arlequim (à esquerda) ou Pierrot 

(à direita)”, Portuguesa, pequena falta 

no chapéu, marcada FR TB

Dim. - 12,5 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: integrou a “Exposição de Cerâmica

Ulissiponense - dos fins do século XVI aos

princípios do século XIX”, realizada no

Museu Municipal de Lisboa”, encontrando-

se identificada e fotografada no respectivo

catálogo. Lisboa: Câmara Municipal de

Lisboa, 1936, p. 27, nº 124, e estampa s/n; 

e a exposição “Real Fábrica de Louça, 

ao Rato”, encontrando-se reproduzida 

no respectivo catálogo - Lisboa: Instituto

Português de Museus, 2003, p. 256, nº 70,

onde se refere que “A Peça retoma uma

figura modelada de Johan Joachim

Käendler realizada para a Manufactura de

Porcelana de Meissen, em 1736. Em 8 de

Maio de 1771 foi vendida a fiado a Joaquim

Inácio Cruz «1 figura pintada de cores» -

$480 réis […]. Peça única, sendo

desconhecidos outros exemplares de outras

das figuras carismáticas da «Commedia

Dell’ Arte» produzidas pela Real Fábrica 

de Louça, tudo indica tratar-se de uma

peça de ensaio, sem continuidade na

produção corrente. Em 1934, Gustavo de

Matos Sequeira, na p. 94 da sua obra

«Depois 

do Terramoto», vol. IV, refere-a como sendo

da colecção Dr. Álvaro Teixeira”. 

“hARLEQUIN/PIERROT”
faience sculpture of the Real Fábrica de 

Louça ao Rato, polychrome decoration 

- “The costume is divided into two parts: 

on the viewer’s left side it is made up of

coloured rhombuses and on the right side

by plain fabric. Depending on the position

of the figure represented, it is Harlequin

(left) or Pierrot (right), Portuguese, minor

fault on the hat, marked FR TB
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18 POTE
faiança, decoração de «Faixa

Barroca» a azul e vinoso “Flores”,

Português, séc. XVII (2ª metade),

craquelé, pequenas faltas no

vidrado, algumas delas de fabrico

Dim. - 24 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: vd. MONCADA, Miguel

Cabral de - “Faiança Portuguesa -

séc. XVI a XVIII”. Lisboa: SCRIBE,

2008, p. 99, nº 90.

A POT
faience, blue and vinous decoration

«Baroque Strip» and “Flowers”,

Portuguese, 17th C. (2nd half), craquelé,

minor faults on the glaze, some of them

manufacturing faults
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19 POTE
faiança, decoração de «Faixa

Barroca» a azul “Paisagem com

aves, arbustos e flores”,

Português, séc. XVII (2º quartel),

pequenas faltas no vidrado,

esbeiçadelas na base

Dim. - 30 cm

€ 4.000 - 6.000

Nota: vd. MONCADA, Miguel

Cabral de - “Faiança Portuguesa -

séc. XVI a XVIII”. Lisboa: SCRIBE,

2008, p. 99, nº 90.

A POT
faience, blue «Baroque strip»

decoration “Landscape with birds,

bushes and flowers”, Portuguese,

17th C. (2nd quarter), minor faults on

the glaze, chipping on the base
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20 ALBARRADA COM DOIS GOLfINhOS
painel barroco de 36 azulejos, decoração a azul, Português, séc. XVIII

(1ª metade), alguns azulejos partidos e colados, pequenos restauros,

faltas no vidrado, colocados sobre suporte de madeira

Dim. - (azulejos) 86 x 86 cm

€ 1.400 - 2.100

ALBARRADA wITh TwO DOLPhINS
36-tile baroque panel, blue decoration, Portuguese, 18th C. (1st half),

16 broken and glued tiles, small restoration, faults on the glazing,

placed on a wooden support

214_1.qxp_183  02/12/21  14:05  Página 32



CABRAL MONCADA LEILÕES 214 | 13 DE DEZEMBRO DE 2021 33

21 fIDALGOS NO CAMPO
painel barroco de 130 azulejos, decoração a azul, cercadura

com dupla ida de azulejos “Escudos, anjos e colunas com

mascarões”, Português, séc. XVIII (2º quartel), pequenos

restauros, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 140 x 176 cm

€ 4.000 - 6.000

NOBLEMEN IN ThE COUNTRySIDE
130 tile baroque panel, blue decoration, border with double-

row of tiles “Shields, angels and columns with grotesque

masks”, Portuguese, 18th C. (2nd quarter), small restoration,

minor faults and defects
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23 BUfETE DE ENCOSTAR
pau-santo, tampo de vinhático, frisos

tremidos, pernas e travejamento

torneados, ferragens em bronze

recortado e vazado, Português, séc. XVIII,

pequenos defeitos, pequenos vestígios de

insectos xilófagos (tratados)

Dim. - 78 x 108 x 67 cm

€ 900 - 1.350

A CENTRE TABLE
Brazilian rosewood, Brazilian mahogany

top, ripple moulded friezes, turned legs

and stretchers, scalloped and pierced

bronze mounts, Portuguese, 18th C.,

structure with traces of wood insects

A PAIR Of ARMChAIRS
carved walnut, carved and

pierced headbands, turned

legs and stretchers, leather

seats and backrests

embossed with studs

“Coat of arms” - full shield

with double-headed eagle

and border; helmet and

crest: bird, Portuguese,

17th C. (4th quarter),

minor defects, traces of

wood insects

22 PAR DE CADEIRÕES DE BRAÇOS
nogueira com entalhamentos, testeiras entalhadas e vazadas,

pernas e travejamento torneados, assentos e espaldares em

couro lavrado com pregaria “Brasão” - escudo pleno com águia

bicéfala e bordadura; elmo e timbre: ave, Portugueses, séc. XVII

(4º quartel), pequenos defeitos, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 110 x 57 x 63 cm

€ 1.200 - 1.800

Nota: vd. PROENÇA, José António - “A colecção de mobiliário

do Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães”. Cascais:

Câmara Municipal de Cascais, 2009, pp. 62 e 63, cat. 2.
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24 BUfETE
pau-santo, bordo do tampo e frente da gaveta

com tremidos, apoios do tampo entalhados,

pernas e travejamento torneados, ferragens em

bronze recortado e vazado, bordo do tampo com

cantoneiras, Português - Açores, séc. XVII,

pequenos restauros, pequenas faltas e defeitos,

falta de uma cantoneira e de parte de duas outras

Dim. - 74 x 87 x 58 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. MARTINS, Francisco Ernesto de Oliveira -

“Mobiliário Açoriano - elementos para o seu

estudo”. Angra do Heroísmo: Direcção Regional

dos Assuntos Culturais, 1981, pp. 157-169.

A CENTRE TABLE
Brazilian rosewood, ripple moulded top edge and

drawer front, carved top supports, turned legs and

stretchers, scalloped and pierced bronze mounts,

top edge with corner brackets, Portuguese -

Azores, 17th C., small restoration, minor faults and

defects, missing of a corner bracket and part of

two others

25 MESA DE ENCOSTAR
pombalina, pau-santo,

ferragens recortadas 

em metal amarelo,

Portuguesa, séc. XVIII 

(3º quartel), pequenos

restauros, tardoz partido e

a necessitar de restauro, 

marcas de verniz escorrido,

pequenos defeitos, 

vestígios de insectos

xilófagos

Dim. - 84 x 96 x 49 cm

€ 700 - 1.050

A SIDE TABLE
Pombaline, Brazilian

rosewood, scalloped brass

mounts, Portuguese, 

18th C. (3rd quarter), 

small restoration, 

back needing restoration,

varnish marks, minor

defects, traces 

of wood insects
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26 CÓMODA
D. Maria I (1777-1816), pau-santo, tampo de sicupira

debruado a pau-santo, ilhargas com embutidos de

espinheiro, pés entalhados, ferragens em bronze

relevado e dourado, Portuguesa, restauros, defeitos

no tampo, pequenas faltas e defeitos, vestígios de

insectos xilófagos

Dim. - 96 x 127 x 65 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. PROENÇA, José António - “A colecção de

mobiliário do Museu-Biblioteca Condes de Castro

Guimarães”. Cascais: Câmara Municipal de Cascais,

2009, pp. 138 e 139, cat. 30.

A COMMODE
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816), Brazilian

rosewood, Brazilian chestnut top surrounded with

Brazilian rosewood, sides with thornbush inlays,

carved feet, gilt bronze mounts, Portuguese, small

restorations, small defects
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27 MESA
filipina, pau-santo e faixeado 

de pau-santo com filetes de marfim

“Losangos”, pernas e traves laterais

recortadas, traves frontal e traseira

torneadas, ferragens em ferro,

Portuguesa, séc. XVII (2º quartel),

restauros, pequenas faltas e defeitos,

fundos das gavetas refeitos

Dim. - 79,5 x 109,5 x 74,5 cm

€ 3.000 - 4.500

Nota: vd. “Mobiliário nas colecção

particulares de Arouca”. Arouca:

Associação para a Defesa da Cultura

Arouquense/Museu de Aveiro, 1986,

p. 23, nº 9.

A TABLE
Philipine, Brazilian rosewood 

and Brazilian rosewood veneer with

ivory fillets “Lozenges”, scalloped

legs and side stretchers, turned front

and rear stretchers, iron mounts,

Portuguese, 17th C. (2nd quarter),

restoration, minor faults and defects,

bottoms of drawers remade
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28 MESA DE JOGO COM SISTEMA DE «CONCERTINA»
D. João V (1706-1750)/D. José (1750-1777), pau-santo com

entalhamentos, pés de «garra-e-bola», interior forrado a

feltro verde, Portuguesa, pequenos restauros, pequenas

faltas e defeitos, tábua do fundo posterior e com vestígios

de insectos xilófagos, falta dos quatro rodízios

Dim. - (fechda) 74 x 47 x 95,5 cm

€ 7.000 - 10.500

Nota:vd. MENDES, Mariana Soares - “Mesas de Jogo

Rococó e Neoclássicas em Portugal (1750-1820)”. 

Lisboa: SCRIBE, 2010, p. 100, figs. 19 e 20.

A GAME TABLE wITh «CONCERTINA» SySTEM
D. João V, King of Portugal (1706-1750)/D. José I, 

King of Portugal (1750-1777), carved Brazilian rosewood,

“claw-and-ball” feet, interior lined with green felt,

Portuguese, small restoration, small faults and defects,

posterior bottom board with traces of wood insects, 

four casters missing
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29 MESA DE JOGO COM SISTEMA DE «CONCERTINA»
D. João V (1706-1750)/D. José (1750-1777), pau-santo com

entalhamentos, pés de «garra-e-bola», interior forrado a feltro verde,

Portuguesa, uma dobradiça da concertina partida encontrando-se

o sistema desse lado solto, pequenos restauros, pequenas faltas 

e defeitos, falta dos quatro rodízios

Dim. - (fechada) 74 x 96 x 45,5 cm

€ 7.000 - 10.500

Nota: vd. MENDES, Mariana Soares - “Mesas de Jogo Rococó 

e Neoclássicas em Portugal (1750-1820)”. Lisboa: SCRIBE, 2010, 

p. 100, figs. 19 e 20.

A GAME TABLE wITh CONCERTINA SySTEM
D. João V, King of Portugal (1706-1750)/D. José I, King of Portugal

(1750-1777), carved Brazilian rosewood, “claw-and-ball” feet, green

felt lined interior, Portuguese, a broken concertina hinge making the

sistem loose, small restorations,  small faults and defects, signs of use,

four casters missing
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30 PAR DE CADEIRAS
D. José (1750-1777), nogueira com entalhamentos

dourados, Portuguesas, restauros, pequenas faltas,

restauros no dourado, vestígios de insectos

xilófagos, estofos não originais

Dim. - 110 x 66 x 57 cm

€ 1.200 - 1.800

Nota: vd. PINTO, Augusto Cardoso; NASCIMENTO,

J. F. da Silva - “Cadeiras Portuguesas”. Lisboa:

Edição dos autores, 1998, estampa CII, fig. 216.

31 CADEIRÃO DE BRAÇOS
D. José (1750-1777), pau-santo com entalhamentos,

Português, pequenos vestígios de insectos

xilófagos, pequenos restauros, espaldar e assento

estofados a tecido adamascado não original

Dim. - 112 x 71,5 x 61 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: vd. PINTO, Augusto Cardoso; NASCIMENTO,

J. F. da Silva - “Cadeiras Portuguesas”. Lisboa:

Edição dos autores, 1998, estampa LXXVII, fig. 154.

AN ARMChAIR
D. José I, King of Portugal (1750-1777), carved

Brazilian rosewood, Portuguese, minor traces of

wood insects, small restoration, backrest and seat

upholstered with non-original damask fabric

A PAIR Of ChAIRS
D. José I, King of Portugal

(1750-1777), walnut with

gilt carvings, Portuguese,

restoration, minor faults,

restoration on the gilding,

traces of wood insects,

non-original upholstery
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D. João V (1706-1750)/D. José (1750-

1777), nogueira com entalhamentos

dourados, saial vazado, pés de

«garra-e-bola», ferragens em bronze

relevado e dourado, Portuguesa,

queimadura no tampo, restauros,

pequenas faltas e defeitos,

entalhamentos avivados com

dourado não original, vestígios de

insectos xilófagos

Dim. - 82,5 x 130 x 66 cm

€ 1.000 - 1.500

A SIDE TABLE
D. João V, King of Portugal (1706-

1750)/D. José I, King of Portugal

(1750-1777), walnut with gilt

carvings, pierced skirt, “claw-and-

ball” feet, gilt bronze mounts en

relief, Portuguese, burnt top,

restoration, minor faults and defects,

carvings rekindled with non-original

gilding, traces of wood insects

32 MESA DE ENCOSTAR
D. João V (1706-1750)/D. José (1750-1777), madeira pintada com

entalhamentos dourados, pés de «garra-e-bola», ferragens em bronze

recortado e gravado, Portuguesa, restauros, faltas na pintura,

pequenos defeitos, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 80 x 105 x 55,5 cm

€ 800 - 1.200

A SIDE TABLE
D. João V, King of Portugal

(1706-1750)/D. José I, King of

Portugal (1750-1777), painted

wood with gilt carvings, 

“claw-and-ball” feet, scalloped

and engraved bronze mounts,

Portuguese, restoration, faults

on the painting, minor defects,

traces of wood insects
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34 CONJUNTO DE QUATRO CADEIRAS
D. João V (1706-1750)/D. José (1750-1777),

nogueira com entalhamentos dourados, tabelas

recortadas e vazadas, Portuguesas, restauros,

pequenas faltas e defeitos, estofos não originais,

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 118 x 42 x 46 cm

€ 800 - 1.200

A SET Of fOUR ChAIRS
D. João V, King of Portugal (1706-1750)/D. José I,

King of Portugal (1750-1777), walnut with gilt

carvings, scalloped and pierced back splats,

Portuguese, restoration, minor faults and defects,

non-original upholstery, traces of wood insects

35 MESA DE JOGO COM GAVETA
D. Maria I (1777-1816), pau-santo e folheado 

de pau-santo, marchetaria de pau-santo e espinheiro,

ferragens em latão dourado, Portuguesa, restauros,

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 77 x 88 x 44 cm

€ 600 - 900

Nota: vd. MENDES, Mariana Soares - “Mesas de Jogo

Rococó e Neoclássicas em Portugal (1750-1820)”.

Lisboa: SCRIBE, 2010, p. 127, fig. 33.

A GAME TABLE wITh DRAwER
D. Maria I, Queen of Portugal

(1777-1816), Brazilian rosewood

and Brazilian rosewood veneer,

Brazilian rosewood and hornbush

marquetry, gilt brass mlounts,

Portuguese, restoration, traces 

of wood insects
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36 PAPELEIRA
D. José (1750-1777)/D. Maria I (1777-1816),

pau-santo, pés e saiais entalhados, interior

com porta, gavetas e escaninhos,

Portuguesa, restauros, pequenos defeitos,

interiores das pequenas gavetas superiores

do interior refeitos, ferragens não originais

em bronze relevado e dourado

Dim. - 110 x 128 x 63 cm

€ 2.400 - 3.600

Nota: vd. FREIRE, Fernanda Castro -

“Mobiliário - volume II”. Lisboa: Fundação

Ricardo do Espírito Santo Silva, 2001, 

pp. 126 e 127.

A BUREAU
D. José I, King of Portugal (1750-1777)/D.

Maria I, Queen of Portugal (1777-1816),

Brazilian rosewood, carved  feet and skirts,

interior with door, drawers and pigeon

holes, Portuguese, restoration, minor

defects, interiors of the small upper

drawers in the interior redone, non-original

gilt bronze mounts en relief
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37 CÓMODA
D. José (1750-1777), pau-santo com

entalhamentos, tampo em sicupira vermelha,

saial vazado, ferragens em bronze relevado,

Portuguesa, pequenos restauros

Dim. - 90,5 x 126 x 61 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: vd. PROENÇA, José António -

“Mobiliário da Casa-Museu Dr. Anastácio

Gonçalves”. Lisboa: Instituto Português de

Museus, 2002, p. 105, nº 35.

A COMMODE
D. José I, King of Portugal (1750-1777),

carved Brazilian rosewood, red Brazilian

chestnut, pierced skirt, bronze mounts en

relief, Portuguese, small restoration
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38 ARMÁRIO LIVREIRO
Jorge IV (1820-1830), mogno 

e marchetaria de raiz de mogno, raiz

de pau-santo e pau-cetim, corpo

superior com vidros, cimalha com

«grega», interior do corpo inferior

com duas gavetas na base, Inglês,

pequenas faltas e defeitos

Dim. - 230 x 118 x 56.5 cm

€ 1.200 - 1.800

Nota: vd. ANDREWS, John - “British

Antique Furniture - Price Guide &

Reasons for Values”. Londres: Antique

Collectors’ Club, 1989, pp. 250-251.

A BOOKCASE
George IV (1820-1830), mahogany and

burr-mahogany, burr-Brazilian

rosewood and satinwood marquetry,

glazed upper body, “Greek meanders”

cornice, interior of the lower body

with two drawers at the base, English,

signs of use, minor faults and defects
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39 PAR DE URNAS COM TAMPAS
porcelana chinesa de exportação,

decoração policromada “Amores

pastoris”, reinado Qianlong 

(1736-1795), ínfimas esbeiçadelas,

desgaste no dourado

Dim. - 32,5 cm

€ 14.000 - 21.000

Nota: exemplar idêntico, com

decoração diversa, encontra-se

representado em HOWARD, David

Sanctuary - “Armorial Chinese

Porcelain”. London: Faber, 1974, vol.

II, p. 773, w 12; prato com decoração

idêntica encontra-se representado em

HERVOUET, François et Nicole;

BRUNEAU, Yves - “La Porcelaine des

Compagnies des Indes à Décor

Occidental”. Paris: Flammarion, 1986,

p. 166, fig. 7. 74.

Decoração segundo pintura de

François Boucher (1703-1770),

datável de 1738, a qual se encontra

exposta no Hôtel de Soubise, Paris.

A PAIR Of URNS wITh COVERS
Chinese export porcelain, “The

Gallant Shepherd” polychrome

decoration, Qianlong reign (1736-

1795), small chips, wear to the gilt
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41 SALEIRO RECORTADO
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada

com armas de D. Diogo José Vito de Meneses Noronha

Coutinho (1739-1803), 5º marquês de Marialva, 

reinado Qianlong (1736-1795)

Dim. - 3,5 x 7,5 x 7 cm

€ 2.800 - 4.200

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana Chinesa ao

Tempo do Império - Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores,

2007, p. 167; SANTOS, A. Varela - “Portugal na Porcelana 

da China: 500 Anos de Comércio”. Lisboa: Artemágica,

2009, vol. III, pp. 922-931, encontrando-se representado 

um exemplar semelhante na p. 930; e DIAS, Pedro - 

“Heráldica Portuguesa na Porcelana da China Qing”. 

Lisboa: Fundação Macau, 2014, pp. 150-155.

A SCALLOPED SALT CELLAR
Chinese export porcelain, polychrome decoration 

with coat of arms of D. Diogo José Vito de Meneses

Noronha Coutinho (1739-1803), 5th marquis of Marialva,

Qianlong period (1736-1795)

40 SALEIRO OVAL
porcelana Chinesa de exportação, decoração a dourado com

armas de D. Rodrigo Domingos de Sousa Coutinho (1745-1812) 

- 1º conde de Linhares, reinado Jiaqing (1796-1820), 

pequenas faltas no vidrado

Dim. - 3,5 x 10,5 x 7,5 cm

€ 4.000 - 6.000

Nota: reproduzido em SANTOS, A. Varela - “Portugal na

Porcelana da China - 500 Anos de Comércio” - volume IV.

Lisboa: Artemágica, 2010, p. 1235. 

Vd. Castro, Nuno de - “A Porcelana Chinesa ao Tempo do

Império - Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007, p. 184; 

e DIAS, Pedro - “Heráldica Portuguesa na Porcelana da China

Qing”. Lisboa: Fundação Macau, 2014, pp. 270-271.

AN OVAL SALT CELLAR
Chinese export porcelain, gilt decoration with the coat 

of arms of D. Rodrigo Domingos de Sousa Coutinho (1745-1812)

- 1st Count of Linhares, Jiaqing period (1796-1820), minor faults

on the glaze
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42 TERRINA OVAL COM TRAVESSA
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada e dourada “Pavões”,

pegas relevadas “Cabeça de javali”, pomo 

da tampa relevado “Romã”, reinado Qianlong

(1736-1795), pequeno cabelo no corpo 

da terrina, ligeiras faltas nas extremidades,

pequenas esbeiçadelas, pequena falta 

no vidrado, desgaste na decoração

Dim. - (terrina) 19 x 36,5 x 23,5 cm;

(travessa) 4,5 x 39 x 3,6 cm

€ 3.000 - 4.500

Nota: decoração idêntica a um dos serviços

de mesa que pertenceu ao Rei D. José e que

o Rei D. João VI levou para o Brasil, que se

encontrava na Real Fazenda de Santa Cruz,

Rio de Janeiro - vd. CASTRO, Nuno de - 

“A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império -

Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007,

p. 274; e VEIGA, Jorge Getúlio - “Chinese

Export Porcelain in Private Brasilian

Collections”. London: Han-Shan Tang,

1989, p. 199, nº 171.

AN OVAL TUREEN wITh STAND
Chinese export porcelain,

polychrome and gilt decoration

“Peacocks”, handles en relief 

“Boar head”, cover finial en relief

“Pomegranate”, Qianlong period

(1736-1795), hairline on the tureen

body, fault at the end of the

handles, small chips on the cover

finial, minor fault on the glaze, 

wear on decoration
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43 TRAVESSA OVAL RECORTADA
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada e dourada

“Pavões”, reinado Qianlong 

(1736-1795), ligeiro desgaste 

na decoração e no dourado

Dim. - 31 x 22 cm

€ 500 - 750

Nota: decoração idêntica a um dos

serviços de mesa que pertenceu ao

Rei D. José e que o Rei D. João VI

levou para o Brasil, que se encontrava

na Real Fazenda de Santa Cruz, 

Rio de Janeiro - vd. CASTRO, Nuno de

- “A Porcelana Chinesa ao Tempo do

Império - Portugal/Brasil”. Lisboa:

ACD Editores, 2007, p. 274; e VEIGA,

Jorge Getúlio - “Chinese Export

Porcelain in Private Brasilian

Collections”. London: Han-Shan Tang,

1989, p. 199, nº 171.

SCALLOPED OCTAGONAL PLATTER
Chinese export porcelain, polychrome

and gilt decoration “Peacocks”,

Qianlong period (1736-1795),

wear to the gilt and to the decoration

Nota: decoração idêntica a um

dos serviços de mesa que

pertenceu ao Rei D. José e que o

Rei D. João VI levou para o Brasil,

que se encontrava na Real

Fazenda de Santa Cruz, Rio de

Janeiro - vd. CASTRO, Nuno de -

“A Porcelana Chinesa ao Tempo

do Império - Portugal/Brasil”.

Lisboa: ACD Editores, 2007, p.

274; e VEIGA, Jorge Getúlio -

“Chinese Export Porcelain in

Private Brasilian Collections”.

London: Han-Shan Tang, 1989, 

p. 199, nº 171.

SCALLOPED OCTAGONAL
PLATTER
Chinese export porcelain,

polychrome and gilt decoration

“Peacocks”, Qianlong period

(1736-1795), wear to the gilt

44 TRAVESSA OVAL RECORTADA
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada e dourada

“Pavões”, reinado Qianlong (1736-1795),

desgaste na decoração e no dourado

Dim. - 31 x 20,5 cm

€ 500 - 750
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45 TERRINA OITAVADA COM TRAVESSA
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Pavões”, pegas

relevadas “Cabeça de javali”, pomo da tampa

relevado “Romã”, reinado Qianlong (1736-1795),

esbeiçadela na base, pequenas faltas, algum

desgaste na decoração

Dim. - (terrina) 20 x 35,5 x 21,5 cm; 

(travessa) 7 x 38 x 28,3 cm

€ 2.000 - 3.000

AN OCTAGONAL TUREEN wITh STAND
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration “Peacocks”, handles en relief “Boar

head”, cover finial en relief “Pomegranate”,

Qianlong period (1736-1795), chips at the base,

minor faults, wear on decoration
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46 PRATO DE SOPA
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada e dourada

“Flores” com armas de Francisco de Paula de Albuquerque do Amaral

Cardoso (1759-1807), reinado Jiaqing (1796-1820), pequeno cabelo,

ligeiro desgaste no dourado

Dim. - 25 cm

€ 600 - 900

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana Chinesa ao Tempo do

Império - Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007, p. 225, que

atribui ao filho - António de Albuquerque do Amaral Cardoso; e DIAS,

Pedro - “Heráldica Portuguesa na Porcelana da China Qing”. Lisboa:

Fundação Macau, 2014, pp. 254-257.

A SOUP PLATE
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration “Flowers”

with the coat of arms Francisco de Paula de Albuquerque do Amaral

Cardoso (1759-1807), Jiaqing period (1796-1820), small hairline, wear to

the gilt

47 PAR DE PRATOS
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada e dourada

“Flores” com armas de Francisco de Paula de Albuquerque do Amaral

Cardoso (1759-1807), reinado Jiaqing (1796-1820), cada um com uma

falta no bordo e pequenos cabelos, algum desgaste no dourado

Dim. - 25 cm

€ 700 - 1.050

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana Chinesa ao Tempo do

Império - Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007, p. 225, que

atribui ao filho - António de Albuquerque do Amaral Cardoso; e DIAS,

Pedro - “Heráldica Portuguesa na Porcelana da China Qing”. Lisboa:

Fundação Macau, 2014, pp. 254-257.

A PAIR Of DIShES
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration “Flowers” with the coat of arms

Francisco de Paula de Albuquerque do Amaral

Cardoso (1759-1807), Jiaqing period (1796-1820),

each with fault on the rim and small hairlines,

wear to the gilt
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48 TERRINA COM TRAVESSA
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada e dourada com armas

de Francisco António da Silva Mendes da Fonseca (1792-1831) - 1º serviço, pomo

da tampa relevado “Flor”, reinado Jiaqing (1796-1820), desgaste na decoração,

pequenos restauros no bordo da tampa e da terrina

Dim. - (terrina) 24 x 37 x 26 cm; (travessa) 40 x 33 cm

€ 4.200 - 6.300

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império -

Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores, 2007, p. 222; e DIAS, Pedro - “Heráldica

Portuguesa na Porcelana da China Qing”. Lisboa: Fundação Macau, 2014, 

pp. 310-311.

A TUREEN wITh STAND
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration with the coat of arms

of Francisco António da Silva Mendes da Fonseca (1792-1831) - 1st service, 

finial of the lid “Flower”, Jiaqing period (1796-1820), wear on decoration, 

small restoration on the rim of both lid and tureen
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49 PRATO DE SOPA
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Flores” com armas de

Francisco de Paula de Albuquerque do Amaral

Cardoso (1759-1807), reinado Jiaqing (1796-1820),

um com pequenos cabelos, outro com esbeiçadela e

pequeno cabelo, pequeno desgaste no dourado

Dim. - 25 cm

€ 600 - 900

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana Chinesa

ao Tempo do Império - Portugal/Brasil”. Lisboa:

ACD Editores, 2007, p. 225, que atribui ao filho -

António de Albuquerque do Amaral Cardoso; e

DIAS, Pedro - “Heráldica Portuguesa na Porcelana

da China Qing”. Lisboa: Fundação Macau, 2014, pp.

254-257.

A SOUP PLATE
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration “Flowers” with the coat of arms

Francisco de Paula de Albuquerque do Amaral

Cardoso (1759-1807), Jiaqing period (1796-1820),

one with small hairlines, another with chipping and

small hairline, wear to the gilt

50 PRATO DE SOPA
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Flores” com armas de

Francisco de Paula de Albuquerque do Amaral

Cardoso (1759-1807), reinado Jiaqing (1796-1820),

esbeiçadela com cabelo consolidada, algum

desgaste no dourado

Dim. - 25 cm

€ 500 - 750

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana Chinesa

ao Tempo do Império - Portugal/Brasil”. Lisboa:

ACD Editores, 2007, p. 225, que atribui ao filho -

António de Albuquerque do Amaral Cardoso; e

DIAS, Pedro - “Heráldica Portuguesa na Porcelana

da China Qing”. Lisboa: Fundação Macau, 2014, pp.

254-257.

A SOUP PLATE
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration “Flowers” with the coat of arms

Francisco de Paula de Albuquerque do Amaral

Cardoso (1759-1807), Jiaqing period (1796-1820),

secured chipping with hairline, wear to the gilt

214_1.qxp_183  02/12/21  14:18  Página 56



57

51 PAR DE PRATOS
porcelana Chinesa de exportação, decoração policromada

“Flores” e dourada com armas de Francisco de Paula 

de Albuquerque do Amaral Cardoso, reinado Jiaqing 

(1796-1820), desgaste no dourado, pequenas esbeiçadelas 

no bordo, ligeiros cabelos

Dim. - 25 cm

€ 700 - 1.050

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana Chinesa ao

Tempo do Império - Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD Editores,

2007, p. 225, que atribui ao filho - António de Albuquerque

do Amaral Cardoso; e DIAS, Pedro - “Heráldica Portuguesa na

Porcelana da China Qing”. Lisboa: Fundação Macau, 2014, pp.

254-257.

A PAIR Of DIShES
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration

with coat of arms of Francisco de Paula of Albuquerque do

Amaral Cardoso, Jiaqing period (1796-1820), wear to the gilt,

some chipping on the rim, small hairlines

52 TRAVESSA OVAL
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Flores” com armas de

Francisco de Paula de Albuquerque do Amaral

Cardoso (1759-1807), reinado Jiaqing (1796-1820),

desgaste no dourado e no vidrado, 

pequenas esbeiçadelas

Dim. - 31 x 23,5 cm

€ 1.200 - 1.800

Nota: vd. CASTRO, Nuno de - “A Porcelana Chinesa

ao Tempo do Império - Portugal/Brasil”. Lisboa:

ACD Editores, 2007, p. 225, que atribui ao filho -

António de Albuquerque do Amaral Cardoso; e

DIAS, Pedro - “Heráldica Portuguesa na Porcelana

da China Qing”. Lisboa: Fundação Macau, 2014, pp.

254-257.

AN OVAL PLATTER
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration “Flowers” with the coat of arms

Francisco de Paula de Albuquerque do Amaral

Cardoso (1759-1807), Jiaqing period (1796-1820),

wear to the gilt and glaze, small chips
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53 PRATO GRANDE
porcelana Chinesa 

de exportação, decoração

policromada e dourada 

com armas tradicionalmente

atribuídas a Pedro Álvares

de Abreu e Sousa e mais

recentemente a José

Rodrigues de Abreu, reinado

Yongzheng 

(1722-1735)/reinado

Qianlong (1736-1795), 

algum desgaste no dourado

Dim. - 35 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. CASTRO, Nuno de

- “A Porcelana Chinesa ao

Tempo do Império -

Portugal/Brasil”. Lisboa:

ACD Editores, 2007, p. 130 -

1º serviço; SANTOS, A.

Varela - “Portugal na

Porcelana da China - 500

Anos de Comércio”, volume

III, Artemágica, Lisboa,

2009, pp. 877-881; e DIAS,

Pedro - “Heráldica

Portuguesa na Porcelana 

da China Qing”. Lisboa:

Fundação Macau, 2014, 

pp. 116-119.

Nota: Vd. CASTRO, Nuno de -

“A Porcelana Chinesa ao

Tempo do Império -

Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD

Editores, 2007, p. 175; e

SANTOS, A. Varela - “Portugal

na Porcelana da China - 500

Anos de Comércio”. Lisboa:

Artemágica, Lisboa, 2009,

volume III, pp. 942-947.

A SCALLOPED SOUP PLATE
Chinese export porcelain,

polychrome and gilt blue

decoration “Monogram and

royal crown” attributed to the

Colégio Real dos Nobres in

Lisbon and traditionally called

“Meninos da Palhavã”,

Qianlong period (1736-1795),

hairline, small chips

54 PRATO DE SOPA RECORTADO
porcelana Chinesa de exportação, decoração a azul

com policromia e dourado “Monograma e coroa real”

atribuída ao Colégio Real dos Nobres de Lisboa 

e tradicionalmente designada “Meninos da Palhavã”,

reinado Qianlong (1736-1795), cabelo, 

pequenas esbeiçadelas

Dim. - 23,5 cm

€ 3.000 - 4.500

A LARGE PLATE
Chinese export porcelain,

polychrome and gilt decoration

with the coat of arms

traditionally attributed 

to Pedro Álvares de Abreu 

e Sousa and more recently 

to José Rodrigues de Abreu,

Yongzheng period 

(1722-1735)/Qianlong period 

(1736-1795), wear to the gilt

214_1.qxp_183  02/12/21  14:18  Página 58



CABRAL MONCADA LEILÕES 214 | 13 DE DEZEMBRO DE 2021 59

55 PRATO DE REChAUD
porcelana chinesa de exportação, decoração a

dourado com armas dos viscondes de Mesquitela,

atribuíveis ao 2º visconde - D. José Francisco 

da Costa e Sousa (1740-1802), reinado Jiaqing

(1796-1820), desgaste no dourado do brasão, falta

integral do dourado da aba

Dim. - 28 cm

€ 500 - 750

Nota: vd. CASTRO, Nuno - “A Porcelana Chinesa ao

Tempo do Império - Portugal/Brasil”. Lisboa: ACD

Editores, 2007, p. 196; e DIAS, Pedro - “Heráldica

Portuguesa na Porcelana da China Qing”. Lisboa:

Fundação Macau, 2014, pp. 302-303.

A ChAfING DISh
Chinese export porcelain, gilt decoration with coat

of arms of Viscounts of Mesquitela, attributable to

the 2nd Viscount - D. José Francisco da Costa e

Sousa (1740-1802), Jiaqing period (1796-1820), 

wear to the gilt on the coat of arms, gilt decoration

on the rim missing

56 PAR DE TRAVESSAS OVAIS
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Cesto com flores e flores”,

reinado Jiaqing (1796-1820), desgaste no dourado

Dim. - 37,7 x 30,3 cm

€ 800 - 1.200

A PAIR Of OVAL PLATES
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration “Basket with flowers and flowers”,

Jiaqing period (1796-1820), wear to the gilt
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57 RETRATO DE fIDALGO
óleo sobre tela, Europa Central,

séc. XVII (1º quartel), reentelado,

restaurado, pequenas faltas na

camada pictórica

Dim. - 114 x 94,5 cm

€ 5.000 - 7.500

PORTRAIT Of A GENTLEMAN
oil on canvas, Central Europe,

17th C. (1st quarter), relined,

restored, minor faults on the

pictorial layer
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58 DONA CATARINA DE BRAGANÇA (1638-1705), 
INfANTA DE PORTUGAL E RAINhA DE INGLATERRA
óleo sobre tela, escola Inglesa, séc. XVII (2ª metade),

reentelado, alguns restauros na camada pictórica

Dim. - 52 x 42 cm

€ 2.500 - 3.750

PORTRAIT Of CAThERINE Of BRAGANZA (1638-1705),
INfANTA Of PORTUGAL AND QUEEN Of ENGLAND
oil on canvas, English School, 17th C. (2nd half), relined,

restoration on the pictorial layer
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59 RETRATO DO REI D. SEBASTIÃO (1554-1578)
óleo sobre tela, escola Ibérica, séc. XVII, restaurado,

verso com etiqueta de papel impressa com a

inscrição APPARTENENTE ALLA PRINCIPESSA

MARGHERITA BLANC RUSPOLI

Dim. - 64 x 48 cm

€ 6.000 - 9.000

Nota: encontrámos duas princesas 

Margherita Ruspoli.

Uma nascida em 1703, filha de Francesco Marescotti

Ruspoli, 1º príncipe de Cerveteri (1672-1731) e de sua

mulher Isabella Cesi (1676-1753). Era quarta neta de

Giulia Farnese (c. 1530), prima de Rainuncio I

Farnese, duque de Parma (1569-1622), filho da

Infanta Dona Maria (1538-1577), neto do Infante 

D. Duarte (1515-1540), duque de Guimarães e,

consequentemente, legitimo herdeiro da coroa 

de Portugal, depois da morte do cardeal-rei 

D. Henrique em 1580.

Outra nascida em 1870 e falecida em 1970,

filha de Emanuele Ruspoli, 1º príncipe de

Poggio-Suasa (1837-1899) e bisneta de

Francesco Ruspoli, 3º príncipe de Cerveteri

(1752-1829).

Poderão, qualquer destas duas princesas, 

ter possuindo este retrato pelo facto de

pertenceram à família que detinha os legítimos

direitos à coroa de Portugal?

Não esquecer que os duques de Parma, 

a partir de 1580, acrescentaram às suas armas

um sobre-o-todo com as armas de Portugal,

numa clara alusão aos seus direitos.

PORTRAIT Of KING D. SEBASTIÃO 
(1554-1578) Of PORTUGAL
oil on canvas, Iberian school, 17th C., back 

with paper label printed with the inscription

APPARTENENTE ALLA PRINCIPESSA

MARGHERITA BLANC RUSPOLI
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60 SEM TÍTULO
carvão sobre papel, pequeno

restauro, não assinado

Dim. - 33 x 26 cm

€ 1.000 - 1.500

Proveniência: ex-Colecção 

do Visconde da Lançada, 

D. Alexandre de Sousa 

e Holstein Beck (1934-2014).

UNTITLED
charcoal on paper, small

restoration, unsigned
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61 ALfREDO KEIL 1850-1907
FIGURAS NO BOSQUE
óleo sobre madeira, ínfima falta 

e ligeiros retoques na camada

pictórica, assinado

Dim. - 32,5 x 22 cm

€ 6.000 - 9.000

fIGURES IN ThE wOODS
oil on wood, minor fault and

minor retouching on the pictorial

layer, signed
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63 JOSÉ JÚLIO DE SOUSA PINTO 1856-1939
PAISAGEM COM FIGURA
óleo sobre madeira, pequenas faltas na

camada pictórica, assinado

Dim. - 16 x 22 cm

€ 2.000 - 3.000

LANDSCAPE wITh fIGURE
oil on wood, minor faults on the pictorial

layer, signed

62 JOSÉ JÚLIO DE SOUSA PINTO 1856-1939
PAISAGEM
óleo sobre tela colada em madeira,

pequenos restauros, assinado

Dim. - 22 x 27 cm

€ 2.500 - 3.750

A LANDSCAPE
oil on canvas pasted on wood, small

restoration, signed
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63a JOÃO VAZ 1859-1931
PAISAGEM CAMPESTRE
óleo sobre tela colada em cartão, 

assinado, dedicado no verso no verso

Dim. - 26 x 36 cm

€ 2.000 - 3.000

A COUNTRySIDE
oil on canvas pasted on cardboard,

signed, dedicated on the verse
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64 JOÃO VAZ 1859-1931
BARCOS NA DOCA
óleo sobre tela colada em cartão,

pequenos restauros, assinado

Dim. - 27 x 36 cm

€ 9.000 - 13.500

BOATS ON DOCK
oil on canvas pasted on cardboard,

small restoration, signed
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65 fRANCISCO JOSÉ DE RESENDE 1825-1893
PESCADORES E BARCOS NO TEJO 
COM TORRE DE BELÉM
óleo sobre tela, dois pequenos rasgões na tela, 

restauros, assinado com monograma

Dim. - 50 x 90 cm

€ 1.800 - 2.700

Nota: vd. PAMPLONA, Fernando de - “Dicionário de Pintores 

e Escultores Portugueses ou que trabalharam em Portugal”.

Porto: Livraria Civilização Editora, 1988, volume V, pp. 44 e 45.

fIShERMEN AND BOATS ON ThE TAGUS wITh
BELÉM TOwER IN ThE BACKGROUND
oil on canvas, two small tears on the canvas,

restoration, signed with monogram

66 BARCOS NO TEJO COM TORRE DO BUGIO
óleo sobre tela, escola Europeia, séc. XIX (4º quartel),

reentelado, pequenos restauros, pequena falta na camada

pictórica, assinado com iniciais não identificadas, datado

de 1882

Dim. - 23 x 34 cm

€ 600 - 900

BOATS ON ThE TAGUS wITh BUGIO TOwER 
ON ThE BACKGROUND
oil on canvas, relined, small restoration, minor fault on the

pictorial layer, signed with initials JP and dated 1882
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67 LUÍS TOMASINI 1823-1902
“ILHA HELIGOLAND”
óleo sobre tela, restauros, 

assinado, datado de 1894, no verso

Dim. - 34 x 61,5 cm

€ 5.000 - 7.500

“ILhA hELIGOLAND”
oil on canvas, restoration, signed,

dated 1894 on the back
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68 ARMANDO DE BASTO 1889-1923
“CASTELLO DO QUEIJO”
óleo sobre cartão, assinado, assinado

e datado de Abril de 1918, no verso

Dim. - 12,5 x 20 cm

€ 900 - 1.350

“CASTELLO DO QUEIJO”
oil on cardboard, signed, signed 

and dated April 1918 on back

69 JOÃO AUGUSTO RIBEIRO 1860-1932
PAISAGEM
óleo sobre madeira, assinado

Dim. - 20,8 x 26,5 cm

€ 600 - 900

LANDSCAPE
oil on wood, signed
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70 ANTÓNIO JOSÉ DA COSTA 1840-1929
SEARA
óleo sobre tela colada em platex,

pequena raspagem, assinado

Dim. - 50 x 70 cm

€ 1.400 - 2.100

hARVEST
oil on canvas pasted on chipboard, 

small scraping, signed

214_1.qxp_183  02/12/21  14:20  Página 73



74 CABRAL MONCADA LEILÕES 214 | 13 DE DEZEMBRO DE 2021

71 SILVA PORTO 1850-1893
CHARNECA
óleo sobre madeira, pequenos

restauros, não assinado, verso

com carimbo SILVA PORTO

LEILÃO - 1893

Dim. - 32,4 x 56 cm

€ 9.000 - 13.500

Nota: integrou a colecção Jaime

Batalha Reys (1847-1935),

encontrando-se desde a sua

morte na propriedade dos seus

descendentes - vd. fotografia,

datável da década de 1930, da

sala de jantar da Quinta da

Viscondessa, em Torres Vedras,

onde se pode ver, na parede do

fundo, do lado direito, a presente

pintura exposta.

MOORLAND
oil on wood, small restorations,

unsigned, with SILVA PORTO

LEILÃO stamp - 1893
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72 MANUEL MARIA LÚCIO 1865-1943
“ENTARDECER - SERRA DAS
MONTEIRAS - DOURO - FOZ DO
RIO TORTO PERTO DO PINHÃO”
óleo sobre madeira, assinado, datado

de 14-9-1917, no verso

Dim. - 33 x 41 cm

€ 900 - 1.350

“ENTARDECER - SERRA DAS
MONTEIRAS - DOURO - fOZ DO RIO
TORTO PERTO DO PINhÃO”
oil on wood, signed, dated 14-9-1917

on the back

73 ANTÓNIO SAÚDE 1875-1958
PAISAGEM
óleo sobre tela, 

assinado e datado de 1937 (?)

Dim. - 22 x 25,5 cm

€ 600 - 900

A LANDSCAPE
oil on canvas, signed 

and dated 1937 (?)
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74 fAUSTO SAMPAIO 1893-1956
BARCOS NA RIA DE AVEIRO
óleo sobre tela colada em cartão, 

ínfimas faltas na camada pictórica, 

assinado e datado de 1929

Dim. - 24 x 35 cm

€ 2.000 - 3.000

BOATS ON ThE AVEIRO RIA
oil on canvas pasted on cardboard, 

minor faults on the pictorial layer, 

signed and dated 1929
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75 ANUNCIAÇÃO
retábulo renascentista em madeira esculpida,

dourada e policromada, 

Espanhol, séc. XVI (1º terço), 

fissura e pequenos restauros na junção das tábuas,

pequenas faltas e retoques na camada pictórica

Dim. - 77 x 66 cm

€ 7.000 - 10.500

Nota: produção influenciada pelo trabalho de Felipe de

Bigarny (1475-1543) - importante escultor de origem

francesa, nascido na Borgonha, cuja carreira se

desenvolveu em Espanha, onde se tornou um dos

escultores mais importantes do Renascimento espanhol.

ANNUNCIATION
polychrome, carved and gilt wooden

Renaissance altarpiece, Spanish, 

16th C. (1st third), crack and minor

restoration at the board junctions,

small faults and repaintings on the

pictorial layer
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76 VISITAÇÃO
retábulo renascentista em madeira esculpida, 

dourada e policromada, 

Espanhol, séc. XVI (1º terço),

pequenos restauros nas junções das tábuas,

pequenas faltas e retoques na camada pictórica

Dim. - 77 x 66 cm

€ 7.000 - 10.500

Nota: produção influenciada pelo trabalho de Felipe de

Bigarny (1475-1543) - importante escultor de origem

francesa, nascido na Borgonha, cuja carreira se

desenvolveu em Espanha, onde se tornou um dos

escultores mais importantes do Renascimento espanhol.

VISITATION
polychrome, carved and gilt

wooden Renaissance altarpiece,

Spanish, 16th C. (1st third), minor

restoration at the board junctions,

small faults and repaintings on the

pictorial layer
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77 NATIVIDADE
retábulo renascentista em madeira esculpida,

dourada e policromada, 

Espanhol, séc. XVI (1º terço),

fissuras e pequenos restauros nas junções das tábuas,

pequeno restauro na mão da Nossa Senhora,

pequenas faltas e retoques na camada pictórica

Dim. - 77 x 66 cm

€ 7.000 - 10.500

Nota: produção influenciada pelo trabalho de Felipe de

Bigarny (1475-1543) - importante escultor de origem

francesa, nascido na Borgonha, cuja carreira se

desenvolveu em Espanha, onde se tornou um dos

escultores mais importantes do Renascimento espanhol.

NATIVITy
polychrome, carved and gilt wooden

Renaissance alterpiece, Spanish, 16th C.

(1st third), crack and minor restoration

at the board junctions, Our Lady’s

hands with small restoration, small

faults and repaintings on the pictorial

layer
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78 ADORAÇÃO DOS MAGOS
retábulo renascentista em madeira esculpida,

dourada e policromada,

Espanhol, séc. XVI (1º terço),

fissura e pequenos restauros na junção das tábuas,

restauro num dedo de um Mago e no pé do Menino

Jesus, pequena falta na base, pequenas faltas e

retoques na camada pictórica

Dim. - 77 x 66 cm

€ 7.000 - 10.500

Nota: produção influenciada pelo trabalho de Felipe de

Bigarny (1475-1543) - importante escultor de origem

francesa, nascido na Borgonha, cuja carreira se

desenvolveu em Espanha, onde se tornou um dos

escultores mais importantes do Renascimento espanhol.

ADORATION Of ThE MAGI
polychrome, carved and 

gilt wooden Renaissance altarpiece,

Spanish, 16th C. (1st third), crack 

and minor restoration at the board

junctions, one Magge’s finger and

a Child Jesus’s foot restored,

restorations, small faults and

repaintings at the base, 

minor faults on the pictorial layer,
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80 MENINO JESUS SALVADOR DO MUNDO
Malines, escultura em madeira policromada,

Flamenga, séc. XVI, ambos os braços com

restauros, falta de um pé e de um dedo da mão,

outras pequenas faltas e retoques na policromia,

base posterior em madeira entalhada

Dim. - (Menino Jesus) 18,5 cm; (base) 25,5 cm

€ 600 - 900

Nota: vd. TÁVORA, Bernardo Ferrão de Tavares

e - “Imagens de Malines em Portugal”. 

In Revista MVSEV, Segunda Série, nºs 16-17 

- Julho de 1975, pp. 81-330. Porto: Círculo José

de Figueiredo, 1975, p. 297, nº 58.

ChILD JESUS, SAVIOUR Of ThE wORLD
polychrome wooden Malines sculpture, Flemish,

16th C., both arms with restoration, missing a

foot and a finger, other minor faults and

polychrome touches, later carved wooden base

79 MENINO JESUS
escultura em madeira policromada e

dourada, base em madeira entalhada,

pintada e dourada, Portuguesa, 

séc. XVIII, restauros, um dedo partido

Dim. - (total) 57,5 cm

€ 1.500 - 2.250

ChILD JESUS
polychrome and gilt wood sculpture,

carved, painted and gilt wooden base,

Portuguese, 18th C., restoration,

a broken finger
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81 NOSSA SENhORA DA CONCEIÇÃO
escultura em madeira policromada e dourada,

coroa em prata, Europeia, séc. XVIII, um dedo

partido e colado, pequenas faltas na

policromia, prata sem marcas ao abrigo do

Decreto-Lei nº 120/2017, de 15 de Setembro 

- art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - (total) 58 cm

€ 1.800 - 2.700

OUR LADy Of ThE IMMACULATE
CONCEPTION
polychrome and gilt wood sculpture, silver

crown, European, 18th C., a broken and glued

finger, minor faults on the paint, unmarked

silver pursuant to Decreto-Lei no. 120/2017, 

of 15 September - art. 2, paragraph 2, letter c)
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82 SANTO ANTÓNIO COM O MENINO JESUS
escultura em terracota policromada e dourada, resplendor e cruz em

prata, Portuguesa, séc. XVIII/XIX, restauros na policromia e no dourado,

prata sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 120-2017, 

de 15 de Setembro – art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - (total) 46 cm

€ 1.350 - 2.025

SAINT ANThONy wITh ThE ChILD JESUS
polychrome and gilt terracotta sculpture, silver halo and cross,

Portuguese, 18th/19th C., restoration on polychrome and gildíng,

unmarked silver, pursuant to Decreto-Lei no. 120-2017, of 15 September 

– art. 2, paragraph 2, letter c)

83 SANTO
escultura em madeira dourada 

e policromada, olhos de vidro,

resplendor em prata relevada,

Portuguesa, séc. XVIII/XIX, pequenas

faltas na policromia, prata sem marcas,

ao abrigo do Decreto-Lei 

nº 120/2017, de 15 de Setembro 

- art. 2, nº 2, alínea c)

Dim. - (total) 64,5 cm

€ 1.250 - 1.875

A SAINT
gilt and polychrome wood sculpture,

glass eyes, silver hallo en relief,

Portuguese, 18th/19th C., minor faults

on polychrome, silver without marks,

pursuant to Decreto-Lei No. 120/2017,

of 15 September - art. 2, paragraph 2,

point (c)
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85 ANJOS CANDELÁRIOS
par de esculturas barrocas em

madeira dourada e policromada,

Europeias, séc. XVII/XVIII, pequenos

restauros na policromia, pequenas

faltas no dourado e na policromia, 

uma asa partida e restaurada, 

outros pequenos restauros

Dim. - 55, 7 cm

€ 2.000 - 3.000

CANDELABRA ANGELS
a pair of gilt and polychrome wood

baroque sculptures, European,

17th/18th C., small restoration on

polychrome, minor faults on gilding

and polychrome, a broken 

and restored wing, other 

small restoration

84 ANJOS CANDELÁRIOS
par de esculturas barrocas 

em madeira policromada 

e dourada, Europeias, séc. XVIII 

(1ª metade), restauros

Dim. - 52,5 cm

€ 2.800 - 4.200

CANDELABRA ANGELS
a pair of polychrome and gilt

wood baroque sculptures,

European, 18th C. (1st half), 

broken and glued arm and foot,

small polychrome and 

gilding restoration
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86 SANTA BÁRBARA
escultura em madeira

policromada e dourada,

Flamenga, séc. XVI, pequenos

restauros na estrutura,

restauros e faltas na policromia

e no dourado, vestígios 

de insectos xilófagos

Dim. - 95,5 cm

€ 5.000 - 7.500

SAINT BARBARA
polychrome and gilt wood

sculpture, Flemish, 16th C.,

small structural restoration,

restoration and faults on

polychrome and gilding, traces

of wood insects
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87 NOSSA SENhORA COM O MENINO JESUS
escultura em madeira policromada e dourada,

Europeia, séc. XVII/XVIII, pequenos restauros

na estrutura, restauro na policromia, pequenas

faltas e defeitos, ligeiros vestígios de insectos

xilófagos

Dim. - 136 cm

€ 6.000 - 9.000

OUR LADy wITh ThE ChILD JESUS
polychrome and gilt wood sculpture,

European, 17th/18th C., small structural 

and polychrome restoration, minor faults 

and defects, traces of wood insects
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88 NOSSA SENhORA DA CONCEIÇÃO
escultura em madeira dourada e policromada,

Portuguesa, séc. XVI/XVII, pequenas faltas e desgaste

no dourado e na policromia, uma extremidade 

do crescente partida e colada

Dim. - 92 cm

€ 1.500 - 2.250

OUR LADy Of ThE IMMACULATE CONCEPTION
polychrome and gilt wood sculpture, Portuguese,

16th/17th C., minor faults and wear to the gilt and

polychromy, one side of the crescent broken and glued

89 SÃO MACÁRIO
escultura em madeira policromada e dourada, base

simulando pedra com inscrição a dourado S. MACARIO,

Ibérica, séc. XVIII, falta da ponta de um dedo de um pé,

cabeça com sinais e defeitos de abertura para

colocação dos olhos de vidro, outras pequenas faltas 

e defeitos

Dim. - 34 x 78,5 x 33 cm

€ 3.750 - 5.625

SAINT MACARIUS
polychrome and gilt wood sculpture, base simulating

stone with gilt inscription S. MACARIO, Iberian, 18th C.,

missing the tip of a toe, head with opening signs and

defects for placement of glass eyes, other minor faults

and defects
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90 PUTTI AJOELhADOS SEGURANDO GRINALDA 
DE fRUTA E DE fLORES
par de esculturas em madeira pintada de branco (simulando

mármore) e policromada, Italianas, séc. XIX, pequenas faltas

e defeitos, um com falta da ponteira de um pé, 

vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 60 cm

€ 1.700 - 2.550

PUTTI KNEELING AND hOLDING A GARLAND 
Of fRUIT AND fLOwERS
a pair of polychrome and white painted wood sculptures

(simulating marble), Italian, 19th C., minor faults and defects,

one missing a toe, traces of wood insects
91 PAR DE MÍSULAS

barrocas, madeira entalhada,

policromada e dourada

“Querubins, aves, flores e volutas”,

Portuguesas, séc. XVIII 

(1ª metade), pequenos restauros

no dourado, aves partidas 

e coladas, pequenos defeitos

Dim. - 44 x 29 x 35 cm

€ 1.200 - 1.800

A PAIR Of CORBELS
Baroque, polychrome, carved and

gilt wood “Cherubs, birds, flowers

and volutes”, Portuguese, 18th C.

(1st half), small restoration on the

gilding, broken and glued birds,

minor defects
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93 ALMOfARIZ GRANDE COM PILÃO
bronze, decoração relevada “Nossa Senhora 

da Conceição, caveiras e estrelas de oito pontas

entre colunelos”, Ibérico, séc. XVII/XVIII, pequenas

faltas e defeitos, desgaste, fundo saliente

Dim. - (almofariz) 14,5 x 19,5 cm; (pilão) 26 cm

€ 500 - 750

Nota: vd. SILVA, Martins da - “A evolução do

almofariz peninsular do século XIII ao século XIX”.

Lisboa: Academia Nacional de Belas-Artes, 1975, 

2ª Série - nºs 28-29, fig. 29.

A MORTAR wITh PESTLE
bronze, decoration en relief “Our Lady and stars

between columns”, Portuguese, 18th C., some

faults and defects, wear, salient bottom

92 PRATO DE ESMOLAS
Nuremberga, metal amarelo, decoração

relevada “O retorno dos doze espiões

israelitas carregando as uvas de Canãa”,

cercadura com inscrição em letras góticas,

Alemão, séc. XVI/XVII, restauro, pequenas

faltas e defeitos, furos para suspensão

Dim. - 39 cm

€ 350 - 525

Nota: vd. “Os Pratos de Nuremberga da

Casa-Museu de Guerra Junqueiro”. Porto:

Câmara Municipal do Porto, 1965, s.p., 

nº de inv. 379.

AN ALMS PLATE
Nuremberg, brass, decoration en relief

“The return of the twelve Israelite spies

carrying the Canaan grapes”, border 

with inscription in Gothic letters, German,

16th/17th C., restoration, minor faults 

and defects, holes for suspension
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94 PAR DE TOChEIROS
D. Maria I (1777-1816), madeira entalhada

e dourada, arandelas em folha de metal

relevado, Portugueses, ligeiras faltas no

dourado, arandelas amolgadas

Dim. - (total) 96 cm

€ 600 - 900

A PAIR Of TORChèRES
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816),

carved and gilt wood, metal sheet

candle guards en relief, Portuguese,

minor faults on the gilding, bruised

candle guards

95 PAR DE ÂNfORAS
D. Maria I (1777-1816), 

madeira entalhada e dourada,

Portuguesas, algumas faltas 

no dourado, uma com colagem,

adaptadas a candeeiros eléctricos

Dim. - 25,5 cm

€ 600 - 900

A PAIR Of AMPhORAS
D. Maria I, Queen of Portugal

(1777-1816), carved and gilt wood,

Portuguese, some faults on the

gilding, one with glueing, 

adapted to electric lamps
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96 fRUTEIRO OITAVADO RECORTADO 
COM BASE TRÍPLICE DE ENCAIXAR 
E QUATRO fRUTOS DIVERSOS  
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada, séc. XIX, aba com pequena

colagem, um fruto com pequena falta numa

extremidade, pequenos restauros em folhas

de dois frutos

Dim. - (fruteiro com pé) 14 x 18 x 18 cm;

(fruto maior) 5,5 x 11 x 7 cm

€ 600 - 900

A PAIR Of COVERED POTS
Chinese export porcelain, blue decoration

“Birds, fruits and flowers”, Wanli period 

(1573-1620), a cover with restoration, 

wear on the glaze, probably, due to having

been buried

97 PAR DE POTES COM TAMPA
porcelana Chinesa de

exportação, decoração a azul

“Aves, frutos e flores”, reinado

Wanli (1573-1620), uma tampa

com restauro, desgaste no

vidrado, provavelmente, por

terem estado enterrados

Dim. - 25 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. MATOS, Maria

António Pinto de - “A Casa das

Porcelanas - Cerâmica Chinesa

da Casa-Museu Dr. Anastácio

Gonçalves”. Lisboa: Instituto

Português de Museus, 1996, 

p. 103, nº 38.

A SCALLOPED OCTAGONAL fRUIT BOwL wITh
TRIPLE fITTING BASE AND fOUR DIffERENT fRUITS
Chinese export porcelain, polychrome decoration, 19th C.

(1st half), broken and glued rim, one fruit with a slight

fault at one end, small restoration on leaves of two fruits
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98 GARRAfA PERIfORME COM GARGALO BOJUDO
porcelana Chinesa, decoração a azul com reservas “Cavalos

alados” e “Flores”, reinado Wanli (1573-1620), cabelos

Dim. - 28,5 cm

€ 1.400 - 2.100

Nota: vd. MATOS, Maria Antónia Pinto de; SALGADO, Mary -

“Porcelana Chinesa da Fundação Carmona e Costa”, 

Assírio & Alvim, Lisboa, 2002, pp. 76-77, nº 13.

A PEAR-ShAPED BOTTLE wITh BULKy NECK
Chinese porcelain, blue decoration “Winged horses 

and flowers”, hairlines

99 GARRAfA PERIfORME
porcelana Chinesa, decoração a azul “Flores 

e insectos”, reinado Wanli (1573-1620), cabelo

Dim. - 27,5 cm

€ 1.200 - 1.800

Nota: vd. MATOS, Maria Antónia Pinto de; SALGADO,

Mary - “Porcelana Chinesa da Fundação Carmona e

Costa”, Assírio & Alvim, Lisboa, 2002, pp. 72-73, nº

11; e vd. MATOS, Maria António Pinto de - “A Casa

das Porcelanas - Cerâmica Chinesa da Casa-Museu 

Dr. Anastácio Gonçalves”. Lisboa: Instituto Português 

de Museus, 1996, p. 130, nº 57.

A PEAR-ShAPED BOTTLE
Chinese porcelain, blue decoration “Flowers and

insects”, Wanli period (1573-1620), hairline
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Os painéis, com dobradiças, estão esculpidos com uma cena

contínua e dinâmica com o título de “En Rong Jiu Xi 恩荣九锡”.  

Num pavilhão majestoso, um ministro recebe, de pé, eruditos e

generais de estatuto elevado que lhe prestam homenagem. “Jiu xi”

era um título honroso, estabelecido desde o período Han, que

classificava, ao mais alto nível, um nobre ou um político. “En Rong”

significa a honra e a graça que o Imperador concede a súbditos de

estatuto menor.

O Biombo exibe uma vista arquitectónica opulenta cercada por

jardins tradicionais, mostrando pinheiros, salgueiros chorando,

plátanos, bananeiras e pedras de Taihu. No lado esquerdo, senhoras

da corte observam patos numa lagoa com lótus. No lado direito,

novos hóspedes, que entram pela porta de entrada principal, são

recebidos por dois Leões Budistas (Cães de Foo). No meio da cena,

músicos interpretando a atmosfera festiva.

A cercadura inferior está decorada com dragões, qilin, hou, taotie,

qiongqi, taowu, hundun, baize, qunni e outros quatro animais míticos,

enquanto a cercadura superior mostra um leque, ding, conch, livros,

pergaminhos, papagaio de papel, ruyi, guqin, qing e fénix.

O verso é composto por 20 poemas ilustrados com diferentes estilos

caligráficos, de eruditos locais (província de Shandong) em

homenagem ao ministro.

Todos os painéis são policromados sobre fundo de laca castanho

escuro. A requintada decoração do biombo prova a importância

social do proprietário.

Coromandel é uma parte da costa sudeste entre o rio Godavari e

Nagapattinam na Índia. No século XVII, o comércio e a importação de

móveis da China para a Europa era por mar. As mercadorias

passavam por Coromandel, o que a tornou um ponto de paragem

vital para o comércio. Assim, muitos pensavam que os objetos que

provinham de Coromandel eram realmente feitos em Coromandel. Os

portugueses chegaram primeiro à Índia em 1498 e depois à China por

volta de 1514. Os biombos de Coromandel eram muito populares na

época, podemos encontrar cópias decorando interiores nas pinturas

flamengas dos séculos XVII ou XVIII.

A TWELVE-PANEL CHINESE COROMANDEL DEPICTING A

BIRTHDAY CELEBRATION DURING THE MING DYNASTY -

QING DYNASTY KANGXI PERIOD (1662-1723)

清康熙 款彩十二页恩荣九锡“贺寿图“屏风

The hinged panels are carved with a continuous and lively scene with

the title of “En Rong Jiu Xi 恩荣九锡 ”. A standing minister in a

majestic pavilion being entertained and receiving high rank scholars

and generals bearing tribute to him. 

“Jiu xi” was an honorable title, established since the Han period, to

classify a noble or a politician at the highest level. “En Rong” means

the honor and grace that the Emperor gives to inferiors.

The screen displays a rich architectural view surrounded by

traditional gardens, showing pine trees, weeping willows, maple

trees, banana trees and Taihu stones. On the left side, court

ladies watching the ducks in a pond with lotus. On the right side,

new guests coming through the main entrance door welcomed

by two budhist Lions (Foo dogs). In the middle of the scene,

musicians playing the festival atmosphere.

The inferior border decorated with dragons, qilin, hou, taotie,

qiongqi, taowu, hundun, baize, qunni and other four mythical

animals, and the top border showing fan, ding, conch, books,

scrolls, kite, ruyi, guqin, qing and phoenix.

The reverse composed by 20 poems illustrated with different

calligraphic styles, from local scholars (Shandong province)

paying tribute to the minister. 

All panels in polychrome on a dark brown lacquer ground. The

exquisite decoration of the screen proving the social importance

of the owner.   

Coromandel is a part of the southeast coast between the Godava

River and Nagapatnam in India. In the seventeenth century, the

trade and import of furniture from China to Europe was by sea.

The goods passed through Coromandel, which made it a vital

relay point for the trade. Many people thought that the objects

arriving from Coromandel were really made in Coromandel. The

Portuguese arrived first in India in 1498, then in China around

1514. The screens of Coromandel were very popular at the time

and we can find copies decorating the interiors on the Flemish

paintings of the seventeenth or eighteenth century.

此屏风题“恩荣九锡“， 恩荣指皇帝向臣下的赏赐，九锡为汉代设立的等级

制度中的最高一品。十二页屏风描绘了一位朝中重臣在他的庭院中迎接四

方来客，左边为文人骚客，右边为武将。远处新到的客人骑马穿过大门进

入庭院。后院的女眷们欣赏荷花池里的野鸭。画面中间的乐师们演奏喜庆

的乐曲。

“贺寿图“的四周装饰着龙及九子，并各种上古神兽；文房、如意、方鼎、

扇子、风筝、手卷册页、古琴、石罄等吉祥纹饰。

屏风背面有当地士绅以楷、篆、草体书写的称颂、赞美寿星的诗歌，并以

各种图案装饰。工匠极尽能事，展现了这件屏风的主人享有重要的社会地

位。

款彩是在木板上以漆灰为底子，上黑漆或其他色漆，用类似白描的手法在

漆面上勾出花纹，然后把花纹轮廓里的漆灰清空，再补上各种色漆或色油

在里面，成为彩色图画。款彩在明清甚為普遍，特別常用於製作屏風，在

清初成為潮流.

Each panel （单页尺寸） 238 x 46 cm

Estimation 估价: 80.000-120.000 euros

UM BIOMBO CHINÊS DE COROMANDEL DE DOZE PAINÉIS

RETRATANDO UMA CELEBRAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DURANTE A

DINASTIA MING - DINASTIA QING, PERÍODO KANGXI (1662-1723)

清康熙 款彩十二页恩荣九锡“贺寿图“屏风

214_1.qxp_183  02/12/21  14:24  Página 94



CABRAL MONCADA LEILÕES 214 | 13 DE DEZEMBRO DE 2021 95

214_1.qxp_183  02/12/21  14:25  Página 95



96 CABRAL MONCADA LEILÕES 214 | 13 DE DEZEMBRO DE 2021

Nota: a participação na licitação deste lote implica o prévio registo da inscrição

e o depósito de uma caução no valor de € 20.000 que terá de ser recebida 

até 10 de Dezembro de 2021, inclusive: 

IBAN: PT 50 0010 0000 5034 1370 0014 2 / SWIFT Code: BBPIPTPL

Será fornecido um Condition Report com fotografias de pormenor a pedido,

podendo o perito responsável ser directamente contactado para o efeito:

Pierre Ansas Expert - 12 Rue Vivienne, 75002 Paris

Tel. 0033 625845634; E-mail: ansaspasia@hotmail.com
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100 BIOMBO DE DOZE fOLhAS
madeira sulcada e relevada integralmente revestida a laca

castanha, decoração policromada e dourada com pinturas 

à mão “Celebração de aniversário durante a dinastia Ming”,

bordadura com “Animais” e “Símbolos auspiciosos”, verso

com inscrições em caracteres chineses e “Paisagens orientais

com figuras e animais”, Chinês - reinado Kangxi (1662-1722),

pequenos restauros, pequenas faltas no lacado, 

assinado, marcado

Dim. - (cada folha) 238 x 46 cm; (total) 238 x 552 cm

€ 80.000 - 120.000
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A TwELVE-PANEL SCREEN
grooved wood en relief, fully coated with brown lacquer, polychrome and gilt

decoration with hand paintings “Birthday Celebration during the Ming dynasty”,

bordure with “Animals” and “Fortune symbols”, back with inscriptions in Chinese

characters and “Oriental landscapes with figures and animals”, Chinese - Kangxi

Period (1662-1722), small restoration, minor faults on the lacquering, signed, marked
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Note: Bidding registration and a deposit of € 20.000 must be received 

by the auctioneer before December 10th 2021, account number:

IBAN: PT 50 0010 0000 5034 1370 0014 2 / SWIFT Code: BBPIPTPL

Condition Report will be provided on request:

Pierre Ansas Expert - 12 Rue Vivienne, 75002 Paris

Tel. 0033 625845634; E-mail: ansaspasia@hotmail.com
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102 POTE
terracota Chinesa, decoração pintada em tons 

de castanho, decoração possivelmente reavivada,

segundo o certificado que o acompanha será 

do período Neolítico (7000 a 1600 a.C.)

Dim. - 37 cm

€ 1.050 - 1.575

Nota: acompanhado de teste de termoluminescência

realizado e emitido por ASA - LABORATOIRES

D’ARCHEOMÉTRIE - RECHERCHE APPLIQUÉE 

À L’ARCHEOLOGIE - ETUDES PHYSICO-CHIMIQUES

DES MATÉRIAUX ET AUTHENTICATION D’OBJETS

D’ART, França, emitido a 22-01-2007.

A Cabral Moncada Leilões não tem hipótese de

confirmar a inexistência de pequenos restauros e/ou 

o reavivamento da pintura.

A POT
chinese terracotta, decoration painted in shades of

brown, possibly rekindled decoration, according to the

certificate that accompanies it, it is from the Neolithic

period (7000 to 1600 BC) accompanied by a

thermoluminescence test carried out and issued by

ASA - LABORATOIRES D'ARCHEOMÉTRIE -

RECHERCHE APPLIQUÉE À L'ARCHEOLOGIE -

ETUDES PHYSICO-CHIMIQUES DES MATÉRIAUX ET

AUTHENTICATION D'OBJETS D'ART, France, issued on

22-01-2007. Cabral Moncada Leilões is unable 

to confirm the inexistence of minor restorations 

or painting rekindling.

101 COLChA OU PANO DE ARMAR
seda azul bordada a fio de seda policromada

“Flores”, cercadura em seda bege bordada a fio 

de seda policromada “Flores”, Chinesa, séc. XVIII,

muitas faltas e defeitos

Dim. - 322 x 224 cm

€ 840 - 1.260

A COVERLET OR DRAPERy
blue silk embroidered with polychrome silk thread

“Flowers”, beige silk trimming embroidered with

polychrome silk thread “Flowers”, Chinese, 18th C.,

many faults and defects
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103 cAVALo AJAeZAdo
escultura em terracota Chinesa policromada, faltas no

arreio, esbeiçadelas na base, segundo o certificado

que o acompanha será da Dinastia Wei (sécs. IV a VI)

Dim. - 52,5 x 42,5 x 20,5 cm

€ 8.000 - 12.000

Nota: acompanhado de teste de termoluminescência

realizado e emitido por ARCHEOLABS TL - LE

CHÂTELARD 38840 SAINT-BONNET-DE CHAVAGNE,

França, emitido a 18-06-2007.

A Cabral Moncada Leilões não tem hipótese de

confirmar a inexistência de pequenos restauros e/ou

reavivamento da pintura.

A cApArisoned horse
polychrome Chinese terracotta sculpture,

harness faults, base chips, according to the

certificate that accompanies it, it will be

from the Wei period (4th to 6th centuries)

accompanied by a thermoluminescence

test carried out and issued by

ARCHEOLABS TL - LE CHÂTELARD 38840

SAINT-BONNET-DE CHAVAGNE, France,

issued on 18-06-2007. Cabral Moncada

Leilões is unable to confirm the inexistence

of minor restorations or painting rekindling.
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104 FrAnciscA de ALMeidA 
FUrTAdo 1826-1918
RETRATO DE CRIANÇA
miniatura sobre marfim, 

não assinada

Dim. - 17 x 13,8 cm

€ 500 - 750

porTrAiT oF chiLd
miniature on ivory, unsigned

105 FrAnciscA de ALMeidA 
FUrTAdo 1826-1918
RETRATO DE CRIANÇA
miniatura sobre marfim, algumas

faltas na camada pictórica, 

assinada e datada de 1984

Dim. - 17 x 12,5 cm

€ 500 - 750

porTrAiT oF A chiLd
miniature on ivory, faults on the

pictorial layer, signed and dated 1984
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106 FrAnciscA de ALMeidA 
FUrTAdo 1826-1918
RETRATO DE SENHOR
miniatura sobre marfim, 

assinada, datada de 1890

Dim. - 14 x 11 cm

€ 500 - 750

porTrAiT oF A genTLeMAn
miniature on ivory, signed, dated 1890

107 FrAnciscA de ALMeidA 
FUrTAdo 1826-1918
RETRATO DE SENHORA
miniatura sobre marfim, 

não assinada

Dim. - 13 x 11,2 cm

€ 500 - 750

porTrAiT oF A LAdy
miniature on ivory, unsigned
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108 ALVes cArdoso 1883-1930
FIGURA FEMININA 
COM CASTANHAS
óleo sobre tela, pequenas faltas

na camada pictória, assinado 

e datado de 1912

Dim. - 70 x 60 cm

€ 15.000 - 22.500

A FeMALe FigUre 
wiTh chesTnUTs
oil on canvas, minor faults 

on the painting, signed 

and dated 1912
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109 JosÉ JÚLio de soUsA pinTo 1856-1939
RETRATO DE SENHORA
pastel sobre papel, assinado

Dim. - 68 x 55 cm

€ 2.000 - 3.000

porTrAiT oF A LAdy
pastel on paper, signed
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110 ernesTo condeiXA 1857-1933
NAPOLITANA
óleo sobre tela, reentelado,

pequenos restauros, assinado 

Dim. - 32,5 x 21,8 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: etiqueta da Colecção Russell

de Sousa - 095, colada no verso

A neApoLiTAn woMAn
oil on canvas, relined, small

restorations, signed
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112 doMingos reBeLo 1891-1975
“MARIA JOSEFINA, LISBOA”
pastel sobre papel, assinado,

dedicado e datado de 1921

Dim. - 48 x 32 cm

€ 400 - 600

Nota: obra acompanhada por

certificado de autenticidade

assinado por neta do Autor,

datado de 25 de Julho de 2021.

“MAriA JoseFinA, LisBoA”
pastel on paper, signed, dedicated

and dated 1921

111 doMingos reBeLo 1891-1975
AUTO-RETRATO COM A MULHER,
MARIA JOSEFINA
pastel sobre papel, vinco no suporte, picos

de acidez, assinado e datado de 1932

Dim. - 47 x 43,5 cm

€ 400 - 600

porTrAiT oF The ArTisT’s wiFe,
MAriA JoseFinA, And seLF-porTrAiT
(são MigUeL isLAnd, AZores)
pastel on paper, signed and dated 1932
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113 henriQUe MedinA 1901-1988
RETRATO DE SENHORA
óleo sobre tela, 

assinado e datado de 1972

Dim. - 90 x 70 cm

€ 2.500 - 3.750

porTrAiT oF A LAdy
oil on canvas, signed and dated 1972
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114 henriQUe poUsão 1859-1884
“CABEÇA DE VELHO”
óleo sobre tela, restauros, pequenas faltas

na camada pictórica, assinado

Dim. - 55 x 39,5 cm

€ 50.000 - 75.000

Nota: TEIXEIRA, José Monterroso - “Pousão

-1859-1884” - catálogo da exposição no

Paço Ducal de Vila Viçosa, na Fundação

Calouste Gulbenkian e no Museu Nacional

Soares dos Reis. Lisboa: Fundação da Casa

de Bragança, 1984, p. 72, nº 114.

“cABeçA de VeLho”
oil on canvas, restoration, minor faults 

on the pictorial layer, signed

Henrique Pousão e o seu amigo Arq. Manuel

Antunes Guimarães, primeiro proprietário 

da pintura e bisavô dos actuais proprietários.

imagem recolhida em ALMEIDA, Bernardo

Pinto de - "Henrique Pousão". Porto: Assírio &

Alvim, 1999, p. s/n.
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115 JosÉ MALhoA 1855-1933
“SENHORA ENTRE OS VIDROS”
óleo sobre madeira, pequenos restauros,

assinado e datado de 1926, carimbo da

Colecção Jorge de Brito, no verso 

Dim. - 40 x 50 cm

€ 50.000 - 75.000

Nota: reproduzido em SALDANHA, 

Nuno - “José Malhoa - Catálogo 

Raisonné”. Lisboa: Scribe, 2012, p. 207, 

nº CRJM/0523.

“senhorA enTre os Vidros”
oil on wood, small restoration, signed

and dated 1926,  stamp from the Jorge

de Brito Collection, on the back
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117 “TrÊs espAnhÓis”
escultura em bronze, base de mármore

verde, Italiana, séc. XIX (última década), 

assinada A. PANDIANI - MILANO -

provavelmente Antonio Pandiani 

(1838-1928), datável de 1891

Dim. - (bronze) 35,5 cm

€ 1.500 - 2.250

“TrÊs espAnhÓis”
bronze sculpture, green marble base,

Italian, 19th C. (late), signed 

A. PANDIANI - MILANO - probably

Antonio Pandiani (1838-1928), 

datable to 1891

116 MAriA LUÍsA de soUsA hoLsTein,
3ª dUQUesA de pALMeLA 1841-1909
“SIMY”
escultura em bronze, assinada 

e datada de 1888, marcada 

F. BARBEDIENNE - FONDEUR

Dim. - 26 cm

€ 800 - 1.200

“siMy”
bronze sculpture, signed 

and dated 1888, marked 

F. BARBEDIENNE - FONDEUR
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119 Menino senTAdo nUM Tronco 
TocAndo FLAUTA
escultura em biscuit, sem decoração, Europeia,

séc. XIX, restaurada, falta de um dedo da mão

esquerda, coluna posterior em madeira

entalhada, pintada e dourada

Dim. - (escultura) 90,5 cm; (total) 175 cm

€ 2.000 - 3.000

Boy siTTing on A Log pLAying The FLUTe.
biscuit sculpture, European, 19th C., restored, one

finger missing from left hand, late carved,

painted and gilt wood column

118 AriAdne AdorMecidA
escultura em mármore segundo escultura Romana que se

encontra no Museu do Vaticano, a qual copia uma escultura

helénica da escola de Pérgamo (séc. II a.C.), parte inferior

revestida a mármore escuro, Italiana, séc. XIX, braço direito

partido e colado em três locais, falta de parte do revestimento

de mármore escuro no lado direito da parte inferior

Dim. - 57 x 87 x 28,5 cm

€ 3.000 - 4.500

AriAdne AsLeep
marble sculpture according to the

Roman sculpture, which can be found

in the Vatican Museum, which copies

a Hellenic sculpture from the school

of Pergamon (2nd century BC), dark

marble lower part, Italian, 19th C.,

right arm broken and glued in three

places, missing part of the black

marble lining on the right side of the

lower part
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120 QUATro esTAçÕes
conjunto de quatro esculturas

em mármore, séc. XX,

sinais de terem estado

colocadas no exterior

Dim. - 198 cm

€ 15.000 - 22.500

The FoUr seAsons
set of four marble sculptures,

20th C., signs of having been

placed outside
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121 reLÓgio de MesA
Jorge III (1760-1820), caixa de carvalho

ebanizado com aplicações em bronze relevado 

e dourado, mostrador em latão polido, granitado,

gravado, prateado e dourado com aplicações 

em latão, numeração romana e árabe a negro,

autonomia de oito dias, toca horas e quartos em

carrilhão de oito campainhas, repetição de horas

e quartos a pedido, escape de palheta, calendário

mensal e silenciador de toques, Inglês, séc. XVIII

(3º quartel), caixa com vestígios de insectos

xilófagos, mecanismo a necessitar de revisão,

marcado STEP[HE]n. RIMBAULT - LONDON

Dim. - 53 x 34 x 22 cm

€ 2.500 - 3.750

A TABLe cLock
George III (1760-1820),       ebonized oak case

with gilt bronze mounts en relief, polished,

matted, engraved and silvered brass dial

with cast and gilt brass mounts, Roman

and Arabic black numerals, eight-day

autonomy, hour striking and quarters

chiming on eight bells, hour and quarter

repetition on demand, verge escapement,

month calendar and chime silencer,

English, case with traces of wood insects,

mechanism requiring maintenance, 

marked STEP[HE].RIMBAULT - LONDON
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122 reLÓgio de MesA MUsicAL 
“george prior” (desTinAdo 
Ao MercAdo TUrco)
Jorge III (1760-1820), caixa 

em madeira lacada a verde 

com decoração a dourado

“Chinoiseries”, com aplicações 

em latão relevado, vazado,

cinzelado e dourado, três

mostradores em esmalte branco

com letras e numeração a negro,

horas e minutos à maneira turca,

mostradores envolvidos por

decoração policromada “Flores”,

autonomia de oito dias, toca horas

seguidas de uma pequena música

de 25 segundos tocada em

carrilhão de dez campainhas,

silenciador de toques e de música,

repetição separada de horas 

e música a pedido, opção de quatro

músicas “Allemand”, “Jig”, “Song” e

“Dance”, escape de roda coroa,

Inglês, séc. XVIII (último quartel),

mecanismo a necessitar de revisão,

falta da chave de dar corda,

restauros, faltas e defeitos, 

mostrador e platina traseira,

marcados GEORGE PRIOR - LONDON

Dim. - 76 x 34 cm

€ 6.000 - 9.000

A “george prior” MUsicAL
TABLe cLock (inTended For
The TUrkish MArkeT)
George III (1760-1820), green

lacquered wood case with gilt

decoration “Chinoiseries”, with

chiselled, pierced and gilt brass

mounts, three white enamel dials

with black letters and numerals,

Turkish-style hours and minutes,

dials surrounded by a polychrome

decoration “Flowers”, eight-day

autonomy, hour striking followed by

a short 25-second tune played on a

ten-bell carillon, music and strike

silencer, tune and hour repetition

on demand separately, four tune

option “Allemand”, “Jig”, “Song”

and “Dance”, anchor escapement,

English, late 18th C., mechanism

requiring maintenance, missing

winding key, restoration, faults and

defects, dial and back plate, signed

GEORGE PRIOR - LONDON
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123 reLÓgio de cAiXA ALTA
caixa em mogno e folheado de

mogno com aplicações em metal

dourado, mostrador em latão 

e bronze relevado e dourado,

numeração romana e árabe 

a negro, autonomia de oito dias,

toca horas, indicação da fase 

da lua, calendário mensal, Inglês,

séc. XIX (1º quartel), vestígios 

de insectos xilófagos, mecanismo

a necessitar de revisão

Dim. - 255 x 50 x 25 cm

€ 700 - 1.050

A LongcAse cLock
mahogany and mahogany

veneered case with gilt brass

mounts, brass and gilt bronze dial

mounts, Roman and Arabic black

numerals, eight-day autonomy,

hour strike, moon phase

indication, month calendar,

English, 19th C. (1st quarter),

mechanism requiring maintenance
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124 espeLho
Murano, moldura em vidro fosco

relevado “Flores”, decoração

gravada a ácido “Folhas”, Italiano,

séc. XIX (2ª metade), faltas,

pequenos defeitos

Dim. - 160 x 92 cm

€ 1.400 - 2.100

A MUrAno Mirror
frosted glass frame en relief

“Flowers”, acid-etched decoration

“Leaves”, Italian, 19th C. 

(2nd half), faults, minor defects
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125 roLAndo sÁ nogUeirA 1921-2002
CAFÉ «A BRASILEIRA», CHIADO
óleo sobre tela, grade com vestígios de insectos

xilófagos, assinado e datado de 1959

Dim. - 81 x 100 cm

€ 15.000 - 22.500

cAFÉ «A BrAsiLeirA», chiAdo
oil on canvas, traces of wood insects, 

signed and dated 1959
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126 AnTÓnio pALoLo 1947-2000
SEM TÍTULO
acrílico sobre tela, 

assinado e datado de 1984

Dim. - 210 x 140 cm

€ 12.000 - 18.000

UnTiTLed
acrylic on canvas, 

signed and dated 1984
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127 rogÉrio riBeiro 1930-2008
“O ATELIER DO PINTOR”
acrílico e óleo sobre tela, 

assinado e datado de 1990

Dim. - 100 x 120 cm

€ 6.000 - 9.000

Nota: obra acompanhada por

certificado de São Roque,

Antiguidades e Galeria de Arte,

Lisboa.

“o ATeLier do pinTor”
acrylic and oil on canvas, signed

and dated 1990
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128 grAçA MorAis NASC. 1948
SEM TÍTULO (DA SÉRIE “O ROSTO E OS FRUTOS”)
técnica mista sobre linho, 

assinada e datada de 1981

Dim. - 130 x 96 cm

€ 6.000 - 9.000

UnTiTLed (FroM The series “The FAce And FrUiTs”)
mixed technique on linen, signed and dated 1981
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129 MAnUeL cArgALeiro NASC. 1927
“ROMARIC”
óleo sobre tela, 

pequena falta na camada pictórica,

assinado e datado de 1972

Dim. - 145,5 x 96,5 cm

€ 60.000 - 90.000

Nota: obra acompanhada por

certificado de autenticidade emitido

pelo Autor, datado de 2021.

“roMAric”
oil on canvas, minor fault on the

pictorial layer,

signed and dated 1972
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130 JosÉ escAdA 1939-1980
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, 

assinado e datado de 1956

Dim. - 80 x 60 cm

€ 8.000 - 12.000

UnTiTLed
oil on canvas, signed and dated 1956
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131 FrAncis sMiTh 1881-1961
“LA CORRIDA”
guache sobre papel, 

assinado e datado de 1927

Dim. - 50 x 62 cm

€ 6.500 - 9.750

“LA corridA”
gouache on paper, signed

and dated 1927
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132 renÉ BerThoLo 1935-2005
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, 

assinada e datada de Paris - 1965

Dim. - 52 x 35 cm

€ 2.000 - 3.000

UnTiTLed
mixed technique on paper,

signed and dated Paris - 1965
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133 João VieirA 1934-2009
“SONO”
técnica mista sobre papel, 

assinada e datada de 1989

Dim. - 65 x 50 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: integrou a exposição “Desenhos”

realizada na Galeria LEO, Lisboa, conforme

etiqueta colada no verso.

“sono”
mixed media on paper, signed and dated 1989
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134 MÁrio cesAriny 1923-2006
“PINTURA”
técnica mista sobre papel colado em platex,

assinada e datada de Londres - 1968, no verso

Dim. - 50,5 x 38 cm

€ 3.000 - 4.500

“pinTUrA”
mixed technique on paper pasted on chipboard,

signed and dated on the back, London 1968
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135 AnTÓnio AreAL 1934-1978
“O DIABO É A SUA VERDADE;
POBRE DIABO” - ESTUDO
óleo sobre platex, 

assinado e datado de 1972

Dim. - 37 x 26,5 cm

€ 3.000 - 4.500

“o diABo É A sUA VerdAde;
poBre diABo” - A sTUdy
oil on chipboard, signed and

dated 1972
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136 Jorge MArTins NASC. 1940
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, 

assinado e datado de 1986

Dim. - 81 x 100 cm

€ 4.000 - 6.000

Proveniência:

Colecção António Bacalhau, Oeiras;

Colecção Nuno Morgado, Lisboa.

UnTiTLed
oil on canvas, signed and dated 1986
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137 pedro cALApeZ NASC. 1953
SEM TÍTULO
técnica mista - acrílico e tintas à base de água areadas -

sobre platex, assinada e datada de 1986, no verso

Dim. - 174 x 140 cm

€ 5.000 - 7.500

Nota: segundo informação do artista, a presente obra 

foi vendida pela já não existente Galeria EMI-Valentim 

de Carvalho, no ano em que foi exposta na exposição

“Cumplicidades”, Galeria EMI-VC, Lisboa.

UnTiTLed
mixed technique - acrylic and sanded water-based paints

on chipboard, signed and dated 1986 on the back

214_1.qxp_183  02/12/21  15:07  Página 139



140 CABRAL MONCADA LEILÕES 214 | 13 DE DEZEMBRO DE 2021

138 Jorge MArTins NASC. 1940
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, pequenas faltas

na camada pictórica, assinado 

e datado de 1998/2003, no verso

Dim. - 140 x 140 cm

€ 4.000 - 6.000

UnTiTLed
oil on canvas, minor faults on the

pictorial layer, signed and dated

1998/2003 on the back
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139 edUArdo BATArdA NASC. 1943
“PROMETEDOR”
acrílico sobre tela, 

assinado e datado de 1987

Dim. - 94 x 68 cm

€ 6.000 - 9.000

Nota: integrou a exposição “Eduardo

Batarda - Pinturas 1985/86/87”, realizada

na Galeria 111, Lisboa, Dezembro de 1987,

estando identificada com o nº 11 do

respectivo catálogo, s.p.

Proveniência:

Galeria 111, Lisboa/Porto;

Colecção António Bacalhau, Oeiras;

Colecção Nuno Morgado, Lisboa.

“proMeTedor”
acrylic on canvas, signed and dated 1987
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140 JULião sArMenTo 1948-2021
“O RAIO SOBRE O LÁPIS, 42”
acrílico e grafite sobre papel, 

assinado e datado de Abril de 1990

em etiqueta colada no verso,

marcado #879, verso com etiqueta

da Galeria João Esteves de Oliveira

identificando e datando a obra

Dim. - 32 x 24 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: integrou a exposição “Julião

Sarmento - Collector’s Choice”

realizada na Galeria João Esteves 

e Oliveira, Lisboa, 2005, 

encontrando-se representada no

respectivo catálogo, s.p., nº 9. 

“o rAio soBre o LÁpis, 42”
acrylic and graphite on paper, signed

and dated April 1990 on a label

pasted on the back, marked #879,

back with a João Esteves de Oliveira

Gallery label identifying and dating

the work
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141 heLenA ALMeidA - 1934-2018
“SAÍDA NEGRA”
técnica mista sobre papel, 

assinada e datada de 1995

Dim. - 38 x 28 cm

€ 6.000 - 9.000

Nota: integrou a exposição

“DESENHO: 1977-1995”, realizada na

Galeria Valentim de Carvalho, Lisboa,

1996, encontrando-se representada

no respectivo catálogo, p. 7.

“sAÍdA negrA”
mixed media on paper, signed and

dated 1995
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142 yVes de LA ToUr d’AUVergne NASC.1927
SEM TÍTULO (TRÍPTICO)
acrílico sobre cartão canelado, cada cartão

emoldurado separadamente em caixa de 

acrílico, pequenos defeitos nas caixas, 

assinado e datado de 1999, no verso

Dim. - (cartão) 152 x 360 cm; 

(cada folha) 160 x 140 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: 1. Reproduzido em “Yves de La Tour

d’Auvergne”, texto de Pierre Daix. Berna:

Editions Benteli, p. 45;

2. De acordo com os proprietários, adquirido 

directamente ao Autor.

UnTiTLed (TripTych)
acrylic on corrugated cardboard, 

signed and dated 1999 on the back
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143 giL heiTor corTesão NASC. 1967
SEM TÍTULO
óleo sobre vidro acrílico, assinado e datado

de 1999, no verso

Dim. - 100 x 120 cm

€ 5.000 - 7.500

Nota: integrou a exposição “Destruir, diz ela”,

realizada na Galeria Pedro Cera, Lisboa, 1999.

Reproduzida em “Gil Heitor Cortesão -

Pintura 1996 / 2001”. Lisboa: Galeria Pedro

Cera, 2002, p. 30.

Proveniência:

Galeria Pedro Cera, Lisboa;

Colecção António Bacalhau, Oeiras;

Colecção Nuno Morgado, Lisboa.

UnTiTLed
oil on acrylic glass, signed and dated

1999 on the back
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144 LoUrdes de cAsTro NASC. 1930
SEM TÍTULO
rodhoid, assinado, numerado 116/190

Dim. - 54 x 44,5 cm

€ 1.800 - 2.700

UnTiTLed
rodhoid, signed, numbered 116/190

145 LoUrdes de cAsTro NASC. 1930
SEM TÍTULO
rodhoid, assinado, numerado 78/190

Dim. - 60 x 53,5 cm

€ 1.600 - 2.400

UnTiTLed
rodhoid, signed, numbered 78/190
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146 ÁLVAro LApA - 1939-2006
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel

flowmaster, tintas de água 

e acrílico sobre papel,

assinada e datada de 1965

Dim. - 60 x 41,5 cm

€ 6.000 - 9.000

UnTiTLed
mixed technique on paper

flowmaster, water paint

and acrylic on paper 

signed and dated 1965
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147 JULião sArMenTo 1948-2021
“O RAIO SOBRE O LÁPIS, 38”
técnica mista sobre papel, 

assinada e datada de Cabriz - 1990, 

no verso, numerada #875

Dim. - 30 x 23 cm

€ 1.800 - 2.700

“o rAio soBre o LÁpis, 38”
mixed technique on paper, signed and

dated Cabriz - 1990 on the back,

numbered #875
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148 LeoneL MoUrA NASC. 1948
SEM TÍTULO
fotografia intervencionada sobre

papel, assinada no verso

Dim. - 57 x 57 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: carimbo da Galeria Cómicos,

Lisboa, estampado no verso.

UnTiTLed
interventioned photography on paper,

signed on the back
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149 eMMÉrico nUnes 1888-1968
“SERPA”
óleo sobre tela, reentelado, restauros,

pequena falta na camada pictórica

assinado de Serpa

Dim. - 60 x 50 cm

€ 8.000 - 12.000

“serpA”
oil on canvas, relined, restorations,

minor fault on the pictorical layer,

signed from Serpa
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150 conJUnTo de seis prATos
porcelana chinesa de exportação, decoração policromada  «Pseudo-Folha

de Tabaco», reinado Qianlong (1736-1795), cabelos, pequenas faltas

€ 800 - 1.200

Nota: DEBOMY, Pierre L. - “Tobacco Leaf and Pseudo/Feuille de Tabac 

et Pseudo - A Tentative Inventory/Tentative d’Inventaire”. Sèvres: Société

des Amis du Musée National de Céramique, 2013, p. 173.

A roUnd TUreen wiTh coVer
porcelain, polychrome and gilt decoration

“Oriental landscape”, redecorated in Europe,

Qianlong period (1736-1795), a restored

handle, hairline and chipping on the cover,

wear to the gilt

151 TerrinA redondA coM TAMpA
porcelana, decoração policromada e dourada

“Paisagem oriental”, redecorada na Europa,

reinado Qianlong (1736-1795), uma pega

restaurada, cabelo e esbeiçadela na tampa,

desgaste no dourado

Dim. - 16 x 28 x 23 cm

€ 800 - 1.200

A seT oF siX pLATes
Chinese export porcelain,

polychrome decoration

“Pseudo-Tobacco Leaf” ,

Qianlong period (1736-1795),

hairlines, minor faults
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152 pAr de TrAVessAs recorTAdAs
porcelana Chinesa de exportação,

decoração policromada e dourada

“«Folha-de-tabaco» com faisões”,

reinado Qianlong (1736-1795),

esbeiçadelas, ligeiro desgaste no dourado

Dim. - 26 x 20,8 cm

€ 4.000 - 6.000

Nota: vd. DEBOMY, Pierre L. - “Tobacco

Leaf and Pseudo/Feuille de Tabac et

Pseudo - A Tentative Inventory/Tentative

d’Inventaire”. Sèvres: Société des Amis du

Musée National de Céramique, 2013, pp.

102-105.

A pAir oF scALLoped pLATTers
Chinese export porcelain, polychrome and

gilt decoration «Tobacco leaf» with

“pheasants”, Qianlong period (1736-1795),

chips, wear to the gilt
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153 pAr de prATos grAndes de serVir
porcelana Chinesa de exportação, decoração

policromada e dourada “Flores”, reinado

Qianlong (1736-1795), um com restauro na aba

e cabelo, outro com ligeiras esbeiçadelas no

verso do bordo

Dim. - 38,5 cm

€ 2.400 - 3.600

A pAir oF LArge serVing pLATes
Chinese export porcelain, polychrome and gilt

decoration “Flowers”, Qianlong period (1736-

1795), one with restoration on the flap and

hairline, the other with slight chipping on the

back of the rim

154 prATo
porcelana Chinesa de exportação, decoração original a

grisaille “Figuras cm telescópio em porto de mar” com

redecoração europeia policromada e dourada, reinado

Qianlong (1736-1795), infímas faltas no vidrado do

bordo, ligeiras esbeiçadelas, algum desgaste no

dourado

Dim. - 23,8 cm

€ 600 - 900

Nota: vd. HERVOUET, François et Nicole; BRUNEAU,

Yves - “La Porcelaine des Compagnies des Indes à

Décor Occidental”. Paris: Flammarion, 1986, p. 100,

nº4.59.

A dish
Chinese export porcelain, original grisaille decoration

“Figures with a telescope in a seaport” with European

polychrome and gilt redecoration, Qianlong period

(1736-1795), minor faults on the rim glaze, slight

chipping,  wear to the gilt
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155 dUAs TerrinAs coM TrAVessA
porcelana chinesa de exportação, decoração policromada e dourada

“Flores”, reinado Qianlong (1736-1795), diferenças e desgaste na

decoração, uma com restauro na tampa, esbeiçadelas

Dim. - (terrinas) 22 x 34,5 x 24 cm; (travessas) 32 x 39 cm

€ 2.200 - 3.300

Two TUreens wiTh sTAnds
Chinese export porcelain, polychrome and gilt decoration “Flowers”,

Qianlong period (1736-1795), diferences and wear on decoration, one

with cover restoration, chips
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156 “eL BeATo Joseph cALAsAnZ de LA MAdre de 
dios, FUndAdor de LA reLiQ. de LAs escUeLAs 
piAs: ABoQATo deL BUen pArTo, y de Los niÑos”
óleo sobre tela, escola Colonial Espanhola, séc. XVIII,

ligeiros retoques na camada pictórica

Dim. - 103 x 102 cm

€ 1.400 - 2.100

“eL BeATo Joseph cALAsAnZ de LA MAdre de dios,
FUndAdor de LA reLiQ. de LAs escUeLAs piAs:
ABoQATo deL BUen pArTo, y de Los niÑos”
oil on canvas, Colonial Spanish, 18th C., minor retouching 

of the pictorial layer
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157 nossA senhorA dA conceição coM sÍMBoLos MAriAnos 
eM FUndo soB deUs pAi e poMBA do espÍriTo sAnTo 
óleo sobre tela, moldura em madeira revestida a massa negra esgrafitada

“Inscrições marianas” e “Florões” com entalhamentos dourados, 

escola Colonial Espanhola, séc. XVIII, ligeiros retoques na camada pictórica

Dim. - 100 x 79 cm

€ 6.000 - 9.000

oUr LAdy oF The iMMAcULATe concepTionwiTh MAriAn syMBoLs 
on The BAckgroUnd Under god The FATher And The
hoLy spiriT doVe
oil on canvas, grooved wood frame filled with black mass “Marian inscriptions” 

and “Fleurons” with gilt carvings, Colonial Spanish, 18th C., minor retouching 

of the pictorial layer
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158 AdorAção do Menino JesUs
coM AnÚncio Aos pAsTores 
eM FUndo
óleo sobre madeira de carvalho,

escola Portuguesa, séc. XVI 

(2ª metade), pequenos restauros

Dim. - 92 x 39 cm

€ 2.000 - 3.000

AdorATion oF The chiLd
JesUs wiTh AnnUciATion To
The shepherds on The BAck
oil on oak, Portuguese school, 16th

(2nd half), small restoration

159 AdorAção dos MAgos
óleo sobre tela, escola Espanhola,

séc. XVII/XVIII, reentelado,

restauros

Dim. - 138 x 96 cm

€ 2.000 - 3.000

AdorATion oF The MAgi
oil on canvas, Spanish school,

17th/18th C., relined, restoration
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160 AdorAção dos MAgos 
enTre oUTrAs FigUrAs
óleo sobre tela, escola

Portuguesa, séc. XVIII/XIX,

reentelado, restauros

Dim. - 78 x 122 cm

€ 2.000 - 3.000

AdorATion oF The MAgi
AMong oTher FigUres
oil on canvas, Portuguese school,

18th/19th C., relined, restoration

161 ÚLTiMA ceiA
óleo sobre tela, escola Portuguesa,

séc. XVIII, pequenos restauros,

faltas na camada pictórica

Dim. - 247 x 132 cm

€ 3.000 - 4.500

The LAsT sUpper
oil on canvas, Portuguese school,

18th C., restoration, many faults on

the pictorial layer
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162 Ícone “nossA senhorA FonTe 
dA VidA, e são pedro e são 
pAULo segUrAndo A igreJA 
enTre ApÓsToLos”
óleo sobre madeira, escola Russa,

séc. XIX

Dim. - 51 x 34 cm

€ 1.200 - 1.800

An icon “oUr LAdy FoUnTAin 
oF LiFe, sAinT peTer And sAinT
pAUL hoLding The chUrch AMong
AposTLes”
oil on wood, Russian School, 19th 

163 Ícone “deesis - crisTo eM MAJesTAde coM 
LiVro enTre nossA senhorA, são João 
BApTisTA e AnJos soB deUs pAi e poMBA do 
espÍriTo sAnTo”
óleo sobre madeira, livro com inscrição em grego “Eu

sou a luz do mundo; quem Me segue não andará em

trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-Lhe, pois, os

fariseus: Tu testificas de Ti mesmo; o Teu testemunho

não é verdadeiro” [Jo 8, 12-13], 

escola Russa, séc. XIX

Dim. - 55 x 37 cm

€ 1.200 - 1.800

An icon “deesis - chrisT in MAJesTy wiTh Book
BeTween oUr LAdy, sAinT John The BApTisT And
AngeLs Under god The FATher And doVe oF The
hoLy spiriT”
oil on wood, book with a Greek inscription

“I am the light of the world. Whoever follows Me will not

walk in darkness, but will have the light of life. So the

Pharisees said to Him, “You are bearing witness about

Yourself; Your testimony is not true” [Jo 8, 12-13]),

Russian School, 19th C.
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166 sAnTo AnTÓnio coM o Menino JesUs e AnJo
óleo sobre tela com dourados, Colonial Espanhol,

séc. XVII/XVIII, reentelado, defeitos na tela, ínfimas faltas

na camada pictórica, pequenos retoques na pintura

Dim. - 23 x 25,2 cm

€ 1.000 - 1.500

sAinT AnThony wiTh chiLd JesUs And AngeL
oil on canvas with gilding, Colonial Spanish, 17th/18th C.,

relined, defects on the canvas, minor faults on the

pictorial layer, minor touches to the painting

164 descidA dA crUZ
óleo sobre tela, escola Portuguesa, séc. XVIII

(2ª metade), reentelado, restauros

Dim. - 78 x 62 cm

€ 700 - 1.050

descenT FroM The cross
oil on canvas, Portuguese school, 18th C.

(2nd half), relined, restorations

165 o JULgAMenTo de sALoMão
pintura sob vidro segundo desenho original

de Nicolas Poussin, datado de 1649, que se

encontra no Museu do Louvre, Paris, escola

Portuguesa, séc. XVIII (2ª metade), 

faltas na camada pictórica

Dim. - 34 x 46 cm

€ 500 - 750

soLoMon’s JUdgMenT
painting on glass according to the original

drawing of Nicolas Poussin, dated of 1649,

exhibited at the Louvre Museum, Paris ,

Portuguese school, 18th C. (2nd half), many

faults on the pictorial layer
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167 cALVÁrio - JesUs crisTo 
enTre o BoM e o MAU 
LAdrão, soLdAdos 
roMAnos - UM A cAVALo 
TrespAssAndo o LAdo 
de crisTo - AnJo nAs 
nUVens segUrAndo 
cÁLice e nossA 
senhorA dAs dores 
no sopÉ do MonTe
placa em marfim esculpido, 

Hispano-Filipina, séc. 

XVII/XVIII, falta da espada 

num soldado e dos sete 

punhais na Nossa Senhora das

Dores, placa assente sobre 

veludo moderno com moldura

posterior em madeira 

entalhada e dourada com 

pequenas faltas e repintes 

no dourado

Dim. - (placa) 24,5 x 11,5 cm; 

(moldura) 45,5 x 25 x 17,5 cm

€ 12.000 - 18.000

The cALVAry - JesUs 
chrisT BeTween The 
good And The BAd ThieF, 
roMAn soLdiers - one on 
horseBAck piercing The 
side oF chrisT - AngeL in 
The cLoUds hoLding The 
chALice And oUr LAdy oF 
orrows AT The FooT oF 
The MoUnTAin
carved ivory plaque, Hispano-

Philippine, 17th/18th C., the 

sword of a soldier and the 

seven daggers on Our Lady of

Sorrows are missing, plaque 

resting on modern velvet with 

late carved and gilt wood 

frame with minor faults and 

repainting in gilt
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168 Menino JesUs BoM pAsTor senTAdo soBre corAção
Lusíada, escultura em marfim com vestígios de pinturas, base em

socalcos “Nossa Senhora e São José, Santa Maria Madalena, Fonte

da Vida e diversos animais entre vegetação”, base em marfim

esculpido “Querubins”, vertente Indo-Portuguesa, séc. XVII/XVIII,

orifícios para as ramagens 

Dim. - 34 cm

€ 12.000 - 18.000

Nota: vd. catálogo da exposição "A Expansão Portuguesa

e a Arte do Marfim". Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,

1991, p. 107, fig. 266.

The chiLd JesUs, The good shepherd siTTing on A heArT
ivory sculpture with traces of paintings, terraced base 

“Our Lady and Saint Joseph, Saint Mary Magdalene, Fountain of life

and various animals among plants”, carved ivory base “Cherubim”, 

Indo-Portuguese, 17th C./18th. C., holes for the branches
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169 sAnTo AnTÓnio
escultura em marfim, Hispano-Filipina, 

séc. XVII/XVIII, falta na parte frontal do bordo

da veste, base posterior em madeira

Dim. - (escultura) 17,5 cm; (total) 19,3 cm

€ 900 - 1.350

sAinT AnThony
ivory sculpture, Hispano-Philippine, 17th/18th C.,

fault on the front edge of the garment, 

late wooden base

214_1.qxp_183  02/12/21  15:12  Página 168



CABRAL MONCADA LEILÕES 214 | 13 DE DEZEMBRO DE 2021 169

170 nossA senhorA dA conceição
Lusíada, escultura em marfim

policromado e dourado, base em marfim

esculpido “Querubins”, vertente 

Indo-Portuguesa, séc. XVII, desgaste 

na decoração, restauros na base 

Dim. - (escultura) 22,4 cm; 

(total) 27,5 cm

€ 5.800 - 8.700

Nota: vd. catálogo da exposição 

“A Expansão Portuguesa e a Arte do

Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste

Gulbenkian, 1991, p. 51, nº 55.

oUr LAdy oF The iMMAcULATe
concepTion
polychrome and gilt ivory sculpture,

carved ivory base “Cherubim”, 

Indo-Portuguese, 17th C., wear 

on decoration, restoration on the base
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171 nossA senhorA dA conceição 
soBre orBe coM QUerUBins e LisTeL 
coM inscrição
Lusíada, escultura em marfim parcialmente

pintado e dourado, vertente Indo-Portuguesa,

séc. XVIII, falta de dois dedos, desgaste 

no dourado, base posterior em madeira

entalhada e dourada

Dim. - (escultura) 19,8 cm; (total) 26,5 cm

€ 4.000 - 6.000

Nota: vd. MATIAS, Osvaldo Gil. - “Marfins das

Províncias Orientais de Portugal e Espanha 

no Brasil”. Rio de Janeiro: Arte Ensaio Editora,

Ltda, 2014, p. 81, nº 47.

oUr LAdy oF The iMMAcULATe
concepTion on An orB wiTh cherUBs
And LisTeL wiTh inscripTion
partially painted and gilt ivory sculpture, 

Indo-Portuguese, 18th C., missing two fingers,

wear on the gilding, late carved and gilt 

wood base
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172 nossA senhorA dA conceição 
soBre nUVens coM serpenTe e QUerUBins
Lusíada, escultura em marfim parcialmente pintado,

dourado e prateado, base em marfim esculpido 

e dourado, coroa em prata, vertente Indo-Portuguesa,

séc. XVIII (3º quartel), restauros nos dedos, base

posterior em madeira marmoreada e dourada, prata

sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 

de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - (escultura) 20,3 cm; (marfim) 24,5 cm

€ 5.000 - 7.500

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão

Portuguesa e a Arte do Marfim”. Lisboa: Fundação

Calouste Gulbenkian, 1991, pp. 58 e 59, nºs 91, 95 e 97.

oUr LAdy oF The iMMAcULATe concepTion
Upon cLoUds wiTh serpenT And cherUBs
partially painted, gilt and silvered ivory sculpture,

carved and gilt ivory base, silver crown, 

Indo-Portuguese, 18th C. (3rd quarter), restoration 

on the fingers, late marbled and gilt wood base,

unmarked silver, pursuant to Decreto-Lei 120/2017, of

15 September - art. 2, paragraph 2, subparagraph c)
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173 FUgA pArA o egipTo 
coM nossA senhorA AMAMenTAndo
Lusíada, placa em marfim esculpido com restos 

de policromia, vertente Indo-Portuguesa, 

séc. XVII, marcada

Dim. - 12,4 x 5 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: tratar-se-á do volante de um tríptico

FLighT inTo egypT 
wiTh oUr LAdy BreAsTFeeding
carved ivory plaque with polychrome traces, 

Indo-Portuguese, 17th C., marked
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174 Menino JesUs sALVAdor do MUndo
Lusíada, escultura em marfim parcialmente pintado 

e dourado, coroa, vara crucífera e sandálias em ouro,

vertente Indo-Portuguesa, séc. XVII, base posterior 

em madeira entalhada e dourada com «coxim» dourado 

e vermelho com pequenas faltas no dourado, peças 

de ouro sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017,

de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - (Menino Jesus) 24,5 cm

€ 13.000 - 19.500

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão Portuguesa

e a Arte do Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste

Gulbenkian, 1991, pp. 125 e 127, nºs 326, 328 e 334.

chiLd JesUs, sAVioUr oF The worLd
partially painted and gilt ivory sculpture, gold crown,

cruciferous rod and sandals, Indo-Portuguese, 17th C.,

late carved and gilt wood base with gilt and red

«cushion» with minor faults on the gilding, unmarked

gold pieces pursuant to Decreto-Lei 120/2017, of 15

September - art. 2, paragraph 2, subparagraph c)

214_1.qxp_183  02/12/21  15:13  Página 173



174

175 Menino JesUs sALVAdor do MUndo soBre orBe
Lusíada, escultura em marfim, vertente Indo-Portuguesa, 

séc. XVII, colagem num pé, dourado do cabelo posterior, 

base rectangular posterior

Dim. - (Menino Jesus) 12,5 cm; (total) 16,1 cm

€ 700 - 1.050

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão Portuguesa 

e a Arte do Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,

1991, p. 122, nºs 314 a 316.

chiLd JesUs, sAVioUr oF The worLd Upon An orB
ivory sculpture, Indo-Portuguese, 17th C., glueing on a foot, 

late hair gilding, late rectangular base

177 senhor dos pAssos
Lusíada, escultura em marfim, vertente 

Indo-Portuguesa, séc. XVII, cruz em marfim e base de

pau-santo com gradinha e pés de marfim posteriores 

Dim. - (escultura) 8,5 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. TÁVORA, Bernardo Ferrão de Tavares e 

- “Imaginária Luso-Oriental”. Lisboa: IN-CM, 1983, 

p. 136, nº 180.

oUr Lord oF The pAssion
ivory sculpture, 17th C., later Brazilian rosewood stand

with ivory cross, galery and feet

176 Menino JesUs BoM pAsTor
Lusíada, marfim, base esculpida em socalcos

“Santa Maria Madalena, Fonte da Vida e animais

diversos”, vertente Indo-Portuguesa, 

séc. XVII/XVIII, falta uma ovelha no ombro 

do Menino Jesus, falta da parte frontal dos pés 

do Menino Jesus, algumas faltas na base

Dim. - 17,3 cm

€ 700 - 1.050

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão 

Portuguesa e a Arte do Marfim”. Lisboa: Fundação

Calouste Gulbenkian, 1991, p. 100, nº 249.

chiLd JesUs, The good shepherd
ivory, base carved in terraces “Saint Mary

Magdalene, Fountain of Life and various animals”,

Indo-Portuguese, 17th/18th C., a sheep missing 

at the shoulder of the child Jesus, missing the front

part of Child Jesus’ feet, some faults on the base
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178 Menino JesUs BoM pAsTor
Lusíada, escultura em marfim, base em socalcos

“Santa Maria Madalena, Fonte da Vida e animais

diversos”, vertente Indo-Portuguesa, séc. XVII/XVIII,

pequeno restauro no verso, pequenos defeitos, base

não original em madeira ebanizada

Dim. - 17,4 cm

€ 1.200 - 1.800

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão

Portuguesa e a Arte do Marfim”. Lisboa: Fundação

Calouste Gulbenkian, 1991, pág. 100, nº 249.

179 nossA senhorA coM o Menino 
JesUs segUrAndo FrUTo
Lusíada, escultura em marfim com restos

de pintura, base em marfim esculpido,

vertente Indo-Portuguesa, séc. XVII/XVIII,

pequena falta na mão da Nossa Senhora

Dim. - 22,4 cm

€ 1.260 - 1.890

Nota: vd. TÁVORA, Bernardo Ferrão de

Tavares e - “Imaginária Luso-Oriental”.

Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da

Moeda, 1983, p. 48, nºs 59 e 60.

oUr LAdy wiTh chiLd JesUs 
hoLding A FrUiT
ivory sculpture with traces of paint, carved

ivory base, Indo-Portuguese, 17th/18th C.,

minor fault on Our Lady’s hand

180 nossA senhorA dA LApA
Lusíada, escultura em marfim com restos de dourados, coroa de prata,

vertente Indo-Portuguesa, séc. XVII, base posterior em madeira, coroa

sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017, de 15 de Setembro 

- art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - (escultura) 13 cm

€ 1.200 - 1.800

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão Portuguesa e a Arte 

do Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 156, nº 433.

oUr LAdy oF LApA
ivory sculpture with traces of gilding, 17th C., later wooden stand,  silver

without marks, pursuant to Decreto-Lei No. 120/2017, of 15 September -

art. 2, paragraph 2, point (c)

chiLd JesUs, The good shepherd
ivory sculpture, terraced base “Saint

Mary Magdalene, Source of Life and

various animals”, Indo-Portuguese,

17th/18th C., small restoration on the

back, small defects, non-original

ebonised wood base
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181 nossA senhorA dA conceição
Lusíada, escultura em marfim, vertente Indo-Portuguesa,

séc. XVII/XVIII, desgaste

Dim. - 20,2 cm

€ 920 - 1.380

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão Portuguesa

e a Arte do Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste

Gulbenkian, 1991, p. 54, nº 67.

oUr LAdy oF concepTion
ivory sculpture, Indo-Portuguese, 17th/18th C., wear

183 nossA senhorA coM o Menino JesUs 
AssenTe soBre nUVens coM QUerUBins
Lusíada, escultura em marfim parcialmente

pintado e dourado, base em marfim esculpido

parcialmente pintado e dourado, vertente 

Indo-Portuguesa, séc. XVIII (3º quartel)

Dim. - (total) 17,1 cm

€ 700 - 1.050

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão

Portuguesa e a Arte do Marfim”. Lisboa: Fundação

Calouste Gulbenkian, 1991, p. 78, nºs 166 e 167.

oUr LAdy wiTh chiLd JesUs sTAnding 
on cLoUds wiTh cherUBs
partially painted and gilt ivory sculpture, 

carved ivory base partially painted and gilt, 

Indo-Portuguese, 18th C. (3rd quarter)

182 nossA senhorA eM MAJesTAde 
coM o Menino JesUs
Lusíada, escultura em marfim, cadeira de

«patins» ao gosto renascentista europeu,

vertente Indo-Portuguesa, séc. XVII,

restauro no braço direito do Menino,

pequena falta num pináculo da cadeira

Dim. - 10,7 cm

€ 700 - 1.050

Nota: vd. catálogo da exposição “A

Expansão Portuguesa e a Arte do

Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste

Gulbenkian, 1991, p. 81, nº 174.

oUr LAdy in MAJesTy wiTh The
chiLd JesUs
ivory sculpture, sled chair in European

Renaissance manner, Indo-Portuguese,

17th C., restoration on the Child’s right

arm, minor fault on a chair pinnacle
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184 nossA senhorA dA conceição 
AssenTe soBre QUerUBiM
Lusíada, escultura em marfim, 

vertente Indo-Portuguesa, séc. XVII

Dim. - 16,8 cm

€ 700 - 1.050

Nota: vd. catálogo da exposição “A

Expansão Portuguesa e a Arte do Marfim”.

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,

1991, p. 50, nºs 49 a 51.

oUr LAdy oF concepTion 
sTAnding on A cherUB
ivory sculpture, Indo-Portuguese, 17th C.

185 nossA senhorA dA conceição 
coM o Menino JesUs
Lusíada, escultura em marfim com restos

de pintura, vertente Indo-Portuguesa,

séc. XVIII, desgaste

Dim. - 13,5 cm

€ 900 - 1.350

Nota: vd. TÁVORA, Bernardo Ferrão de

Tavares e - “Imaginária Luso-Oriental”.

Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da

Moeda, 1983, p. 53, nº 67.

oUr LAdy oF The iMMAcULATe
concepTion wiTh The chiLd JesUs
ivory sculpture with traces of painting,

18th C., some wear
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186 crisTo crUciFicAdo
Lusíada, escultura em marfim

parcialmente pintado, cruz em

madeira de feição naturalista,

vertente Indo-Portuguesa, séc. XVIII

(1ª metade), pequena falta no cendal,

resplendor com colagem

Dim. - (Cristo) 42 cm; 

(total) 102,5 cm

€ 3.500 - 5.250

Nota: integrou a exposição

“Imaginária em marfim na Ilha de 

S. Miguel”, realizada no Museu Carlos

Machado, encontrando-se

reproduzida no respectivo catálogo.

Açores: Secretaria Regional da

Educação e Cultura / Direcção

Regional dos Assuntos Culturais,

1989, p. 53, nº 97.

chrisT crUciFied
partially painted ivory sculpture,

naturalistic wooden cross, Indo-

Portuguese, 18th C. (1st half), minor

fault on the cendal, halo with glueing
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187 crisTo crUciFicAdo
Lusíada, escultura em marfim

parcialmente pintado, base 

e cruz em pau-santo com

entalhamentos dourados 

e aplicações em prata relevada, 

vertente Indo-Portuguesa, 

séc. XVIII, alguns dedos com

colagens, prata sem marcas, ao

abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017,

de 15 de Setembro - art. 2, nº 2,

alínea c)

Dim. - (Cristo) 28,6 cm; 

(total) 109 cm

€ 1.750 - 2.625

Nota: vd. TÁVORA, Bernardo

Ferrão de Tavares e - “Imaginária

Luso-Oriental”. Lisboa: Imprensa

Nacional - Casa da Moeda, 1983, 

p. 110, nº 144.

crUciFied chrisT
partially painted ivory sculpture,

Brazilian rosewood base and cross

with gilt carvings and silver

applications en relief, 

Indo-Portuguese, 18th C., 

some glued fingers, silver without

marks, pursuant to Decreto-Lei No.

120/2017, of 15 September - art. 2,

paragraph 2, point (c)
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188 crisTo crUciFicAdo
Lusíada, escultura em marfim

parcialmente pintado e dourado

com braços produzidos na mesma

presa de marfim do corpo,

base e cruz em pau-santo com

entalhamentos dourados e aplicações

em prata relevada, vertente 

Indo-Portuguesa, séc. XVIII, falta de

dois dedos, base com pequenos

defeitos, pequena falta e vestígios de

insectos xilófagos, prata sem marcas,

ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017,

de 15 de Setembro - art. 2, nº 2, 

alínea c)

Dim. - (Cristo) 63,5 cm; (total) 158 cm

€ 24.000 - 36.000

Nota: vd. catálogo da exposição “A

Expansão Portuguesa e a Arte do

Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste

Gulbenkian, 1991, p. 154, nºs 427 e 428.

crUciFied chrisT
partially painted and gilt ivory

sculpture, Brazilian rosewood base 

and cross with gilt carvings and silver

applications en relief, Indo-Portuguese,

18th C., arms sculpted on the same

ivory tusk as the body, missing two

fingers, base with minor defects, minor

fault and traces of wood insects, silver

without marks, pursuant to Decreto-Lei

No. 120/2017, of 15 September - art. 2,

paragraph 2, point (c)
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189 crisTo crUciFicAdo
escultura em marfim, resplendor em prata, Europeu, 

séc. XVIII, colagem num pé, assente sobre placa de

madeira forrada a veludo com aplicações em prata

relevada, prata sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei

120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 43,8 cm

€ 2.800 - 4.200

Nota: vd. catálogo da exposição “Arte do Marfim”. Porto:

Museu dos Transportes e Comunicações, 1998, p. 49, nº 76.

chrisT crUciFied
ivory sculpture, silver halo, European, 18th C., glueing on a

foot, on a wooden plaque lined with velvet and with silver

applications, silver without marks, pursuant to Decreto-Lei

120/2017, of 15 September - art. 2, paragraph 2, letter c)

190 crisTo crUciFicAdo
Lusíada, escultura em marfim parcialmente pintado 

e dourado, vertente Indo-Portuguesa, séc. XVII/XVIII, 

falta de parte de um dedo, assente sobre placa de madeira

forrada a veludo com aplicação de marfim

Dim. - 35 cm

€ 2.100 - 3.150

Nota: vd. catálogo da exposição “A Expansão Portuguesa 

e a Arte do Marfim”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,

1991, pp. 153-154, nºs 424 e 426.

chrisT crUciFied
Ivory sculpture partially painted and gilded, Indo-Portuguese,

17th./18th C., part of a finger missing, on a wooden plaque

lined with velvet
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191 crisTo crUciFicAdo
Lusíada, escultura em marfim

parcialmente pintado e dourado,

base e cruz em pau-santo com

entalhamentos dourados 

e aplicações em prata relevada,

vertente Indo-Portuguesa, séc. XVIII,

prata sem marcas, ao abrigo do

Decreto-Lei 120/2017, de 15 de

Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c),

Dim. - (Cristo) 30,2 cm; 

(total) 110 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. TÁVORA, Bernardo Ferrão

de Tavares e - “Imaginária Luso-

Oriental”. Lisboa: Imprensa Nacional -

Casa da Moeda, 1983, p. 110, nº 144.

chrisT crUciFied
partially painted and gilt ivory

sculpture, Brazilian rosewood base

and cross with gilt carvings 

and silver applications en relief, 

Indo-Portuguese, 18th C., unmarked

silver, pursuant to Decreto-Lei

120/2017, of 15 September 

- art. 2, paragraph 2, letter c),
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192 crisTo crUciFicAdo
Lusíada, escultura em marfim

parcialmente pintado,

vertente Indo-Portuguesa, 

séc. XVIII, um dedo com

colagem, cendal

possivelmente não original,

cruz moderna em acrílico

Dim. - 40,5 cm

€ 2.800 - 4.200

Nota: vd. catálogo da

exposição “A Expansão

Portuguesa e a Arte do

Marfim”. Lisboa: Fundação

Calouste Gulbenkian, 1991, 

p. 154, nº 425.

chrisT crUciFied
partially painted ivory

sculpture, Indo-Portuguese,

18th C., one glued finger,

possibly unoriginal sendal,

modern acrylic cross
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193 crisTo crUciFicAdo
Lusíada, escultura em marfim

parcialmente pintado, vertente

Indo-Portuguesa, séc. XVII/XVIII,

pequena falta no cendal, 

cruz moderna em acrílico

Dim. - 39 cm

€ 4.000 - 6.000

Nota: vd. TÁVORA, Bernardo

Ferrão de Tavares e -

“Imaginária Luso-Oriental”.

Lisboa: Imprensa Nacional -

Casa da Moeda, 1983, p. 110, nº

144.

chrisT crUciFied
Ivory sculpture partially painted,

Indo-Portuguese, 17th./18th C.,

small faults on the sendal,

modern acrylic cross

185
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A Two-door cABineT
teak, sissoo, ivory and tortoiseshell

plaques lining placed on gold leaf, 

top with “Eight-pointed star”, interior 

with eight drawers simulating twelve, 

the central one occupying the height 

of two, gilt copper mounts en relief 

“Two-headed eagle”, indo-portuguese,

Mughal influence, 17th C. 

(1st quarter), small cracks in some

tortoiseshell plaques, other minor defects
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194 conTAdor de dUAs porTAs
Lusíada, teca, revestimento a sissó, marfim e placas de tartaruga

colocadas sobre folha de ouro, tampo com “Estrela de oito

pontas”, interior com oito gavetas simulando doze ocupando 

a central a altura de duas idas de gavetas, ferragens em cobre

relevado e dourado “Águia bicéfala”, vertente de influência Mogol,

séc. XVII (1º quartel), pequenas fissuras em algumas placas 

de tartaruga, outros pequenos defeitos

Dim. - 30 x 48,5 x 32,2 cm

€ 12.000 - 18.000

Nota: vd. DIAS, Pedro - “Mobiliário Indo-Português”. 

Moreira de Cónegos: Imaginalis, 2013, p. 318.
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195 coFre
Lusíada - Arte Namban, madeira

integralmente revestida a laca negra

com reservas polilobadas a dourado

“Paisagens”, frisos com incrustações

de madrepérola e decoração a

dourado “Círculos secantes”, vertente

Nipo-Portuguesa - início do período

Edo (1615-1868), séc. XVII (2º quartel),

decoração com extensos restauros 

na laca e na madrepérola, pequenos

defeitos, ferragens não originais à

excepção do espelho de fechadura

Dim. - 20 x 30,5 x 17,5 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. IMPEY, Oliver; JÖRG,

Christiaan J. A. – Japonese Export

Lacquer – 1580-1850. Amsterdão:

Hotei Publishing, 2005, pp. 152-153, 

nº 342; e “Lacas namban - Huellas 

de Japóns En España, IV Centenario

de la embajada Keichô”. Madrid,

Ministerio de Educacíon, Cultura 

e Deporte e Fundación Japón, 2013,

nº 17, pp. 370-371.

A coFFer
Namban Art, fully black lacquered wood with gilt

polylobed reserves “Landscapes”, friezes inlaid

with mother-of-pearl and gilt decoration “Secant

circles”, nippo-portuguese - Momoyama period

(1573-1615), 17th C. (1st quarter), decoration with

extensive restorations on lacquer and mother-of-

pearl, minor defects, non-original mounts except

for the keyhole escucheon
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196 gAVeTA
Lusíada, teca, revestimento parcial e embutidos de ébano e sissó “Rosetas e flores

de lis”, interior com divisória com tampa de decoração idêntica, tinteiro, areeiro 

e duas gavetas transversais com molduras frontais em ébano, ferragens em ferro 

e cobre, espelho da fechadura em ferro recortado e vazado “Águia bicéfala

encimada por cruz”, pés de «bolacha», vertente Indo-Portuguesa - Cochim, 

séc. XVI/XVII, pequenos restauros, pegas laterais não originais em bronze

Dim. - 16,5 x 42,8 x 32,8 cm

€ 3.500 - 5.250

Nota: exemplar semelhante, com decoração diversa, integrou a exposição 

“Via Orientalis”, englobada na Europália 91 - Portugal”, Galeries de la CGER,

Bruxelas, 1991, encontrando-se representado no respectivo catálogo, p. 119, nº 89.

Contador com decoração semelhante encontra-se representado em DIAS, Pedro -

“Mobiliário Indo-Português”. Moreira de Cónegos: Imaginalis, 2013, p. 293.

A drAwer
teak, ebony and sissoo partial

coating and inlays “Rosettes

and fleur de lis”, interior with

partition with identically

decorated cover, inkwell,

pounce pot and two

transversal drawers with ebony

front frames, iron and copper

mounts, scalloped and pierced

iron keyhole escutcheon “Two-

headed eagle surmounted by a

cross”,”wafer” feet, Indo-

Portuguese - Kochi, 16th/17th

C., small restorations, non-

original bronze side handles
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VISTA ALTERNATIVA

197 BAndeJA
Lusíada, madeira exótica, decoração em talha baixa com restos de vermelho,

base com reserva central “Águia bicéfala” e cantos em quarto de circunferência

“Flor”, aba rampada entalhada “Arcaria”, vertente do Sudeste Asiático,

séc. XVI/XVII, pequenas fissuras, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 7,4 x 69 x 41,5 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: integrou a exposição “Via Orientalis”, integrada na EUROPÁLIA - 91 -

PORTUGAL, Bruxelas, 1991, encontram-se representado no respectivo catálogo,

pp. 202-203, nº 175; e DIas, Pedro - "Mobiliário Indo-Português". Moreira de

Cónegos: IMAGINALIS, 2013, pp. 416-417, onde opta por atribuir a sua produção 

à vertente Indo-Portuguesa.

A TrAy
exotic wood, low-carved decoration with traces of red, base with central reserve

“Two-headed eagle” and quarter-circum corners “Flower”, carved ramped rim

“Arches”, Southeast Asia, 16th/17th C., small cracks, minor faults and defects
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198 escriTÓrio de MesA
Lusíada, teca, revestimento parcial

a ébano e sissó com filetes de

marfim, interior com marchetaria

de sissó, marfim, sândalo e micro-

mosaico («sadeli») com seis

gavetas simulando sete ocupando

a central a altura de duas idas de

gavetas, gaveta central com

“Pórtico com arco de «volta

perfeita» assente sobre duas

colunas”, aplicações relevadas em

ferro, interior da fechadura coberto

a pele, vertente de influência

Mogol, séc. XVI/XVII, restauros

Dim. - 20 x 29,2 x 22,5 cm

€ 7.000 - 10.500

Nota: encontra-se reproduzido 

em DIAS, Pedro - “Mobiliário Indo-

Português”. Moreira de Cónegos:

IMAGINALIS, 2013, p. 107.

A FALL FronT TABLe
cABineT
teak, partial ebony and sissoo

coating with ivory fillets,

interior with six drawers

simulating seven occupying

the central one the height of

two rounds of drawers,

interior with sissoo, ivory,

sandalwood marquetry and

«sadeli», front of the central

drawer with inlaid ivory and

«sadeli» porch, iron mounts,

Mughal influence branch,

16th/17th C., restorations
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200 PLAcA DE PENTE
marfim vazado e esculpido em ambas

as faces “Deusa Cingalesa”, Cingalesa,

séc. XVI/XVII, falta dos «dentes»,

suporte moderno em metal

Dim. - 6,9 x 9,5 x 0,6 cm

€ 800 - 1.200

Nota: vd. “Turn of the Sea - Art from

the Eastern Trade Routes”. Londres:

Jorge Welsh Books - Research &

Publishing, 2017, pp. 88-93, nº 8.

A cOmB PLAquE
carved and pierced ivory on both sides

“Singhalese Goddess”, Sri Lanka,

16th/17th C., comb teeth missing,

modern metal support

199 BASTÃO
marfim - composto por três partes, extremidades com

decoração gravada e fundos preenchidos a vermelho

e negro, Cingalês, séc. XIX, pequenas faltas no

preenchimento dos fundos

Dim. - 44,8 cm

€ 300 - 450

A STick
ivory - three pieces, edges with engraved decoration

and grooves filled in red and black, Sri Lanka, 19th C.,

minor faults on the grooves filling

192
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201 cRiSTO SALVADOR DO muNDO
guache sobre papel, Índia Mogol, séc. XVIII, cercaduras

posteriores, mas antigas, “Flores” e “Inscrição em árabe”

com pequenos restauros

Dim. - 40 x 25 cm

€ 6.000 - 9.000

Nota: integrou a exposição “Na Rota do Oriente – objectos

para o estudo da arte luso-oriental”, organizada por

ocasião do ciclo de conferências “O Legado de Macau”

promovido pela Associação Amigos do Oriente - 23

Novembro – 2 Dezembro 1999, encontrando-se

reproduzido no respectivo catálogo - Lisboa: Manuel

Castilho, 1999, p. 48, nº 24.

chRiST, ThE SAViOuR Of ThE WORLD
gouache on paper, Mughal Empire, India, 18th C.,

later but old frames with Arabic characters and flowers

with small restorations
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203 BASE DE hOOkA (cAchimBO DE ÁGuA)
ferro damasquinado a prata «Flores», Indiana,

séc. XIX, pequenos defeitos, prata sem

marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017,

de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 17,6 cm

€ 400 - 600

A hOOkAh (WATERPiPE) BASE
silver damask iron «Flowers», Indian, 19th C.,

minor defects, unmarked silver, pursuant 

to Decreto-Lei 120/2017, of 15 September -

art. 2, paragraph 2, subparagraph c)

202 cOfRE
prata e prata filigranada, decoração vazada, pegas em filigrana

de prata dourada, séc. XIX/XX, falta do batente da fechadura,

sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de

Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 9 x 11,5 x 7,9 cm; Peso - 197 g.

€ 700 - 1.050

A cASkET
silver and filigree silver, pierced decoration, gilt silver filigree

handles, 19th/20th C., missing the lock jamb, without marks,

pursuant to Decreto-Lei 120/2017, of 15 September - art. 2,

paragraph 2, subparagraph c)

204 BANDEJA OcTOGONAL 
cOm DuAS PEGAS
prata e prata filigranada, 

séc. XIX/XX, pequena falta 

na base, sem marcas, ao

abrigo do Decreto-Lei

120/2017, de 15 de Setembro -

art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 2,2 x 29 x 15 cm; 

Peso - 292 g.

€ 300 - 450

A TWO-hANDLE OcTAGONAL
TRAy
silver and filigree silver,

19th/20th C., minor fault on

the base, without marks,

pursuant to Decreto-Lei

120/2017, of 15 September -

art. 2, paragraph 2,

subparagraph c)
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205 EScRiTÓRiO DE mESA cOm TAmPA DE LEVANTAR
cedro, embutidos de marfim gravado com fundos

preenchidos a negro, centro das faces com placa 

de tartaruga, interior das tampas com filetes de marfim,

interior da tampa com divisórias, interior do tampo 

de abater com quatro gavetas e três pequenas gavetas

simuladas, ferragens em ferro, puxadores das gavetas em

madeira torneada, Colonial Espanhol - México, 

séc. XVII/XVIII, sinais de uso

Dim. - 23 x 30 x 17,5 cm

€ 2.000 - 3.000

A fALL fRONT TABLE cABiNET
cedar, engraved ivory inlays with black-filled grooves,

tortoiseshell centre of the sides, covers interior with ivory

fillets and dividers, tilt-top interior with four drawers and

three small simulated drawers, iron mounts, turned

wooden drawer handles, Colonial Spanish - Mexico,

17th/18th C., signs of use

206 cONTADOR DE mESA DE ciNcO GAVETAS 
SimuLANDO SEiS
madeira pintada e envernizada a negro com decoração

a dourado e vermelho “Pássaros entre elementos

vegetalistas”, puxadores em marfim torneado

parcialmente tingidos, Europeu ao gosto asiático, 

séc. XVII, pequenos faltas e defeitos e restauros 

na decoração, escassos vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 25 x 33,5 x 16 cm

€ 1.800 - 2.700

Nota: possivelmente italiano de produção veneziana.

A fiVE-DRAWER
TABLE cABiNET
SimuLATiNG Six
black lacquered

wood with gilt and

red decoration

“Birds among plant

elements”, partially

dyed turned ivory

handles, European

the Asiatic manner,

17th C., minor faults

and defects and

restoration on

decoration, traces

of wood insects
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COLECÇÃO
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PARTICULAR
LOTES 207 A 214
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207 ALVES cARDOSO 1883-1930
“PASTOR COM REBANHO NA MATA”
óleo sobre tela, reentelado, vestígios 

de insectos xilófagos, assinado 

e datado de 1921

Dim. - 70 x 90 cm

€ 22.000 - 33.000

Nota: Colecção Particular.

“PASTOR cOm REBANhO NA mATA”
oil on canvas, relined, traces of wood

insects, signed and dated 1921
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208 ARTuR LOuREiRO 1853-1932
“NA AVENIDA DO BOM JESUS”
óleo sobre madeira, 

assinado, inscrição manuscrita no verso

identificando o título

Dim. - 35,5 x 75 cm

€ 25.000 - 37.500

Nota: Colecção Particular.

“NA AVENiDA DO BOm JESuS”
oil on wood, signed, manuscript inscription

on the back identifying the title
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209 JOSÉ mALhOA 1855-1933
“CAMINHO DO GREGO”
óleo sobre tela, ínfimos retoques, 

assinado e datado de 1922

Dim. - 26 x 33,5 cm

€ 40.000 - 60.000

Nota: Colecção Particular.

Etiqueta da Exposição de Homenagem a José

Malhoa - Lisboa, Junho de 1928, colada no verso,

vindo mencionada no catálogo da exposição, p. 109.

Obra reproduzida em SALDANHA, Nuno - “José

Malhoa - Catálogo Raisonné”. Lisboa: Scribe, 2012,

p. 99, nº CRJM/0285.

“cAmiNhO DO GREGO”
oil on canvas, repainting, signed and dated 1922
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210 JOÃO VAZ 1859-1931
“PRAIA DE ALGÉS”
óleo sobre madeira, assinado

Dim. - 20,5 x 31 cm

€ 30.000 - 45.000

Nota: Colecção Particular.

Integrou a exposição “João Vaz - 1859-1931 - Um

pintor do Naturalismo”, realizada na Casa-Museu

Dr. Anastácio Gonçalves, encontrando-se

reproduzida no respectivo catálogo. Lisboa:

Instituto Português de Museus, 2005, p. 129, nº 87.

“PRAiA DE ALGÉS”
oil on wood, signed
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211 cARLOS REiS - 1863-1940
MOINHO DO RAMAL
óleo sobre tela, pequenos restauros,

pequenas faltas na camada 

pictórica, assinado

Dim. - 140,5 x 196 cm

€ 85.000 - 127.500

Nota: Colecção Particular.

miLL Of RAmAL
oil on canvas, small restoration, minor

faults on the pictorial layer, signed
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212 JOSÉ JÚLiO DE SOuSA PiNTO 1856-1939
“FIGURA FEMININA (MODELO FRANCESA DE PARIS)”
óleo sobre tela, assinado

Dim. - 65 x 46 cm

€ 35.000 - 52.500

Nota: Colecção Particular.

fEmALE fiGuRE (fRENch mODEL fROm PARiS)
oil on canvas, signed
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213 cARLOS REiS 1863-1940
NATUREZA MORTA
óleo sobre tela, pequenos restauros, assinado

Dim. - 55 x 65 cm

€ 40.000 - 60.000

Nota: Colecção Particular.

STiLL-LifE
oil on canvas, small restoration, signed
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214 cARLOS REiS 1863-1940
PAISAGEM COM CASAS E FIGURAS
óleo sobre madeira, assinado

Dim. - 32 x 50 cm

€ 25.000 - 37.500

Nota: Colecção Particular.

LANDScAPE WiTh hOuSES AND fiGuRES
oil on wood, signed
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215 PARTE DE SERViÇO DE cOPOS 
PARA DOZE PESSOAS
veneziano, vidro de Murano,

decoração a azul e dourado,

decoração relevada, composto por

12 copos de água, 29 copos de

vinho tinto, 15 copos de vinho

branco e 14 taças de champanhe,

Italiano, séc. XX, ligeiro desgaste

no dourado, sinais de uso

Dim. - (taças de champanhe) 15 cm

€ 1.000 - 1.500

TWELVE-PERSON GLASSWARE
Venetian, Murano glass, blue and

gilt decoration, decoration en relief,

consisting of 12 glasses of water, 29

glasses of red wine, 15 glasses of

white wine and 14 champagne

coupes, Italian, 20th C., slight wear

to the gilt, signs of use
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216 SERViÇO DE mESA PARA DOZE PESSOAS
porcelana provavelmente de Meissen, decoração

policromada e dourada “Flores e insectos”, pomos

relevados “Figura feminina” e “Putti segurando

cornucópia de flores”, composto por terrina com

travessa, travessa, travessa peixeira, 3 pratos de servir

de tamanhos diferentes, saladeira, prato coberto,

fruteiro grande, par de fruteiros pequenos, 

2 molheiras diversas sendo uma com concha, covilhete,

saleiro e pimenteiro, 14 pratos de sopa, 28 pratos rasos,

12 pratos de fruta e 12 pratos de doce, Alemão, séc. XX,

um prato de servir com cabelo, um prato de sopa 

com cabelo, um prato raso com grande esbeiçadela 

e cabelo, marcado

Dim. - (terrina) 29 x 37 x 25 cm

€ 1.200 - 1.800

TABLEWARE fOR TWELVE
Meissen Meissen porcelain, polychrome and gilt

decoration “Flowers and insects”, “Female figure”

finials en relif and “Putti holding a cornucopia of

flowers”, consisting of a tureen with a platter, platter,

fish platter, 3 serving plates of different sizes, salad

bowl, covered plate, large fruit bowl, pair of small fruit

bowls, 2 different sauce boats (one with a ladle), small

dish, salt and pepper cellars, 14 soup plates, 28 flat

plates, 12 fruit plates and 12 sweet plates, German,

20th C., a serving dish and a soup dish with hairlines,

a flat dish with large chip and hairline, marked
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217 ORATÓRiO
pau-santo com entalhamentos, 

interior pintado e dourado,

interior com Calvário - Cristo

crucificado, Nossa Senhora e

São João, esculturas em madeira

dourada e policromada, base e

cruz em madeira entalhada e

dourada, bases em madeira

entalhada e dourada,

resplendores em prata relevada,

Português, séc. XIX (2º quartel),

pequenos restauros, vestígios 

de insectos xilófagos, esculturas

com pequenas faltas e defeitos, 

prata sem marcas, ao abrigo 

do Decreto-Lei nº 120-2017, 

de 15 de Setembro – art. 2º, 

nº 2, alínea c)

Dim. - 148 x 64 x 32,5 cm

€ 2.500 - 3.750

AN ORATORy
Brazilian rosewood with

carvings, painted and gilt

interior, interior with Calvary -

Christ crucified, Our Lady and

Saint John, gilt and

polychrome wood sculptures,

carved and gilt wood base

and cross, carved and gilt

wood bases, silver halo en

relief, Portuguese, 19th C.

(2nd quarter), small

restoration, traces of wood

insects, sculptures with minor

faults and defects, unmarked

silver, pursuant to Decreto-Lei

no. 120-2017, of 15 September

– art. 2, paragraph 2, letter c)
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218 ANJOS
par de esculturas barrocas em

madeira dourada e policromada,

Portugueses, séc. XVII/XVIII,

restauros, colagens nos braços,

um com faltas nas mãos,

pequenas faltas e defeitos

no dourado e na policromia

Dim. - 55 cm

€ 4.000 - 6.000

ANGELS
pair of gilt and polychrome wood

baroque sculptures, Portuguese,

17th/18th C., restoration, glueing 

on the arms, one with faults in the

hands, minor faults and defects 

on gilding and polychrome
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220 cALVÁRiO, cRiSTO SEGuRANDO
cÁLicE E cRiSTO E SÃO PEDRO
tríptico com placas em marfim

esculpido, estrutura em nogueira

com frisos de pau-cetim 

e pau-santo, Europeu, séc. XIX, 

placa da direita com colagem,

pequenas faltas

Dim. - (fechado) 28,5 x 12,8 x 5 cm

€ 840 - 1.260

cALVARy, chRiST hOLDiNG 
ThE hOLy cuP AND chRiST 
AND SAiNT PETER
triptych in sculped ivory plakes,

Chessnut structure with Brazilian

rosewood and walnut friezes,

European, 19th C., glueing 

on the right plake, minor faults 

219 cRiSTO cRucificADO
escultura em marfim

parcialmente pintada, assente

sobre placa de madeira forrada

a veludo vermelho com

moldura em madeira entalhada

e dourada, Francesa, séc. XVIII

(2ª metade), pequenas colagens

nos dedos

Dim. - (cristo) 25 cm; (cruz)

49,5 x 29 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. TARDY - “Les Ivoires -

Évolution Décorative du ler

Siécle a nos Jours - Premiére

Partie, Europe”, Vol.I, Tardy,

Paris, p. 82, s/n.

chRiST cRucifiED
partially painted ivory

sculpture, on a red velvet lined

wooden plaque with a carved

and gilt wooden frame, 

French, 18th C. (2nd half), 

small glueing to the fingers
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221 cRiSTO cRucificADO
escultura em marfim, Europeia, 

séc. XVII/XVIII, colagens nos dedos

Dim. - 57,8 cm

€ 16.000 - 24.000

Nota: vd. TARDY - “Les Ivoires -

Évolution Décorative du ler Siècle a nos

Jours - Premiére Partie, Europe”. Paris:

Tardy, 1972, pp. 81-83.

cRucifiED chRiST
ivory sculpture, European, 17th/18th C.,

glued fingers
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222 SANTA
escultura de roca em madeira policromada, estrutura

em ripas de pinho, olhos de vidro, Portuguesa, 

séc. XVIII (4º quartel), restauros e pequenas faltas na

policromia, base com vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 128 cm

€ 1.000 - 1.500

A SAiNT
polychrome wood roca sculpture, pine slatted

structure, glass eyes, Portuguese, 18th C. (4th

quarter), restorations and minor faults on polychrome,

base with traces of wood insects

223 SANTA
escultura de roca em madeira policromada, olhos 

de vidro, base em madeira marmoreada, Portuguesa,

séc. XVIII (4º quartel), restauros e faltas na policromia,

pequenos defeitos, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 66 cm

€ 500 - 750

A SAiNT
polychrome wood roca sculpture, glass eyes, marbled

wood base, Portuguese, 18th C. (4th quarter),

restorations and faults on polychrome, minor defects,

traces of wood insects
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224 SANTA
escultura em madeira dourada 

e policromada, base em madeira

entalhada, pintada e dourada,

Portuguesa, séc. XVIII (meados), 

algumas faltas no dourado e na

policromia da escultura e da base

Dim. - (escultura) 45 cm; (total) 56,5 cm

€ 2.500 - 3.750

A SAiNT
gilt and polychrome wood sculpture,

carved, painted and gilt wood base,

Portuguese, 18th C. (mid), some faults on

the gilding and polychromy of the

sculpture and base
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225 SÃO JOSÉ cOm O mENiNO JESuS
escultura em madeira dourada e policromada,

olhos de vidro, resplendor e vara de açucenas

em prata relevada, Portuguesa, séc. XVIII, um

dedo partido e colado, pequenas faltas no

dourado e na policromia, pratas sem marcas,

ao abrigo do Decreto-Lei nº 120/2017, de 15

de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 32,3 cm

€ 1.200 - 1.800

SAiNT JOSEPh WiTh ThE chiLD JESuS
gilt and polychrome wood sculpture, glass

eyes, silver halo and lilies stick en relief,

Portuguese, 18th C., a broken and glued

finger, minor faults on gilding and

polychrome, unmarked silver, pursuant to

Decreto-Lei no. 120/2017, of 15 September 

- art. 2, paragraph 2, subparagraph c)

226 ANJOS cOm TuRÍBuLOS
par de esculturas em madeira

policromada, dourada e prateada, olhos

de vidro, turíbulos e respectivas correntes

em prata, Portugueses, séc. XIX, falta 

de dois dedos, colagens nas asas e numa

mão, pequenas faltas e defeitos, 

pratas sem marcas, ao abrigo do Decreto-

Lei nº 120/2017, de 15 de Setembro - art.

2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 28 cm

€ 1.800 - 2.700

ANGELS WiTh ThuRiBLES
pair of polychrome, gilt and silver wood

carvings, glass eyes, silver thuribles and

chains, Portuguese, 19th C., missing two

fingers, glueing on wing and hand, minor

faults and defects, unmarked silver,

pursuant to Decreto-Lei no. 120/2017, 

of 15 September - art. 2, paragraph 2,

subparagraph c)
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227 NOSSA SENhORA DA ASSuNÇÃO
escultura em madeira policromada e dourada,

base em madeira entalhada, policromada 

e dourada, Espanhola, séc. XVIII (2ª metade),

pequenas faltas na policromia

Dim. - (escultura) 60 cm; (total) 70 cm

€ 2.500 - 3.750

OuR LADy Of ASSumPTiON
polychrome and gilt wood carving, polychrome,

carved and gilt wood base, Spanish, 18th C. 

(2nd half), minor faults on polychrome

228 ANJOS cANDELÁRiOS
par de esculturas barrocas em

madeira dourada e policromada,

Italianas, séc. XVIII (1ª metade),

falta das asas, restauros, faltas 

no dourado e na policromia

Dim. - 49 cm

€ 3.000 - 4.500

cANDELABRA ANGELS
a pair of gilt and polychrome wood

barroque sculptures, Italian, 18th C.

(1st half), missing wings, restoration,

faults on the gilding and polychrome
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230 mOLDuRA
D. João V (1706-1750)/D. José (1750-1777), madeira

entalhada, vazada e dourada, interior com relicário

pintado e dourado “Busto de santo”, Portuguesa,

relicário com muitas faltas na policromia

Dim. - (moldura) 29 x 21,5 cm

€ 350 - 525

A fRAmE
D. João V, King of Portugal (1706-1750)/D. José I,

King of Portugal (1750-1777), carved, pierced and gilt

wood, interior with painted and gilt reliquary 

“Bust of a saint”, Portuguese, reliquary with many

faults on polychrome

229 mOLDuRA
D. João V (1706-1750)/D. José (1750-1777), madeira

entalhada, vazada e dourada, interior com relicário pintado 

e dourado “São Carlos Borromeu”, Portuguesa, relicário 

com muitas faltas na policromia

Dim. - 28,5 x 18,2 cm

€ 350 - 525

A fRAmE
D. João V, King of Portugal (1706-1750)/D. José I, King of

Portugal (1750-1777), carved, pierced and gilt wood, interior

with painted and gilt reliquary “Saint Charles Borromeo”,

Portuguese, reliquary with many faults in polychrome
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232 RETÁBuLO
barroco, madeira entalhada 

e dourada “Enrolamentos

vegetalistas”, Português, 

séc. XVIII (1ª metade),

restauros e pequenas faltas

no dourado,  - verso com

inscrição DOURADO EM 

4-OUTUBRO-1930 - J. Z. DE

SEQUEIRA A. S. PINHEIRO

Dim. - 126 x 41 cm

€ 900 - 1.350

AN ALTARPiEcE
Baroque, carved and gilt

wood “Plant windings”,

Portuguese, 18th C. (1st half),

restorations and minor faults

on the gilding - back with

inscription DOURADO EM 4-

OUTUBRO-1930 - J. Z. DE

SEQUEIRA A. S. PINHEIRO

231 PAR DE RETÁBuLOS
barrocos, madeira entalhada e dourada “Putti, aves, flores 

e enrolamentos vegetalistas”, Portugueses, séc. XVIII (1ª metade),

restauros e algumas faltas no dourado - versos com inscrição

DOURADO EM NOVEMBRO - 1930 - J. Z. SEQUEIRA 

Dim. - 160 x 26,8 x 4 cm

€ 3.000 - 4.500

A PAiR Of ALTARPiEcES
Baroque, carved and gilt wood “Putti, birds, flowers and plant

windings”, Portuguese, 18th C. (1st half), restoration and some

faults on the gilding - backs with inscription DOURADO EM

NOVEMBRO - 1930 - J. Z. SEQUEIRA
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233 cAixA DE ESmOLAS
castanho pintado de azul, espaldar policromado

“São Bento”, frente com inscrição CAIXA DAS

ESMOLAS PARA S. BENTO, ferragens em ferro,

Portuguesa, séc. XVIII/XIX, faltas na policromia,

outras pequenas faltas e defeitos, vestígios de

insectos xilófagos, falta da chave

Dim. - 46,8 x 26,5 x 20 cm

€ 500 - 750

AN ALmS BOx
blue painted chestnut , “Saint Benedict”

polychrome backrest, front with inscription

CAIXA DAS ESMOLAS PARA S. BENTO, iron

mounts, Portuguese, 18th/19th C., faults on

polychrome, other minor faults and defects,

traces of wood insects

234 cAixA DE ESmOLAS ENcimADA POR cRuZ
castanho pintado de verde, espaldar

policromado “Figuras no Purgatório”, ferragens

em ferro, Portuguesa, séc. XVII/XVIII, restauros,

faltas e desgaste na pintura e na policromia,

outras pequenas faltas e defeitos, falta da chave

Dim. - 49,5 x 28,7 x 22,5 cm

€ 500 - 750

AN ALmS BOx SuRmOuNTED By A cROSS
green painted oak, polychrome backrest

“Figures in Purgatory”, iron mounts, Portuguese,

17th/18th C., restoration, faults and wear on the

paint and polychrome, other minor faults and

defects, missing keys
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235 cAixA DE ESmOLAS VOLANTE
castanho entalhado e pintado 

“Almas no Purgatório”, 

Portuguesa, séc. XVII/XVIII, 

repintes, faltas na pintura, 

outras pequenas faltas e defeitos

Dim. - 28 x 21 x 20 cm

€ 600 - 900

227

236 Ex-VOTO
pintura sobre madeira, inscrição P[ARA]

DESPERTAR : ONOSO :

DESCONHECIMENtº PATENTE SE FAS A

TODOS ORAR O : PRODIGIO DA

OMNIPOTENSIA : DIUINA : MANIFESTO :

DE HUA MENINA : CHAMADA :

THEREZINHA : F[ILHA] DE IOZEFA

S[ENHOR]ª DA FR[E]G[UESI]ª DE S[ÃO]

GENS DE CALVOS : Q[UE] SENDO : DE

ID[AD]e DE 6 MEZES E ACHANDOSE :

GRAVEM[EN]te INFERMA SEM

ESPERANÇAS : DE VIDA SEQUAE E SEM

GOSTAR O LEITE : A OFRECEO A AFLITA

MAI : COM VIVA FE : AO SOBERANO :

S[ENHOR] APARESIDO DE OLIVEIRA E

LOGO DISE A ME[NI]NA = ESTAS

PALLAVRAS : MAY MAMAS = E

CHAGANDO LHE A MAI O PEITO : DE

REPENTE : GOSTOU E FICOU : NUTRIDA E

SEM QUEIXA : E NAÕ : FALOU MAIS ATHE

A ID[ADE] DE HUM : ANNO : SUSEDEO :

EM OS : 26 DE FEBR[EIR]º DE : 1757 :

ANNOS : BEMDITA SEYA P[AR]ª SEMPRE

A ONIPOTENCIA,

moldura em madeira pintada, Português,

séc. XVIII (meados), pequenos restauros,

pequenas faltas na camada pictórica,

faltas e defeitos na moldura

Dim. - (total) 46 x 55 cm

€ 600 - 900

Ex-VOTO
paiting on wood, with inscription, Portuguese, 18th C. (mid),

small restoration, minor faults on the pictorial layer,

faults and defects on the frame
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238 JORGE BARRADAS 1894-1971
“O RAPAZ E AS CABAÇAS”
guache sobre papel, 

assinado e datado de 1946

Dim. - 30 x 25 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: obra reproduzida em

MENDES, Manuel - “Jorge Barradas

- Colecção de arte

contemporânea”. Lisboa: Artis,

1962, s.p., nº 16.

A mALE fiGuRE
gouache on paper, signed 

and dated 1946

237 miLy POSSOZ 1888-1968
“1. PROJECTO” (FIGURA FEMININA)
carvão sobre papel, ínfimos picos 

de acidez, assinado

Dim. - 37 x 25 cm

€ 1.200 - 1.800

“1. PROJEcTO” (fEmALE fiGuRE)
charcoal on paper, minor foxing, signed
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239 JORGE ViEiRA 1922-1998
SEM TÍTULO
tinta da China sobre papel, 

assinada e datada de Janeiro de

1971

Dim. - 37 x 54 cm

€ 1.800 - 2.700

uNTiTLED
Indian ink on paper, signed and

dated January 1971

240 OfÉLiA mARquES 1902-1952
INTERIOR COM SENHORA
tinta da China sobre papel,

alguns picos de acidez no

papel, assinada e datada 

de 1942

Dim. - 30 x 35 cm

€ 600 - 900

A DOmESTic ScENE 
WiTh A LADy
India ink on paper, some 

foxing on paper, signed 

and dated 1942
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241 mANuEL LAPA 1914-1979
CENAS DA HISTÓRIA 
DE PORTUGAL
vinte e quatro (24) guaches

sobre papel, versos com

descrição de cada uma

das cenas

Dim. - 70,5 x 50 cm

€ 1.200 - 1.800

ScENES fROm ThE hiSTORy
Of PORTuGAL
twenty-four (24) gouaches on

paper, back with descriptions

214_2.qxp_183  02/12/21  15:57  Página 230



CABRAL MONCADA LEILÕES 214 | 13 DE DEZEMBRO DE 2021 231

214_2.qxp_183  02/12/21  15:58  Página 231



232

242 fRANciS SmiTh 1881-1961
"RUE QUINCAMPOIX"
guache sobre papel, assinado

Dim. - 34 x 25 cm

€ 3.000 - 4.500

"RuE quiNcAmPOix"
gouache on paper, signed
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243 mARiA kEiL 1914-2012
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel,

vinco no suporte, 

assinada com iniciais

Dim. - 42,5 x 59,5 cm

€ 2.400 - 3.600

uNTiTLED
mixed technique on paper,

crease in support, signed

with initials
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244 NADiR AfONSO 1920-2013
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, 

assinada e datada de 1963

Dim. - 16 x 25 cm

€ 4.000 - 6.000

uNTiTLED
mixed technique on paper, signed

and dated 1963
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245 NORONhA DA cOSTA 1942-2020
SEM TÍTULO
tinta celulósica sobre tela, assinada

Dim. - 80 x 99 cm

€ 2.500 - 3.750

uNTiTLED
cellulose paint on canvas, signed
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246 fRANciS SmiTh 1881-1961
SEM TÍTULO
guache sobre papel, assinado

Dim. - 23,5 x 32,5 cm

€ 4.500 - 6.750

uNTiTLED
gouache on paper, signed
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247 cARLOS BOTELhO 1899-1982
“BAIXA” (EXECUTADO NO
TERRAÇO DO HOTEL MUNDIAL)
óleo sobre tela, restauro, assinado

Dim. - 33 x 41 cm

€ 20.000 - 30.000

Nota: etiqueta identificando a obra,

colada no verso.

“BAixA” - (ExEcuTADO NO
TERRAÇO DO hOTEL muNDiAL
oil on canvas, restoration, signed
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248 ROGÉRiO RiBEiRO 1930-2008
SEM TÍTULO
óleo sobre platex, 

assinado e datado de 1961

Dim. - 58 x 70 cm

€ 1.750 - 2.625

uNTiTLED
oil on chipboard, signed and dated 1961
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249 ÁLVARO LAPA 1939-2006
SEM TÍTULO (DA SÉRIE CASAMENTO)
tinta de água e acrílico sobre papel, 

assinada e datada de 1967

Dim. - 23,5 x 31 cm

€ 3.000 - 4.500

uNTiTLED (fROm ThE mARRiAGE SERiES)
acrylic and water paint on paper, 

signed and dated 1967
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250 cELESTiNO ALVES 1913-1974
“O CANAL DE SAINT-DENIS”
óleo sobre tela, 

assinado e datado de 1958

Dim. - 45 x 54 cm

€ 1.500 - 2.250

“O cANAL DE SAiNT-DENiS”
oil on canvas, signed and dated 1958
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251 mENEZ 1926-1995
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, pequeno

furo na tela, assinado e

datado de 1972

Dim. - 48 x 39 cm

€ 6.000 - 9.000

uNTiTLED
oil on canvas, small hole

on canvas, signed and

dated 1972
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252 ANTÓNiO SENA NASC. 1941
“MAHA MUDRA”
óleo sobre tela, 

assinado e datado de 1991

Dim. - 88 x 60,5 cm

€ 3.500 - 5.250

“mAhA muDRA”
oil on canvas, 

signed and dated 1991
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253 mANuEL cARGALEiRO NASC. 1927
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, 

assinada e datada de 1980

Dim. - 34,5 x 33,5 cm

€ 7.500 - 11.250

uNTiTLED
mixed technique on paper, 

signed and dated 1980
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254 NikiAS SkAPiNAkiS 1931-2020
SEM TÍTULO
acrílico sobre tela, 

assinado e datado de 1995

Dim. - 100 x 73 cm

€ 8.000 - 12.000

uNTiTLED
acrylic on canvas, 

signed and dated 1995
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255 JÚLiO RESENDE 1917-2011
SEM TÍTULO
óleo sobre aglomerado 

de madeira, assinado 

e datado de 1950

Dim. - 36 x 44,5 cm

€ 12.000 - 18.000

uNTiTLED
oil on wood chipboard,

signed and dated 1950
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256 ÁLVARO LAPA 1939-2006
“SOL”
acrílico sobre tela, assinado

Dim. - 100 x 150 cm

€ 7.500 - 11.250

Nota: Colecção Maria Regina 

e VascObra acompanhada por

certificado emitido pela

Neupergama- Galeria de Arte,

datado de 16 de Julho de 2019.o

Figueiredo.

Reproduzida na capa e na p. 16, do

catálogo da exposição “Álvaro Lapa

Ao Longe, Pintura”, Galeria

Neupergama, 22 de Setembro a 18

de Novembro de 2001.

“SOL”
acrylic on canvas, signed
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257 ANTÓNiO chARRuA 1925-2008
“VERMELHO E VERDE”
óleo sobre tela, assinado e datado de 1973

Dim. - 130 x 97 cm

€ 7.000 - 10.500

Nota: obra reproduzida em “Charrua”. S.l.: Edição

do Autor, 1990, s/p.Integrou a exposição “X de

Charrua”, realizada no Centro de Arte Moderna

Gulbenkian, 19 de Junho de 2015 a 25 de Outubro

de 2015, encontrando-se reproduzida no respectivo

catálogo, p. 228, nº 296. 

“(...) Nos anos setenta, as barras pintadas por

Charrua em inúmeras telas (rectangulares e

redondas) são «demonstrações» da euforia

enunciativa da pintura - das suas paletas, das

vizinhanças e valores cromáticos, da sua autonomia.

Vêm provavelmente da pintura americana que

algumas revistas lhe davam a ver, como deram a

Lapa ou a Palolo: Barnett Newman, Elsworth Kelly,

Jasper Johns, Kenneth Noland, Robert Mangold,

Morris Louis... «Da arte americana, tem razão. Há

uma influência. Aquela “brutalidade” influenciou-nos

a todos». E ainda: «O encontro com a pintura

americana (...) constitui para mim uma verdadeira

revelação». (...). Há opções estruturais nas pinturas

de Charrua (e há encontros cromáticos que são

estruturais) que são porventura subliminares no

trabalho de Lapa. “A pintura Nausicaa (Lapa, 1976)

não pode deixar de nos fazer pensar em Vermelho e

Verde de Charrua (1973) - o mesmo contraste, a

mesma emergência de uma «presença» quase

figurativa mais ou menos vaga, o mesmo tipo de

«cicatriz» a dividir as duas metades.(...)”. NAZARÉ,

Leonor - “Charrua em contexto - As formas

principais”, in “X de Charrua”. Lisboa: Centro de

Arte Moderna Gulbenkian, 2015, pp. 29-48.

“VERmELhO E VERDE”
oil on canvas, signed and dated 1973
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258 NORONhA DA cOSTA 1942-2020
SEM TÍTULO
tinta celulósica sobre tela, 

assinada

Dim. - 72 x 91 cm

€ 2.200 - 3.300

uNTiTLED
cellulose paint on canvas, signed
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259 RAÚL PEREZ NASC. 1944
“PAISAGEM ENIGMÁTICA”
óleo sobre tela, assinado e datado de 1985

Dim. - 82 x 65 cm

€ 6.000 - 9.000

Nota: reproduzido na capa do catálogo da exposição

“Óleos de raúl perez”, Galeria São Mamede, 1985. 

“PAiSAGEm ENiGmÁTicA”
oil on canvas, signed and dated 1985
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260 ROBERTO chichORRO NASC. 1941
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, 

assinado e datado de 1991

Dim. - 54 x 44,5 cm

€ 2.000 - 3.000

uNTiTLED
oil on canvas, signed and dated 1991

261 ROBERTO chichORRO NASC. 1941
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, 

assinado e datado de 1987

Dim. - 70 x 58 cm

€ 2.500 - 3.750

uNTiTLED
oil on canvas, signed and dated 1987
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262 BENGT LiNDSTRÖm 1925-2008
SEM TÍTULO
acrílico sobre papel, assinado

Dim. - 90 x 64 cm

€ 4.000 - 6.000

Nota: acompanhado de certificado de autenticidade emitido pelo

Comité Bengt Lindström, datado de Paris - 9 de Junho de 2021.

uNTiTLED
acrylic on paper, signed
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263 EmmÉRicO NuNES 1888-1968
SEM TÍTULO
óleo sobre aglomerado

de madeira, assinado e datado

de 1959, no verso

Dim. - 62 x 74 cm

€ 2.500 - 3.750

uNTiTLED
oil on chipboard, signed 

and dated 1959 on back
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264 fRANciS SmiTh 1881-1961
TRECHO DE ALDEIA 
COM FIGURAS A CAVALO
guache sobre papel 

envernizado, assinado

Dim. - 35 x 27 cm

€ 5.000 - 7.500

ViLLAGE STRETch 
WiTh fiGuRES ON hORSES
gouache on varnished paper, signed

214_2.qxp_183  02/12/21  16:00  Página 259



260 CABRAL MONCADA LEILÕES 214 | 13 DE DEZEMBRO DE 2021

265 RAquEL ROquE GAmEiRO 1889-1970
PASTORAS E CABRAS
aguarela sobre papel, assinada

Dim. - 40,5 x 41,5 cm

€ 600 - 900

Nota: acompanhada por certificado de

autenticidade assinado por neta do

Autor, datado de 20 de Julho de 2021..

ShEPhERDESSES AND GOATS
watercolour on paper, signed

266 DOmiNGOS REBELO 1891-1975
SEM TÍTULO (SÃO MIGUEL /
INDÚSTRIA MICAELENSE)
aguarela sobre papel, pequenos 

picos de acidez, não assinada

Dim. - 28 x 62 cm

€ 1.500 - 2.250

uNTiTLED (SÃO miGuEL iSLAND /
micAELENSE iNDuSTRy)
watercolour on paper, 

some foxing, unsigned

214_2.qxp_183  02/12/21  16:00  Página 260



CABRAL MONCADA LEILÕES 214 | 13 DE DEZEMBRO DE 2021 261

267 ROGÉRIO RIBEIRO 1930-2008
SEM TÍTULO
óleo sobre platex, 

assinado e datado de 1983

Dim. - 48,5 x 78 cm

€ 1.100 - 1.650

Nota: obra acompanhada por

certificado emitido pela Galeria Micro

Arte, datado de 2009.

UntItlEd
oil on chipboard, signed and dated 1983

268 nOROnHA dA COStA 1942-2020
SEM TÍTULO
tinta celulósica sobre tela, pequenos

vincos no suporte, assinada

Dim. - 130 x 100 cm

€ 2.000 - 3.000

UntItlEd
cellulose paint on canvas, small creases

on the support, signed
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269 CARlOS RElVAS 1838-1894
“SALVA-VIDAS RELVAS”
cinco fotografias sobre papel

montadas em cartão, picos de acidez,

sinais de uso, marcadas CARLOS

RELVAS - PHOT. AMATEUR -

GOLLEGÃ, PORTUGAL, verso

impresso com as presenças, menções

e medalhas recebidas por Carlos

Relvas nas Exposições internacionais

Dim. - 22 x 13,5 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: em Outubro de 1883 Carlos

Relvas redige um requerimento ao

Ministro da Marinha no sentido de ser

apreciado o seu «Salva-vidas». Neste

documento o autor refere "Junto a

este meu pedido, oito photographias

do meu barco salva-vidas...". As

presentes fotografias poderão ter

feito parte desse conjunto - vd.

Revista «O Occidente», nº 183, 21

Janeiro de 1884, pp. 19 e ss. - 

http://hemerotecadigital.cm-

lisboa.pt/OBRAS/Ocidente/1884/N183

/N183_item1/P5.html - consultado a

25-11-2021, às 14h31m.

“SAlVA-VIdAS RElVAS”
five photos on paper mounted on

cardboard, front marked “Carlos

Relvas/Phot. Amateur - Gollegã,

Portugal”, back printed with the

presences, mentions and medals

received by Carlos Relvas at

international exhibitions

214_2.qxp_183  02/12/21  13:22  Página 263



264 CABRAL MONCADA LEILÕES 214 | 13 DE DEZEMBRO DE 2021

270 tASSO, tORQUAtO.- lA JÉRUSAlEM dÉlIVRÉE / En 
VERS FRAnÇOIS PAR l. P. l. M. BAOUR-lORMIAn.- 
PARIS: dE l’IMPRIMERIE dE P. dIdOt l’AÎnÉ, 1796.- 2 
VOlS.: Il.; 32 CM.- E.
Edição de elevada qualidade gráfica, ilustrada com uma portada

alegórica no primeiro tomo e 20 estampas em cada volume

(duas por cada canto), gravadas a talhe-doce, segundo originais

de Cochin. O exemplar pertenceu à biblioteca particular do rei D.

Manuel II e ostenta o seu ex-líbris na contra-capa, bem como a

anotação topográfica Kl. Bibl., L 5, a lápis, no verso de ambas as

folhas de rosto. Ligeira acidez e leves sinais de manuseamento.

Meias-encadernações de marroquim vermelho, assinadas Fock

(fl. Paris, 1845-1875), no pé das lombadas, com o corte das

folhas dourado à cabeça. Lote nº 878 do Leilão Real, Correio-

Velho, Junho de 1991 (o mesmo exemplar).

€ 300 - 450

Edition of high graphic quality, illustrated with an allegorical

cover on the first volume and 20 copperplates in each volume

(two for each corner), according to Cochin originals. The copy

belonged to the private library of King D. Manuel II and bears its

ex-libris on the back cover, as well as the topographical pencil

annotation Kl. Bibl., L 5, on the verso of both title pages. Slight

foxing and slight signs of handling. Red morocco half-bindings,

signed Fock (fl. Paris, 1845-1875), at the foot of the spines, with

top edge gilt leaf cut. Lot nº 878 from Royal auction, Correio-

Velho, June 1991 (the same copy).

271 [ROUIllÉ, GUIllAUME].- PRIMA PARtE [& lA SECOndA 
PARtE] | dEl PROntVARIO dE | lE MEdAGlIE dE PIV 
IllV- | StRI, & FUlGEntI HUOMInI & dOnnE, dAl 
PRInCIPIO | dEl MOndO InSInO Al PRESEntE tEMPO, 
COn | lE lOR VItE In COMPEndIO | RACCOltE. 
[GRAVURA COM A MARC dO IMPRESSOR].- In lIOnE: 
APRESSO GVGlIElMO ROVIllIO, 1553.- [8], 172, [4], 247, 
[8, 1 BR.] P.: Il.; 23 CM.- E.
Primeira edição da versão italiana do “Prontuário das medalhas”,

a mais célebre produção tipográfica e intelectual do impressor e

humanista Guillaume Rouillé (ca. 1518-1589) que, tendo

trabalhado inicialmente em Paris, se instalou definitivamente em

Lyon a partir de 1545. Rouillé obteve privilégio para publicar a

obra em latim, francês, italiano e castelhano, tendo as três

primeiras versões sido publicadas em 1553 e a castelhana apenas

em 1561. A edição é ilustrada com 950 medalhas (duas por

página), com os retratos de homens e mulheres ilustres,

acompanhados de curtas notas biográficas, começando em

Adão e Eva e terminando em Henrique II de França. A segunda

parte, com rosto e paginação independentes, constitui, com a

primeira, uma única unidade tipográfica. Exemplar levemente

aparado, com uma ligeira mancha (de maré) no canto inferior

externo, em cerca de metade do volume. Pequeno corte de traça

junto ao festo em cerca de 20 folhas da segunda parte,

prolongando-se num único furo para um e outro lado. Dois

pertences manuscritos antigos na página de rosto.

Encadernação inteira de carneira, provavelmente do século XVIII,

um pouco cansada, conservando as guardas originais. Brunet, IV,

900.

€ 300 - 450

First edition of the Italian version of the “Prontuário das

medalhas”, the most famous typographic and intellectual

production of the printer and humanist Guillaume Rouillé (circa

1518-1589) who, having worked initially in Paris, settled

permanently in Lyon from 1545. Rouillé was privileged to publish

the work in Latin, French, Italian and Castilian, the first three

versions having been published in 1553 and the Castilian only in

1561. The edition is illustrated with 950 medals (two per page),

with portraits of men and distinguished women, accompanied by

short biographical notes, beginning with Adam and Eve and

ending with Henry II of France. The second part, with an

independent title page and pagination, constitutes, with the first,

a single typographic unit. Copy lightly cropped, with a slight

(tidal) stain on the lower outer corner, about half the volume.

Small wormholes next to the backbone in about 20 sheets of the

second part, extending into a single hole on both sides. Two old

handwritten ownerships on the title page. Full sheepskin

binding, probably from the 18th century, a little worn, retaining

the original endpapers. Brunet, IV, 900.
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272 PORtVGAlIAE MOnVMEntA HIStORICA A SAECVlO 
OCtAVO POSt CHRIStVM VSQVE Ad QVIntVMdECIMVM 
IVSSV ACAdEMIAE SCIEntIARVM OlISIPOnEnSIS EdItA
- OlISIPOnE: tYPIS ACAdEMICIS, 1856- 1888.- 23 
FASCÍCUlOS EM 5 VOlS.: 4 FAC-SÍMIlES; 43 CM.- E.
Conjunto completo desta importantíssima obra monumental,

cuja publicação não foi além de quatro volumes (aqui

encadernados em cinco) que apresentam os seguintes

subtítulos: I - Scriptores (vol. I e II, 3 fasc., 1856-1864, 420 p.); II -

Leges et consvetvdines (vol. I e II, 6 fasc. + 1 de índices, 1856-

1873, 980, [3], 100 p.); III - Diplomata et chartae (vol. I, 4 fasc.,

1868-1873, 564 p.); IV - Inquisitiones (vol. I, 9 fasc., 1891-1977,

1553, [2] p.). O projecto, com coordenação inicial de Alexandre

Herculano, consistia na publicação das mais importantes fontes

documentais da nossa história. O volume II de “Leges et

consvetvdines” está encadernado no volume “Scriptores”. A

grande maioria dos fascículos conserva ambas as capas de

brochura. Meias-encadernações de marroquim vermelho, com

trabalho a ouro nas lombadas (juntas com algum desgaste).

€ 300 - 450

Complete set of this very important monumental work, whose

publication did not go beyond four volumes (here bound in five)

which have the following subtitles: I - Scriptores (vol. I and II, 3

fasc., 1856-1864, 420 p.); II - Leges et consvetvdines (vol. I and II,

6 fasc. + 1 of indexes, 1856-1873, 980, [3], 100 p.); III - Diplomata

et chartae (vol. I, 4 fasc., 1868-1873, 564 p.); IV - Inquisitiones

(vol. I, 9 fasc., 1891-1977, 1553, [2] p.). The project, initially

coordinated by Alexandre Herculano, consisted in the

publication of the most important documentary sources in our

history.  Volume II of “Leges et consvetvdines” is bound in

volume “Scriptores”. The vast majority of fascicles retain both

brochure covers.  Half red morocco bindings, with gold tooling

on the spines (joints with some wear).
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273 VASCOnCElOS, PEdRO AFOnSO dE.- [...] dE HARMOnIA 
RVBRICARVM | IURIS CAnOnICI PRIMA PARS. | Ad | 
IllUStRISSIMUM dOMInUM d. AlFOnSUM dE 
CAStElBRAnCO COnIMBRICÆ EPISCO- | PUM, 
ARGAnIllI COMItEM, EtC. Æt. | [GRAVURA 
XIlOGRÁFICA dO O BRASÃO dO dEdICAtÁRIO] | 
COnIMBRICAE, tYPIS AntOnIJ dE MARIZ, tYPOGRAPH. 
& BIBlIOPOlÆ VnIVERSItAt. AnnO dOMInI 1588.- [8], 
60 F.; 19 CM.- E.
Pedro Afonso de Vasconcelos (séc. XVI), natural de Leiria,

bacharel em Cânones pela Universidade de Coimbra, foi familiar

da casa de D. Teotónio de Bragança, arcebispo de Évora.

Exemplar levemente aparado, com manchas de fungos no rosto

e margem exterior de todas as folhas. Encadernação da época,

inteira de carneira, com guardas novas, trabalho a seco nos

planos e a lombada reconstruída. Anselmo, 892. BN (Séc. XVI),

909. Biblioteca de D. Manuel II, 530.

€ 600 - 900

Pedro Afonso de Vasconcelos (16th century), born in Leiria, with

a degree in Canons from the University of Coimbra, was a family

member of the house of D. Teotónio of Braganza, Archbishop of

Évora. Slightly cropped specimen, with fungal stains on the title

page and outer margin of all leaves. Fully sheepskin

contemporary binding, with new endpapers, blind stamped on

the covers and a rebuilt spine. Anselmo, 892. BN (16th century),

909. D. Manuel II Library, 530.

274 SAntO AntÓnIO, FREI HEnRIQUE dE.- CHROnICA dOS 
EREMItAS dA SERRA dE OSSA nO REYnO dE 
PORtUGAl, E dOS QUE FlORECERAM EM tOdOS OS 
MAIS ERMOS dA CHRIStAndAdE; dOS QUAES nOS 
SEGUIntES SECUlOS SE FORMOU A COnGREGAÇÃO 
dOS POBRES dE JESU CHRIStO; E MUItOS dEPOIS A 
SAGRAdA dE S. PAUlO PRIMEIRO EREMItA, CHAMAdA 
dOS EREMItAS dA SERRA dE OSSA.- lISBOA: nA 
OFFICInA dE FRAnCISCO dA SYlVA, 1745-1752.- 2 
VOlS.: 2 GRAVURAS; 30 CM.- E.
Embora os primeiros testemunhos da presença de eremitas na

Serra d’Ossa datem do século IV, só em 1536 é que a

Congregação dos Pobres de Jesus Cristo foi fundada, por bula

do papa Paulo III, atribuindo aos eremitas da Serra d’Ossa a

regra de Santo Agostinho. Em 1578, o papa Gregório XIII, por

intervenção do cardeal D. Henrique, integrou a comunidade na

congregação dos Eremitas de São Paulo, tornando aplicáveis a

estes os privilégios das ordens mendicantes. O padre mestre

Henrique de Santo António (1682-1783), no século Manuel

Armão, natural de Cascais, além de cronista, foi qualificador do

Santo Ofício, examinador das três ordens militares, reitos do

Mosteiro de Lisboa e, por duas vezes, geral da ordem. A colação

de cada tomo é a seguinte: I - [68], 986 p.: 1 portada grav.; II -

[32], 961, [1 br,] p.: 1 portada grav. O original do terceiro volume

chegou a ser completado, mas desapareceu no terremoto de

1755, segundo uns, ou terá sido impresso e não se conhecem

exemplares, segundo outros. Ambos os volumes são ilustrados

com a mesma portada gravada, entre o anterrosto e o rosto,

representando a Serra d’Ossa e seu mosteiro. Exemplar

excepcional (terá sido eventualmente lavado), com o corte das

folhas impecavelmente dourado, revestido de magníficas

encadernações inteiras de marroquim verde, assinadas Rousselle,

encadernador parisiense da segunda metade do século XIX;

casas fechadas a ouro na lombada, roda nas seixas e guardas

em seda moirée. Inocêncio, III, p. 179 e X, p. 184. Samodães,

3053. Palha, 2470. Leilão Silva’s / Pedro de Azevedo, Novembro

de 2000, lote nº 363 (o mesmo exemplar).

€ 600 - 900

Although the first testimonies of the presence of hermits in Serra

d’Ossa date back to the 4th century, it was only in 1536 that the

Congregation of the Poor of Jesus Christ was founded, by a bull

of Pope Paul III, attributing to the hermits of Serra d’Ossa the

rule of St. Augustine. In 1578, Pope Gregory XIII, through the

intervention of Cardinal D. Henrique, integrated the community

into the congregation of the Hermits of St. Paul, making the

privileges of the mendicant orders applicable to them. The

Father Master Henrique de Santo António (1682-1783), in the

century Manuel Armão, born in Cascais, in addition to being a

chronicler, was a qualifier of the Holy Office, examiner of the

three military orders, rector of the Monastery of Lisbon and,

twice, general of the order. The collation of each volume is as

follows: I - [68], 986 p.: 1 engraved title; II - [32], 961, [1 br,] p.: 1

engraved title. The original of the third volume was completed,

but disappeared in the earthquake of 1755, according to some,

or it has been printed and no copies are known, according to

others. Both volumes are illustrated with the same engraved title,

between the half-title and the title page, representing the Serra

d’Ossa and its monastery. Exceptional copy (it will have been

washed eventually), with impeccably gilt edges, lined with

magnificent full green morocco bindings, signed Rousselle,
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Parisian bookbinder from the second half of the 19th century;

gold tooling on the spine, rool on the squares and watered silk

endpapers. Inocêncio, III, p. 179 e X, p. 184. Samodães, 3053.

Palha, 2470. Auction Silva’s / Pedro de Azevedo, November

2000, lot nº 363 (the same copy).

275 CAMÕES, lUÍS dE.- OBRAS | dE | lVIS dE CAMOÊS | 
PRInCEPE dOS POEtAS | PORtUGUESES. | COM OS 
ARGUMEntOS dO | lECEnCEAdO JOÃO FRAnCO 
BARREtO; & POR EllE EMÊ- | dAdAS EM EStA nOVA 
IMPRESSAÕ, QUE COMPREHEndE | tOdAS AS OBRAS, 
QUE dEStE InSIGnE AUtOR SE ACHÀ- | RAÕ IMPRESSAS, 
& MAnUSCRItAS, COM O IndEX | dOS nOMES 
PROPRIOS.- lISBOA: POR AntOnIO CRAESBEEK d’ 
MEllO, 1669.- [8], 376, 78 P.; 18 CM. JUntO COM: ——-.- 
RIMAS | dE | lVIS dE CAMÕES | PRInCEPE dOS POEtAS | 
PORtVGVESES. | PRIMEIRA, SEGVndA, E | tERCEIRA 
PARtE, | nEStA nOVA IMPRESSAM | EMMEndAdAS, & 
ACCRESCEntAdAS, | PEllO lECEnCEAdO | IOAM 
FRAnCO BARREtO.- lISBOA: nA OFFICInA dE AntOnIO 
CRAESBEECK dE MEllO, 1666.- [4], 368, 207, [1 BR.] P.: 
18 CM. JUntO COM;  ——-.- tERCEIRA | PARtE | dAS 
RIMAS | dO PRInCIPE dOS POEtAS | PORtVGVESES V 
lVIS dE CAMOEnS, | tIRAdAS dE VARIOS MAnVSCRItOS 
| MUItOS dA lEtRA dO MESMO AUtOR, | POR d. 
AntOnIO AlVAREZ | dA CUnHA...- POR AntOnIO 
CRAESBEECK dE MEllO, 1668.- [8], 108, [22] P.; 18 CM.- E.
Volume constituído por quatro partes, correspondendo

respectivamente a “Os Lusíadas” e às três partes das “Rimas”. 

É frequente estas obras andarem juntas e apresentarem

dificuldades de colação ou algumas falhas, mas o conjunto

apresenta-se completo, conferindo exactamente com as

descrições do catálogo da colecção de José do Canto (nºs 36,

33, 35 e 34). Margem inferior do primeiro rosto, reforçada,

ocultando pertence. Um furo de traça afectando as primeiras 50

folhas. Rosto e folha seguinte da segunda parte das “Rimas”

provenientes de outro exemplar (mais curtos). No final, 12 folhas

com algumas manchas na margem externa. Embora aparado e

com as imperfeições registadas, o exemplar encontra-se

bastante bem conservado e está revestido de encadernação

inteira de carneira do século XIX, com patine racinée,

conservando as guardas originais. Ex-líbris de Delfim Guimarães.

Arouca, 63, 71, 82 e 83. Biblioteca de D. Manuel II, 713.

€ 600 - 900

Volume consisting of four parts, corresponding respectively to

“Os Lusíadas” and to the three parts of “Rimas”. These works

often go together and present difficulties in collation or some

faults, but the set is complete, matching exactly the descriptions

in the catalogue of José do Canto’s collection (Nos 36, 33, 35

and 34). Bottom margin of the first title page, reinforced, hiding

ownership). A wormehole affecting the first 50 sheets. Title page

and next page of the second part of the “Rimas”, from another

copy (shorter). In the end, 12 leaves with some stains on the

outer margin. Although cropped and with the imperfections

registered, the specimen is very well preserved and is lined with

full sheepskin binding from the 19th century, with a mottled

patine, preserving the original endpapers. Ex-libris of Delfim

Guimarães. Arouca, 63, 71, 82 and 83. D. Manuel II Library, 713.
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276 MAFFEI, PE. GIOVAnnI PIEtRO, S.J.- [...] HIStORIARVM 
IndI- | CARVM lIBRI XVI. | SElECtARVM ItEM EX IndIA | 
EPIStOlARUM EOdEM IntERPREtE lIBRI IIII. | ACCESSIt 
IGnAtII lOIOlÆ VItA | POStREMO RECOGnItA. Et In 
OPERA SInGUlA COPIOSUS IndEX.- lVGdVnI: EX 
OFFICInA IVnCtARVM, M. d. lXXXIX. [1589].- 688, 
[31, 1 B.] P.; 24 CM.- E. 
Giovanni Pietro Maffei (1533-1603), historiador jesuíta, natural de

Bérgamo foi, durante dois séculos, o principal biógrafo de Santo

Inácio de Loyola. A convite do cardeal D. Henrique, viveu em

Portugal, entre 1579 e 1584, com o propósito de escrever uma

história das missões portuguesas na América, Índia e Japão; o

resultado foi a sua obra-mestra publicada originalmente em

Florença com o título “Historiarum Indicarum Libri XVI” (1588),

que viria a alcançar grande sucesso, com numerosas edições (e

traduções), das quais esta é a segunda. A primeira edição, não

inclui a vida de Santo Inácio de Loyola, agora publicada pela

primeira vez, ocupando as págs. 566 a 688. As págs. 403 a 556

integram um conjunto de cartas de jesuítas da Índia que são

apresentadas com separador e título próprio: “Selectarum

epistolarum ex India liber III”. Exemplar levemente aparado, com

mancha de maré na metade superior do volume, desvanecendo-

se progressivamente até desaparecer, na segunda metade do

mesmo. Boa encadernação da época (ou um pouco posterior),

inteira de chagrin vieux rouge, com decoração a ouro à la

Duseuil: triplo filete nas cercaduras e no rectângulo central, com

florões aos cantos. Ao centro de ambos os planos, grande ferro

oval com pequena reserva na qual está inserido um coração

atravessado por uma flecha, símbolo do amor divino,

provavelmente de uma ordem religiosa (franciscanos?). Casas

fechadas a ouro na lombada e corte das folhas dourado.

Conserva as guardas originais em papel marmoreado. Brunet, III,

col. 1290. Borba de Moreas 508. Rodrigues, 1500. Sommervogel,

V, 298. i

€ 800 - 1.200

Giovanni Pietro Maffei (1533-1603), a Jesuit historian, born in

Bergamo, was, for two centuries, the main biographer of Saint

Ignatius of Loyola. At the invitation of Cardinal D. Henrique, he

lived in Portugal, between 1579 and 1584, with the purpose of

writing a history of the Portuguese missions in America, India

and Japan; the result was his masterpiece originally published in

Florence under the title “Historiarum Indicarum Libri XVI” (1588),

which was to achieve great success, with numerous editions

(and translations), of which this is the second. The first edition

does not include the life of Saint Ignatius of Loyola, now

published for the first time, occupying pp. 566 to 688. The 

pp. 403 to 556 are part of a set of letters from Jesuits from India

that are presented with a separator and their own title:

“Selectarum epistolarum ex India liber III”. Slightly cropped

specimen, with a tidal stain in the upper half of the volume,

fading progressively until disappearing in the second half of the

volume. Good contemporary binding (or a little later), fully vieux

rouge shagreen, with gold tooling à la Duseuil: triple fillet on the

borders and in the central rectangle, with florets at the corners.

At the centre of both covers, a large oval tool with a small

reserve in which a heart pierced with an arrow is inserted,

symbol of divine love, probably of a religious order

(Franciscans?). Panels with gold tooling on the spine and gilt

edges. Keeps the original marbled paper endpapers. Brunet, III,

col. 1290. Borba de Moreas 508. Rodrigues, 1500. Sommervogel,

V, 298.

277 OSÓRIO, d. JERÓnIMO.- [...] In GVAltERVM | 
HAddOnVM MAGIStRVM | lIBEllORVM SVPPlICVM | 
APUd ClARISSIMAM | PRInCIPE[M] HElI | SABEtHAM | 
AnGlIÆ, FRAnCIÆ, & HIBERnIÆ REGInAM | lIBRI tRES.- 
OlYSIPOnE: EXCUdEBAt FRAnCISCUS CORREA REGIUS 
tYPOGRAPHUS. AnnO InCARnAtIOnIS dOMInÆ. 1567. 
nOnIS OCtOB.- 157, [1] F.; 19 CM.- E.
Edição original de um libelo do bispo de Silves (1506-1580)

integrado na polémica originada pela carta de D. Jerónimo

Osório dirigida a Isabel I, de Inglaterra, publicada em Lisboa, 

em 1562 e logo republicada e traduzida em Veneza, Lovaina e

Paris. A rainha encarregou Walter Haddon (1515-1572), reputado

advogado e latinista, de responder a Osório, o que veio a

acontecer em 1564/65 com a famosa “Epístola apologética”.

Esta é a réplica do bispo português à carta do erudito inglês.

Exemplar um pouco aparado e manuseado, com ocasionais

manchas menores, mas completo e sólido. Rosto e folha

seguinte com duas pequenas falhas, uma marginal e outra

prejudicando uma letra na primeira linha do título; raros

sublinhados da época. Encadernação inteira de carneira, do

século XVII/XVIII, com a lombada cansada, mas recuperável, 

sem folhas de guarda. A este propósito deverá ver-se: António

Guimarães Pinto, “Humanismo e controvérsia religiosa”, Lisboa,

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2006. Anselmo, 493. BN

(Séc. XVI), 565. Biblioteca de D. Manuel II, 335.

€ 800 - 1.200

Original edition of a libel by the Bishop of Silves (1506-1580) as

part of the controversy caused by the letter of D. Jerónimo

Osório addressed to Elizabeth I, of England, published in Lisbon

in 1562 and then republished and translated in Venice, Louvain

and Paris. The queen instructed Walter Haddon (1515-1572), a

renowned lawyer and Latinist, to respond to Osório, which

happened in 1564/65 with the famous “Apologetic Epistle”. This

is the Portuguese bishop’s reply to the English scholar’s letter.

Copy somewhat cropped and handled, with occasional minor

stains, but complete and solid. Title page and next page with

two small faults, one marginal and the other harming a letter in

the first line of the title; rare contemporary underscores. Full

sheepskin binding, from the 17th/18th century, with a worn but

recoverable spine, without endpapers. In this regard, see:

António Guimarães Pinto, “Humanismo e controvérsia religiosa”,

Lisbon, Imprensa Nacional – Mint, 2006. Anselmo, 493. BN (16th

century), 565. D. Manuel II Library, 335.
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278 MElO, d. JAIME PEREIRA dE.- UltIMAS ACÇÕES dO 
dUQUE d. nUnO AlVARES PEREIRA dE MEllO: dESdE 11.
dE SEtEMBRO dE 1725. AtÈ 29. dE JAnEIRO dE 1727. EM 
QUE FAlECEU. RElAÇAÕ dO SEU EntERRO, E dAS 
EXEQUIAS, QUE SE lHE FIZERAÕ EM lISBOA, E nAS 
tERRAS, dE QUE ERA dOnAtARIO.- lISBOA 
OCCIdEntAl: nA OFFICInA dA MUSICA, 1730.- [40], 370 
P.: Il.; 39 CM.- E.
Homenagem do autor (1684-1749), 3º duque de Cadaval, a seu

pai D. Nuno Alvares Pereira de Mello (1638-1727), 1º duque de

Cadaval. Empresa tipográfica de grande envergadura, ilustrada

com um frontispício gravado, um retrato do biografado, uma

grande gravura desdobrável representado o cortejo funerário 

de D. Nuno, e 33 figuras, igualmente de inspiração fúnebre,

distribuídas por 27 folhas gravadas, sendo três desdobráveis,

uma de página dupla, 12 com duas por página e as restantes 

17 de plena página. Inclui ainda diversas vinhetas decorativas e

iniciais capitulares gravadas a talhe-doce. Todas as gravuras são

assinadas por [François] Harrewijn (Ernesto Soares, p. 332).

O retrato, que representa o Duque aos 88 anos de idade, foi

gravado segundo um desenho de Quillard. Gravura desdobrável

(entre as páginas 54 e 55) espelhada, com dobras restauradas.

Pertence manuscrito, antigo, na página de anterrosto. Primeiras

folhas com ligeiros sinais de manuseamento, de resto, um

exemplar limpo e com grandes margens, apresentando todas as

gravuras muito frescas. Encadernação inteira de carneira, da

época ou pouco posterior, ostentando ao centro de ambos

planos, gravado a ouro, o super-libros monogramático coroado

dos duques de Lafões (provavelmente estampado

modernamente). Inocêncio, III, 256. Samodães, 2056.

€ 1.000 - 1.500

Homage of the author (1684-1749), 3rd Duke of Cadaval, to his

father D. Nuno Alvares Pereira de Mello (1638-1727), 1st Duke of

Cadaval. Large printing work, illustrated with an engraved

frontispiece, a portrait of the biographee, a large folding

engraving representing the funeral procession of D. Nuno, and

33 figures, also of funeral inspiration, distributed over 27

engraved sheets, three of which are folding, one of double page,

12 with two per page and the remaining 17 of full page. It also

includes several decorative vignettes and copperplate engraved

letterhead initials. All engravings are signed by [François]

Harrewijn (Ernesto Soares, p. 332). The portrait, representing the

88-year-old Duke, was engraved following a drawing by Quillard.

Mirrored folding engraving (between pages 54 and 55) with

restored folds. Old ownership handwritten, on the half-title page.

First leaves with slight signs of handling, otherwise a clean copy

with large margins, with all the engravings very fresh. Full

sheepskin contemporary binding or a little later, bearing in the

centre of both covers, with gold tooling, the crowned

monogrammatic book stamps of the Dukes of Lafões (probably

modernly gauffered). Inocêncio, III, 256. Samodães, 2056.
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279 VASCOnCElOS, PE. SIMÃO dE, S.J.- CHROnICA | dA | 
COMPAnHIA | dE | JESV | dO EStAdO dO BRASIl: | dO 
QVE OBRARÃO SEVS FIlHOS | nEStA PARtE dO nOVO 
MVndO | tOMO PRIMEIRO | dA EntRAdA dA | 
COMPAnHIA dE JESV | nAS PARtES dO BRASIl | & | 
dOS FVndAMEntOS QVE nEllAS | lAnÇÂRÃO, & 
COntInUÀRÃO SEUS RElIGIOSOS EM QUAntO AllI 
tRABAlHOU O PAdRE MAnOEl | dA nOBREGA 
FUndAdOR, & PRIMEIRO PROUInCIAl dEStA 
PROVInCIA, | E | AlGUMAS nOtICIAS AntECEdEntES | 
CURIOSAS, & nECESSARIAS dAS COUSAS dAQUEllE 
EStAdO...- lISBOA: nA OFFICInA dE HEnRIQUE 
VAlEntE dE OlIUEIRA IMPRESSOR dElREY n.S. AnnO 
M. dC. lXIII. [1663].- [12], 178, [185 A 188 (EM FAltA)], 
528, [12] P.: 1 FROntISPÍCIO GRAVAdO; 33 CM.- E.
Primeira edição de uma das mais belas produções dos prelos

portugueses de seiscentos e uma obra fundamental para a

história do Brasil (no rosto tem a indicação de primeiro tomo,

mas foi o único publicado). Na sua introdução, o Pe. Simão de

Vasconcelos (1597-1671), reitor dos colégios da Bahia e do Rio de

Janeiro, propõe a teoria de que o Paraíso Terreno seria

localizado na América Portuguesa. Conquanto as licenças

tivessem sido concedidas entre 18 de Maio de 1661 e 7 de

Novembro de 1662 (?), o padre visitador considerou que tal

asserção era contrária aos dogmas da fé católica e exigiu que tal

passagem fosse suprimida. Assim, em todos os exemplares

conhecidos, a paginação salta da p. 178 para a p. 185. No

entanto, no presente exemplar, estão igualmente em falta as

duas folhas que correspondem às págs. 185 a 188. No final, entre

as páginas 481 e 528 inclui o poema latino “De Beata Virgine Dei

Matre Maria”, da autoria do Pe. José de Anchieta SJ, que o

compôs «...quando esteve em refens entre Indios barbaros, com

a ajuda da Virgem, escrevendo na praia em lugar de papel, que

alli não tinha, nem tinta». Exemplar um pouco aparado (corte

das folhas carminado) e com ligeira acidez; ocasionais restauros

menores. Conserva a portada gravada muito fresca e com boas

margens. Encadernação recente, inteira de carneira, com

decoração a ouro na lombada, ao gosto da época. Borba de

Moraes, p. 888. Sabin, 98651. Rodrigues, 2457. Inocêncio, VII, p.

286. Samodães, 3443. Arouca, V 51.

€ 1.200 - 1.800

First edition of one of the most beautiful productions of

Portuguese presses from the seventeenth century and a

fundamental work for the history of Brazil (in the title page it

has the indication of the first volume, but it was the only one

published). In his introduction, Father Simão de Vasconcelos

(1597-1671), rector of the schools of Bahia and Rio de Janeiro,

proposes the theory that the Earthly Paradise would be located

in Portuguese America. Although the licenses were granted

between May 18, 1661 and November 7, 1662 (?), the visiting

priest considered that such assertion was contrary to the

dogmas of the Catholic faith and demanded that such a passage

be suppressed. Thus, in all known copies, the pagination jumps

from p. 178 to p. 185. However, the two sheets corresponding to

pp. 185 to 188. At the end, between pages 481 and 528, it

includes the Latin poem “De Beata Virgine Dei Matre Maria”, by

Father José de Anchieta SJ, who composed it «...quando esteve

em refens entre Indios barbaros, com a ajuda da Virgem,

escrevendo na praia em lugar de papel, que alli não tinha, nem

tinta». Copy a little cropped (carmine edges) and with slight

foxing; occasional minor restorations. Keeps the engraved title

very fresh and with good margins. Recent binding, fully made 

of sheepskin, with gold decoration on the spine, in keeping with 

the taste of the time. Borba de Moraes, p. 888. Sabin, 98651.

Rodrigues, 2457. Inocêncio, VII, p. 286. Samodães, 3443. 

Arouca, V 51.

280 MOREIRA PItA, MAnUEl.- POEMA AFRICAnO, | 
SVCESSOS dE d. | FERnAndO MASCAREÑAS, | dEl 
COnSEJO dE SU MAGEStAd, GEnERAl | dE CEPtA, En 
El dISCURSO dE SEYS | AÑOS QUE lO FUE dE | tAnJAR. 
| ... | MAndAdO IMPRIMIR POR MAnUEl MOREIRA PItA, 
CA- | VAllERO HIdAlGO dE lA CASA dE SU MAGEStAd, 
| nAtURAl dE tAnJAR.- En CAdIZ: POR IUAn dE BORJA,
1633.- [8], 111 P.; 20 CM.- E.
Rara edição de um poema em cinco cantos de oitava rima,

dedicado a D. Gaspar de Guzman, conde de Olivares,

apresentando as suas armas, gravadas a talhe-doce, no verso da

folha de rosto (com subscrição Lievendal fec.). O autor, de quem

pouco se sabe, era natural de Tanger, no tempo em que esta

cidade pertencia ao domínio português. Exemplar aparado, com

sinais de manuseamento e pequeno corte de traça mal reparado

na margem inferior de cerca de 20 folhas. Ocasionais manchas

ligeiras (de maré). Folha de rosto um pouco fragilizada com

inscrição antiga na margem superior e pertence fortemente

riscado no final do título. Carimbo oval no rosto e verso da

última folha: Ex Libris Vieira Pinto. Ex-líbris da Livraria de J. G.

Mazziotti Salema Garção na contracapa. Encadernação inteira de

carneira mosqueada, não contemporânea, manchada, com a

lombada cansada e sinais de trabalho de traça. Palau (181451) faz

a descrição pelo exemplar da Biblioteca Azevedo-Samodães e

informa: “No sabemos de ninguna biblioteca española que lo

posea”. Samodães, 2166 (extremamente raro). Barbosa Machado,

III, p. 319. Inocêncio, VI, p. 68.

€ 1.200 - 1.800

Rare edition of a poem in five cantos of the ottava rima,

dedicated to D. Gaspar de Guzman, Count of Olivares, showing

his coat of arms, copperplate engraved, on the back of the title

page (with Lievendal fec. subscription). The author, of whom

little is known, was born in Tangier, at the time when this city

was under Portuguese rule. Cropped copy, with signs of

handling and a small, poorly repaired wormhole on the lower

margin of about 20 leaves. Occasional light (tidal) stains. Title

page slightly weakened with old inscription on the upper margin

and ownership heavily crossed out at the end of the title. Oval

stamp on the title page and verso of the last page: Ex Libris

Vieira Pinto. Ex-libris of the Livraria de JG Mazziotti Salema

Garção on the back cover. Full flecked sheep binding, not

contemporary, stained, with worn spine and signs wormholes.

Palau (181451) makes the description by the copy of the

Azevedo-Samodães Library and informs: “No sabemos de

ninguna biblioteca española que lo posea”. Samodans, 2166

(extremely rare). Barbosa Machado, III, p. 319. Inocêncio, VI, p. 68.
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281 HIStOREA | dA VIdA E MARtYRIO | dO GlORIOSO 
SAnCtO tHOMAS ARCEBISPO, SE- | nHOR dE 
CAntUARIA, PRIMAS dE InGlAtER- | RA, lEGAdO 
PERPEtUO dA SAnCtA SEE A- | POStOlICA, 
tRESlAdAdA nOUAMEn | tE dE lAtIM EM 
lInGOAGE[M] | PORtUGUES.- COIMBRA: PER JOÃO 
AlVAREZ, IMPRESSOR dA VnIVERSIdAdE dE COIMBRA, 
M. d. lIIII. [1554].- [8], CCCJ [I. É CCCIIJ], [1 BR., 20] P.; 
20 CM.- E.
Primeira e única edição portuguesa de uma tradução livre do

latim, atribuída a Diego Afonso de Miranda, da mais antiga

biografia de São Thomas Becket (ca. 1118-1170), arcebispo de

Cantuária, assassinado na sua catedral por seguidores de

Henrique II, e canonizado apenas três anos após a sua morte,

pelo papa Alexandre III. Com excepção das folhas preliminares,

das primeiras linhas do texto (p. 1), do cólofon (p. cccj) e dos

títulos correntes e primeira linha da Tavoada final, todo o

restante texto é composto em caracteres góticos rotunda.

Exemplar levemente aparado, provavelmente lavado. Folha de

rosto com restauro no canto inferior externo; outros restauros

marginais menores. Encadernação recente, inteira de

pergaminho rígido. Inocêncio, II, p. 141. Anselmo, 60. BN 

(Séc. XVI), 314. Biblioteca de D. Manuel II, 194.

€ 1.200 - 1.800

First and only Portuguese edition of a free translation from Latin,

attributed to Diego Afonso de Miranda, of the oldest biography

of Saint Thomas Becket (ca. 1118-1170), Archbishop of

Canterbury, assassinated in his cathedral by followers of Henry II,

and canonized just three years after his death by Pope

Alexander III. With the exception of the preliminary pages, the

first lines of the text (p. 1), the colophon (p. cccj) and the current

titles and first line of the final Tavoada, all the rest of the text is

composed in Gothic rotunda characters. Slightly cropped copy,

probably washed. Title page with restoration in the lower outer

corner; other minor marginal restorations. Fresh, full binding of

stiff parchment. Inocêncio, II, p. 141.  Anselmo, 60. BN 

(16th century), 314. D. Manuel II Library, 194.

279

280

281
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282 [ROdRIGUES EBOREnSE, AndRÉ (COMPIl.)].- PRIMERA 
PARtE dE | lAS SEntEnCIAS QUE HAStA nUEStROS | 
tIEMPOS, PARA EdIFICACIOn dE BUEnOS | 
COStUMBRES, EStAn POR dIUERSOS AU- | tORES 
ESCRItAS, EnStE tRAtAdO SUMMA | RIAMEntE 
REFERIdAS, En SU PROPIO | EStIlO. Y tRAdUZIdAS 
EnEl  | nUEStRO COMUn. | COMUEnIEntE lICIOn, A 
tOdA | SUERtE Y EStAdO dE | GEntES. | M.d.lIIII.- 
COIMBRA: IOAn AlVAREZ, 1554 [AlIÁS 1555].- 340, [2] 
P.; 19 CM.- E.
Segunda edição quinhentista, publicada sem o nome do

compilador (1498-1573), saída dos prelos do impressor

conimbricense João Álvares, cuja autoria foi identificada por Luís

de Matos, em 1983, na introdução da edição fac-similada das

“Sentenças para a ensinança e doutrina do Príncipe D.

Sebastião”. No final, o cólofon tem a data de 20 de Março de

1555, enquanto que o pé de imprensa, na página de rosto, indica

MDLIII. O cólofon da edição de Lisboa, tem data de impressão

de 13 de Novembro de 1554, o que desfaz qualquer dúvida

quanto à primazia da publicação, em relação à presente. A obra,

com texto bilingue em latim e castelhano, consiste numa

colectânea de citações de doutores da Igreja e autores clássicos,

entre os quais destacamos Plutarco, Séneca, Plínio, Suetónio,

Virgílio, Ovídio, Horácio, Platão Aristóteles e Erasmo. Exemplar

um pouco aparado (corte das folhas carminado) e com ligeira

acidez. Folha de rosto levemente fragilizada, com minúsculo

restauro central e pertence antigo, muito delido, na margem

superior. Primeiras 12 e últimas seis folhas com mancha na

margem inferior. Alguns riscos antigos (sinais de leitura)

assinalando sentenças. Ex-líbris com monograma não

identificado, na contra-capa. Encadernação do século XIX, inteira

de carneira, com pequeno dano à cabeça da lombada com casas

fechadas a ouro, apresentando ao centro de ambos os planos, o

super-libros falante da Biblioteca de Salvá. Pedro Salvá y Mallen

(1811-1870), natural de Valência (Espanha), notável livreiro e

bibliófilo, enriqueceu uma biblioteca de família, cujo catálogo,

contendo cerca de 4000 entradas, foi publicado postumamente

em 1872. No ano seguinte, a Biblioteca de Salvá, foi posta à

venda em Londres tendo a maior parte dos livros sido

adquiridos pelo bibliófilo malaguenho Ricardo Herédia. Anselmo,

63. Palau, 237498. BN (Séc. XVI), 846. Biblioteca de D. Manuel II,

500.

€ 1.600 - 2.400

Second 16th century edition, published without the name of the

compiler (1498-1573), out of the presses of the Coimbra printer

João Álvares, whose authorship was identified by Luís de Matos,

in 1983, in the introduction of the facsimile edition of “Sentenças

para a ensinança e doutrina do Príncipe D. Sebastião”. At the

end, the colophon is dated March 20, 1555, while the press foot

on the title page indicates MDLIII. The colophon of the Lisbon

edition has a printing date of November 13, 1554, which removes

any doubt as to the primacy of the publication in relation to the

present one. The work, with bilingual text in Latin and Castilian,

consists of a collection of quotes from doctors of the Church

and classical authors, among which we highlight Plutarch,

Seneca, Pliny, Suetonius, Virgil, Ovid, Horace, Plato Aristotle and

Erasmus. Copy a little cropped (carmine edges) and with slight

foxing. Lightly weakened title page, with a minor central

restoration and an old, very faded ownership on the upper

margin. First 12 and last six sheets with stain on the lower

margin. Some old scratches (reading signs) marking sentences.

Ex-libris with unidentified monogram on the back cover.

Nineteenth-century binding, full sheepskin, with slight damage

to the head of the spine, with gold closed panels, with the

talking super-books of the Library of Salvá in the centre of both

covers. Pedro Salvá y Mallen (1811-1870), born in Valencia (Spain),

notable bookseller and bibliophile, enriched a family library,

whose catalogue, containing about 4000 entries, was published

posthumously in 1872. The following year, the Library of Salvá,

was offered for sale in London and most of the books were

acquired by the Malagan bibliophile Ricardo Heredia. Anselmo,

63. Palau, 237498. BN (16th century), 846. D. Manuel II library,

500.
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283 ARRAIS, d. FREI AMAdOR, O.C.d.- dIAlOGOS | dE dOM 
FREI | AMAdOR ARRAIZ | BISPO dE POR- | tAlEGRE. | 
[GRAVURA XIlOGRÁFICA COM AS ARMAS EPISCOPAIS].- 
EM COIMBRA: EM CASA dE AntOnIO dE MARIZ, 
IMPRESSOR. AnnO dE 1589.- [2], 307, [1] F.; 19 CM.- E.
Fr. Amador Arrais (ca. 1530-1600), carmelita calçado, figura de

grande envergadura intelectual no século XVI e eloquente

orador, foi pregador régio, coadjutor do cardeal D. Henrique e

bispo de Portalegre (1581-1596). Edição original dos seus

«Diálogos», obra considerada como um marco significativo na

literatura portuguesa da Contra-Reforma e um documento que

bem traduz a mentalidade da época, à qual não é alheia algum

anti-semitismo e uma tendência para citar autores clássicos,

como influência da corrente humanística. Folha de rosto com

restauro na margem interior, junto ao festo; brasão episcopal

parcialmente preenchido a tinta; verso da última folha com

anotações manuscritas antigas. De resto, um exemplar

levemente aparado, com o corte das folhas carminado,

completo, sólido e limpo. Encadernação recente, inteira de

carneira, com decoração em rectângulos a seco e a ouro, de

gosto renascentista, nos planos e florões a ouro nos entre-

nervos. Inocêncio, I, p. 52. Anselmo, 894. BN (Séc. XVI), 32.

Biblioteca de D. Manuel II, 25.

€ 2.000 - 3.000

Fr. Amador Arrais (ca. 1530-1600), Carmelite, figure of great

intellectual magnitude in the 16th century and eloquent orator,

was a royal preacher, coadjutor of Cardinal D. Henrique and

bishop of Portalegre (1581-1596). Original edition of his

«Diálogos», a work considered to be a significant milestone in

Portuguese Counter-Reformation literature and a document that

well reflects the mentality of the time, to which anti-Semitism

and a tendency to quote classic authors such as influence of the

humanistic current. Title page with restoration on the inner

margin, next to the backbone; episcopal coat of arms partially

filled in ink; back of last sheet with old handwritten annotations.

For the rest, a slightly cropped specimen, with carmine edges,

complete, solid and clean. Recent binding, full sheepskin,

decorated with blind and gold tooling rectangles, in the

Renaissance manner, on the gold florets on the sections.

Inocêncio, I, p. 52. Anselmo, 894. BN (16th century), 32. D.

Manuel II Library, 25.
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284 IndEX | lIBRORVM PROHIBItORVM, | CUM REGUlIS | 
COnFECtIS PER PAtRES A tRIdEntInA SYnOdO | 
dElECtOS, AUCtORItAtE SAnCtISS. | d. n. PII IIII, 
POnt. MAX. | COMPROBAtUS. | IMPRESSUS OlYSSIPOnE 
dE MAndAtO SE | REnISSIMI CARdInAlIS HEnRICI, 
InFAntIS | PORtUGAllIÆ, ARCHIEPISCOPI VlIX- | 
BOnEnSIS, lEGAtE À lAtERE: APUd | FRAnCISCUM 
CORREA EIUSdE[M] | PRInCIPIS AC dOMInI | 
tYPOGRAPHUS. | CUM PRIUIlEGIO REGIO.- [lISBOA: POR 
FRAnCISCO CORREA], AnnO 1564. MEnSE OCtOBRE.- 44
F.; 19 CM. JUntO COM;  ROl dOS lIVROS QVE | nEStE 
REYnO SE PROHIBEM | PER O SEREnISSIMO CARdEAl 
IFFAntE, InQUISIdOR GE | RAl dEStES REYnOS & 
SEnHORIOS dE PORtUGAl. COM | AS REGRAS dO 
OUtRO ROl GERAl QUE VEO dO SAnCtO | COnCIlIO, 
tRASlAdAdAS EM lInGUAGE VUlGAR | POR MAndAdO 
dO dItO SEnHOR PA | RA PROUEItO dAQUEllES QUE | 
CARECEM dA lInGUA | lAtInA. [GRAVURA COM AS 
ARMAS EClESIAIS] | IMPRESSO EM lIXBOA PER 
FRAnCISCO CORREA | IMPRESSOR dO CARdEAl 
IFFAntE | nOSSO SEnHOR. | AnnO dE 1564. nO MES dE 
OCtUBRO. COM PRIUIlEGIO REAl.- [12] F.; 19 CM. JUntO 
COM: IndEX | lIBRORVM PRO | BIBOtORVM, CVM REGV- 
| lIS COnFECtIS, PER PARtES À tRIdEn | tInO SYnOdO 
dElECtOS. | AVCtORItAtE PII IIII. PRIMVM | EdItUS, 
POStEA VERO A SYXtO V. AUCtUS. | [...] | IMPRESSVS 
dE MAndAtO Il | lUStRISS. REUEREndISS. dOMInI d. 
AntOnIJ | dE MAtOS dE nOROGnA EPISCOPI HEl- | 
UEnSIS, InQUISItORIS GEnERAlIS | lUSItAnIÆ, &C.- 
OlISIPOnE: APUd PEtRUM CRAESBEECK. AnnO M. d. 
XCVII. [1597].- [27], 73 F.; 19 CM.- E.
Volume constituído pela quinta edição portuguesa (de 1564),

com duas partes, do catálogo dos livros proibidos, mais

conhecido por Index, junto com um exemplar da sétima edição

portuguesa do mesmo título, impressa em 1597. A primeira

edição portuguesa do Index foi publicada em 1547, seguindo-se

as edições de 1551, 1559 e 1561. A quinta edição é composta por

duas partes, publicadas simultaneamente, correspondendo a

primeira, ao catálogo romano e a segunda a um suplemento 

em língua portuguesa “com as regras [...] trasladadas em

linguage[m] vulgar [...] para proveito daquelles que carecem 

da lingua latina”. A edição do Index de 1597, segue já o novo

catálogo romano, promulgado no final do papado de Sisto V e

foi publicada por iniciativa do inquisidor geral e segundo bispo

de Elvas, D. António de Matos de Noronha (1591-1610). O “Rol

dos livros” apresenta, no final, a assinatura impressa do

inquisidor dominicano Fr. Emanuel da Veiga (†1575). No final do

Index de 1597, a assinatura autógrafa de Fr. Francisco Pereira,

SJ(?) qualificador e revisor do Santo Ofício. Volume aparado

com prejuízo da moldura xilográfica do primeiro rosto, mas não

dos restantes cadernos que conservam boas margens. Alguns

restauros, nomeadamente nas duas folhas de rosto da primeira

espécie, na margem superior da segunda folha da primeira obra

e nas margens interiores de alguns outros cadernos. Encontra-se

contudo sólido e completo, correspondendo exactamente às

descrições indicadas no “Catálogo dos impressos do século XVI

(Tipografia portuguesa)”, da BN. Encadernação do século XVIII,

inteira de carneira mosqueada, com danos na lombada

provacados por trabalho de traça e guardas de papel de inferior

qualidade. Anselmo, 474, 475 e 515. BN (Séc. XVI), 382, 825 e

384. Biblioteca de D. Manuel II, 231, 491 e 233.

€ 6.000 - 9.000

Volume consisting of the fifth Portuguese edition (1564), with

two parts, of the catalogue of prohibited books, better known as

the Index, together with a copy of the seventh Portuguese

edition of the same title, printed in 1597. The first Portuguese

edition of the Index was published in 1547, followed by the

editions of 1551, 1559 and 1561. The fifth edition is composed of

two parts, published simultaneously, the first corresponding to

the Roman catalogue and the second to a supplement in

Portuguese “com as regras [...] trasladadas em linguage[m]

vulgar [...] para proveito daquelles que carecem da lingua latina”.

The edition of the Index from 1597 already follows the new

Roman catalogue, promulgated at the end of the papacy of

Sixtus V and was published at the initiative of the general

inquisitor and second bishop of Elvas, D. António de Matos de

Noronha (1591-1610). The “Rol dos Livros” has, at the end, the

printed signature of the Dominican Inquisitor Fr. Emanuel da

Veiga (†1575). At the end of the 1597 Index, the autograph

signature of Fr. Francisco Pereira, SJ(?) qualifier and reviewer of

the Holy Office. Volume cropped with damage to the xilography

frame of the first title page, but not of the other sections that

preserve good margins. Some restorations, namely on the two

title pages of the first species, on the upper margin of the

second page of the first work and on the interior margins of

some other sections. It is, however, solid and complete,

corresponding exactly to the descriptions given in the “Catálogo

dos impressos do século XVI (Tipografia portuguesa)”, from BN.

Eighteenth-century binding, full flecked sheepskin, with damage

to the spine from wormholes and inferior quality paper

endepapers. Anselmo, 474, 475 and 515. BN (16th century), 382,

825 and 384. D. Manuel II Library, 231, 491 and 233.
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285 CHOUl, GUIllAUME dU.- dISCOVRS | dE lA RElIGIOn | 
dES AnCIEnS | ROMAInS, | dE lA CAStRAMEtAtIOn & 
dISCIPlInE MIlItAIRE d’ICEUX. | dES BAInS & AntIQUES 
EXERCItAtIOnS | GRECQUES & ROMAInES, | [...] | 
IllUStRÉ dE MÉdAIllES & FIGURES REtIRÉES dES 
MARBRES AntIQUES, | QUI SE tREUUEnt À ROME, 
& PAR nOtRE GAUlE. | [GRAVURA COM A MARCA 
dO IMPRESSOR].- A lYOn: PAR GVIllAVME ROVIllE, À 
l’ESCV dE VEnIZE. M. d. lXXXI. [1581].- 339, [57], 154, 
[9, 1 BR.] P.: Il.; 24 CM.- E.
Guillaume du Choul (ca. 1496-1560), humanista, historiador e

antiquário francês, natural de Lyon, conhecido pela sua extensa

colecção de medalhas. A edição, constituída por duas partes,

com rostos e paginação independentes, mas formando uma

única unidade tipográfica, é ilustrada com grande número de

figuras xilográficas: 554 imagens de medalhas, 47 figuras na

primeira parte, sendo quatro de plena página; 44 figuras de

plena página e cinco de menores dimensões, na segunda parte,

salientando-se as representações de temática militar e as

imagens relativas aos banhos romanos. Exemplar levemente

aparado, mas conservando boas margens; ligeiro

manuseamento; manchas menores (de maré) nas últimas folhas;

três cadernos quase soltos. Pertence manuscrito na guarda

volante: [ilegível]cion del Paraguay. Mayo 14/78. Pde. Berasaluce.

Encadernação não contemporânea (séc. XVII?), inteira de vitela

polida, conservando as guardas originais em papel comum.

Brunet, II, 857.

€ 300 - 450

Guillaume du Choul (ca. 1496-1560), French humanist, historian

and antiquarian, born in Lyon, known for his extensive medal

collection. The edition, consisting of two parts, with independent

title pages and pagination, but forming a single typographic

unit, is illustrated with a large number of xylographic figures: 554

images of medals, 47 figures in the first part, four of which are

full page; 44 full-page figures and five smaller ones, in the

second part, emphasizing representations of military themes and

images relating to the Roman baths. Copy slightly cropped, but

keeping good margins; light handling; smaller (tidal) stains on

the last leaves; three sections almost loose. Ownership

manuscript on the free endpaper: [illegible]cion del Paraguay.

May 14/78. Pd. Berasaluce. Non-contemporary binding (17th

century?), full polished calf, keeping the original endpapers in

plain paper. Brunet, II, 857.

286 BOtERO, PE. GIOVAnnI, S.J.- lE | RElAtIOnI | 
VnIVERSAlI | dI GIOVAnnI BOtERO | BEnESE, | dIVISE 
In QUAttRO PARtI. | [...] | COn lE FIGURE In RAME: ¶ 
VnA AGGIUntA dEllA dESCRIttIOnE dEl MARE.- In 
VEnEtIA : APPRESSO GIORGIO AnGElIERI. M. dC., 
[1600].- [32], 256, 80, [24], 152, 183, [9, 16], 79, [1 BR.] 
P.: Il.; 20 CM.- E.
Giovanni Botero (ca.1544-1617), jesuíta, diplomata e intelectual

italiano, natural de Bene Vagienna (Piemonte), em 1589 publicou

em Veneza a sua principal obra com o título “Della ragion di

Stato”, na qual contrapõe uma visão cristã à filosofia política

amoral de Maquiavel. As suas “Relationi universali”, igualmente

muito populares, originalmente publicadas entre 1591 e 1598 e

numerosas vezes reeditadas, contêm as descrições dos

principais países e regiões dos quatro continentes. Edição

ilustrada com quatro mapas desdobráveis (de dupla página),

gravados a talhe-doce, representando os quatro continentes:

Europa, Asia, África e América. Exemplar um pouco aparado e

cuidadosamente lavado; folha Cc3 com rasgão restaurado, sem

falta de suporte; segundo mapa solto. Encadernação recente,

inteira de pergaminho flexível, com atilhos, ao gosto da época.

Sabin, 6804/5. Borba de Moraes, 114. Brunet, 1143.

€ 500 - 750

Giovanni Botero (ca.1544-1617), Italian Jesuit, diplomat and

intellectual, born in Bene Vagienna (Piedmont), in 1589 published

his main work in Venice with the title “Della ragion di Stato”, in

which he contrasts a Christian vision to Machiavelli’s amoral

political philosophy. His “Relationi universali”, also very popular,

originally published between 1591 and 1598 and reprinted

numerous times, contain descriptions of the main countries and

regions of the four continents. Illustrated edition with four fold-

out maps (double-page), copperplate engraved, representing the

four continents: Europe, Asia, Africa and America. Copy slightly

cropped and carefully washed; Cc3 sheet with tear restored, no

lack of support; second loose map. Recent binding, complete

with flexible parchment, with ties, according to the taste of the

time. Sabin, 6804/5. Borba de Moraes, 114. Brunet, 1143.
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287 MACHAdO, SIMÃO, O.F.M.- COMEdIAS | PORtVGVESAS. | 
FEItAS PEllO EXCEllEntE POEtA, | SYMÃO MACHAdO. 
| COMEdIAS dO CERCO dE dIO. | PRIMEIRA, & SEGUndA 
PARtE. | COMEdIAS dA PAStORA AlFEA. | PRIMEIRA, & 
SEGUndA PARtE. | nEStA VltIMA IMPRESSAÕ, 
EnMEndAdAS, & ACRESCEntA- | dAS, dOUS 
EntREMESES, & QUAtRO lOAS FAMOSAS.- EM lISBOA: 
POR AntOnIO AlUAREZ. AnnO dE 1631.- [2], 94, [12] F.; 
19 CM.- E.
Aparentemente trata-se de uma invulgar variante da segunda

impressão, com a mesma data, das comédias de Simão Machado

(f. 1601-1640), religioso franciscano, de quem pouco se sabe, que

usou, na regra, o nome de Fr. Boaventura Machado. Na realidade

o rosto não corresponde à descrição de Inocêncio (I, p. 388 e

VIII, p. 403) que indica «Nesta segunda impressão...», nem ao

exemplar do catálogo Samodães (1921), que reproduz um

frontispício diferente. A colação também é ligeiramente

diferente das indicadas nestas duas referências, uma vez que

apenas inclui duas folhas preliminares. Nas variantes com a

indicação «Segunda impressão» existem três folhas preliminares

integrando, a segunda, uma dedicatória a D. Francisco de Sá de

Meneses, conde de Penaguião. Mas o exemplar corresponde

exactamente à descrição do exemplar da BNP O destinatário é

também mencionado no frontispício da reprodução de

Samodães. Contudo esta dedicatória desaparece, tanto nas

folhas preliminares como no rosto da presente variante.

Exemplar levemente aparado, com ligeira acidez e ocasionais

manchas menores. Restauro marginal na última folha; duas

pequenas emendas a tinta ferrogálica, provocando acidez (f. F6

e H2). Folha de rosto com duas pequenas falhas remendadas (±

28x21 mm) provavelmente para eliminar carimbos da Livraria de

Alcobaça (um ainda se conserva na frente do segundo fólio). Ex-

líbris de Aníbal Fernandes Tomás (mas não referido no catálogo

da sua livraria). Encadernação da época, inteira de carneira

mosqueada, ligeiramente cansada, conservando as guardas

originais em papel comum. Palha, 1236. Arouca, M 58.

€ 600 - 900

Apparently this is an unusual variant of the second printing, with

the same date, of the comedies of Simão Machado (f. 1601-

1640), a Franciscan religious, of whom little is known, who used,

as a rule, the name of Fr. Boaventura Machado. In reality, the title

page does not correspond to the description of Inocêncio (I, p.

388 and VIII, p. 403) which indicates “Nesta segunda

impressão...”, nor to the copy of the Samodães catalogue (1921),

which reproduces a different frontispiece. The collation is also

slightly different from those indicated in these two references, as

it only includes two preliminary sheets. In the variants with the

indication «Segunda impressão» there are three preliminary

pages, the second including a dedication to D. Francisco de Sá

de Meneses, Count of Penaguião. But the copy exactly matches

the description of the BNP copy. The recipient is also mentioned

in the frontispiece of the reproduction of Samodães. However,

this dedication disappears, both in the preliminary pages and in

the titlepage of the present variant. Slightly cropped specimen,

with slight foxing and occasional minor stains. Marginal

restoration on the last sheet; two small seams in ferrogal paint,

causing foxing (f. F6 and H2). Title page with two small patched

faults (± 28x21 mm) probably to eliminate stamps from the

Livraria de Alcobaça (one is still preserved in front of the second

folio). Ex-libris of Aníbal Fernandes Tomás (but not mentioned in

his bookstore catalogue). Contemporary binding, full flecked

sheepskin, slightly worn, keeping the original endpapers in plain

paper. Palha, 1236. Arouca, M 58.

288 MIRAndA, FRAnCISCO dE SÁ dE.- AS | OBRAS | dO 
dOCtOR | FRACISCO dE SAA | dE MIRAndA.- AGORA dE 
nOUO IMPRESSAS COM A RElA- | ÇÃO dE SUA 
CAlIdAdE, & VIdA.- [lISBOA]: POR VICEntE AlUAREZ, 
1614.- [12], 160 F.; 19 CM.- E.
Segunda edição das obras de Sá de Miranda (1481-1558),

considerado unanimemente o maior poeta português do século

XVI, logo após Camões e talvez aquele que mais fez chegar até

nós o eco do ideário renascentista, sendo significativa a

introdução de novas formas literárias entre as quais se destacam

a comédia em prosa, o novo metro, o soneto, a écloga, etc.

Inocêncio (III, p. 54) refere que esta edição deve preferir-se à

primeira, sendo ambas raras. Embora o verso da última folha

apresente o reclamo COM- o exemplar encontra-se completo já

que não foi impresso mais texto. Exemplar levemente aparado,

com ligeira acidez e discreto manuseamento. Algumas

imperfeições na folha de rosto: carimbo circular (ø 36 mm)

apagado, provocando acentuada abrasão; pequenos restauros

nas margens superior e externa; pertence antigo com três iniciais

F.X. S. Duas últimas folhas com manchas menores; ocasionais

sublinhados e anotações a lápis. Encadernação da época, inteira

de pergaminho flexível, com atilhos e guardas novas. Samodães,

2933. Palha, 797. Arouca, 382.

€ 600 - 900

Second edition of the works of Sá de Miranda (1481-1558),

unanimously considered the greatest Portuguese poet of the

16th century, right after Camões and perhaps the one who most

brought to us the echo of Renaissance ideas, the introduction of

new literary forms being significant among which stand out the

prose comedy, the new meter, the sonnet, the eclogue, etc.

Inocêncio (III, p. 54) states that this edition should be preferred

to the first, both being rare. Although the verso of the last sheet

bears the statement COM- the copy is complete as no more text

has been printed. Slightly cropped specimen, with slight foxing

and discreet handling. Some imperfections on the title page:

circular stamp (ø 36 mm) erased, causing severe abrasion; minor

restorations on the upper and outer margins; ancient ownership

with three initials F.X. S. Two last leaves with minor stains;

occasional underlining and pencil annotations. Contemporary

binding, made fully of flexible parchment, with tries and new

endpapers. Samodães, 2933. Palha, 797. Arouca, 382.

287 288
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289 SOARES, d. FREI JOÃO, O.A.d. (BISPO dE COIMBRA).- 
COMMEntARIVM | In SACROSAnCtUM dOMInI nOStRI 
IESV CHRIStI EUAnGElIUM, | SECUndUM MAttHÆUM: 
RECtU[M] & SYnCERU[M] SEnSUM EXPlICAnS. | 
PlURIMAS EtIÃ HÆREtICORU[M] MInIMÈ ORtHOdOXAS 
OPInIOnES, EGREGIÊ dIlUES. | CÕCIOnAtORIBUS, 
dISPUtAtIBUS, & OMnIBUS CAtHOlICIS APPRIMÊ VtIlE. 
| A REUEREndISS. dÑO. d IOAnnE SOAREZ, EPISCOPO 
COnIMBRICEnSI, | & ARGAnIlI COMItE, ÆdItUM. | 
[GRAVURA XIlOGRÁFICA COM AS ARMAS EPISCOPAIS] | 
CUM GRAtIA & PRIUIlEGIO REGIO Ad dECEnIUM. | 
IndICE EtIAM lOCUPlEtISSIMO AdIECtO.- 
COnIMBRICÆ: APUd IOAnnEM BARRERIUM 
tYPOGRAPHUM REGIUM. [AnnO M. d. lXII. 1562].- [4], 
577 P.; 26 CM.- E.
Fr. João Soares (1507-1572), natural de Urrô (Penafiel), era

eremita de Santo Agostinho e participou na terceira sessão do

Concílio de Trento (1561/63); foi confessor de D. João III e bispo

de Coimbra entre 1545 e o ano da sua morte. Deixou-nos as

constituições da sua diocese (Coimbra, 1548) e extensa

bibliografia de temática religiosa, nomeadamente comentários

aos Evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Em 1548 foi

responsável pela publicação da novas “Constituições” do seu

bispado. Segunda tiragem, com o privilégio real ocupando a

frente do segundo fólio. A primeira tiragem (Anselmo, 158), além

de outras diferenças, apresenta o privilégio no verso do primeiro

fólio. No verso da última folha (em falta no exemplar da BNP)

apresenta um cólofon datado de Outubro de 1561. Exemplar,

aparado, com ablação da última linha do pé de imprensa (com 

a data), na página de rosto. De resto, um exemplar muito limpo 

e completo. Encadernação inteira de carneira, do século XVII(?)

com patine racinée, conservando as guardas originais intactas,

em papel comum. Anselmo, 164. BN (Séc. XVI), 855. Biblioteca

de D. Manuel II refere apenas a edição de 1566. Reiss &

Auvermann (Auction 40), 1803 (o mesmo exemplar, com a

catalogação equivocada como sendo da primeira tiragem).

€ 800 - 1.200

Br. João Soares (1507-1572), born in Urrô (Penafiel), was a hermit

of Saint Augustine and participated in the third session of the

Council of Trent (1561/63); he was confessor of King D. João III

and bishop of Coimbra between 1545 and the year of his death.

He left us the constitutions of his diocese (Coimbra, 1548) and

an extensive bibliography on religious topics, including

commentaries on the Gospels of Matthew, Luke and Mark. In

1548 he was responsible for publishing the new “Constitutions”

of his bishopric. Second edition, with the royal privilege

occupying the front of the second folio. The first edition

(Anselmo, 158), in addition to other differences, presents the

privilege on the verso of the first folio. On the verso of the last

page (missing from the BNP copy) there is a colophon dated

October 1561. Copy, cropped, with ablation of the last line of the

press foot (with the date) on the title page. For the rest, a very

clean and complete copy. Full sheepskin binding, from the 17th

century(?) with mottled patine, keeping the original endpapers

intact, on plain paper. Anselmo, 164. BN (16th century), 855. D.

Manuel II Library refers only to the 1566 edition. Reiss &

Auvermann (Auction 40), 1803 (the same copy, with the wrong

cataloging as being from the first edition).

290 lEÃO, dUARtE nUnES dE.- PRIMEIRA PARtE [E 
SEGUndA PARtE] | dAS CHROnICAS dOS | REIS dE 
PORtVGAl, REFOR- | MAdAS PElO lICEnCIAdO | 
dVARtE nVnEZ dO lIÃO, dESEM- | BARGAdOR dA CASA 
dA SUPPlICAÇÃO, PER | MAndAdO dEl REI dOM PHIlIP-
| PE O PRIMEIRO dE PORtU- | GAl, dA GlORIOSA | 
MEMORIA.- EM lISBOA: IMPRESSO POR PEdRO 
CRASBEECK, 1600.- [2], 239, [8] F.; 27 CM.
Edição publicada no último ano do século XVI, compreendendo

as crónicas do conde D. Henrique, D. Afonso Henriques, D.

Sancho, I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. Dinis, D.

Afonso IV, D. Pedro e D. Fernando. A crónica de D. João I foi

impressa apenas em 1643. Duarte Nunes (1530-1608), erudito

historiador, licenciado em Direito e desembargador da Casa da

Suplicação, após a morte do Cardeal Rei D. Henrique abraçou

calorosamente a causa de Filipe I, cujo direito à sucessão

defendeu por escrito contra os que o impugnavam. Exemplar

com ligeira acidez, um pouco aparado, com a folha de rosto

espelhada e restauro (remendo) na margem inferior da segunda

folha. Última folha (verso em branco) com restauro central

atingindo a parte impressa, mas sem falta de suporte. Carimbo

vermelho na página de rosto, com o monograma da Casa

Palmela. Encadernação inteira de chagrin, não contemporânea,

provavelmente do século XIX, com cercaduras e rectângulos

com florões a ouro em ambos, apresentando, ao centro, um

grande ferro gravado a balancé; casas fechadas na lombada,

com florão quadrilobado nos entre-nervos; guardas com papéis

marmoreados diferentes. Samodães, 2247. BN (Séc. XVI), 406.

Biblioteca de D. Manuel II, 242.

€ 800 - 1.200

Edition published in the last year of the 16th century, comprising

the chronicles of Count D. Henrique, D. Afonso Henriques, D.

Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. Dinis, D.

Afonso IV, D. Pedro I and D. Fernando I. The chronicle of D. João

I was only printed in 1643. Duarte Nunes (1530-1608), erudite

historian, graduated in Law and judge of the Casa da Suplicação

(former supreme court of Portugal), after the death of the

Cardinal King D. Henrique warmly embraced the cause of Philip I,

whose right to the succession he defended in writing against

those who challenged him. Copy with slight foxing, slightly

cropped, with mirrored title page and restoration (patch) on the

lower margin of the second sheet. Last sheet (blank verso) with

central restoration reaching the printed part, but without lack of

support. Red stamp on title page with monogram of the House

of Palmela. Full shagreen binding, not contemporary, probably

from the 19th century, with borders and rectangles with gold

florets on both, presenting, in the centre, a large tool engraved

with blocking press; panels closed on the spine, with a

quadrilobed floret on the sections; enpapers with different

marbled papers. Samodães, 2247. BN (16th century), 406. D.

Manuel II Library, 242.
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291 MARCOS dE lISBOA, O.F.M, FREI.- PRIMEIRA | PARtE 
dAS CHROnICAS dA ORdE[M] |  dOS FRAdES MEnORES 
dO SERA- | PHICO PAdRE SAM FRAnCISCO, | SEU 
InStItUIdOR, & PRIMEIRO | MInIStRO GERAl. QUE SE 
PO- | dE CHAMAR VItAS PAtRU[M], dOS | MEnORES. 
COPIlAdA & tOMA | dA dOS AntIGOS lIUROS & ME- | 
MORIAES dA ORdEM, PER FREY | MARCOS dE lISBOA 
FRAdE ME- | nOR, dA PROUInCIA dE | PORtUGAl.- ¶ 
AGORA SEGUndA VEZ PER EllE REUIStA & EMEndAdA. 
COM PRIUIlEGIO REAl.- [nO FInAl] FOY IMPRESSA 
EStA OBRA EM A MUY nOBRE& SEMPRElEAl CIdAdE dE 
lIXBOA: EM CASA dE MAnUEl IOAM, & ACABOU SE AOS. 
XX. dIAS dE FEUEREIRO dE. 1566.- [12], IX-CClXIIJ F.; 27 
CM.- E. JUntO COM;  ——-.- PARtE SE- | GVndA dAS 
CHROnICAS dA | ORdEM dOS FRAdES MEnORES & dAS 
OU | tRAS ORdE[n]S SEGUndA & tERCEI | RA, 
InStItUIdAS nA IGREJA | PER O SAnCtISSIMO PA | dRE 
SAM FRAn | CISCO. [...] | ¶ nOUAMEntE COPIlAdA & 
ORdEnAdA dOS AntI- | GOS lIUROS & HYStORIAdORES 
& MEMORIA | ES dA ORdEM, PER FREY MARCOS dE lIS- | 
BOA FRAdE MEnOR dA PROUInCIA dE | PORtUGAl dA 
OBSERUAnCIA, PER A GlO | RIA dE nOSSO SEnHOR & & 
dE SE- | US SAnCtOS, & EdIFICAÇAM | dAS AlMAS...- 
[nO FInAl] ¶ ACABOUSE A PRESEntE OBRA dE 
IMPRIMIR IM [SIC] lISBOA EM CASA dE IOAnnES BlAUIO 
IMPRESSOR dEl REY nOSSO SEnHOR [...] AnnO dE MIl 
QUInHEntOS SESSEntA & dOUS [1562] A. XXV. dABRIl.- 
[6], CClXXXVI F.; 27 CM.- E.
Ambos os textos em segunda edição, quase inteiramente

compostos a duas colunas em caracteres góticos rotunda. A

primeira parte foi a única impressa nos prelos de Manuel João. A

segunda parte, impressa por João Blávio, foi publicada na

sequência da primeira, impressa pelo mesmo impressor em 1557.

Fr. Marcos de Lisboa (1511-1591), cronista da Ordem dos Frades

Menores (S. Francisco), acompanhou D. Sebastião na jornada de

África e foi bispo do Porto desde 1581 até ao ano da sua morte.

Primeiro volume aparado, com prejuízo tangencial no pé e da

margem direita da gravura xilográfica que enquadra o título.

Segundo volume com folha de rosto fragilizada, manuseada e

mal restaurada; última folha, com a marca do impressor,

espelhada e manuseada, com parte da margem exterior refeita;

ocasionais restauros e manchas menores. Os dois volumes

encontram-se, contudo, completos e sólidos. Encadernações do

século XIX (1ª metade), inteiras de carneira, levemente cansadas,

com o corte das folhas carminado. Anselmo 713 e 319. BN 

(Séc. XVI), 478 e 476. Biblioteca de D. Manuel II, 282 e 281.

€ 800 - 1.200

Both texts in second edition, almost entirely composed in two

columns in rotunda Gothic characters. The first part was the only

one printed in Manuel João’s presses. The second part, printed

by João Blávio, was published following the first, printed by the

same printer in 1557. Fr. Marcos de Lisboa (1511-1591), chronicler

of the Order of the Friars Minor (St. Francis), accompanied D.

Sebastião on the journey to Africa and was bishop of Oporto

from 1581 until the year of his death. First volume cropped, with

tangential damage to the foot and right margin of the xilography

that frames the title. Second volume with frail, handled and

poorly restored title page; last sheet, with the printer’s mark,

mirrored and handled, with part of the outer margin redone;

occasional minor restorations and stains. The two volumes are,

however, complete and solid. Nineteenth century bindings (1st

half), full sheepskin, slightly worn, with carmine edges. Anselmo

713 and 319. BN (16th century), 478 and 476. D. Manuel II Library,

282 and 281.
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292 KAEMPFER, EnGElBERt.- HIStOIRE nAtUREllE, CIVIlE, 
Et ECClESIAStIQUE dE l’EMPIRE dU JAPOn...- A lA 
HAYE: CHEZ P. GOSSE & J. nEAUlME, 1729.- 2 VOlS. EM 1: 
1 PORtAdA GRAV., 45 [I. É 43] GRAVURAS; 30 CM.- E.
Engelbert Kaempfer (1651-1716), médico e vIajante alemão,

natural de Lemgo (Vestfália), viajou extensamente pela Europa

Oriental, Médio e Extremo Oriente. Em 1669 chegou a Jacarta

(Indonésia) e no ano seguinte ao Japão, como médico, ao

serviço da Companhia Holandesa das Índias Orientais, 

onde viria a permanecer dois anos. Kaemper foi o introdutor da

acupunctura na Europa, para onde regressou definitivamente em

1693. Os seus manuscritos, que se encontram hoje no Museu

Britânico, foram comprados por Sir Hans Sloane, que os publicou

em língua inglesa, em 1727 e na presente edição de 1729, na

versão francesa. A colação dos dois tomos é a seguinte: I - [8],

LII, 217, [1 br.] p.; II - [4], 313, [1]. 96 p. As estampas encontram-

se todas reunidas no tomo I, a seguir ao respectivo índice,

faltando as gravuras VII e XI pertencentes ao tomo primeiro. 

O volume (com os dois tomos juntos), muito cansado,

apresenta graves imperfeições, nomeadamente: cortes de traça

generalizados, sobretudo marginais, mas

mais profundos nas últimas folhas de cada um dos dois tomos;

as gravuras, em geral limpas e bem dobradas, a grande maioria

não apresentando cortes, com excepção das gravuras 17 a 29

que se encontram afectadas, embora tangencialmente. Ex-líbris

heráldico na contracapa: Francisci Petit Doct. Med.

Encadernação da época, inteira de carneira, muito danificada,

com as pastas quase soltas. Brunet,

III, 638. Cordier (Japonica), 416. Cox (Travel), I, p. 332.

€ 850 - 1.275

Engelbert Kaempfer (1651-1716), German physician and traveller,

born in Lemgo (Westphalia), traveled extensively in Eastern

Europe, the Middle and Far East. In 1669 he arrived in Jakarta

(Indonesia) and the following year in Japan, as a doctor, at the

service of the Dutch East India Company, where he would stay

for two years. Kaemper was the introducer of acupuncture in

Europe, where he returned definitively in 1693. His manuscripts,

which are now in the British Museum, were purchased by Sir

Hans Sloane, who published them in English in 1727 and in the

present edition of 1729, in the French version. The collation of

the two volumes is as follows: I - [8], LII, 217, [1 br.] p.; II - [4],

313, [1]. 96 p. The prints are all gathered in tome I, after the

respective index, lacking engravings VII and XI belonging to the

first tome. The volume (with the two volumes together), very

worn, presents serious imperfections, namely: generalized

wormholes, mainly marginal, but deeper in the last leaves of

each one of the two volumes; the engravings, in general clean

and well folded, the vast majority not showing cuts, with the

exception of engravings 17 to 29 which are affected, although

tangentially. Heraldic ex-libris on the back cover: Francisci Petit

Doct. Med. Full sheepskin binding of the time, badly damaged,

with the covers almost loose. Brunet, III, 638. Cordier (Japonica),

416. Cox (Travel), I, p. 332.

293 BARROS, JOÃO dE; COUtO, dIOGO dO.- dA ASIA dE 
JOÃO dE BARROS E dIOGO dE COUtO.- nOVA EdIÇÃO.- 
lISBOA: nA REGIA OFFICInA tYPOGRAFICA, 1778-1788.- 
24 VOlS: Il.; 16 CM.- E.
Colecção completa da mais bela edição das “Décadas”, impressa

na Oficina Régia. As quatro “Décadas” de João de Barros

integram os oito primeiros volumes, seguidas de um índice geral

(e biografia do autor) e são ilustradas com três retratos (do

autor, do Infante D. Henrique e de Afonso de Albuquerque) e

cinco mapas desdobráveis; também as restantes oito “Décadas

de Diogo do Couto”, ilustradas apenas com o seu retrato (em

falta no presente exemplar), se apresentam em 14 volumes mais

o respectivo índice (o rosto nunca foi impresso).  De salientar

que a “Década Décima” é agora impressa pela primeira vez.

Todas as páginas de rosto apresentam um carimbo circular com

monograma (JPD?) com a indicação Ex Libris ¿Fama?. Primeiro

tomo com algumas manchas no primeiro caderno. De resto, um

exemplar levemente aparado, mas muito limpo, conservando os

mapas muito frescos e bem dobrados. Encadernações recentes,

com as lombadas em pele e rótulos de cores diferentes. Lote nº

85 do leilão Silva’s / Pedro de Azevedo, de Maio 1990 (o mesmo

exemplar). Inocêncio, III, p. 322 e II, p. 154.

€ 600 - 900

Complete collection of the most beautiful edition of the

“Decadas”, printed at Oficina Régia. The four “Decadas” by 

João de Barros are part of the first eight volumes, followed by a

general index (and the author’s biography) and are illustrated

with three portraits (of the author, Infante D. Henrique and

Afonso de Albuquerque) and five maps leaflets; also the

remaining eight “Decadas of Diogo do Couto”, illustrated only

with his portrait (missing in the present copy), are presented in

14 volumes plus the respective index (the title page was never

printed). Note that the “Tenth Decade” is now printed for the

first time. All title pages feature a monogrammed circular stamp

(JPD?) with the indication Ex Libris ¿Fama?. First volume with

some stains in the first section. For the rest, a slightly cropped

but very clean copy, keeping the maps very fresh and well

folded. Recent bindings, with leather spines and different

coloured labels. Lot nº 85 from the auction Silva’s / Pedro de

Azevedo, from May 1990 (the same copy). Inocêncio, III, p. 322 

e II, p. 154.
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294 COnIMBRICEnSES.- COMMEntARII | COllEGII | 
COnIMBRICEnSIS SO- | CIEtAtIS IESV. | In QVAtVOR 
lIBROS dE | COElO ARIStOtElIS | StAGIRItÆ...- 
OlISIPOnE: EX OFFICInA SIMOnIS lOPESIJ, AnnO M. d. 
lXXXXIII. [1593].- [8], 447, [1 BR.] P.; 22 CM. JUntO COM;
——-.- COMMEntARII | COllEGII | COnIMBRICEnSIS SO- | 
CIEtAtIS IESV. | In lIBROS MEtEORVM | ARIStOtElIS 
StAGIRItÆ...- OlISIPOnE: EX OFFICInA SIMOnIS 
lOPESIJ, AnnO M. d. lXXXXIII. [1593].- 143, [1 BR.] P.; 22 
CM. JUntO COM;  ——-.- COMMEntARII | COllEGII CO- | 
nIMBRICEnSIS SOCIEtAtIS | IESV In lIBROS ARIStOtE- | 
lIS, QVI PARVA nAtVRA- | lIA APPElAntVR...- 
OlISIPOnE: EX OFFICInA SIMOnIS lOPESIJ, AnnO M. d. 
XCIII. [1593].- 104 P.; 22 CM. JUntO COM:  ——-.-In 
lIBROS | EtHICORVM ARIStOtElIS Ad nICHOMACVM 
CVRSVS dISPV- | tAtIOnES, In QVIBVS PRAECIPVA | 
QVAEdAM EtHICAE dISCI- | PlInAE CAPItA COn- 
tInEntVR...- OlISIPOnE: EX OFFICInA SIMOnIS lOPESIJ, 
AnnO M. d. XCIII. [1593].- 95, [1 BR.] P.; 22 CM.- E.
Edição original, de quatro das oito iniciativas editoriais com

comentários às obras de Aristóteles, publicadas pela Companhia

de Jesus em Coimbra (4) e em Lisboa (4), habitualmente

designados por Conimbricenses e destinados ao curso de

Filosofia do Colégio das Artes de Coimbra, a cargo dos jesuítas

desde 1555. O responsável pelos quatro volumes foi o Pe. Manuel

de Góis SJ (1543-1597), natural de Portel, figura destacada do

período aúreo do ensino jesuíta em Coimbra. As edições

conimbricenses tiveram enorme sucesso, tendo sido reeditadas

em Veneza, Lyon, Colónia, Hamburgo e Mogúncia, por diversas

vezes, mantendo-se como manuais dos colégios jesuítas até

meados do século XVIII. Exemplar cuidadosamente tratado,

provavelmente lavado, sem defeitos assinaláveis. Segunda

metade do volume com mancha na margem superior, afectando

os títulos correntes e, ocasionalmente, as primeiras linhas do

texto; algumas manchas menores. Dois pertences antigos (um

riscado) na primeira página de rosto. Interessante encadernação

da época, reconstruída, com trabalho a seco e a ouro, nos planos

e lombada (cansada), com guardas novas. Anselmo, 794, 795,

796 e 797. BN (Século XVI), 194, 192, 191 e 196. Biblioteca de D.

Manuel II, 126, 125, 124 e 127.

€ 1.200 - 1.800

Original edition, of four of the eight editorial initiatives with

comments on the works of Aristotle, published by the Society of

Jesus in Coimbra (4) and in Lisbon (4), usually designated by

Conimbricenses and intended for the Philosophy course at the

Colégio das Artes de Coimbra, in charge of the Jesuits since

1555. The person responsible for the four volumes was Father

Manuel de Góis SJ (1543-1597), born in Portel, a distinguished

figure in the golden period of Jesuit teaching in Coimbra. The

Coimbra editions were enormously successful, having been

republished in Venice, Lyon, Cologne, Hamburg and Mainz,

several times, remaining as manuals for Jesuit colleges until the

mid-eighteenth century. Carefully treated copy, probably

washed, with no noticeable defects. Second half of the volume

with a stain on the upper margin, affecting the current titles and,

occasionally, the first lines of the text; some minor stains. Two

old ownerships (one crossed out) on the front cover page.

Interesting rebuilt contemporary binding, with blind and gold

tooling, on the covers and spine (worn), with new endpapers.

Anselmo, 794, 795, 796 and 797. BN (16th century), 194, 192, 191

and 196. Library of King Manuel II, 126, 125, 124 and 127.
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295 MAnUSCRItO.- CARlOS II, REI dE ESPAnHA.- CARtA 
EXECUtÓRIA dE FIdAlGUIA- SÉCUlO XVII (1676).- 75 F; 
32 CM.- E.
Manuscrito sobre pergaminho. Carta executória de fidalguia (ou

carta de brasão de armas) outorgada em nome do Conselho de

S. M. El-Rei Don Carlos II, de Espanha (1661-1700), a Don Garcia

de Medrano y Varrio (ou Barrio), vizinho da vila de Almagro,

jurisdição de Granada, pelo procurador fiscal de S. M., Don Juan

de Muriel. No final: Dada en Granada a beynteiocho dias del mes

de mayo de mil y seisc[ent]os y setenta y seis años. As cartas

executórias de fidalguia foram introduzidas durante o reinado de

Fernando e Isabel, os Reis Católicos, e continuaram a ser

produzidas até ao século XIX. Testemunhavam a limpeza de

sangue dos requerentes e seus antepassados, bem como a sua

fé, livre de qualquer heresia. Simultaneamente definiam as suas

armas e estabeleciam o direito de as usar. O documento

desenvolve-se em 75 folhas de pergaminho (2 brancas),

cuidadosamente regradas e caligrafadas em letra gótica, sendo a

última ocupada por um extenso visto. Nos dois primeiros fólios

encontramos três grandes iluminuras de plena página (31x22

cm), com as seguintes representações: no verso do primeiro

fólio a Virgem Maria; na frente do segundo fólio, um esquema

genealógico com 13 círculos azúis com inscrições a ouro

(oxidadas); no verso da mesma folha, o brasão do requerente

segurado por um anjo ou arcanjo com espada (S. Miguel?). Na

frente da folha seguinte, com duas tarjas vegetalistas laterais, o

início do texto, com as primeiras três linhas (mais as linhas 21 e

22) iluminadas a azul, vermelho e ouro. O texto inclui ainda três

dezenas de iniciais iluminadas, com uma ou duas linhas, duas

grandes letras e sete linhas total ou parcialmente pintadas.

Documento bem conservado, integralmente legível, apenas com

alguma oxidação na decoração a ouro. Encadernação inteira de

veludo carmesim, não contemporânea, com dois fechos de

prata. Caixa de protecção em tela bordeaux., 

prata sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de

Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

€ 1.200 - 1.800

Manuscript on parchment. Execution of nobility charter (or letter

of coat of arms) granted in the name of the Council of His

Excellency El-Rei Don Carlos II, of Spain (1661-1700), to Don

Garcia de Medrano y Varrio (or Barrio), neighbour of the village

of Almagro, Granada jurisdiction, by H.M.’s fiscal attorney, Don

Juan de Muriel. At the end: Dada en Granada a beynteiocho dias

del mes de mayo de mil y seisc[ent]os y setenta y seis años.

Executory letters of nobility were introduced during the reign of

Fernando and Isabel, the Catholic Monarchs, and continued to

be produced until the 19th century. They witnessed the blood

cleansing of the applicants and their ancestors, as well as their

faith, free from any heresy. At the same time, they defined their

coat of arms and established the right to use them. The

document is developed on 75 sheets of parchment (2 white),

carefully ruled and calligraphed in Gothic characters, the last

being occupied by an extensive visa. In the first two folios we

find three large full-page (31x22 cm) illuminations, with the

following representations: on the verso of the first folio the

Virgin Mary; in front of the second folio, a genealogical scheme

with 13 blue circles inscribed in gold (oxidized); on the verso of

the same sheet, the applicant’s coat of arms held by an angel or

archangel with a sword (St. Michael?). In front of the next page,

with two lateral vegetal stripes, the beginning of the text, with

the first three lines (plus lines 21 and 22) illuminated in blue, red

and gold. The text also includes three dozen illuminated initials,

with one or two lines, two large letters and seven lines totally or

partially painted. Document well preserved, fully legible, with

only some oxidation in the gold decoration. Full crimson velvet

binding, not contemporary, with two silver clasps. Protective

case in burgundy canvas.

296 EStEllA, FREI dIEGO dE, O.F.M.- tRAtAdO dE lA | VIdA 
lOORES Y EXCElEnCIAS dEl GlORIOSO A- | POStOl Y 
BIEnAUEntURAdO EUAnGElIStA SAn | IUAn, El MAS 
AMAdO Y QUERIdO dISCIPUlO | dE CHRIStO nUEStRO 
SAlUAdOR: CÕPUEStO | POR El . P. F. dIEGO dE 
EStEllA, dE lA OR- | dEn dE lOS FRAIlES MEnORES: 
dIRIGIdO | A lA MUY AltA Y MUY POdEROSA REY- | nA 
dE PORtUGAl, Y POR MÃdA | dO dE SU AltEZA AGORA 
nUE- | UAME[n]tE IMPRESSO...- lISBOnA: En lA 
IMPRE[n]tA dE GERMAn GAllARdE, [1554].- CCVIIJ, [3, 
1 BR.] F.; 20 CM.- E.
Fr. Diego de Estella (1524-1578), religioso franciscano, humanista,

teólogo e escritor ascético espanhol, natural de Estella (Navarra)

fez os seus estudos em Toulouse e Salamanca. Em 1552 chegou

a Portugal (onde se demorou dois anos) integrado na comitiva

da infanta D. Joana de Áustria, princesa de Portugal por

casamento com o infante D. João Manuel (1537-1554), pais do rei

D. Sebastião. Primeira edição da sua primeira obra, dedicada à

rainha D. Catarina. Título enquadrado por uma gravura

xilográfica igual à que foi utilizada na primeira edição de “Os

Lusíadas” (1572); no verso da folha de rosto, um outra gravura

representando o martírio de São João. No verso da folha cviij (f.

CC8) um extenso cólofon terminando com a data da conclusão

da obra: Acabouse a nueue del mes de Augusto. Año de mil y

quinhientos y cinquentay quatro. No primeiro caderno, quatro

folhas (A1, 2, 7 e 8) apresentam restauros na margem superior;

aparentemente, o caderno M foi inserido a partir de outro

exemplar. De resto, um exemplar limpo, sólido e completo. 

Ex-líbris da Livraria de J.G. Mazziotti Salema Garção.

Encadernação da época, inteira de pergaminho flexível, com

falta de três atilhos, mas conservando o papel original das

guardas. Anselmo, 651. Palau, 83902. BN (Séc. XVI), 235.

Biblioteca de D. Manuel II, 145.

€ 2.000 - 3.000

Fr. Diego de Estella (1524-1578), Franciscan religious, humanist,

theologian and Spanish ascetic writer, born in Estella (Navarra)

studied in Toulouse and Salamanca. In 1552 he arrived in

Portugal (where he stayed for two years) as part of the

entourage of the Infanta D. Joana of Austria, Princess of

Portugal by marriage to the Infante D. João Manuel (1537-1554),

parents of King D. Sebastião. First edition of his first work,

dedicated to Queen Catherine. Title framed by a xilography

similar to the one used in the first edition of “Os Lusíadas”

(1572); on the reverse side of the title page, another engraving

depicting the martyrdom of Saint John. On the reverse of the

page cviij (f. CC8) an extensive colophon ending with the date of

completion of the work: Acabouse a nueue del mes de Augusto.
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Año de mil y quinhientos y cinquentay quatro. In the first

section, four sheets (A1, 2, 7 and 8) have restorations in the

upper margin; apparently, section M was inserted from another

copy. For the rest, a clean, solid and complete copy. Ex-libris of

the bookstore by JG Mazziotti Salema Garção. Contemporary

binding, full  flexible parchment, missing three ties, but retaining

the original paper of the endpapers. Anselmo, 651. Palau, 83902.

BN (16th century), 235. D. Manuel II Library, 145.

297 BRItO, FREI BERnARdO dE; BRAndÃO, FREI AntÓnIO 
[E OUtROS].- MOnARCHIA | lVSYtAnA | ... | PARtE 
PRIMEIRA | QUE COntEM AS HIStORIAS dE PORtUGAl 
dESdE A CRIA- | ÇÃO dO MUndO tE O nACIMEntO dE 
nOSSO SÑOR | IESV CHRIStO | [GRAVURA] | dIRIGIdA 
AO CAtHOlICO REI dÕ PHIlIPPE * | II dO nOME REI dE 
ESPAnHA EMPERAdOR dO * | nOVO MVndO.- 
AlCOBAÇA: AlEXAndRE dE SIQUEIRA & AntÓnIO 
AlVAREZ, 1597.- [1], 8, [8], 416, [8] F.; 27 CM. JUntO 
COM:  ——-.- GEOGRAPHIA | AntIGA dE lVSY- | tAnIA...- 
AlCOBAÇA: AntÓnIO AlVAREZ, 1597.- 8 F.; 27 CM.- E. 
JUntO COM:  ——-.- SEGVndA | PARtE, | dA MOnARCHIA 
| lVSYtAnA...- lISBOA: PEdRO CRASBEEK, 1609.- [4], 
393, [15] F.; 27 CM.- E. JUntO COM:  BRAndÃO, FREI 
AntÓnIO.- tERCEIRA | PARtE dA | MOnARCHIA | 
lVSItAnA. | QUE COntEM A HIStORIA dE PORtUGAl 
dESdO COndE | dOM HEnRIQUE, AtÉ tOdO O REInAdO 
dEl REY | dOM AFOnSO HEnRIQUES...- lISBOA: PEdRO 
CRASBEEK, 1632.- [6], 300, [20] F.|; 27 CM.- E. JUntO 
COM:  ——-.- QVARtA | PARtE dA | MOnARCHIA | 
lVSItAnA. | QUE COntEM A HIStORIA dE PORtUGAl 
dESdO tEMPO | dElREY dOM SAnCHO PRIMEIRO, AtÉ 
tOdO O | REInAdO dElREY d. AFOnSO III...- lISBOA: 
PEdRO CRASBEEK, 1632.- [6], 286, [22] P.; 27 CM.- E. 
JUntO COM:  BRAndÃO, FREI FRAnCISCO.- QVIntA | 
PARtE dA | MOnARCHIA lVSYtAnA. | QUE COntEM A 
HIStORIA dOS PRIMEIROS 23. AnnOS dElREY d. dInIS...-
lISBOA: PAUlO CRAESBEEK, 1650.- [8], 332, [18] F,; 27 
CM.- E. JUntO COM:  ——-.- SEXtA PARtE | dA | 
MOnARCHIA lVSItAnA, | QVE COntEM A HIStORIA dOS 
VltIMOS | VIntE & tRES AnnOS dElREY dOM dInIS...- 
lISBOA: IOAM dA COStA, 1672.- [12], 622, P.; 27 CM.- E. 
JUntO COM:  JESUS, FREI RAFAEl dE.- MOnARQVIA | 
lVSItAnA | PARtE / SEtIMA | COntEM A VIdA dE ElREY 
dOM AFFOnSO | O QUARtO POR EXCEllEnCIA O 
BRAVO...- lISBOA: AntOnIO CRAESBEECK dE MEllO, 
1683.- [12], 601 P.; 27 CM.- E. JUntO COM:  SAntOS, FREI 
MAnUEl.- MOnARQVIA | lVSItAnA | PARtE VIII. | 
COntEM A HIStORIA, E SUCCESSOS | MEMORAVEIS dO 
REInO dE PORtUGAl nO tEMPO dElREY d. FER- | 
nAndO: Á ElEIÇÃO dElREY d. JOÃO I. COM OUtRAS 
MUItAS | nOtICIAS dE EUROPA: COMPREHEndE dO 
AnnO dE CHRIStO | SEnHOR nOSSO 1367. AtÉ O dE 
1385. nA ERA dE CESAR | 1405. AtÉ O AnnO dE 1423. | 
1423...- lISBOA OCIdEntAl: nA OFFICInA dA MUSICA, 
1727.- [16], 790, [14] P.; 27 CM.- E.
Conjunto completo, pertencendo todos os volumes à primeira

edição. São particularmente raros, o primeiro, ainda do século

XVI (juntamente com o opúsculo «Geografia antiga de

Lvsytania») e o último, que Inocêncio considera o mais difícil de

encontrar. O projecto da obra foi concebido por Frei Bernardo

de Brito (no século, Baltasar Brito de Andrade) como uma

grandiosa história do Portugal, mas o cronista, natural de

Almeida (1568-1617), apenas completou os dois primeiros

volumes. Frei António Brandão (Marcos Brandão), natural de

Alcobaça (1584-1637) foi o autor da segunda e terceira partes,

que muitos consideram mais fidedignas. Frei Francisco Brandão

era também natural de Alcobaça (1601-1680) e foi o responsável

pela quinta e sextas partes. As duas últimas partes foram

respectivamente da autoria de Frei Rafael de Jesus (Guimarães,
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1614-1693) e Frei Manuel dos Santos (Cantanhede, 1672-1740). O

exemplar apresenta algumas imperfeições, que passamos a

descrever. Volume primeiro com os dois primeiros fólios

restaurados e rosto espelhado; restauro na margem fólio 75, com

perda de algum texto (glosas). A Geografia só conserva o

primeiro e o último fólios (com sérios restauros, mas

conservando todo o texto); todos os restantes seis fólios foram

substituídos por fotocópias de qualidade sobre papel avergoado.

Volume segundo com o fólio 338 e 343 manuscritos em letra

humanista do século XVII, com restauros na margem exterior (e

inferior no segundo). Volume quarto com restauros no rosto,

onde a tinta de uma assinatura de possuidor corroeu o papel.

Volume sexto com cortes de traça restaurados na margem

exterior (atingindo por vezes o texto), a partir da p. 489/490. O

sétimo volume não apresenta o raro anterrosto alegórico, que,

aliás, não é mencionado pela generalidade dos bibliógrafos.

Volume oitavo com restauros grosseiros em dois cadernos (P e

Q, ou seja, 12 fólios). Exemplar com carimbos da Quinta das

Lágrimas em todos os volumes e ocasionais manchas menores.

Encadernações inteiras de carneira, recuperadas, com guardas

novas. Inocêncio, I, p. 373 e 98; VII, p. 49; VI, p. 102. Samodães,

2115. Ameal, 1549.

€ 2.000 - 3.000

Complete set, all volumes belonging to the first edition. The first,

still from the 16th century (along with the pamphlet “Geografia

antiga de Lvsytania”) and the last, which Inocêncio considers the

most difficult to find, are particularly rare. The project for the

work was conceived by Friar Bernardo de Brito (in the century,

Baltasar Brito de Andrade) as a grandiose history of Portugal,

but the chronicler, born in Almeida (1568-1617) only completed

the first two volumes. Frei António Brandão (Marcos Brandão),

born in Alcobaça (1584-1637) was the author of the second and

third parts, which many consider more reliable. Frei Francisco

Brandão was also a native of Alcobaça (1601-1680) and was

responsible for the fifth and sixth parts. The last two parts were

respectively written by Frei Rafael de Jesus (Guimarães, 1614-

1693) and Frei Manuel dos Santos (Cantanhede, 1672-1740). The

specimen has some imperfections, which we now describe. First

volume with restored first two folios and mirrored title page;

restoration in the margin of folio 75, with loss of some text

(glosas). Geography only preserves the first and last folios (with

serious restoration, but preserving the entire text); all remaining

six folios have been replaced with quality photocopies on laid

paper. Second volume with folio 338 and 343 manuscripts in

humanist handwriting from the 17th century, with restorations on

the outer margin (and lower margin on the second). Fourth

volume with title page restorations, where the ink of an owner’s

signature has corroded the paper. Sixth volume with wormholes

restored on the outer margin (sometimes reaching the text),

from p. 489/490. The seventh volume does not present the rare

allegorical half-title, which, incidentally, is not mentioned by

most bibliographers. Eighth volume with rough restorations in

two sections (P and Q, ie 12 folios). Copy with stamps from

Quinta das Lágrimas in all volumes and occasional minor stains.

Full sheepskin bindings, recovered, with new endpapers.

Inocêncio, I, pp. 373 and 98; VII, p. 49; VI, p. 102. Samodans, 2115.

Ameal, 1549.
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298 MAnUSCRItO.- REGRA dO MOStEIRO dE SAntA MARtA 
dE lISBOA.- 1 dOCUMEntO.- SÉCUlO XVII (1626).- 20 F.; 
31 CM.- E.
Manuscrito sobre pergaminho. O edifício onde se encontra

actualmente o Hospital de Santa Marta foi inicialmente (1569)

um asilo para as vítimas da peste, em Lisboa. Em 1577, no

reinado de D. Henrique e por iniciativa dos padres de São

Roque, passou de recolhimento a mosteiro. Em 1583, D. Jorge 

de Almeida, arcebispo de Lisboa, autorizou a instituição de 

um convento de religiosas clarissas da segunda ordem de 

São Francisco, sob a invocação de Santa Marta, tendo como

fundadoras três religiosas vindas do Convento de Santa Clara 

de Santarém. O documento integra a “Regra do Mosteiro de

Santa Marta de Lisboa”, outorgada no terceiro ano do

pontificado do papa Urbano VIII (1623-1644), que segue a regra

de Santa Clara. Manuscrito constituído por 20 folhas de

pergaminho, cuidadosamente regradas e caligrafadas em

romano redondo, com imposição de 31 linhas por página.

Apresenta a seguinte decoração: na frente da primeira folha,

grande inicial O iluminada (112x103 mm), representando a

Virgem com o Menino, sendo a página enquadrada por quatro

tarjas vegetalistas, em trompe-l’oeil, a inferior contendo dois

medalhões com as imagens de São Francisco e Santa Clara; as

restantes 19 folhas incluem uma grande cartela no final do texto

introdutório (f. 4r.), 22 iniciais iluminadas a azul, vermelho e

ouro, sendo 17 de três linhas e cinco de duas, e ainda seis iniciais

caligrafadas a vermelho. A regra, propriamente dita, desenvolve-

se em 23 capítulos, que regulam exaustivamente a vida das

religiosas, destacando-se as seguintes epígrafes: Que as freiras

morem continuamente encerradas em o mosteiro; Do habito das

freiras; Em que maneira hão de estar as freiras em o dormitorio;

Do silencio; Da maneira de falar; Do jejum & abstinencia das

freiras; Da freiras enfermas; Do torno & da guarda delle; Do

locutorio; Da grade & guarda della; Das pessoas que hão de

entrar em o mosteiro; Da Abadessa; etc. Documento

excepcionalmente bem conservado, constituído por dois

cadernos, cada um com cinco folhas dobradas, revestidos de

encadernação singela com cobertura de shantung de seda

vermelha; o conjunto acondicionado modernamente (certamente

na oficina de mestre Império Graça) em engenhosa caixa/estojo

de chagrin vermelho, em forma de encadernação, com

elaborada decoração a ouro nos planos e lombada.

€ 2.000 - 3.000
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Manuscript on parchment. The building that currently houses 

the Hospital de Santa Marta was initially (1569) an asylum for

victims of the plague, in Lisbon. In 1577, during the reign of D.

Henrique and on the initiative of the priests of São Roque, it

went from being a retreat to a monastery. In 1583, D. Jorge de

Almeida, Archbishop of Lisbon, authorized the establishment 

of a convent of Poor Clares nuns of the second order of Saint

Francis, under the invocation of Saint Martha, having as founders

three nuns from the Convent of Saint Clare of Santarém. The

document is part of the “Regra do Mosteiro de Santa Marta de

Lisboa”, granted in the third year of the pontificate of Pope

Urban VIII (1623-1644), which follows the rule of Saint Clare.

Manuscript consisting of 20 sheets of parchment, carefully ruled

and calligraphed in round roman, with imposition of 31 lines per

page. Features the following decoration: on the front of the first

sheet, a large illuminated initial O (112x103 mm), representing the

Virgin and Child, the page framed by four vegetal strips, in

trompe-l’oeil, the lower one containing two medallions with the

images of Saint Francis and Saint Clare; the remaining 19 leaves

include a large card at the end of the introductory text (f. 4r.), 22

initials illuminated in blue, red and gold, 17 with three lines and

five with two, and six initials calligraphed in red. The rule itself is

developed into 23 chapters, which exhaustively regulate the life

of the nuns, highlighting the following epigraphs: The rule itself

is developed into 23 chapters, which exhaustively regulate the

life of the nuns, highlighting the following epigraphs: Que as

freiras morem continuamente encerradas em o mosteiro; Do

habito das freiras; Em que maneira hão de estar as freiras em o

dormitorio; Do silencio; Da maneira de falar; Do jejum &

abstinencia das freiras; Da freiras enfermas; Do torno & da

guarda delle; Do locutorio; Da grade & guarda della; Das pessoas

que hão de entrar em o mosteiro; Da Abadessa; etc.

Exceptionally well preserved document, consisting of two

sections, each with five folded sheets, covered in a simple

binding with red silk shantung lining; the set is modernly stored

(certainly in the workshop of master Império Graça) in an

ingenious red shagreen box/case, in the form of a binding, with

elaborate gold decoration on the covers and spine.

299 MEJIA, FERnAndO dE.- ¶ lIBRO IntItUlAdO 
nOBIlIARIO PERFEtA | MEntE RECOPYlAdO Y 
ORdEnAdO POR El On | RRAdO CAUAllERO FERAntO 
MEXIA VEYn- | tE QUAtRO dE JAHEn &C.- SEUIllA: 
PEdRO BRUn [& ] JUÃ GEntIl, [1492].- [96] F.: Il.; 28 
CM.- E.
Edição original incunabular do primeiro tratado de nobiliarquia 

e heráldica impresso na Península Ibérica, simultaneamente, o

primeiro livro ilustrado impresso em Espanha e o primeiro livro

que inclui os nomes dos impressores Pedro Brun e Juan Gentil.

A obra, escrita entre 1477 e 1485 por Fernando de Mexia (1424-

ca. 1500), insere-se na tradição tratadística inspirada nas obras

de Bartolo de Sassoferrato e de Honoré Bonet, ambas do século

XIV, traduzidas para castelho por Diego de Valera, no século

seguinte. O “Nobiliário vero”, como é mais conhecido, divide-se

em três partes e um prólogo com a dedicatória a Fernando II 

de Aragão, o Católico. A primeira parte é uma história universal

desde Adão e Eva, com a finalidade de explicar as origens da

nobreza; segue-se uma dissertação sobre os fundamentos da

obra de Bartolo de Sassoferrato; a terceira parte é um tratado

de heráldica, contendo as definições das armas, insígnias,

brasões, bandeiras, metais e cores, que são distintivos da

nobreza. No final, inclui o seguinte cólofon: Acabouse la

presente obra sabado xxx. de junio. año dela incarnacion: 

de mil y. ccc. xcij. años. En la muy noble y lleal çibdad d[e]

seuilla impressa por llos onrrados varones maestros. Pedro brun.

Juã gentil. fiel y verdaderamente corregida &c. Edição

inteiramente impressa a duas colunas (três na tabla) em

caracteres góticos, sendo as folhas 5 e 7 compostas na frente a

preto e vermelho. As folhas 93v. a 95 v. incluem 64 pequenas

gravuras xilográficas de temática heráldica, representando

armas, cotas de armas, insígnias, estandartes, etc. Exemplar

tratado (lavado e reencolado), levemente aparado, com prejuízo

das ocasionais anotações marginais da época que se

apresentam um pouco delidas; conserva, contudo, boas

margens. Encadernação recente, inteira de pergaminho rígido.

Palau, 167245. Goff, M531. Haebler (Bibliografia), 411. Maria

Valentina Mendes (Os incunábulos das bibliotecas portuguesas),

1226. O único exemplar existente em Portugal (BNP, Inc. 173)

encontra-se incompleto, com falta de duas folhas (g1 e g8).

€ 8.000 - 12.000

Original incunabular edition of the first treaty on nobility and

heraldry printed in the Iberian Peninsula, simultaneously the first

illustrated book printed in Spain and the first book to include the

names of printers Pedro Brun and Juan Gentil. The work, written

between 1477 and 1485 by Fernando de Mexia (1424-ca. 1500), 

is part of the treatise tradition inspired by the works of Bartolo

de Sassoferrato and Honoré Bonet, both from the 14th century,

translated into Castile by Diego de Valera, in the following

century. The “Nobiliário vero”, as it is better known, is divided

into three parts and a prologue with the dedication to Fernando

II of Aragon, the Catholic. The first part is a universal history

from Adam and Eve, for the purpose of explaining the origins 

of the nobility; a dissertation on the foundations of the work of

Bartolo de Sassoferrato follows; the third part is a treatise on

heraldry, containing definitions of arms, insignia, coats of arms,

flags, metals, and colours, which are distinctives of the nobility.
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At the end, it includes the following colophon: Acabouse la

presente obra sabado xxx. de junio. año dela incarnacion: 

de mil y. ccc. xcij. años. En la muy noble y lleal çibdad d[e]

seuilla impressa por llos onrrados varones maestros. Pedro brun.

Juã gentil. fiel y verdaderamente corregida &c.  Fully printed

edition in two columns (three on the table) in Gothic characters,

with sheets 5 and 7 composed on the front in black and red.

The 93v sheets. to 95 v. include 64 small heraldic-themed

xilographies depicting weapons, weapon quotas, insignia,

banners, etc. Treated copy (washed and re-glued), slightly

cropped, with the prejudice of occasional marginal notes from

the period, which appear a little faded; it preserves, however,

good margins. Fresh, fully binding of stiff parchment. Palau,

167245. Goff, M531. Haebler (Bibliography), 411. Maria Valentina

Mendes (Os incunábulos das bibliotecas portuguesas), 1226. The

only existing copy in Portugal (BNP, Inc. 173) is incomplete, with

two leaves missing (g1 and g8).

300 lIMIERS, HEnRI PHIlIPPE dE.- AnnAlES dE lA 
MOnARCHIE FRAnÇOISE, dEPUIS SOn EtABlISSEMEnt 
JUSQUES À PRÉSEnt, OU l’On tROUVE l’ORIGInE dE 
CEttE PUISSAntE MOnARCHIE AU dElÀ dU RHIn, SOn 
EtABlISSEMEnt dAnS lES GAUlES, SES PROGRÉS, SES 
RÉVOlUtIOnS, SA dÉCAdEnCE, SOn REnOUVEllEMEnt,
SES AllIAnCES, SES GUERRES, SES COnQUÊtES, SA 
SPlEndEUR SOUS lES ROIS dE lA SECOndE & dE lA 
tROISIÉME RACE, SOn AGRAndISSEMEnt, SES 
RICHESSES, SA PUISSAnCE, SOn EtEndUË SOUS lES 
dERnIERS RÉGnES...- A AMStERdAM: CHEZ l’HOnORÉ & 
CHÂtElAIn, 1724.- 3 PARtES EM 1 VOl.: Il.; 45 CM.- E.
Edição de grande envergadura, de uma obra dividida em três

partes com rostos e paginações independentes. A primeira

“contenant les evènemens les plus remarquables arrivez sous les

trois races”; a segunda “contenant la succession génealogique

des Maisons Royales de France & de Lorraina..”; a terceira “

contenant les medailles authentiquesqui on été frappées, sous

les trois races...”. A colação das três partes é a seguinte:

premiere partie - [10], 335, [1 br.] p.: 1 portada grav.; seconde

partie - [2], 290, [25, 1 br.] p.: 7 gravuras desdobr.; troisieme

partie - [1], 127, [1 br.] p.: il. A edição é ilustrada com uma

portada alegórica, gravada a talhe-doce, sete árvores

genealógicas desdobráveis, na segunda parte e 63, ilustrações

de plena página, representado medalhas, gravadas junto 

ao texto, na terceira parte. Exemplar com alguma acidez,

conservando generosas margens e todas as gravuras bem

dobradas. Ex-líbris heráldico de René de Galard-Brassac Béarn.

Encadernação da época, inteira de carneira com sinais de uso,

conservando as guardas originais em papel marmoreado. Roda

nas seixas e corte das folhas dourado.

€ 300 - 450

Large-scale edition of a work divided into three parts with

independent title pages and pagination. The first “contentant 

les evènemens les plus remarquables arrivez sous les trois

races”; the second “contenant la succession genealogique 

des Maisons Royales de France & de Lorraina...”; the third

“contentant les medailles authentiquesqui on été frappées, 

sous les trois races...”. The collation of the three parts is as

follows: premiere partie - [10], 335, [1 br.] p.: 1 engraved title;

seconde partie - [2], 290, [25, 1 br.] p.: 7 unfolding engravings;

troisieme partie - [1], 127, [1 br.] p.: il. The edition is illustrated

with an allegorical title, copperplate engraved, seven folding

family trees, in the second part, and 63 full-page illustrations,

representing medals, engraved with the text, in the third part.

Copy with some foxing, keeping generous margins and all

engravings well folded. Heraldic ex-libris by René de Galard-

Brassac Béarn. Contemporary binding, full sheepskin with signs

of use, keeping the original marbled paper endpapers. Roll on

the squares and gilt edges.

301 PlUMIER, PE. CHARlES, O.M.- l’ARt dE tOURnER OU dE 
FAIRE En PERFECtIOn tOUtES SORtES d’OUVRAGES AU
tOUR dAnS lEQUEl, OUtRE lES PRInCIPES & lES 
ÉlEMEnS dU tOUR QU’On Y EnSEIGnE 
MÉtHOdIQUEMEnt POUR tOURnER tAnt lE BOIS & 
l’IVOIRE, QUE lE FER Et lES AUtRES MÉtAUX...- 
nOVEllE EdItIOn, CORRIGÉE & AUGMEntÉE.- A PARIS: 
CHEZ CHARlES-AntOInE JOMBERt, 1749.- XXVIJ, [1], 
244 P.: 1 PORtAdA GRAV., lXXIX (I. É, 80) GRAVURAS; 
40 CM.- E.
Segunda edição, tendo a primeira sido publicada em 1701,

igualmente em Paris, mas contendo apenas 71 gravuras. 

O Pe. Plumier (1646-1704), religioso mínimo natural de Marselha,

notabilizou-se sobretudo como botânico e viajante naturalista,

sendo considerado um especialista na flora das Antilhas e nos

peixes da Martinica. Exemplar levemente manuseado, com ligeira

mancha de maré na margem exterior de cerca de 30 folhas;

pequenos cortes de traça (reparados) na margem superior das

páginas 121 a 180 e nas gravuras XV a XLIV. Gravura LXV solta,

com rectângulo de papel colado ao centro, a tapar inscrição da

época.  Pertence manuscrito na margem inferior 

da página de rosto: Pe. Antonio José Carneiro de Villafanha 

(séc. XVIII/XIX). Encadernação da época, inteira de carneira, um

pouco cansada, conservando dois pares de guardas originais em

papel marmoreado. Brunet, IV, col. 729. Graesse, V, p. 353.

€ 600 - 900

299

214_2.qxp_183  02/12/21  13:26  Página 286



CABRAL MONCADA LEILÕES 214 | 13 DE DEZEMBRO DE 2021 287

Second edition, the first being published in 1701, also in Paris,

but containing only 71 engravings. Father Plumier (1646-1704), 

a minor religious born in Marseilles, distinguished himself above 

all as a botanist and naturalist traveller, being considered a

specialist in the flora of the Antilles and fish in Martinique. 

Copy lightly handled, with slight tidal stain on the outer margin

of about 30 leaves; small wormholeds (repaired) in the upper

margin of pages 121 to 180 and in engravings XV to XLIV. Free

LXV engraving, with a rectangle of paper glued to the centre,

covering the inscription of period. Manuscript ownership to 

the lower margin of the title page: Fr. Antonio José Carneiro de

Villafanha (18th/19th century). Contemporary binding, made 

fully from sheepskin, a little worn, retaining two pairs of original

endpapers on marbled paper. Brunet, IV, col. 729. Graesse, V, 

p. 353.

302 dU HAldE, PE. JEAn-BAPtIStE, S.J.- dESCRIPtIOn 
GÉOGRAPHIQUE, HIStORIQUE, CHROnOlOGIQUE, 
POlItIQUE, Et PHYSIQUE dE l’EMPIRE dE lA CHInE...- A 
PARIS: CHEZ P. G. lEMERCIER, 1735-1736.- 4 VOlS.: Il.; 42
CM.- E. 
O Pe. Du Halde (1674-1743), historiador jesuíta francês, embora

nunca tenha viajado para o Oriente, teve acesso a numerosas

cartas e relatórios de missionários jesuítas da Missão da China, 

a partir dos quais produziu a sua obra-mestra que veio a ter

enorme repercussão na Europa, contribuindo de modo

duradouro para a construção da imagem que os europeus

passaram a ter da China e dos chineses. A obra aborda um

grande número de assuntos, nomeadamente a geografia, a

topografia, a medicina, a religião de Confúcio, a porcelana, as

tradições, a agricultura e a cultura da seda, etc. Os numerosos

mapas, de grande rigor técnico, são da autoria do cartógrafo

francês Jean Bourguignon d’Anville e foram gravados, na sua

maioria, por Parmentier. Edição original, constituída por quatro

tomos in-fólio, com a seguinte descrição. Tome premier: [4], VIII,

LII, III, [1], 592 p.: 16 mapas desdobr. (alias 15, faltando o mapa 

da segunda província de Kiang Nan, p. 126), VII estampas de 1 p.;

Tome second: [4], IV, 725, [1] p.: 10 estampas (7 desdobr., 2

duplas, 1 de 1 p.); Tome troisième: [4], IV, 364, [3, 1 br.] p.: 2

plantas, 3 estampas (aliás 2, faltando a estampa desdobrável

entre as págs. 78 e 79, representando os padres jesuítas Matteo

Ricci, Adam Scholl, Ferdinand Verbiest e Paul Siu Colao; Tome

quatrième: [4], II, 520 p.: 25 mapas (13 duplos e 12 desdobr.). 

Os quatro volumes apresentam-se muito cansados e com graves

imperfeições, nomeadamente: cortes de traça generalizados,

sobretudo marginais, por vezes profundos afectando

ocasionalmente o texto; as gravuras em geral, limpas

e a grande maioria não apresenta cortes, mas algumas estão

afectadas pelos cortes de traça, sobretudo marginais (um mapa

rasgado e solto); falta de um mapa (no tomo I) e de uma

estampa (no tomo III). No tomo III, conserva, contudo, a

apreciada estampa dupla que representa o observatório

astronómico de Pequim (solta, com cortes de traça marginas).

Brunet, II, 870. Sommervogel, IV, 35. Cordier (Sinica), I, p. 45/48.

Cox (Travel), I, p. 355.

€ 2.000 - 3.000

Father Du Halde (1674-1743), French Jesuit historian, although 

he never traveled to the East, had access to numerous letters

and reports from Jesuit missionaries of the China Mission, from

which he produced his masterpiece which he came to have

enormous repercussions in Europe, contributing in a lasting way

to the construction of the image that Europeans now have of

China and the Chinese. The work addresses a large number of

subjects, namely geography, topography, medicine, Confucian

religion, porcelain, traditions, agriculture and silk culture, etc. 

The numerous maps, of great technical rigour, are made by the

French cartographer Jean Bourguignon d’Anville and were

mostly engraved by Parmentier. Original edition, consisting of

four folio volumes, with the following description. Tome premier:

[4], VIII, LII, III, [1], 592 p.: 16 foldable maps (alias 15, lacking the

map of the second province of Kiang Nan, p. 126), VII prints 

of 1 p.; Tome second: [4], IV, 725, [1] p.: 10 prints (7 foldable, 

2 double, 1 of 1 p.); Tome troisième: [4], IV, 364, [3, 1 br.] p.: 2

plans, 3 prints (alias 2, lacking the foldable print between pages

78 and 79, representing the Jesuit priests Matteo Ricci, Adam

Scholl, Ferdinand Verbiest and Paul Siu Colao;Tome quatrième:

[4], II, 520 p.: 25 maps (13 double and 12 foldable). The four

volumes are very worn and have serious imperfections, namely:

generalized wormholes, mostly marginal, sometimes deep,

occasionally affecting the text; the engravings are generally

clean and the vast majority have no cuts, but some are affected

by wormholes, especially marginal ones (a torn and loose map);

lack of a map (in tome I) and a stamp (in tome III). In volume III,

however, it preserves the appreciated double print that

represents the astronomical observatory in Beijing (loose, with

marginal wormholes). Brunet, II, 870. Sommervogel, IV, 35.

Cordier (Sinica), I, p. 45/48. Cox (Travel), I, p. 355.
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303 RESEndE, AndRÉ dE.- lIBRI QUAtUOR | dE 
AntIQVItAtIBVS lVSItAnIÆ | À lUCIO AndREA 
RESEndIO OlIM InCHOAtI, & | À IACOBO MEnŒtIO 
MASCAnCEllO | RECOGnItI, AtQŒ ABSOlUtI. | 
ACCESSIt lIBER QUIntUS dE AntIQUItAtE MInICIPIJ 
EBOREnSIS, AB COdEM | VASCOnCEllO COnSCRIPtUS, 
QUO EtIAM AUtORE, SECUndUS | tOMUS QUIQUE AtIOS 
lIBROS COntInEnS, CItO, | dEO OPt MAX. FAUEntE, | 
In lUCEM PROdIBIt. | PERMIttEntE REGIA MAIEStAtE, 
& SUPREMO SACRO SAnCtÆ | InQUISItIOnIS SEnAtU, 
CUM PRIVIlEGIO | Ad dECEnnIUM.- EBORÆ: EXCUdEBAt
MARtInUS BURGEnSIS, 1593.- [35], 259 (AlIÁS 261), [1 
BR.], 46 (AlIÁS 45), [21] P.: Il.; 29 CM.- E.
Uma das mais procuradas obras do autor, pioneiro no domínio

da arquelogia em Portugal. Inclui numerosas ilustrações

representando inscrições epigráficas. Uma vez que a paginação

é um pouco confusa, segue-se a colação rigorosa do exemplar:

primeiro caderno (da folha de rosto) com quatro fólios

(assinatura +); segundo caderno (assinatura A) com oito fólios

(começa com a dedicatória de Diogo Mendes de Vasconcelos a

Filipe II); terceiro caderno com oito fólios (assinatura B), no qual

tem início o texto da obra (fólio B6 v.), curiosamente na página

da esquerda (Fol. 1 a Fol. 259, com o verso em branco); seguem-

se 15 cadernos de 8 fólios: assinaturas C a R (verso de R8 em

branco); 4 cadernos com dois fólios assinados +, ++, +++ e ++++

(verso de ++++2 em branco); três cadernos (assinaturas A, B e

C) de oito fólios, paginados de 1 a 46 (aliás 45, por erro na

última página numerada), errata (C7 v.) e mais duas páginas em

branco; por último o caderno que integra o índice (assinatura §)

e é composto por 9 fólios com a última página em branco.

Exemplar excepcionalmente limpo e com boas margens. Ex-líbris

de António Cupertino de Miranda. Encadernação do século XIX,

inteira de carneira pintada, com a lombada lisa, decorada a ouro.

BN (Séc. XVI), 791. Samodães, 2761. Biblioteca de D. Manuel II,

469.

€ 3.000 - 4.500

One of the most sought after works by the author, a pioneer in

the field of archeology in Portugal. Includes numerous

illustrations depicting epigraphic inscriptions. Since the

pagination is a little confusing, strict copy collation follows: first

section (from the title page) with four folios (signature +);

second section (signature A) with eight folios (begins with a

dedication by Diogo Mendes de Vasconcelos to Philip II); third

section with eight folios (signature B), in which the text of the

work begins (folio B6 v.), curiously on the left page (Fol. 1 to Fol.

259, with the verso in white); 15 sections with 8 folios follow:

signatures C to R (verso of R8 in white); 4 sections with two

folios signed +, ++, +++ and ++++ (verso of ++++2 blank); three

sections (signatures A, B and C) with eight folios, paged from 1

to 46 (in fact 45, due to an error in the last numbered page),

erratum (C7 v.) and two more blank pages; finally, the section

that integrates the index (signature §) and is composed of 9

folios with the last page blank. Exceptionally clean copy with

good margins. Ex-libris of António Cupertino de Miranda.

Nineteenth-century binding, made fully from painted sheepskin,

with a smooth spine, decorated in gold. BN (16th century), 791.

Samodães, 2761. Library of King Manuel II, 469.

304 PIntO, FERnÃO MEndES.- PEREGRInAÇAM | dE | 
FERnAM MEndEZ | PIntO, E POR EllE ESCRItA: | QVE 
COnStA dE MVItAS, E MVItO | EStRAnHAS COUSAS 
QUE VIO, & OUVIO nO REYnO dA | CHInA, nO dE 
tARtARIA, nO dE PEGÚ, nO dE MAR- | tAVÃO, & EM 
OUtROS MUItOS REYnOS, & SEnHO- | RIOS dAS PARtES 
ORIEntAIS, dE QUE nEStAS nOS- | SAS dO OCCIdEntE 
HA MUYtO POUCA, OU nE- | nHÜA nOtICIA.- EM 
lISBOA: nA OFFICInA dE AntOnIO CRAESBEECK dE 
MEllO, 1678.- [4], 145 [I. É 445] P.; 29 CM.- E.
Segunda edição portuguesa do famoso livro de viagens, mais

rara do que a primeira, dela se conhecendo consideravelmente

menos exemplares. Fernão Mendes Pinto (1510/14-1583), célebre

viajante e aventureiro, natural de Montemor-o-Velho, em 1537

partiu para a Índia, tendo permanecido no Oriente cerca de 21

anos. A “Peregrinação”, relato fantástico das suas atribuladas

aventuras, foi originalmente publicada por iniciativa de Fr.

Belchior Faria, 31 anos após a sua morte, a partir do manuscrito

original legado pelo autor à Casa Pia dos Penitentes. Exemplar

aparado, manchado e manuseado (papel um pouco fragilizado),

com alguma acidez e restauros, na maioria marginais, mas que

afectam o texto nos cadernos Y, Z e AA, num total de 10 folhas;

última folha (do Index), com o verso em branco, fac-similada 

em papel antigo; ocasionais manchas de tinta. Carimbo da

Quinta das Lágrimas nas páginas de rosto e 17. Interessante

encadernação da época, inteira de carneira, recuperada, com

decoração a seco nos planos, com guardas novas e estojo 

de protecção. Edição não referida nos principais catálogos

consultados, nomeadamente, Samodães, Ameal, Palha, Ávila

Perez, etc. Inocêncio, II, p. 288. Leite de Faria, 2 (com

pormenorizada descrição). Reiss & Auvermann (Auction 40),

644. Arouca, P 183.

€ 800 - 1.200

303

214_2.qxp_183  02/12/21  13:26  Página 288



CABRAL MONCADA LEILÕES 214 | 13 DE DEZEMBRO DE 2021 289

305 PESSOA, FERnAndO.- MEnSAGEM.- lISBOA: PARCERIA 
AntÓnIO MARIA PEREIRA, 1934.- 100, [2] P.; 18 CM.- E.
Edição original de uma obra emblemática da literatura

portuguesa do século XX. Único livro publicado pelo autor

(1888-1935), um ano antes da sua morte. Exemplar muito limpo,

conservando as capas de brochura com badanas. Capa superior

com carimbo circular (Biblioteca Mattos Nº ___ ) um pouco

desvanecido e restauro menor na margem superior.

Encadernação inteira de chagrin vermelho, com cercaduras a

ouro e gravação no plano superior; mancha de humidade no

plano posterior, sem afectar o miolo.

€ 1.200 - 1.800

Original edition of an emblematic work of 20th century

Portuguese literature. The only book published by the author

(1888-1935), a year before his death. Copy very clean, keeping

the booklet covers with flaps. Upper cover with circular stamp

(Biblioteca Mattos Nº ___ ) slightly faded and minor restoration

on the upper margin. Full red shagreen binding, with gold

ornamental borders and engraving on the upper cover; moister

stain on the back cover, without affecting the body of the book.
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Second Portuguese edition of the famous travel book, rarer than

the first, with considerably fewer copies being known. Fernão

Mendes Pinto (1510/14-1583), famous traveler and adventurer,

born in Montemor-o-Velho, left for India in 1537, having stayed in

the East for about 21 years. The “Peregrinação”, a fantastic

account of his troubled adventures, was originally published on

the initiative of Fr. Belchior Faria, 31 years after his death, from

the original manuscript bequeathed by the author to Casa Pia

dos Penitentes. Cropped, stained and handled copy (paper a

little fragile), with some foxing and restorations, mostly marginal,

but affecting the text in sections Y, Z and AA, in a total of 10

sheets; last sheet (from the Index), with blank verso, facsimile on

old paper; occasional ink stains. Stamp of Quinta das Lágrimas

on the title page and 17. Interesting contemporary binding, made

fully of sheepskin, recovered, with blind decoration on the

covers, with new endpapers and a protective case. Edition not

mentioned in the main consulted catalogues, namely, Samodães,

Ameal, Palha, Ávila Perez, etc. Inocêncio, II, p. 288.  Leite de

Faria, 2 (with detailed description). Reiss & Auvermann (Auction

40), 644. Arouca, P 183.

306 MAnUSCRItOS.- VIllA URRUtIA, d. WEnCESlAU 
RAMIREZ, MARQUÊS dE.- CORRESPOndÊnCIA 
dIPlOMÁtICA E PARtICUlAR.- SÉCUlOS XIX E XX (1893 
A 1933).- CERCA dE 200 dOCUMEntOS.
Wenceslau Ramirez de Villa Urrutia, historiador, diplomata 

e político espanhol, natural de La Habana (Cuba). Personalidade

destacada da vida política e cultural espanhola, foi ministro

plenipotenciário em Constantinopla, Atenas, Bruxelas,

embaixador em Viena, Londres, Roma e Paris; senador vitalício 

e ministro de Estado (Alfonso XII, 1905); membro da Real

Academia de la História; agraciado em 1913

com o título de Marquês de Villa Urrutia. Conjunto de cerca 

de 200 documentos, incluindo 164 cartas autógrafas e

dactiloescritas, dirigidas a D. Wenceslau, versando assuntos

diplomáticos e de estado, sendo algumas, igualmente, de âmbito

particular e reservado. Destacamos os documentos emanados

das seguintes instituições e personalidades: 1 - El Presidente del

Consejo de Ministros (19 cartas); 2 - El Ministro y Subsecretario

de Estado (32); 3 - Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lisboa

(7); 4 - Secretaria Particular de S.M., de Madrid (8); 5 - Senado

(4); 6 - Embajada de Espanha cerca de la Santa Sede (6); 7 -

Deputados à Cortes (6); 8 - El Ministro de Gracia y Justicia (6),

etc. Outras instituições representadas: Embajada de España en

Italia, Brasil e Paris (sobre a visita do rei de España a França, 

em 1905); Legacíón de España en Washington, San Salvador,

Constantinopla, Hendaya, etc. O conjunto

inclui ainda numerosas cartas particulares, por vezes de difícil

identificação, expedidas de diversos hotéis na Europa,

telegramas e alguns rascunhos. Salientamos ainda: conjunto de

16 documentos referentes ao grau de cavaleiro da Ordem de

Isabel a Católica, atribuído ao português António de Oliveira

Calem; três cartas sobre o acordo de pesca no Rio Minho (1898);

etc., etc. Conjunto de inegável interesse para a história

diplomática de Espanha, sobretudo para o período que

corresponde ao primeiro terço do século XX, 

acondicionado em duas pastas com ferragens e micas, 

com a maioria dos documentos identificados e organizados por

entidades e personalidades.

€ 1.500 - 2.250
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Nota: Wenceslau Ramirez de Villa Urrutia, historiador, diplomata

e político espanhol, natural de La Habana (Cuba). Personalidade

destacada da vida política e cultural espanhola, foi ministro

plenipotenciário em Constantinopla, Atenas, Bruxelas,

embaixador em Viena, Londres, Roma e Paris; senador vitalício 

e ministro de Estado (Alfonso XII, 1905); membro da Real

Academia de la História; agraciado em 1913 com o título de

Marquês de Villa Urrutia.

Wenceslau Ramirez de Villa Urrutia, Spanish historian, diplomat

and politician, born in La Habana (Cuba). An outstanding

personality in Spanish political and cultural life, he was minister

plenipotentiary in Constantinople, Athens Brussels, ambassador

in Vienna, London, Rome and Paris; life senator and minister of

state (Alfonso XII, 1905); member of the Royal Academy of

History; awarded in 1913 with the title of Marquis de Villa Urrutia.

Sets of approximately 200 documents, including 164 autograph

and typewritten letters, addressed to D. Wenceslau, dealing with

diplomatic and state affairs, some of which are equally private

and reserved. We highlight the documents emanating from the

following institutions and personalities: 1 - El Presidente del

Consejo de Ministers (19 letters); 2 - El Ministro y Subsecretario

of State (32); 3 - Ministry of Foreign Affairs, Lisbon (7); 4 -

Private Secretariat of H.M., Madrid (8); 5 - Senate (4); 6 -

Embajada de España cerca de la Santa Sede (6); 7- Deputados à

Corte (6); 8 - El Ministro de Gracia y Justicia (6), etc. Other

institutions represented: Embajada de España en Italia, Brasil e

Paris (on the visit of the King of Spain to France in 1905);

Legación de España en Washington, San Salvador,

Constantinople, Hendaya, etc. The set also includes numerous

private letters, sometimes difficult to identify, sent from various

hotels in Europe, telegrams and some drafts. We also highlight: a

set of 16 documents referring to the knighthood of the Order of

Isabel the Catholic, attributed to the Portuguese António de

Oliveira Calem; three letters on the fishing agreement in the

River Minho (1898); etc., etc. Set of undeniable interest for the

diplomatic history of Spain, especially for the period

corresponding to the first third of the 20th century, placed

inside two iron-locked covers with micas, with most of the

documents identified and organized by entities and

personalities.

307 ARtIGOS dAS | SISAS nOUAMEntE EMEn | dAdOS PER 
MAndAdO dElREI nOSSO | SEnHOR. | [GRAVURA 
XIlOGRÁFICA COM AS ARMAS dO REInO] | ¶FOI 
IMPRESSO EM A MUI nOBRE & SEMPRE lEAl CIdAdE dE |
lIXBOA EM CASA dE MAnUEl IOAM. AnnO. M.d.lXVI. 
[1566].- [2], XXXVIJ, [1 BR.], 7, [1], F.; 26 CM.- E.
Terceira edição, tendo as duas primeiras sido publicadas em 1512

e 1542, ambas em Lisboa. A sisa, imposto indirecto sobre as

transacções de mercadorias, chegou a representar mais de três

quartos das receitas da Coroa, nomeadamente no reinado de D.

João I. Exemplar completo, conferindo exactamente com a

colação do exemplar da Biblioteca de D. Manuel II, ou seja,

apresentando o “Reportorio dos artigos das sisas” e a errata, no

final, ao contrário do exemplar da BNP, onde os mesmos textos

se encontram a seguir ao segundo fólio. Assinatura autógrafa de

Duarte Nunes de Leão na margem inferior do fólio xxxvij, a

seguir à taxas. Rosto com pequenas manchas de tinta;

anotações antigas no verso (em branco) do segundo fólio;

pequeno corte de traça na margem inferior das primeiras 12

folhas; aparo excessivo (corte carminado), afectando a última

linha, reclamo da última folha e alguns títulos correntes.

Encadernação recente, inteira de pergaminho, com múltiplas

cercaduras e as armas de Portugal, gravadas a ouro em ambos

os planos. Anselmo, 716. BN (Séc. XVI), 634. Biblioteca de D.

Manuel II, 394.

€ 1.500 - 2.250

Third edition, the first two having been published in 1512 and

1542, both in Lisbon. The sisa, an indirect tax on the transactions

of goods, came to represent more than three quarters of the

Crown’s revenues, namely in the reign of King D. João I.

Complete copy, matching exactly with the collection of the copy

from the Library of King D. Manuel II, in other words, presenting

the “Reportorio dos artigos das sisas” and the errata, at the end,

unlike the copy of the BNP, where the same texts are found after

the second folio. Autograph signature of Duarte Nunes de Leão

in the lower margin of folio xxxvij, after taxes. Title page with

small ink stains; old annotations on the verso (blank) of the

second folio; small wormhole on the lower margin of the first 12

leaves; excessive cropping (carmine edges), affecting the last

line, claim on the last leaf and some current titles. Recent

binding, full face with small ink stains; old annotations on the

back (blank) of the second folio; small moth cut in the lower

margin of the first 12 leaves; excessive trimming (carmine cut),

affecting the last line, claim on the last leaf and some current

titles. Recent binding, full parchment, with multiple borders and

the coat of arms of Portugal, engraved in gold on both covers.

Anselmo, 716. BN (16th century), 634. D. Manuel II Library, 394

306
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308 SOttO MAYOR, FREI lUÍS dE, O.P.- CAntICI 
CAntICORVM | SAlOMOnIS IntERPREtAtIO.- 
VlYSIPPOnE: APVd PEtRVM CRASBEECK, 1599-1601.- 
2 VOlS.: 1 PORtAdA GRAVAdA; 29 CM.- E.
Fr. Luís de Sotto Mayor (1526-1610), religioso dominicano, natural

de Lisboa, ingressou na ordem em 1543 e concluiu os seus

estudos na Universidade de Lovaina, na Flandres; notável

pregador, dominando o latim e o grego, participou na terceira

sessão do Concílio de Trento e foi lente de prima de Sagrada

Escritura na Universidade de Coimbra, durante mais de 20 anos.

Os seus comentários ao “Cântico dos Cânticos” do rei Salomão,

revelam-se como vasto repositório da cultura clássica,

humanística, patrística e rabínica, incluindo citações de 

São Bernardo, Orígenes, São Gregório, São Jerónimo, etc.; entre 

os clássicos greco-latinos encontramos Homero, Plutarco,

Eurípedes, Platão, Aristófanes, Virgílio, Juvenal, Horácio, Ovídio,

Cícero e muitos outros. A obra, grande empresa editorial e

tipográfica, foi subsidiada pela Universidade de Coimbra e

demorou vários anos a ser produzida, devido a dificuldades

financeiras. A edição, publicada num único volume, mas aqui

encadernada em dois, apresenta a seguinte colação: [6, 2 br.],

64, 1 - 723, [1 br.] p.; 725 a 1319, [1], 152, [3, 1 br.] p.: 1 portada

grav. Exemplar levemente aparado e com alguma acidez.

Portada alegórica gravada a talhe-doce, aparada, sem prejuízo

da imagem, com dois carimbos circulares com as iniciais CVPF,

que se repetem na frente da folha AA1 (p. 725); ocasionais

manchas ligeiras. Encadernações da época, inteiras de

pergaminho flexível, conservando as guardas originais, com falta

dos quatro atilhos. Barbosa Machado, III, p. 141/144. Anselmo,

525. Palau, 320535. BN (Séc. XVI), 859. Biblioteca de D. Manuel

II, 507. Arouca, S 492.

€ 1.500 - 2.250

Fr. Luís de Sotto Mayor (1526-1610), Dominican religious, born in

Lisbon, joined the order in 1543 and completed his studies at the

University of Leuven, in Flanders; A notable preacher, mastering

Latin and Greek, he participated in the third session of the

Council of Trent and was cousin professor of Sacred Scripture at

the University of Coimbra for over 20 years. His commentaries

on King Solomon’s “Song of Songs” reveal themselves as a vast

repository of classical, humanistic, patristic and rabbinical

culture, including quotations from Saint Bernard, Origen, Saint

Gregory, Saint Jerome, etc.; among the Greco-Latin classics we

find Homer, Plutarch, Euripides, Plato, Aristophanes, Virgil,

Juvenal, Horatio, Ovid, Cicero and many others. The work, a

large publishing and printing company, was subsidized by the

University of Coimbra and took several years to be produced,

due to financial difficulties. The edition, published in a single

volume, but here bound in two, has the following collation: [6, 2

br.], 64, 1 - 723, [1 br.] p.; 725 to 1319, [1], 152, [3, 1 br.] p.: 1

engraved title. Copy slightly cropped and with some foxing.

Allegorical title copperplate engraved, cropped, without

prejudice to the image, with two circular stamps with the initials

CVPF, which are repeated on the front of the sheet AA1 (p. 725);

occasional slight stains. Contemporary bindings, full flexible

parchment, keeping the original endpapers, with the four ties

missing. Barbosa Machado, III, p. 141/144. Anselmo, 525. Palau,

320535. BN (16th century), 859. D. Manuel II Library, 507. Arouca,

S 492.
308

307
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309 MAnUSCRItO.- d. MAnUEl dE BRAGAnÇA, REI dE 
PORtUGAl.- EnGlISH POEMS: [23 POEMAS].- SÉCUlO XX
(1916-1917).- 45 F.; 21 CM.- B.
Manuscrito autógrafo. Caderno de apontamentos, contendo

cerca de 45 folhas (35 páginas utilizadas) com 23 poemas

autógrafos, pelo punho do próprio rei, alguns datados de 1916 e

1917, escritos durante o exílio, nos arredores de Londres. Os

poemas são redigidos em inglês (19), francês (1) e português (3).

Na primeira página, datada de London 1916-1917, uma expressiva

dedicatória: “To my brother Antonio, Count de Sabugosa, I

dedicate this book of essais [sic]. Although they are but a very

poor and unskilled attempt at poetry, I know he will not laugh at

them nor at the clumsy author. M”. O caderno, com cobertura de

papel, apresenta na capa superior uma etiqueta de um tipografia

de Oxford (Fox, Jones & Co.), com a indicação manuscrita:

“Spoilt specimen copy”, o que poderá indiciar que o original se

destinava a ser publicado. Caderno em brochura, acondicionado

em caixa própria, em forma de encadernação, assinada Victor

Santos, profusamente trabalhada a ouro, com múltiplas

cercaduras, apresentando ao centro do plano superior uma

coroa real, com a inscrição “Manuel II - English poems”. Estojo

de protecção.

€ 2.000 - 3.000

Autograph manuscript. Section, containing about 45 sheets (35

pages used) with 23 autograph poems, by the king’s own hand,

some dated 1916 and 1917, written during his exile, on the

outskirts of London. The poems are written in English (19),

French (1) and Portuguese (3). On the first page, dated London

1916-1917, a significant dedication: “To my brother Antonio, Count

of Sabugosa, I dedicate this book of essais [sic]. Although they

are but a very poor and unskilled attempt at poetry, I know he

will not laugh at them nor at the clumsy author. M”. The section,

paper lined, has a label from an Oxford typography (Fox, Jones

& Co.) on the top cover, with the handwritten indication: “Spoilt

specimen copy”, which may indicate that the original was

intended to be published. Section in brochure, packed in its own

box, in the form of a binding, signed Victor Santos, profusely

gold tooled, with multiple borders, with a royal crown in the

centre of the upper cover, with the inscription “Manuel II 

- English poems”. Protective case.
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310 PIntO, FERnÃO MEndES.- tHE | VOYAGES | And | 
AdVEntURES, | OF | FERnAnd MEndEZ PIntO, | A 
PORtUGAl: dURInG HIS | tRAVElS | FOR tHE SPACE
OF OnE And tWEntY YEARS In | tHE KInGdOMS OF 
EtHIOPIA, CHInA, tARtARIA, CAUCHIn- | CHInA, 
CAlAMInHAM, SIAM, PEGU, JAPAn, And A | GREAt PARt 
OF tHE EASt-IndIES. | WItH A RElAtIOn And 
dESCRIPtIOn OF MOSt OF tHE PlACES | tHEREOF; 
tHEIR RElIGIOn, lAWS, RICHES, CUStOMS, And | 
GOVERnMEnt In tHE tIME OF PEACE And WAR. | 
WHERE HE FIVE tIMES SUFFEREd SHIPWRACK, WAS 
SIXtEEn tIMES SOld, | And tHIRtEEn tIMES MAdE A 
SlAVE...- lOndOn: PRIntEd BY J. MACOCK, And ARE tO
BE SOld BY HEnRY HERRInGMAn, 1663.- [14], 326 (I. É 
318) P.; 30 CM.- E.
Segunda edição em língua inglesa (a primeira é de 1653) do

famoso livro de viagens de Fernão Mendes Pinto (1510/14-1583),

célebre viajante e aventureiro, natural de Montemor-o-Velho.

Fernão Mendes partiu para a Índia em 1537, tendo permanecido

no Oriente cerca de 21 anos. A “Peregrinação”, relato fantástico

das suas atribuladas aventuras, foi originalmente publicado por

iniciativa de Fr. Belchior Faria, 31 anos após a sua morte (1614), 

a partir do manuscrito original legado pelo autor à Casa Pia dos

Penitentes. Erro de paginação a partir da p. 232 (erradamente

240) até ao final. Exemplar levemente manuseado, com acidez,

por vezes forte e outras manchas menores; terceiro fólio

encadernado antes do segundo. Folha de rosto e últimas três

folhas com a margem interior restaurada (reconstruída).

Encontra-se, contudo, completo e sólido. Encadernação do

século XX, com duplos rectângulos decorados a seco e com

embutidos, nos planos, e casas fechadas a ouro na lombada

(juntas ligeiramente cansadas). Palau, 163209. Leite de Faria, 

40-2. Biblioteca de D. Manuel II, refere apenas a edição de 1653

(962). Cordier (BJ), 40 e (BI), 113. Reiss & Auvermann (Auction

40), 671 (o mesmo exemplar).

€ 6.000 - 9.000

Second edition in English (the first is from 1653) of the famous

travel book by Fernão Mendes Pinto (1510/14-1583), famous

traveler and adventurer, born in Montemor-o-Velho. Fernão

Mendes left for India in 1537, having stayed in the East for about

21 years. The “Peregrinação”, a fantastic account of his troubled

adventures, was originally published on the initiative of Fr.

Belchior Faria, 31 years after his death (1614), from the original

manuscript bequeathed by the author to Casa Pia dos

Penitentes. Paging error from p. 232 (wrongly 240) to the end.

Copy lightly handled, with foxing, sometimes strong and other

minor stains; third folio bound before second. Title page and last

three leaves with the inner margin restored (reconstructed). It is,

however, complete and solid. Twentieth-century binding, with

double rectangles, blind decorated and with inlays on the covers,

and panels gold tooled on the spine (joints slightly worn). Palau,

163209. Leite de Faria, 40-2. D. Manuel II Library, mentions only

the 1653 edition (962). Cordier (BJ), 40 and (BI), 113. Reiss &

Auvermann (Auction 40), 671 (same copy).

311 lEÃO, dUARtE nUnES dE.- [...] CEnSVRÆ In lIBEl- | 
lVM dE REGVM PORtVGAlIÆ | ORIGInE, QVI FRAtRIS 
IOSEPHI | tEIXERÆ nOMInE CIRCVM- | PERtVR. | ItEM 
dE VERA REGUM PORtUGAlIÆ GE- | nEAlOGIA lIBER. | 
Ad SEREnISSIMVM PRInCIPEM AlBERtVM | ARCHIdVCEM
AVStRIÆ, S.R.E. | CARdInAlEM.- OlISIPOnE: EX 
OFFICInA AntOnIJ RIPARIJ tIPOGRAPHI REGIJ. AnnO 
MdlXXXV [1585].- [4], 64 F.; 23 CM. JUntO COM;  ——-.- 
[...] dE VERA REGVM | PORtVGAllIÆ GEnEAlO- | GIA 
lIBER. | Ad SEREnISSIMVM PRInCIPEM AlBERtVM | 
ARCHIdVCEM AVStRIÆ, S.R.E. | CARdInAlEM.- 
OISIPOnE, AnnO MdlXXXV.- 50 F.; 23 CM.- E.
Primeira edição de uma obra polémica, publicada em resposta

às posições assumidas pelo dominicano Fr. José Teixeira,

partidário de D. António, Prior do Crato, que acompanhou até ao

fim da vida, no exílio em França, onde disfrutou da admiração e

favores de Henrique II e Catarina de Médicis. As últimas 49

folhas incluem, com rosto próprio, mas constituindo uma única

unidade tipográfica, a edição original da “Verdadeira genealogia

dos reis de Portugal”, que viria a ser publicada em vernáculo

(castelhano) cinco anos depois. Ambas as obras são dedicadas

ao arquiduque-cardeal Alberto da Áustria. Exemplar apenas

aparado à cabeça, conservando amplas margens. Folha de rosto

com extensa anotação e mancha repassando para as duas folhas

seguintes; cerca de um terço das folhas com anotações antigas

nas margens; duas folhas com os cantos superiores externos

queimados, sem prejudicar o texto; ocasionais manchas ligeiras

na margem superior de algumas folhas; raros cortes menores de

traça. Encadernação da época, inteira de pergaminho flexível,

conservando as guardas originais. A propósito desta obra,

citamos Alberto Navarro, visconde da Trindade (Manuscritos &

Livros Valiosos, Telles da Sylva, vol. II, p. 155): “Deste raríssimo

livro [...] há exemplares na Nacional, na Torre do Tombo e na

Ajuda; em livrarias privadas, parece-me que somente na minha”.

Anselmo, 968. Monteverde, 3795. Biblioteca de D. Manuel II, 241

e 243. BN (Séc. XVI), 405.

€ 3.000 - 4.500

First edition of a controversial work, published in response to the

positions taken by the Dominican Fr. José Teixeira, supporter of

D. António, Prior do Crato, who he followed until the end of his

life, in exile in France, where he enjoyed the admiration and

favour of Henry II and Catherine de Medicis. The last 49 pages

include, with its own title page, but constituting a single

typographic unit, the original edition of the “True genealogy of

the kings of Portugal”, which would be published in vernacular

(Castilian) five years later. Both works are dedicated to Archduke

Cardinal Alberto of Austria. Copy only cropped at the head,

keeping wide margins. Title page with extensive annotation and

stain, passing on to the next two pages; about a third of the

sheets with old annotations on the margins; two sheets with the

upper outer corners burnt, without harming the text; occasional

light stains on the upper margin of some leaves; rare minor

wormholes. Contemporary binding, full flexible parchment,

retaining the original endpapers. Regarding this work, we quote

Alberto Navarro, Viscount of Trindade (Manuscritos & Livros

Valiosos, Telles da Sylva, vol. II, p. 155): “Deste raríssimo livro [...]

há exemplares na Nacional, na Torre do Tombo e na Ajuda; em

livrarias privadas, parece-me que somente na minha”. Anselmo,

968. Monteverde, 3795. D. Manuel II Library, 241 and 243. BN

(16th century), 405.
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312 CARdIM, PE. AntÓnIO FRAnCISCO, S.J.- FASCICVlVS 
E IAPPOnICIS FlORIBVS, | SVO AdHVC MAdEntIBVS 
SAnGVInE, | COMPOSItVS | A P. AntOnIO FRAnCISCO 
CARdIM | È SOCIEtAtE IESV | PROUInCIA IAPPOnIÆ 
Ad URBEM | PROCURAtORE. | QVI lEGItIS FlORES, | HOS
lEGItE, | SIC QVOnIAM POSItI SVAVES | MISCEntVR 
OdORES. | [PEQUEnA GRAVURA COM O tRIGRAMA dA 
COMPAnHIA dE JESUS].- ROMÆ: tYPIS HEREdUM 
CORBEllEttI, 1646.- [8], 252 [I. É 256] P.: [87] 
GRAVURAS, 1 MAPA dESdOBR. [EM FAltA]; 20 CM. 
JUntO COM;  ——-.- CAtAlOGVS | REGVlARIVM, | Et | 
SECVlARIVM, | QUI In IAPPOnIÆ REGnIS VSQUE À FUn- 
| dAtA IBI | A S. FRAnCISCO XAVIERIO | GEntIS 
APOStOlO ECClESIA | AB EtHnICIS | In OdIUM 
CHRIStIAnÆ FIdEI | SUB QUAtUOR tYRAnnIS VIOlEntA
MORtE SUBlAtI | SUnt. | COllECtUS | A P. AntOnIO 
FRAnCISCO CARdIM | È SOCIEtAtE IESV | PROUInCIA 
IAPPOnIÆ Ad URBEM | PROCURAtORE. | [PEQUEnA 
GRAVURA COM O tRIGRAMA dA COMPAnHIA dE 
JESUS].- ROMÆ: tYPIS HEREdUM CORBEllEttI, 1646.- 
79, [1 BR.] P.; 20 CM. JUntO COM:  ——-.- MORS | 
FElICISSIMA | QVAtVOR lEGAtORVM | lVSItAnORVM | 
Et | SOCIORVM | QUO IAPPOnIÆ IMPERAtOR | OCCIdIt | 
In | OdIUM CHRIStIAnÆ RElIGIOnIS. | AUCtORE | P. 
AntOnIO FRAnCISCO CARdIM | È SOCIEtAtE IESV | 
PROCURAtORE Ad URBEM PROUInCIA | IAPPOnIÆ. | 
[PEQUEnA GRAVURA COM O tRIGRAMA dA COMPAnHIA 
dE JESUS].- ROMÆ: tYPIS HEREdUM CORBEllEttI, 
1646.- 40 P.; 29 CM.- E.
O Pe. Cardim SJ (1596-1659), missionário jesuíta, natural de

Viana do Alentejo, ingressou na Companhia de Jesus em 1611,

tendo terminado os seus estudos em Goa. Cardim, um dos

grandes viajantes no Oriente, cronista da Companhia de Jesus

na China e no Japão e procurador-geral da província do Japão,

acabou os seus dias em Macau, aos 63 anos, depois de ter vivido

15 anos entre a China e o Japão. Volume contendo três obras

impressas em Roma, pelo mesmo impressor e no mesmo ano,

que costumam ocorrer em conjunto. A primeira contém os

elogios de 87 missionários e mártires jesuítas no Japão, sendo

cada elogio antecedido por uma gravura a talhe-doce, impressa

em separado, representado os respectivos martírios. 

O “Catalogus”, não ilustrado, regista por ordem cronológica, 

o nomes de outros missionários “Qui in Iapponia, in odium

Christianæ Fidei, violenta morte sublati sunt”, entre 1557 e 1640. 

A terceira parte “Mors felicissima”, é uma “Relação da gloriosa

morte de quatro embaixadores portuguezes da cidade de

Macau, com cincoenta e sete de seus companheiros degolados

pela fé em Nangasaqui a 3 de Agosto de 1640”, segundo o título

da tradução portuguesa publicada em Lisboa, em 1643. 

Volume um pouco manuseado e menos fresco, com algumas

imperfeições e falta do mapa desdobrável do Japão (presente

em fac-símile, solto). Folha de rosto, fragilizada, necessitando de

tratamento; restauro na margem superior da gravura 64; gravura

68 mais curta; pequeno rasgão marginal na gravura 32, sem falta

de suporte. Encontra-se, contudo, completo de texto e das 87

gravuras, salientando-se a primeira, de São Francisco Xavier 

(a primeira gravura do Santo), que falta em muitos dos

exemplares conhecidos. Encadernação moderna, inteira 

de pergaminho flexível, com atilhos e decoração a ouro nos

planos e lombada, ao gosto da época. Inocêncio, I, p. 143/144.

Samodães, 590 (com descrição sucinta). Sommervogel, II, 

p. 740. Reiss & Auvermann (Auction 40), 446.

€ 6.000 - 9.000

Father Cardim SJ (1596-1659), a Jesuit missionary, born in Viana

do Alentejo, joined the Society of Jesus in 1611, having completed

his studies in Goa. Cardim, one of the great travelers in the

Orient, chronicler of the Society of Jesus in China and Japan and

attorney general of the province of Japan, ended his days in

Macau, aged 63, after having lived 15 years between China and

the Japan. Volume containing three works printed in Rome, by

the same printer and in the same year, which usually occur

together. The first contains the eulogies of 87 Jesuit missionaries

and martyrs in Japan, each eulogy being preceded by a

copperplate engraving, printed separately, depicting the

respective martyrdoms. The “Catalogus”, not illustrated, records,

in chronological order, the names of other missionaries “Qui in

Iapponia, in odium Christianæ Fidei, violent death sublati sunt”,

between 1557 and 1640. The third part “Mors felicissima”, is a

“Relação da gloriosa morte de quatro embaixadores

portuguezes da cidade de Macau, com cincoenta e sete de seus

companheiros degolados pela fé em Nangasaqui a 3 de Agosto

de 1640”, according to the title of the Portuguese translation

published in Lisbon, in 1643. A little handled volume and less

fresh, with some imperfections and lack of the fold-out map of

Japan (present in facsimile, loose). Title page, weakened, in need

of treatment; restoration in the upper margin of engraving 64;

shorter 68 etching; small marginal tear in engraving 32, without

lack of support. It is, however, complete with the text and the 87

engravings, the first, by Saint Francis Xavier (the first engraving

of the Saint), which is missing in many of the known examples, is

highlighted. Modern binding, made fully of flexible parchment,

with ties and gold decoration on the covers and spine, in

keeping with the taste of the time. Innocent, I, p.

143/144.Inocêncio, I, p. 143/144. Samodães, 590 (with a brief

description). Sommervogel, II, p. 740. Reiss & Auvermann

(Auction 40), 446.
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313 SOUSA, PE.- FRAnCISCO dE, S.J.- ORIEntE 
COnQUIStAdO A JESU CHRIStO PElOS PAdRES dA 
COMPAnHIA dE JESUS dA PROVInCIA dE GOA.- lISBOA: 
nA OFFICInA dE VAlEntIM dA COStA dESlAndES, 
1710.- 2 VOlS.: 4 GRAVURAS; 29 CM.- E.
O autor nasceu na ilha de Itaparica (Baía, Brasil) em 1649, tendo

partido para Goa, em 1665, onde veio a morrer em 1712. O

primeiro volume (primeira parte) «...contèm os primeyros vinte,

& dous annos desta Prouincia». O segundo (segunda parte)

“...contem o que se obrou desdo anno de 1564 atè o anno de

1585”.  A terceira parte nunca foi publicada. A colação de cada

um dos volumes é a seguinte: I - [36], 895, [1 br.] p.: 2 gravuras;

II - [28], 620 p.: 2 gravuras. Os dois tomos conservam as quatro

gravuras (diferentes), sendo duas alegóricas no início de cada

parte e duas representando o autor oferecendo a sua obra.

Volumes aparados, com prejuízo tangencial das gravuras no

primeiro volume; as duas gravuras da segunda parte apresentam

as margens dobradas (para evitar o aparo). Pequeno pertence

antigo na margem inferior de ambas as páginas de rosto:

Ferrão(?). Encadernações recentes, inteiras de pergaminho, 

com atilhos e títulos caligrafados nas lombadas. Inocêncio, III, 

p. 68 (Estes dous volumes devem ser acompanhado de quatro

estampas gravadas). Borba de Moraes, p. 820 (very rare). 

Sommervogel, VII, p. 1405. Reiss & Auvermann, 819. BNP, 

Cota R 6238/9 A. (com a mesma colação).

€ 6.000 - 9.000

The author was born on the island of Itaparica (Bahia, Brazil) in

1649, having left for Goa in 1665, where he died in 1712. The first

volume (first part)  «...contèm os primeyros vinte, & dous annos

desta Prouincia». The second (second part) “...contem o que se

obrou desdo anno de 1564 atè o anno de 1585”. The third part

was never published. The collation of each of the volumes is as

follows: I - [36], 895, [1 br.] p.: 2 engravings; II - [28], 620 p.: 2

engravings. The two volumes preserve the four (different)

engravings, two allegorical at the beginning of each part and

two representing the author offering his work. Cropped volumes,

with tangential damage to the engravings in the first volume;

the two engravings in the second part have folded edges bent

(to avoid cropping). Small antique ownership on the lower

margin of both title pages: Ferrão. Recent bindings, 

full parchment, with ties and calligraphed titles on the spines.

Inocêncio, III, p. 68  (These two volumes must be accompanied

by four engraved prints). Borba de Moraes, p. 820 (very rare).

Sommervogel, VII, p. 1405. Reiss & Auvermann, 819. BNP, Cota R

6238/9 A. (same collation).
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314 CAMÕES, lUÍS dE.- OS | lVSIAdAS | dE lVIS | dE 
CAMÕES | ¶ POlO ORIGInAl AntIGO | AGORA 
nOUAMEntE | IMPRESSOS.- EM lISBOA, COM lICEnÇA 
dO SAnCtO OFFICIO & PRIUIlEGIO REAl, POR MAnOEl 
dE lYRA. A CUStA dE EStEUÃO lOPEZ MERCAdOR dE 
lIUROS, 1597.- [2], 186 F.; 18 CM.- E.
Quinta edição portuguesa, publicada depois das duas com a

mesma data de 1572 e das prévias edições de Manuel de Lyra,

datadas respectivamente de 1584 e 1591. Embora com a

indicação “polo original antigo agora novamente impresso”, 

a edição desfigura completamente, por razões que

desconhecemos, as estâncias 36 (canto II), 99 (canto VIII), 71, 82

e 83 (canto IX). Exemplar um pouco aparado, com ligeiro

manuseamento e leve acidez; margem externa da folha de rosto

reforçada no verso; ocasionais manchas menores; pertence

antigo riscado na página de rosto. Encontra-se contudo

completo e, na generalidade, razoavelmente conservado,

conferindo exactamente com a descrição do exemplar da BNP.

Encadernação do século XX, inteira de carneira, com patine 

e decoração a ouro na lombada ao gosto da época. 

Leilão Silva’s/ Pedro de Azevedo, Outubro de 1999, lote 119 

(o mesmo exemplar). Anselmo, 770. José do Canto, 12. BN 

(Séc. XVI), 119. Biblioteca de D. Manuel II, 85.

€ 6.000 - 9.000

Fifth Portuguese edition, published after the two with the same

date of 1572 and previous editions by Manuel de Lyra, dated

1584 and 1591 respectively. Although with the indication 

“polo original antigo agora novamente impresso”, the edition

completely disfigures, for reasons unknown to us, stanzas 36

(canto II), 99 (canto VIII), 71, 82 and 83 (canto IX). Copy a little

cropped, with slight handling and slight foxing; outer margin of

the title page reinforced on the verso; occasional minor stains;

old ownership scratched on title page. It is, however, complete

and, in general, reasonably preserved, matching exactly the

description of the BNP copy. Twentieth-century binding, fully

sheepskin, with patina and gold tooling on the spine, in keeping

with the taste of the time. Auction Silva’s / Pedro de Azevedo,

October 1999, lot 119 (the same copy). Anselmo, 770. José do

Canto, 12. BN (16th century), 119. D. Manuel II Library, 85.
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315 nUnES, PEdRO.- PEtRII nOnII | SAlACIESIS, dE ARtE | 
AtQVE RAtIOnE nAVIGAndI | lIBRI dUO. | EIVSdEM 
In tHEORICAS PlAnEtARUM GEORGIJ PURBA- | CHIJ 
AnnOtAtIOnES, & In PROBlEMA MECHAnICUM ARIStO |
tElIS dE MOtU nAUIGIJ EX REMIS AnnOtAtIO VnA. 
EIVSdEM dE ERRAtIS OROntIJ FInŒI lIBER VnUS. | 
EIVSdEM dE CROPUSCOlIS lIB. 1. CUM lIBEllO 
AllACEn dE CAUSIS CREPUSCUlORIM. [GRAVURA 
XIlOGRÁFICA COM AS  ARMAS dE PORtUGAl].- 
COnIMBRICÆ: In ÆdIBUS AntOnIJ À 
MARIJ, VnIUERSItAtIS tYPOGRAPHI. AnnO 1573.- [12 
(AlIÁS 10)], 201 [I. É 200], [2], 56, [2 BR., 2], 63 [I. É 64],
[3, 1 BR.] P.: Il.; 28 CM.- E. 
Pedro Nunes (1502-1578), nasceu em Alcácer do Sal, 

de família judia, estudou na Universidade de Salamanca; foi 

cosmógrafo-mor do Reino e professor na Universidade 

de Coimbra, tendo beneficiado da protecção da Corte,

nomeadamente dos infantes D. Luís, D. Henrique e D. Duarte,

que foram seus discípulos. Segundo Henrique Leitão, “De arte

atque rationi navigandi”, aqui publicado pela primeira vez, 

é considerado “o mais importante livro do autor e, por isso,

também, o mais importante livro de ciência portuguesa”. 

Edição conjunta de quatro importantes textos científicos, os dois

primeiros com paginação seguida e um único rosto comum.

Os dois restantes textos com rostos e paginações

independentes, apresentam a particularidade de as datas dos

pés de imprensa terem sido emendadas manualmente, na época,

de 1571 para 1573. Ambos têm a indicação no rosto de “Secunda

editio”. Exemplar com falta da 6ª folha preliminar que deveria

contar a errata e, no verso, uma representação da rosa dos

ventos; com ligeira acidez e ocasionais leves manchas de maré.

Rosto da segunda parte (De erratis...) ligeiramente mais curto.

Carimbo circular (±25 mm) apagado nas três folhas de rosto,

resultando ligeira abrasão; restauro menor na última folha.

Interessante pertence manuscrito na página de rosto, assinado

por Caspar Hersbach Agrippinas (impressor e editor de Colónia),

datado de 1619. Encadernação recente, inteira de tela em tons

de pergaminho. Anselmo, 861. BN (Séc. XVI), 523. Biblioteca de

D. Manuel II, 308, 310 e 311. 

€ 12.000 - 18.000

Pedro Nunes (1502-1578), born in Alcácer do Sal, of Jewish

family, studied at the University of Salamanca; he was the main

cosmographer of the Kingdom and professor at the University of

Coimbra, having benefited from the protection of the Court,

namely from the infants D. Luís, D. Henrique and D. Duarte, who

were his disciples. According to Henrique Leitão, “De arte atque

rationi navigandi”,  published here for the first time, it is

considered  “the author’s most important book and, therefore,

the most important book of Portuguese Science”. Joint edition

of four important scientific texts, the first two with consecutive

pagination and a single common title page. The two remaining

texts with independent title pages and pagination, show the

particularity that the dates of the foot press were manually

amended, at the time, from 1571 to 1573. Both have the indication

on the face of “Secunda editio”. 

Copy missing the 6th preliminary leaf that should contain the

errata and, on the verso, a representation of the compass rose;

with slight browning and occasional slight tide stains. Face of

the second part (De erratis...) slightly shorter. Circular stamp

(±25 mm) erased on the three title pages, resulting in slight

abrasion; minor restoration on the last sheet. Interesting

ownership manuscript on title page, signed by Caspar Hersbach

Agrippinas (Cologne printer and publisher), dated 1619. Recent

binding, full canvas in shades of parchment. Anselmo, 861. BN

(16th century), 523. Library of King D. Manuel II, 308, 310 and 311.
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316 PEÇAS dE XAdREZ
um conjunto de marfim, outro conjunto de matéria

córnea, reis e rainhas com coroas à maneira da Casa

Real Britânica, Indianas - Vizagapatam, séc. XIX,

ínfimas faltas nas extremidades, uma peça com

pequena falta na base

Dim. - (Rei) 11 cm

€ 300 - 450

CHESS PIECES
one ivory set, another horn, kings and queens

crowned in the manner of the British Royal House,

India - Vizagapatam, 19th C., minor faults at the

ends, one piece with a small fault at the base
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317 PEÇAS dE XAdREZ
um conjunto de marfim, outro conjunto 

de matéria córnea, reis e rainhas com cabeças

masculinas com turbantes, bispos com cabeças

de elefante, peões com cabeças masculinas,

Indianas, séc. XIX, falta das extremidades 

de algumas das presas dos elefantes (bispos) 

Dim. - (a maior) 6,5 cm

€ 600 - 900

CHESS PIECES
one ivory set and another horn set,

male-headed kings and queens with

turbans, elephant-headed bishops,

male-headed pawns, Indian, 19th C.,

missing the ends of some of the

elephant tusks (bishops)
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318 PEÇAS dE XAdREZ
marfim, sendo um dos conjuntos

tingido de castanho, reis e rainhas

representados por imperadores e

imperatrizes chineses sentados,

bispos representados por dignitários

da Corte, cavalos montados por

guerreiros, peões representados por

figuras de Corte, masculinas e

femininas, montadas em leões

budistas («Cãos de Foo»), elefantes,

cavalos, búfalos e veados, Chinesas,

séc. XX (inícios), uma lança refeita,

outra lança com falta na

extremidade, falta da orelha de um

cavalo, pequenas faltas nas

extremidades de algumas peças, reis

e rainhas marcados

Dim. - (rei) 12 cm

€ 1.000 - 1.500

CHESS PIECES
ivory, one of the sets dyed brown,

kings and queens represented by

seated Chinese emperors and

empresses, bishops represented

by court dignitaries, horses

mounted by warriors, pawns

represented by male and female

court figures mounted on

Buddhist lions (“Foo dogs”),

elephants, horses, buffaloes and

deer, Chinese, 20th C. (early), a

remade spear, another one fault

at the end, missing a horse’s ear,

minor faults at the ends of some

pieces, marked kings and queens
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319 PEÇAS dE XAdREZ
osso esculpido tendo um conjunto 

as bases tingidas de negro, reis 

e rainhas representados por figuras

masculinas (marajás), bispos, cavalos

e torres representados com cabeças

de animais, peões representados por

marajás, Indianas, séc. XIX, algumas

peças com fissuras e pequenos

defeitos nas cabeças

Dim. - (Rei) 10,5 cm

€ 600 - 900

CHESS PIECES
carved bone, one set has dyed black bases, kings 

and queens represented by male figures (maharajas),

bishops, knights and rooks represented with animal

heads, pawns represented by maharajas, Indian, 19th C.,

some pieces with cracks and minor defects on the heads
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320 PEÇAS dE XAdREZ
marfim, sendo um dos conjuntos tingido 

de verde, parte superior dos reis e das

rainhas vazadas, Indo-Inglesas - Caxemira,

séc. XIX (inícios), pequena falta

Dim. - (Rei) 9 cm

€ 300 - 450

321 PEÇAS dE XAdREZ
marfim, sendo um conjunto tingido

de verde, padrão “São Jorge”, reis

com coroa da Casa Real Britânica,

Indo-Inglesas, séc. XIX,  dois peões

tem uma coloração de verde

ligeiramente diferente, cruz de uma

das coroas refeita, peão com

pequena falta, outro com pequeno

restauro, algumas peças 

com pequenas esbeiçadelas

Dim. - (Rei) 10 cm

€ 600 - 900

CHESS PIECES
ivory, one of the sets dyed

green Description: Kashmir,

pierced upper part of kings 

and queens Anglo-Indian

19th C. (early)

minor fault

CHESS PIECES
ivory, one set dyed green Description:

kings with crown of the British Royal

House Anglo-Indian, 19th C.

Condition: two pawns with diferent

«green», cross on one of the crowns

redone, one pawn with minor fault,

another one with small restoration,

some pieces with small chippings
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osso, um dos conjuntos com fundos

a negro, outro conjunto com fundos

a vermelho, peças representadas por

figuras birmanesas, cavalos

representados pos elefantes,

Birmanesas, séc. XX, pequenas

fissuras e craquelé no osso

Dim. - (Rei) 5,6 cm

€ 300 - 450

323 tABUlEIRO dE XAdREZ E dE GAMÃO
FECHAndO EM FORMA dE CAIXA
madeira com marchetaria de madrepérola, matéria

córnea, sândalo, nogueira e outros materiais,

exterior com marcação para Xadrez envolta em

faixa com motivos vegetalistas, interior com

marcação para Gamão, "Estrelas de oito pontas"

e motivos vegetalistas, fecho em bronze,

Islâmico séc. XX, sinais de uso

Dim. - (fechado) 10,5 x 49,5 x 25; 

(aberto) 10,5 x 49,5 x 50 cm

€ 300 - 450

CHESS PIECES
bone, one of the

sets with black

backgrounds,

another set with

red backgrounds,

pieces represented

by Burmese figures,

horses represented

by elephants,

Burmese, 20th C.,

small cracks and

craquelé bone

A CHESS And BACKGAMMOn GAMES BOARd
A closing box-shaped chess and backgammon games board

wood with mother of pearl, horn, sandalwood, walnut marquetry

and other materialsDescription:exterior with marking for Chess

wrapped in a band with plant motifs, interior with marking for

Backgammon, "Eight-pointed stars" and plant motifs, bronze clasp

Islamic, 20th C.
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324 VIStA dE MACAU - VIStA dA PRAIA GRAndE
óleo sobre tela, moldura original em madeira

entalhada pintada de negro e dourado, escola

Chinesa, séc. XIX, reentelado, restauros

Dim. - 40 x 73 cm

€ 4.000 - 6.000

VIEW OF PRAIA GRAndE In MACAU
oil on canvas, carved, painted and gilt original wood

frame, Chinese school, 19th C., relined, restoration
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325 VIStA dE MACAU - VIStA dA PRAIA GRAndE
óleo sobre tela, moldura original em madeira entalhada,

pintada de preto e dourado, escola Chinesa, séc. XIX,

reentelado, restauros, pequenos defeitos na tela,

pequenas faltas na camada pictórica

Dim. - 45,5 x 60 cm

€ 4.500 - 6.750

VIEW OF PRAIA GRAndE In MACAU
oil on canvas, carved, painted and gilt original wood

frame, Chinese school, 19th C., relined, restoration,

minor defects on canvas, minor faults on the pictorial

layer
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326 PAStOR, REBAnHO 
E FIGURAS nA FOntE
óleo sobre tela, escola Italiana,

séc. XVIII, reentelado, restauros

Dim. - 98 x 152 cm

€ 2.000 - 3.000

SHEPHERd, FlOCK And
FIGURES At tHE FOUntAIn
oil on canvas, Italian school, 

18th C., relined, restoration

327 PAISAGEM - FIGURAS 
E REBAnHO
óleo sobre tela, escola Italiana,

séc. XVIII, pequenos restauros,

pequenos defeitos na tela

Dim. - 98 x 134 cm

€ 1.900 - 2.850

A lAndSCAPE - FIGURES 
And FlOCK
oil on canvas, Italian school,

18th C., small restoration, minor

defects on the canvas
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328 PAISAGEnS COM FIGURAS
par de óleos sobre tela, escola

Europeia, séc. XVII/XVIII,

reentelados, restauros

Dim. - 50 x 74 cm

€ 2.000 - 3.000

lAndSCAPES WItH FIGURES
a pair of oils on canvas,

European school, 17th/18th C.,

relined, restoration
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330 IntERIOR dE tABERnA
óleo sobre madeira de

carvalho, escola Inglesa,

séc. XIX, fissura no suporte

de madeira, restauros

Dim. - 34 x 46 cm

€ 700 - 1.050

A tAVERn IntERIOR
oil on oak wood, English

School, 19th C., crack in the

wooden support, restoration

329 PAISAGEM COM MOInHO E 
FIGURAS
óleo sobre madeira, escola Holandesa,

séc. XVIII/XIX, restauro na junção das

duas tábuas

Dim. - 35 x 46 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: moldura com tabela atribuindo 

a autoria a HOBBEMA - provavelmente 

a Meindert Hobbema (1638-1709)

lAndSCAPE WItH MIll And FIGURES
oil on wood, Dutch school, 17th/18th C.,

restoration on the plake’s junction,

unsigned
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331 MARInHA - FIGURAS E BARCOS EM PORtO 
dE MAR JUntO A FORtAlEZA
óleo sobre tela, escola Francesa, séc. XVIII,

reentelado, restauros

Dim. - 67 x 104 cm

€ 2.000 - 3.000

MARInE - FIGURES And BOAtS 
In A SEAPORt nEAR tHE FORtRESS
oil on canvas, French school, 18th C., 

relined, restoration

214_2.qxp_183  02/12/21  13:31  Página 311



312 CABRAL MONCADA LEILÕES 214 | 13 DE DEZEMBRO DE 2021

332 “O CAVAlEIRO IdEntIFICAdO”
óleo sobre tela, escola Flamenga,

séc. XVII/XVIII, reentelado, restauros

Dim. - 49,5 x 66 cm

€ 1.500 - 2.250

Nota: verso com etiqueta de papel

com inscrição manuscrita

identificando o autor como P.

SNAYERS - provavelmente Pieter

Snayers (1592-1666/7)

“tHE IdEntIFIEd KnIGHt”
oil on canvas, Flemish school,

17th/18th C., relined, restorations

333 MARInHAS
par de óleos sobre tela, escola

Inglesa, séc. XIX (2ª metade),

reentelados, um com pontos de

sujidade, assinados W. ROGERS

- provavelmente William P.

Rogers (act. 1842-1883) 

Dim. - 49 x 74 cm

€ 800 - 1.200

MARInES
pair of oils on canvas, English

School, 19th C. (2nd half),

relined, one with dirtiness spots,

signed W. ROGERS - probably

William P. Rogers 

(act. 1842-1883)
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334 FIdAlGO
óleo sobre madeira, escola francesa,

séc. XIX (finais), assinado F. ROYBET -

provavelmente Ferdinand Victor Léon

Roybet (1840-1920), datado de 1897

Dim. - 61 x 45 cm

€ 2.500 - 3.750

PORtRAIt OF A nOBlEMAn
oil on wood, French school, 19th C.,

signed F. ROYBET - probably Ferdinand

ROYBET (1840-1920), dated 1897
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335 PAISAGEM - PAStOR E GAdO
óleo sobre madeira, escola

holandesa, séc. XIX (1ª década),

ínfimas faltas na camada pictórica,

assinado G. VAN OS - provavelmente

Georgius Jacobus Johannes van Os

(1782-1861), datado de 1808

Dim. - 34,5 x 45 cm

€ 800 - 1.200

lAndSCAPE WItH lIVEStOCK
oil on wood, Dutch school, 19th C.,

minor faults on the polychrome layer,

signed G. VAN OS - probably

Georgius Jacobus Johannes van Os

(1782-1861), dated 1808
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336 COnVEntO nA CÓRSEGA
óleo sobre tela, escola Francesa, séc. XX,

assinado MACLET - provavelmente Elisée

Maclet (1881-1962)

Dim. - 56 x 39 cm

€ 1.500 - 2.250

A COnVEnt In CORSICA
oil on canvas, French school, 20th C.,

signed MACLET - probably Elisée Maclet

(1881-1962)
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337 SEM tÍtUlO
óleo sobre tela, 

escola francesa, séc. XX (2ª metade),

assinado JG MANTEL - provavelmente

Jean Gaston Mantel (1914-1995),

datado de 1976

Dim. - 64 x 90 cm

€ 4.200 - 6.300

UntItlEd
oil on canvas, French school, 

20th C. (2nd half), signed JG Mantel 

- provavelmente Jean Gaston Mantel

(1914-1995), datado de 1976
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339 PAR dE CAndElABROS 
dE tRÊS lUMES
porcelana possivelmente 

de Meissen, estruturas

esculpidas e relevadas “Figuras

e meninos junto a árvores” 

com decoração policromada 

e dourada, Alemães, séc. XVIII

(2ª metade), pequenas faltas

nos relevos, marcados

Dim. - 34,8 cm

€ 1.400 - 2.100

Nota: vd. CUSHION, J. P.;

HONEY, W. B. - “Handbook of

Pottery & Porcelain Marks”.

London: Faber and Faber

Limited, 1996, p. 79.

A PAIR OF tHREE-lIGHt
CAndElABRA
possibly Meissen porcelain,

sculpted structures en relief

“Figures and children by the

trees” with polychrome and gilt

decoration, German, 18th C.

(2nd half), marked

338 FIGURA CARICAtURAl
escultura em terracota policromada,

lava e coral, base em madeira

dourada com redoma de vidro,

Italiana, séc. XVIII, faltas, pequenas

faltas na policromia e no dourado

Dim. - 41,5 x 20 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: possivelmente de origem

napolitana, dada a utilização da lava

e do coral.

A CARICAtURAl FIGURE
polychrome terracotta, lava and

coral sculpture, gilt wood base, glass

dome, Italian, 18th C., faults, minor

faults on polychrome and gilt
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340 ESCRIVAnInHA
porcelana provavelmente de Meissen segundo

modelo de Kaendler and Reinicke, decoração

relevada e policromada “Figuras orientais

com pára-sol”, tinteiros em forma de crianças

ajoelhadas, Alemão, séc. XVIII (2ª metade), restauros

diversos, gola de uma criança com falta, cabeça de

uma das crianças monocroma a branco, pára-sol

refeito, marcada

Dim. - 30 x 41 x 24 cm

€ 3.000 - 4.500

Nota: vd. CUSHION, J. P.; HONEY, W. B.

- “Handbook of Pottery & Porcelain Marks”.

London: Faber and Faber Limited, 1996, p. 79.

An InKStAnd
porcelain probably from the Meissen Factory

according to a Kaendler and Reinicke design,

polychrome decoration en relief  “Oriental figures

with sunshade”, inkwells in the shape of kneeling

children, German, 18th C. (2nd half), various

restorations, fault on child’s collar, one of the

children’s head in white monochrome, remade

sunshade, marked
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341 FIGURA MASCUlInA 
APAnHAndO FRUtA
tapeçaria, fio de lã

policromado, cercadura

com “Motivos vegetalistas”,

Flamenga, séc. XVII/XVIII,

pequenos restauros,

pequenos defeitos, parte

inferior da cercadura cortada

Dim. - 264 x 123 cm

€ 1.200 - 1.800
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342 CEnA CAMPEStRE COM PAStORES E GAdO
tapeçaria de Lille, fio de lã policromado, Flamenga, séc. XVII/XVIII,

falta da cercadura, restauros, pequenos defeitos, marcada 

LA VEUVE DE G. W. - L. «escudo com flor de lis». F (Lille)

Dim. - 301 x 211 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. BOCCARA, Jacqueline - "Ames de laine et de soie".

Saint-Just-en-Chaussée: Éditions d'Art Monelle Hayot, 1988, p. 330.

COUntRY SCEnE WItH SHEPHERdS And CAttlE
Lille Tapestrypolychrome wool yarn, Flemish, 17th/18th C., missing

trimming, restoration, minor defects, marked LA VEUVE DE GW - L.

«shield with fleur-de-lys». F (Lille)

321
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343 PAISAGEM CAMPEStRE COM lAGO
tapeçaria provavelmente de Aubusson, fio de lã

policromado, cercadura com “Motivos

vegetalistas”, Francesa, séc. XVIII, pequenos

restauros, pequenas faltas e defeitos, desgaste

Dim. - 269 x 199 cm

€ 600 - 900

A COUntRYSIdE WItH lAKE
tapestry probably by Aubusson,

polychrome wool yarn, bordure with

“Plant motifs”, French, 18th C., small

restoration, minor faults and defects,

worn

214_2.qxp_183  02/12/21  13:32  Página 322



CABRAL MONCADA LEILÕES 214 | 13 DE DEZEMBRO DE 2021 323

344 PAnO dE ARMAR
veludo bordeaux bordado a seda e fio metálico

dourado e prateado “Aves, cestos com frutos e

enrolamentos vegetalistas”, Italiano, séc. XVII,

pequenos restauros, faltas e defeitos

Dim. - 246 x 166 cm

€ 4.000 - 6.000

A dRAPE ClOtH
silk, gilt and silver metallic thread

embroidered burgundy velvet “Birds,

fruit baskets and plant wrappings”,

Italian, 17th C., small restoration, 

faults and defects
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346 tAPEtE KERMAn
fio de lã policromado “Flores e elementos

vegetalistas” sobre fundo azul, Iraniano,

séc. XX, pequenos defeitos, sinais de uso

Dim. - 373 x 276 cm

€ 1.500 - 2.250

A KERMAn CARPEt
polychrome wool yarn “Flowers and plant

elements” on blue background, Iranian,

20th C., minor defects, signs of use

347 tAPEtE SAROUGH
fio de lã policromado “Flores e elementos

vegetalistas”, Iraniano, séc. XX,

sinais de uso

Dim. - 329 x 212 cm

€ 1.200 - 1.800

A SAROUGH CARPEt
polychrome wool yarn “Flowers and plant

elements”, Iranian, 20th C., signs of use

348 tAPEtE tABRIZ
fio de lã policromado “Flores e elementos

vegetalistas” sobre fundo bege, Iraniano,

séc. XX, pequeno restauro, manchado,

sinais de uso

Dim. - 395 x 300 cm

€ 1.800 - 2.700

A tABRIZ CARPEt
polychrome wool yarn “Flowers and plant

elements” on beige background, Iranian,

20th C., small restoration, stained, 

signs of use

345 tAPEtE
Arraiolos, fio de lã, decoração a verde, azul e ocre “Motivos vegetalistas”,

Português, séc. XVIII, pequenos restauros, faltas e defeitos

Dim. - 265 x 168 cm

€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. OLIVEIRA, Fernando Baptista de - "História e Técnica dos Tapetes

de Arraiolos". Lisboa: Edição do Autor, 1983 (4ª Edição), p. 69, fig. 39.

A CARPEt
Arraiolos, wool yarn, green, blue and ocher decoration “Plant motifs”,

Portuguese, 18th C., small restoration, faults and defects
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349 tAPEtE
fio de lã, decoração policromada

“Elementos vegetalistas”, Iraniano,

séc. XX, faltas, desgaste na decoração,

franjas em risco de se soltarem

Dim. - 437 x 323 cm

€ 1.200 - 1.800

A CARPEt
wool yarn, polychrome decoration 

“Plant elements”, Iranian, 20th C., faults,

wear on the decoration, fringes at risk 

of coming loose

350 tAPEtE
fio de lã policromado “Flores”, 

Iraniano, séc. XX, faltas e defeitos,

sinais de uso, marcado

Dim. - 410 x 278 cm

€ 850 - 1.275

A CARPEt
wool yarn, polychrome decoration

“Flowers”, Iranian, 20th C., faults 

and efects, signs of use, marked

351 tAPEtE
fio de lã policromado “Elementos

vegetalistas”, Iraniano, séc. XX, desgaste

na decoração, pequenas faltas

Dim. - 300 x 201 cm

€ 1.200 - 1.800

A CARPEt
polychrome wool yarn “Plant motifs”,

Iranian, 20th C., wear on decoration,

minor faults

352 tAPEtE KIRMAn
fio de lã, decoração policromada

“Elementos vegetalistas”, Iraniano, 

séc. XX (finais), sinais de uso

Dim. - 360 x 260 cm

€ 900 - 1.350

A KIRMAn CARPEt
wool yarn, polychrome decoration 

“Plant elements”, Iranian, 20th C. (late), 

signs of use

353 tAPEtE KASHMAR
fio de lã policromado “Flores e elementos

vegetalistas” sobre fundo azul, Iraniano,

séc. XX, defeitos, muitos sinais de uso

Dim. - 380 x 275 cm

€ 1.600 - 2.400

A KASHMAR CARPEt
polychrome wool yarn “Flowers and plant

elements” on blue background, Iranian,

20th C., defects, many signs of use
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354 JÚlIO RESEndE 1917-2011
“O GATO DA MANHÃ”
óleo sobre tela, 

assinado e datado de 1996

Dim. - 66 x 90,5 cm

€ 12.500 - 18.750

Nota: obra reproduzida em “Júlio

Resende e a pintura”. Porto: Galeria

Cordeiros, 2005, p. 170.

“O GAtO dA MAnHÃ”
oil on canvas, signed and dated 1996
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355 JUlIÃO SARMEntO 1948-2021
“PINA (3)”
técnica mista sobre tela, 

assinada e datada de Cabriz - 1991

no verso, marcada #925

Dim. - 190 x 119,5 cm

€ 40.000 - 60.000

“PInA (3)”
mixed technique on canvas, signed

and dated Cabriz - 1991 on the back,

marked #925
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356 MARIA HElEnA VIEIRA dA SIlVA 1908-1992
“BABEL” OU “A FERNANDO PESSOA”
técnica mista sobre papel, ínfimos picos de humidade,

assinada e datada de 1979

Dim. - 25,5 x 18 cm

€ 12.500 - 18.750

Nota: reproduzida em WEELEN, Guy; JAEGER, Jean-

François - “Vieira da Silva - Catalogue Raisonné”.

Genève: Editions Skira, 1994, p. 558, nº 2776.

Acompanhada por certificado de autenticidade emitido

pelo Comité SZENES- Vieira da Silva, emitido a 8 - XI -

2007, onde se encontra erradamente datado de 1974.

“BABEl” OR “A FERnAndO PESSOA”
mixed technique on paper, minor moisture foxing,

signed and dated 1979
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357 JORGE PInHEIRO NASC. 1931
“PENÉLOPE” (SÉRIE “ULISSES”)
acrílico sobre tela, pequenos defeitos, 

assinado e datado de 1981

Dim. - 120 x 190 cm

€ 12.000 - 18.000

Proveniência: Colecção Prof. Doutor 

Rui-Mário Gonçalves.

Integrou a exposição “Rui-Mário Gonçalves

- Homenagem”, encontrando-se

reproduzida no respectivo catálogo.

Lisboa: Sociedade Nacional de Belas-Artes,

2016, p. 39, nº 39.

“PEnElOPE” (“UlYSSES” SERIES)
acrylic on canvas, minor defects, signed

and dated 1981
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358 JÚlIO RESEndE 1917-2011
SEM TÍTULO (DA SÉRIE “GOA”)
pastel sobre papel, assinada e datada 

de 1997, dedicatória a António Leão

Dim. - 33 x 45 cm

€ 2.500 - 3.750

UntItlEd (FROM tHE “GOA” SERIES)
pastel on paper, signed and dated 1997,

dedicatory to António Leão
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359 JÚlIO RESEndE 1917-2011
SEM TÍTULO (DA SÉRIE “GOA”)
óleo sobre tela, sem moldura, 

assinado com dedicatória a António Leão,

assinado e datado de 2006, no verso 

Dim. - 46 x 56 cm

€ 8.000 - 12.000

UntItlEd (FROM tHE “GOA” SERIES)
oil on canvas, signed with dedication to

António Leão, signed and dated 2006, 

on the back
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360 MAnUEl CARGAlEIRO NASC. 1927
SEM TÍTULO (TEIXEIRA DE PASCOAIS)
guache sobre papel, 

assinado e datado de 1971

Dim. - 32,5 x 50 cm

€ 10.000 - 15.000

UntItlEd (tEIXEIRA PASCOAIS)
gouache on paper, signed and dated 1971
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361 “BEOGRAM 4000” - BAnG & OlUFSEn
pau-rosa, alumínio, aço inóxidável e plástico,

Dinamarquês, 1972, sinais de uso, marcado,

modelo de JACOB JENSEN (1926-2015)

Dim. - 9,5 x 37 x 48 cm

€ 1.800 - 2.700

Nota: trata-se de um ícone do design,

encontrando-se um exemplar semelhante na

exposição permanente do MOMA - Museu

de Arte Moderna de Nova Iorque -

https://www.moma.org/collection/works/2

483, consultado a 11.10.2021 às 11:56.

A ‘BEOGRAM 4000’ RECORd tURntABlE
- BAnG & OlUFSEn
kingwood, aluminum, stainless steel and

plastic, Danish, 20th C. (the 70s), signs of

use, marked, model of JACOB JENSEN

(1926-2015)

362 SEM tÍtUlO - CAPOtE dE tOUREIRO
escultura em mármore, assente sobre coluna de

metal, assinada e datada de 2003, assinatura

não identificada

Dim. - (escultura) 34 x 61 x 30 cm; 

(total) 113 cm

€ 1.300 - 1.950

UntItlEd - A BUllFIGHtER CAPOtE (CAPE)
marble sculpture, based on metal column,

signed and dated 2003, unidentified signature
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363 JOÃO CUtIlEIRO 1937-2021
FONTE
escultura em mármore,

esbeiçadelas, algums faltas 

na base, não assinada

Dim. - 197 x 60 x 84 cm

€ 6.000 - 9.000

A FOUntAIn
marble sculpture, chipping,

faults at the base, unsigned
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364 MARInO GUAndAlInI - 
nASC. 1923
“lARGO dO CAMÕES”
óleo sobre tela, 

assinado e datado de 1957

Dim. - 46 x 60 cm

€ 600 - 900

“lARGO dO CAMÕES”
oil on canvas, signed

and dated 1957

365 tRECHO dE PARIS
óleo sobre tela, reentelado,

pequenas faltas na camada

pictórica atingindo a assinatura, 

assinado YU CHIAN -

provavelmente Yu-Chian Chia (1936-

1991), datado de Paris - 1961

Dim. - 71 x 52 cm

€ 2.500 - 3.750

PARIS EXCERPt
oil on canvas, relined, minor faults

on the pictorial layer reaching the

signature, signed YU CHIAN -

probably Yu-Chian Chia (1936-1991),

dated Paris - 1961
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366 ARMAndO dE lUCEnA 1886-1975
CENA DE MERCADO
óleo sobre cartão, 

assinado e datado de 1926

Dim. - 23,5 x 32 cm

€ 2.000 - 3.000

A MARKEtPlACE SCEnE
oil on cardboard, signed and dated 1926
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367 ARMAndO dE lUCEnA 1886-1975
PAISAGEM COM FIGURA
óleo sobre madeira, 

assinado e datado de 1917

Dim. - 24 x 34,5 cm

€ 1.800 - 2.700

lAndSCAPE WItH FIGURE
oil on wood, signed and dated 1917
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368 BERnARdO MARQUES 1899-1962
SEM TÍTULO
aguarela sobre papel, vincos 

no suporte, assinada

Dim. - 41 x 54 cm

€ 3.000 - 4.500

UntItlEd
watercolour on paper, creases 

on support, signed
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370 MESA dE GAMÃO COM PÉ-dE-GAlO E tAMPO dE ABRIR
estilo D. José, pau-santo, coluna torneada e pés com

entalhamentos, ferragens em bronze, acompanhada de copos e

pedras de jogo chinesas em marfim esculpido “Figuras orientais”

sendo um dos conjuntos tingido de vermelho, Portuguesa, séc.

XIX, pequenos restauros, falta de três pedras em cada conjunto,

pequenas faltas no marfim

Dim. - (fechada) 83,5 x 61 x 61 cm; (aberta) 82 x 122 x 61 cm

€ 1.000 - 1.500

369 PAPElEIRA dE EStRAdO
D. Maria I (1777-1816), vinhático escurecido,

frente das gavetas com moldados, interior

com gavetas e escaninhos, ferragens em

metal amarelo, Portuguesa, pequenos

restauros, pequenas faltas e defeitos, falta

de quatro puxadores nas gavetas do

interior, alguns vestígios de insectos

xilófagos

Dim. - 59 x 62 x 37,5 cm

€ 1.200 - 1.800

A SMAll BUREAU
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816),

darkened mahogany, moulded drawers

front, interior with drawers and pidgeon

holes, brass mounts, Portuguese, small

restoration, minor faults and defects,

missing four handles on the interior

drawers, traces of wood insects

A tRIPOd BACKGAMMOn tABlE
WItH OPEn tOP
D. José I (King of Portugal) style,

Brazilian rosewood, turned column

and carved feet, bronze mounts,

accompanied by cups and carved

ivory Chinese game pieces

“Oriental Figures” being one of

the sets dyed red, Portuguese,

19th C., small restoration, missing

three pieces in each set, minor

faults on the ivory
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372 COnJUntO dE dOZE CAdEIRAS 
SEndO dUAS dE BRAÇOS
D. Maria I (1777-1816), pau-santo, tabelas

vazadas, assentos de palhinha, cadeiras de

braços com filetes de espinheiro, Portuguesas,

pequenos defeitos, palhinha de duas cadeiras

com defeitos

Dim. - (cadeira de braços) 91 x 56 x 62 cm;

(cadeira) 93 x 50 x 45 cm

€ 2.500 - 3.750

Nota: vd. PINTO, Augusto Cardoso;

NASCIMENTO, J. F. da Silva - “Cadeiras

Portuguesas”. Lisboa: Edição dos autores, 1998,

estampa CXXIV, fig. 272;

371 tREMÓ
D. Maria I (1777-1816), madeira pintada 

e dourada, colunas, saial e frisos com

entalhamentos, medalhão com pintura sobre

vidro “Cesta com flores”, tampo de mármore,

Português, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 275 x 130 x 71 cm

€ 2.000 - 3.000

Nota: Proveniência: Palácio Palha Van Zeller,

Santa Apolónia, Lisboa.

A PIER GlASS
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816),

painted and gilt wood, carved columns, skirt

and friezes, medallion with painting on glass

“Basket with flowers”, marble top,

Portuguese, minor faults and defects

A SEt OF tWElVE CHAIRS
InClUdInG tWO ARMCHAIRS
D. Maria I, Queen of Portugal

(1777-1816), Brazilian rosewood,

pierced back splats, straw seats,

armchairs with thornbush fillets,

Portuguese, minor defects, straw

of two chairs with defects
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373 VItRInE
tamarindo com entalhamentos

“Frutos e folhas”, porta e laterais em

vidro, Chinesa - reinado Guangxu

(1875-1908), sinais de uso

Dim. - 210 x 80 x 35 cm

€ 1.600 - 2.400

A dISPlAY CABInEt
carved tamarind “Fruits and leaves”,

glass door and sides, Chinese -

Guangxu period (1875-1908),

signs of use

374 BREAKFASt tABlE
victoriana (1837-1901), carvalho

revestido a folheado de raiz 

de pau-santo, coluna facetada com

faixas relevadas e três pés

zoomórficos com rodízios, 

Inglesa, sinais de uso

Dim. - 71 x 129 cm

€ 1.200 - 1.800

A BREAKFASt tABlE
Victorian (1837-1901), oak lined with

burr-Brazilian rosewood veneer,

faceted column with strips en relief

and three zoomorphic feet with

casters, English, signs of use
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375 MESA dE CASA dE JAntAR
estilo Jorge III, mogno, duplo

pé-de-galo com colunas

gomadas e ponteiras em bronze,

três tábuas de extensão, Inglesa,

séc. XIX, sinais de uso

Dim. - (fechada) 74 x 184 x 120

cm; (total) 74 x 303 x 120 cm

€ 3.000 - 4.500

A dInInG ROOM tABlE
George III style, mahogany,

double tripod feet with

gadrooned columns and bronze

tips, three extension boards,

English, 19th C., signs of use
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376 lOW-BOY COM AlÇAdO EXPOSItOR
Jorge II (1727-1760)/Jorge III (1760-1820),

mogno e folheado de raiz de mogno, alçado

com vidrinhos e cimalha entalhada, ferragens

em bronze, Inglês, pequenas faltas e defeitos,

sinais de uso, vestígios de insectos xilófagos

Dim. - 170 x 80 x 42 cm

€ 900 - 1.350

A lOWBOY WItH dISPlAY UPPER BOdY
George II (1727-1760)/George III (1760-1820),

mahogany and burr-mahogany veneer, glazed

upper body and carved cornice, bronze

mounts, English, minor faults and defects,

signs of use, traces of wood insects

377 CÓMOdA
pau-santo e folheado de pau-santo

e espinheiro, ferragens em bronze

relevado, vazado e dourado,

Holandesa, séc. XVIII, tampo

posterior em liós

Dim. - 85 x 118 x 56 cm

€ 1.500 - 2.250

A COMMOdE
Brazilian rosewood, thornbush fillets,

pierced and gilt bronze mounts en

relief, Dutch, 18th C., late limestone top
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378 CÓMOdA
Regência (1715-1723), marchetaria 

de raiz de pau-santo, ferragens 

e aplicações em bronze relevado com

restos de dourado “Cabeças 

e bustos femininos e motivos

vegetalistas”, tampo de mármore,

Francesa, pequenas faltas e defeitos

Dim. - 83,5 x 133,5 x 61 cm

€ 2.500 - 3.750

379 BUREAU-PlAt
Napoleão III, ao gosto Boulle,

marchetaria de madeira

ebanizada, tartaruga e metal

dourado, aplicações em

bronze relevado e dourado

“Cariátides”, Francês, séc. XIX

(2ª metade), pequenos

restauros, pequenos defeitos

Dim. - 76 x 126 x 87 cm

€ 2.500 - 3.750

A BUREAU-PlAt
Napoleon III, Boulle manner,

ebonised, tortoiseshell and

gilt metal wooden marquetry,

gilt bronze applications en

relief “Caryatids”, French, 19th

C. (2nd half), small defects

and restoration

A COMMOdE
Régence (1715-1723), burr-Brazilian

rosewood marquetry, bronze mounts

and applications en relief with traces of

gilt “Female heads and busts and plant

motifs”, marble top, French, minor

faults and defects

214_2.qxp_183  02/12/21  13:37  Página 351



352 CABRAL MONCADA LEILÕES 214 | 13 DE DEZEMBRO DE 2021

381 RElICÁRIO (BREVE)
ouro, decoração relevada “Nossa Senhora 

da Conceição” e “Cálice”, Brasileiro, séc. XIX,

sinais de uso, sem marcas, ao abrigo do

Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro 

- art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 10 cm; Peso - 56,4 g.

€ 3.000 - 4.500

Nota: peça idêntica vem reproduzida em

d’OREY, Leonor - “Esplendor e Fantasia -

Cinco Séculos de Joalharia”. Lisboa: Museu

Nacional de Arte Antiga, 1995, p. 69, fig. 92;

SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e - “A

Joalharia em Portugal: 1750-1825”,

Civilização Editora, Porto: 1999, p. 86, fig. 91.

380 PEndEntE/RElICÁRIO “CRUCIFIXO”
ouro, Português, séc. XIX (finais), 

sinais de uso, sem marcas, ao abrigo do

Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro

- art. 2º, nº 2, alínea c), apenas com

marca de ourives não identificável

Dim. - (total) 10 cm; Peso - 54,3 g.

€ 2.000 - 3.000

A PEndAnt/RElIQUARY “CRUCIFIX”
gold, Portuguese, 18th C. (late), signs of

use, without marks, pursuant to Decreto-

Lei 120/2017, of 15 September - art. 2, nº 2,

letter c), only with maker’s mark

A RElIQUARY
gold, decoration en relief “Our

Lady of The Immaculate

Conception” and “Chalice”,

Brazilian, 19th C., signs of use,

without marks, pursuant to

Decreto-Lei 120/2017, of 15

September - art. 2, paragraph 2,

subparagraph c)
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382 CORdÃO
ouro, elos com decoração gravada,

séc. XX (meados), sinais de uso, 

sem marcas, ao abrigo do Decreto-

Lei 120/2017, de 15 de Setembro -

art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 81 cm; Peso - 269 g.

€ 8.500 - 12.750

Nota: acompanhado por Relatório

de Ensaio da Imprensa Nacional-

Casa da Moeda nº 223/LML/2021

emitido a 24 de Novembro de 2021

A CHAIn
gold, engraved decoration links,

20th C. (mid), signs of use, without

marks, pursuant to Decreto-Lei

120/2017, of 15 September - art. 2,

paragraph 2, subparagraph c)
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383 AnEl E PAR dE BRInCOS
ouro e prata, cravejados com 15 esmeraldas, diamantes em talhe

rosa, em talhe 8/8 e em talhe de brilhante com o peso total

aproximado de 1,35 ct., Portugueses, séc. XX (meados), sinais de

uso, falta de 2 diamantes, com estojo, sem marcas, ao abrigo do

Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - (brincos) 8 cm; (anel) 15 (17,5 mm); Peso - 29,1 g.

€ 2.000 - 3.000

A RInG And A PAIR OF EARRInGS
gold and silver, set with 15 emeralds, rose cut

diamonds, 8/8 cut and brilliant cut diamonds

with the approximate total weight of 1.35 ct.,

Portuguese, 20th C. (mid), signs of use,

missing 2 diamonds, with case, without

marks, pursuant to Decreto-Lei 120/2017, 

of 15 September - art. 2, paragraph 2,

subparagraph c)
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384 CAIXA dE RAPÉ
ouro de 750/1000, decoração relevada

“Motivos vegetalistas”, Francesa, sinais de

uso, marca da cidade de Paris (1819-1838)

e marca de ourives de Joseph-Napoléon

Yvorel (reg. 1834), sem marcas

Portuguesas, ao abrigo do Decreto-Lei

120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, 

nº 2, alínea c)

Dim. - 1,7 x 85 x 52 cm; Peso - 108,71 g.

€ 3.800 - 5.700

A SnUFFBOX
750/1000 gold, decoration en relief

“Plant motifs”, French, Paris hall mark

(1819-1838) and Joseph-Napoléon Yvorel’s

maker´s mark (reg. 1834), without

Portuguese marks, pursuant to Decreto-

Lei 120/2017, of 15 September - art. 2,

paragraph 2, subparagraph c)
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387 AnEl
ouro de 750/1000, cravejado com 14 diamantes em talhe de baguete com

o peso aproximado de 2,80 ct., 126 em talhe de brilhante com o peso

aproximado de 1,90 ct. e o central em talhe esmeralda com o peso

aproximado de 1,38 ct. com o grau de cor H~I , qualidade VVS2 e inerte 

à fluorescência, Português, sinais de uso, contraste de Lisboa (1985-2020)

Med. - 18 (18,5 mm); Peso - 12,6 g.

€ 3.000 - 4.500

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de 

- “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, 

vol. II. Lisboa: IN-CM, 1996, nº 4094.

A RInG
750/100 gold, set with 14 baguette cut diamonds weighing approximately

2.80 ct., 126 brilliant cut diamonds weighing approximately 1.90 ct. 

and emerald cut central one in with the approximate weight of 1.38 ct., 

with H~I colour and VVS2 quality and inert fluorescences,

Portuguese, signs of use, Lisbon mark (1985-2020)

385 PAR dE BRInCOS
ouro e prata, cravejados com 52 diamantes em

talhe antigo de brilhante com o peso aproximado

de 6,40 ct., Portugueses, séc. XX (meados), sinais

de uso, sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei

120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 2 cm; Peso - 11,7 g.

€ 2.500 - 3.750

A PAIR OF EARRInGS
gold and silver, set with 52 antique brilliant cut

diamonds weighing approximately 6.40 ct.,

Portuguese, 20th C. (mid), signs of use, without

marks, pursuant to Decreto-Lei 120/2017, of 15

September - art. 2, paragraph 2, subparagraph c)

386 AnEl
ouro de 800/1000, cravejado com diamante em talhe de

brilhante com o peso aproximado de 2,14 ct., grau de cor

M~N e pureza VS (pequena clivagem junto a grampo) e

fraca fluorescência, Português, sinais de uso, 

contraste de Lisboa (1985-2020)

Med. - 19 (18,7 mm) cm; Peso - 3,5 g.

€ 4.000 - 6.000

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando

Moitinho de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses

(1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, 1996, nº 4092.

A RInG
800/1000 gold, set with brilliant cut diamond weighing

approximately 2.14 ct., colour grade M~N and VS purity

(small cleavage at the clip) and low fluorescence,

Portuguese, Lisbon mark (1985-2020)
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389 PUlSEIRA
platina de 500/1000, cravejada com 23 diamantes em talhe

baguete com o peso aproximado de 4,60 ct. e 23 em talhe

de brilhante com o peso aproximado de 4,80 ct., com grau

de cor H~K e qualidade VVS~P1 , Portuguesa, sinais de uso, 

contraste de Lisboa (1938-1984), marca de ourives de Pereira

& Machado Ldª (reg. 1952)

Dim. - 15,5 cm; Peso - 15,5 g.

€ 4.000 - 6.000

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando

Moitinho de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses

(1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, 1996, nº 94 e 3283.

A BROOCH
950/1000 platinum and 750/1000

gold, set with 5 round cut sapphires,

14 baguette cut diamonds with an

approximate weight of 0.84 ct., 19

navette cut diamonds with 

an approximate weight of 2.85 ct.

and 30 brilliant cut ones with the

approximate weight of 5.10 ct.,

Portuguese, signs of use, Lisbon

mark (1985-2020)

388 AlFInEtE
platina de 950/1000 e ouro de 750/1000, cravejado 

com 5 safiras em talhe redondo, 14 diamantes em talhe

baguette com o peso aproximado de 0,84 ct., 19 em talhe

navette com o peso aproximado de 2,85 ct. e 30 em talhe

de brilhante com o peso aproximado de 5,10 ct., Português,

sinais de uso, contraste de Lisboa (1985-2020)

Dim. - 5 cm; Peso - 17,4 g.

€ 4.000 - 6.000

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando

Moitinho de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses

(1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4088, 4094 e 4126.

A BRACElEt
500/1000 platinum, set with 23 baguette cut

diamonds weighing approximately 4.60 ct. 

and 23 brilliant cut ones with the approximate

weight of 4.80 ct., with H~K colour and VVS-P1

quality, Portuguese, signs of use, Lisbon 

mark (1938-1984), Pereira & Machado Ldª 

(reg. 1952)’s maker’s mark
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390 SAlVA dE APARAtO
barroca, prata, decoração relevada “Veado, animais

diversos, alcachofras e flores”, Portuguesa, séc.

XVII/XVIII, sinais de uso, restauros, faltas e defeitos,

sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15

de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 32 cm; Peso - 4.35.9 g.

€ 1.600 - 2.400

A CEREMOnIAl SAlVER
Baroque, silver, decoration en relief “Deer, artichokes,

flowers and various animals”, Portuguese, 17th/18th C.,

signs of use, restoration, faults and defects, without

marks, pursuant to Decreto-Lei 120/2017, of 15

September - art. 2, paragraph 2, letter c)
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391 SAlVA dE APARAtO
prata, decoração relevada “Ave, mascarões, flores 

e folhas”, Portuguesa, séc. XIX, sinais de uso, restauros,

faltas e defeitos, sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei

120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - 58 x 70,5 cm; Peso - 2.908 g.

€ 2.000 - 3.000

Nota: peça idêntica vem representada em SOUSA,

Gonçalo de Vasconcelos e - “Pratas portuguesas em

colecções particulares: séc. XV ao séc. XX”. Porto:

Civilização, 1998, pp. 218-219, fig. 92. Estamos em crer

que esta salva terá sido produzida tendo por modelo

outra do séc. XVIII, idêntica em decoração, dimensão 

e peso, que vem representada no catálogo da exposição

“Ourivesaria Portuguesa & os seus Mestres”. Porto:

Museu Nacional Soares dos Reis, 1997, p. 71, fig. 67.

A CEREMOnIAl SAlVER
silver, decoration en relief “Bird, grotesque masks,

flowers and leaves”, Portuguese, 19th C., signs of use,

restoration, faults and defects, without marks, pursuant

to Decreto-Lei 120/2017, of 15 September - art. 2,

paragraph 2, subparagraph c)
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393 BAndEJA OVAl dE GRAdInHA
D. Maria I (1777-1816), prata de 833/1000,

decoração gravada “Grinaldas e flores”,

Portuguesa, ligeiras amolgadelas, fundo

forrado a madeira, marca de ensaiador do

Porto (1803-1810), marca de ourives de AD(?)

Dim. - 75,5 x 59,5 cm; 

Peso - (bruto) (aprox.) 12.000 g.

€ 3.500 - 5.250

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho 

de; CARLOS, Rita - “Inventário de Marcas de

Pratas Portuguesas e Brasileiras - Século XV 

a 1887”. Lisboa: IN-CM, 2018, P-18 e P-88

392 SAlVA RECORtAdA dE tRÊS PÉS
D. José (1750-1777), prata 

de 833/1000, bordo com decoração

relevada “Flores e concheados”, fundo

gravado, Portuguesa, sinais de uso,

pequenas amolgadelas, marca 

de ourives de João Coelho de Sampaio

(1742-1884)

Dim. - 33,5 cm; Peso - 822 g.

€ 2.000 - 3.000

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho

de; CARLOS, Rita - “Inventário de

Marcas de Pratas Portuguesas e

Brasileiras - Século XV a 1887”. Lisboa:

IN-CM, 2018, P-321a.

A tHREE FOOt SCAllOPEd SAlVER
D. José I, King of Portugal (1750-1777),

833/1000 silver, rim with decoration en

relief “Flowers and shells”, engraved

background, Portuguese, signs of use,

small bruises, João Coelho de Sampaio

maker’s mark (1742-1884)

An OVAl tRAY WItH GAllERY
D. Maria I, Queen of Portugal (1777-1816),

833/1000 silver, engraved decoration

“garlands and flowers”, Portuguese, slight

bruises, wood-lined bottom, Oporto assay

mark (1803-1810), AD maker’s mark (?)
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394 lEItEIRA
D. José (1750-1777) ao gosto francês, prata 

de 833/1000, corpo em forma de pêra, decoração

gravada de motivos rocaille, botão da tampa 

em forma de flor, pega em pau-santo entalhado,

Portuguesa, sinais de uso, marca de ensaiador do

Porto (1750-1760), marca de ourives atribuível 

a António Rodrigues Pereira Oxier (1751-1771)

Dim. - 20,5 cm; Peso - 650 g.

€ 800 - 1.200

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de;

CARLOS, Rita - “Inventário de Marcas de Pratas

Portuguesas e Brasileiras - Século XV a 1887”.

Lisboa: IN-CM, 2018, P-13.b e P-171.

A MIlK JUG
D. José I, King of Portugal (1750-1777) in the French

manner, 833/1000 silver, pear-shaped body,

engraved decoration with rocaille motifs, flower-

shaped lid finial, carved Brazilian rosewood handle,

Portuguese, signs of use, Oporto mark (1750-1760),

António Rodrigues Pereira Oxier maker’s mark

(1751-1771)

395 CÁlICE E PAtEnA
prata, Ibéricos, séc. XVII, sinais de uso, faltas e

defeitos, sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei

120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c)

Dim. - (cálice) 22 cm; (patena) 15 cm;

Peso - 426 g.

€ 600 - 900

A CHAlICE And PAtEn
silver, Iberian, 17th C., signs of use, faults and

defects, without marks, pursuant to Decreto-Lei

120/2017, of 15 September - art. 2, paragraph 2,

subparagraph c)
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397 lUIZ FERREIRA 1909-1994
BANDEJA
prata revenida de 835/1000, medalhão

central com marchetaria em pedra-dura

“Peixes”, Portuguesa, sinais de uso, contraste

do Porto (1985-2020), marca de ourives 

de Venâncio Pereira Lda. (1976), marcada LF

Dim. - 25, 5 x 32,5 cm; 

Peso - (Peso bruto) 861,9 g.

€ 700 - 1.050

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves;

ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas

de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a

1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4105 e 1675.

A tRAY
835/1000 tempered silver, central medallion

with pietra dura marquetry “Fishes”,

Portuguese, wear signs, Oporto mark 

(1985-2020), Venâncio Pereira Lda.

makers´mark (1976), LUIZ FERREIRA 

trade mark

tEA And COFFEE SEt
833/1000 silver, consisting of coffee

pot, teapot, milk jug, sugar bowl and

waste bowl, gummed and relief

decoration “Flowers”, Brazilian

rosewood handles, Portuguese, 19th

C., minor bruise on the sugar bowl,

Oporto assay mark (1843-1853),

António José Martins maker’s mark

(1865-1893)

396 SERVIÇO dE CHÁ E dE CAFÉ
prata de 833/1000, composto por cafeteira, bule, leiteira,

açucareiro e taça de pingos, decoração gomada e relevada

“Flores”, pegas de pau-santo, Português, pequena amolgadela

na tampa do açucareiro, ensaiador do Porto (1843-1853),

marca de ourives atribuível a António José Martins (1865-

1893)

Dim. - (cafeteira) 31 cm; Peso - 4.070 g.

€ 2.300 - 3.450

Nota: vd. ALMEIDA, Fernando Moitinho de; CARLOS, Rita 

- “Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras 

- Século XV a 1887”. Lisboa: IN-CM, 2018, P-32.0 e P-113.0
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398 PAR dE CAndElABROS dE CInCO lUMES
prata de 833/1000, decoração relevada

“Grinaldas”, Portugueses, sinais de uso, 

contraste Javali do Porto (1887-1937), marca de

ourives de Diamantino Augusto Mendes (reg. 1919)

Dim. - 63 cm; Peso - 4.873 g.

€ 3.000 - 4.500

Nota: VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA,

Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes e

Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa:

IN-CM, nº 73 e 1639.

A PAIR OF FIVE-lIGHt CAndElABRA
833/1000 silver, decoration en relief “Garlands”,

Portuguese, wear signs, Javali mark (1887-1937),

Diamantino Augusto Mendes maker’s mark
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EVOLUÇÃO DA LICITAÇÃO

valores em euros €

10.000 a 50.000 | 1.000 em 1.000

50.000 a 100.000 | 2.000 em 2.000

100.000 a 300.000 | 5.000 em 5.000

300.000 a 500.000 | 10.000 em 10.000

Acima de 500.000 | 20.000 em 20.000

0 a 200 | 10 em 10 

200 a 500 | 20 em 20

500 a 1.000 | 50 em 50 

1.000 a 3.000 | 100 em 100

3.000 a 5.000 | 200 em 200

5.000 a 10.000 | 500 em 500

384   CAIXA DE RAPÉ
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA CABRAL MONCADA LEILõES

A presente Política de Privacidade da Sociedade Comercial de Leilões “O Pregão”, Lda., que opera sob a denominação comercial Cabral Moncada Leilões, com sede na Rua

Miguel Lupi, 12 A, 1200-725 Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 503556858 e com o capital social de € 120.000 (cento e vinte mil euros)

(adiante a “Cabral Moncada Leilões”) estabelece a forma como a Cabral Moncada Leilões recolhe e trata os dados pessoais dos seus clientes.

Recomendamos a leitura atenta e completa deste documento. A disponibilização dos seus dados pessoais implica o conhecimento e aceitação dos termos e condições

da presente Política de Privacidade.

1. Responsável pelo tratamento de dados

O responsável pelo tratamento dos dados pessoais
disponibilizados é a Cabral Moncada Leilões. 

Não obstante, a Cabral Moncada Leilões poderá,
no âmbito da sua actividade, recorrer a parceiros
para a prossecução das finalidades de recolha de
dados infra indicadas. Nestes casos, a Cabral Moncada
Leilões garante que tais parceiros oferecem garantias
suficientes de execução das medidas técnicas e
organizativas e asseguram os direitos dos titulares
dos dados.

2. Dados pessoais recolhidos e tratados

Nos termos da regulamentação aplicável, constituem
dados pessoais quaisquer informações, de qualquer
natureza e independentemente do respectivo suporte,
incluindo som e imagem, relativas a uma pessoa
singular identificada ou identificável. É considerada
identificável a pessoa que possa ser identificada
directa ou indirectamente, designadamente por
referência a um número de identificação ou a um
ou mais elementos específicos da sua identidade
física, fisiológica, psíquica, económica, cultural ou
social.

A informação pessoal recolhida pela Cabral Moncada
Leilões pode incluir o seu nome, endereço de correio
electrónico, número de telefone, fax, morada, data
de nascimento, cartão de cidadão ou outro documento
de identificação, número de contribuinte e dados
bancários e/ou outros.

Alguns dados pessoais recolhidos são de disponibilização
obrigatória pelo que, em caso de falta ou insuficiência
desses dados, a Cabral Moncada Leilões poderá não
conseguir prestar-lhe os serviços ou as informações
por si solicitadas. Em cada caso concreto, a Cabral

Moncada Leilões informá-lo-á da natureza obrigatória
ou facultativa do fornecimento dos dados pessoais
em causa.

A Cabral Moncada Leilões assume que os dados foram
fornecidos pelo titular dos mesmos ou que este deu
autorização para o efeito e presume que os mesmos
são verdadeiros e se encontram actualizados, até
indicação em contrário por parte do titular.

3. Regras gerais aplicáveis à recolha e ao tratamento

A Cabral Moncada Leilões compromete-se a tratar os
dados pessoais de forma lícita, com respeito pelo
princípio da boa-fé e com absoluta confidencialidade.

Os dados pessoais apenas são recolhidos para finalidades
determinadas, explícitas e legítimas, não sendo, em
circunstância alguma, tratados de forma incompatível
com essas finalidades. 

A Cabral Moncada Leilões garante que os dados pessoais
recolhidos são adequados, pertinentes e não excessivos
relativamente às finalidades para que são recolhidos
e tratados.

4. Formas de recolha e tratamento de dados
pessoais

Os dados pessoais são recolhidos por via electrónica
ou em suporte papel e tratados nas seguintes
situações:

i)    no quadro da celebração, ou da potencial celebração
(propostas contratuais), pelo titular dos dados, de
contratos com a Cabral Moncada Leilões,
designadamente para efeitos de prestação de
serviços de avaliação ou colocação de bens em
leilão;

ii)   no quadro dos leilões organizados pela Cabral
Moncada Leilões, aquando da inscrição/registo
do titular para efeitos de participação nos
mesmos ou através da submissão de ordens de
compra ou pedidos de licitação telefónica ou
no acto de compra de bens retirados;

iii)  através do preenchimento e submissão de um
Formulário de Consentimento pelo titular dos
dados;

Os dados recolhidos são processados informaticamente,
sendo armazenados em bases de dados específicas
criadas e geridas para o efeito pela Cabral Moncada
Leilões, no estrito cumprimento da legislação de
protecção de dados pessoais.

5. Legitimidade e finalidade da recolha dos dados
pessoais

Os dados pessoais são recolhidos e tratados quando
o tratamento seja legitimamente necessário para
efeitos de:

i)    cumprimento pela Cabral Moncada Leilões de
obrigações contratuais e pré-contratuais, incluindo
avaliações de bens, colocação de bens em leilão
e participação do titular em leilões, quer por via
presencial, quer através de ordens de compra ou
pedidos de licitação telefónica;

ii)   cumprimento pela Cabral Moncada Leilões de
obrigações legais a que se encontre sujeita.

Caso seja prestado o necessário consentimento
aquando da recolha dos dados pessoais ou
posteriormente, os dados pessoais são ainda recolhidos
e utilizados para fins de marketing, incluindo o
envio, por correio postal e/ou correio electrónico
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e/ou SMS, de informações, convites e outras acções
comerciais tendo por objecto os leilões organizados
e outros serviços prestados pela Cabral Moncada
Leilões. Neste âmbito, poderão ainda ser realizadas
segmentações e/ou criados perfis com a mesma
finalidade promocional/publicitária.

Residualmente, e nos termos e limites da legislação de
protecção de dados pessoais, os dados pessoais poderão
ainda são recolhidos e tratados quando o tratamento
seja legitimamente necessário para efeitos de:

i)   protecção de interesses vitais do titular dos dados,
se este estiver física ou legalmente incapaz de dar
o seu consentimento;

ii)  prossecução de interesses legítimos do responsável
pelo tratamento ou de terceiro a quem os dados
sejam comunicados, desde que não devam prevalecer
os interesses ou os direitos, liberdades e garantias
do titular dos dados.

6. Partilha de dados pessoais

A Cabral Moncada Leilões poderá partilhar os dados
pessoais com entidades oficiais, tendo por base
imposições legais.

A Cabral Moncada Leilões poderá ainda partilhar os
dados pessoais com parceiros e prestadores de serviços
da Cabral Moncada Leilões, para efeitos da prestação
dos referidos serviços, sempre com respeito pelo dever
de confidencialidade e pelo princípio da finalidade
que presidiu à recolha.

Caso ocorram transferências de dados para países terceiros
que não pertençam à União Europeia ou ao Espaço
Económico Europeu, a Cabral Moncada Leilões cumprirá
com a lei, nomeadamente no que respeita à adequabilidade
do país de destino quanto à protecção de dados pessoais
e aos requisitos que são aplicáveis a estas transferências,
não sendo, em circunstância alguma, transferidos dados
pessoais para jurisdições que não ofereçam adequadas
garantias de segurança e protecção.

7. Prazo de conservação de dados pessoais

O período de tempo durante o qual os dados são
armazenados e conservados varia de acordo com a

finalidade para a qual tiverem sido recolhidos. Sempre
que não exista uma exigência legal específica, os dados
serão armazenados e conservados apenas pelo período
mínimo necessário para as finalidades que motivaram
a sua recolha e posterior tratamento.

Para efeitos de marketing, os dados pessoais recolhidos
serão conservados pelo período máximo de 5 (cinco)
anos contados da data de recolha do consentimento
ou do último contacto realizado (consoante o que
ocorrer em último lugar), sem prejuízo de o
consentimento poder ser retirado a todo o tempo.

Uma vez atingido o prazo máximo de conservação,
os dados pessoais serão destruídos de forma
segura.

8. Medidas de Segurança

A Cabral Moncada Leilões assume o compromisso
de garantir a protecção e a segurança dos dados
pessoais recolhidos e tratados. Para o efeito, adopta
diversas medidas de segurança, de carácter técnico
e organizativo, de forma a proteger os dados
pessoais contra a difusão, perda, uso indevido,
alteração, tratamento ou acesso não autorizado,
bem como contra qualquer outra forma de
tratamento ilícito.

Tais medidas incluem, designadamente, o seguinte:

i)   acesso pessoal limitado aos dados pessoais com
base no critério da “necessidade de conhecer” e
apenas no âmbito das finalidades comunicadas;

ii)  transferência de dados recolhidos de forma
encriptada;

iii) armazenamento de dados altamente confidenciais
(e.g. informações relativas a cartão de crédito) de
forma encriptada;

iv)  protecção dos sistemas de tecnologias de informação
através de firewall, por forma a minimizar o risco
de acessos não autorizados;

v)   monitorização dos acessos aos sistemas de
tecnologias de informação, tendo em vista prevenir
e detectar o uso indevido de dados pessoais.

A Cabral Moncada Leilões exige aos seus parceiros que
adoptem as medidas de segurança, de carácter técnico
e organizativo, equivalentes àquelas que pratica.

9. Direitos do titular dos dados pessoais

A Cabral Moncada Leilões garante ao titular dos dados,
em permanência, todos os direitos decorrentes da
legislação de protecção de dados pessoais, incluindo
os direitos de acesso, actualização, rectificação,
esquecimento, limitação de tratamento ou eliminação
dos dados pessoais e, quando aplicável, o direito de
portabilidade dos mesmos.

A Cabral Moncada Leilões confere ao titular dos dados,
em especial, o direito de, a todo o tempo, revogar,
retirar, diminuir o âmbito ou limitar o alcance de
qualquer consentimento previamente dado,
designadamente quanto à utilização dos dados para
efeitos de marketing. 

O exercício destes direitos deverá ser realizado através
do endereço de correio electrónico privacidade@cml.pt
ou mediante o envio de carta registada com aviso de
recepção para a sede da Cabral Moncada Leilões (morada
acima indicada).

10. Alterações à Política de Privacidade

A Cabral Moncada Leilões reserva-se o direito de, a
qualquer altura, alterar a presente Política de Privacidade.
No caso de tais alterações serem materialmente
relevantes, a ponto de ser razoavelmente de presumir
que se encontram comprometidas as condições em
que fundamentou o seu consentimento, a Cabral
Moncada Leilões assume o compromisso de tornar a
solicitá-lo.

Maio de 2018
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100    BIOMBO DE DOZE FOLHAS 
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CONDIÇõES NEGOCIAIS

A Sociedade Comercial de Leilões “O Pregão”, Lda, adiante designada por “Cabral Moncada Leilões”, sujeita a sua actividade de leiloeira ao disposto no Decreto-Lei n.º

155/2015, que estabelece o regime jurídico da actividade leiloeira, às Condições Negociais constantes do articulado seguinte e ainda a quaisquer outras expressas em

local próprio. As presentes Condições Negociais aplicam-se a todos os leilões organizados pela “Cabral Moncada Leilões”, sejam eles presenciais ou online. As

presentes Condições Negociais têm quatro Secções (condições para vendedores; condições para compradores; condições comuns a vendedores e compradores; e

condições adicionais para leilões online e participações online em leilões presenciais); tal repartição tem por mera finalidade simplificar e facilitar a consulta do

articulado, que, no entanto, constitui um todo e como tal deverá sempre ser entendido.

A. CONDIÇÕES RELATIVAS AOS VENDEDORES

A.1. CONTRATO

ART. 1º - Contrato de prestação de serviços

O vendedor de um bem e a “Cabral Moncada Leilões”

estão vinculados entre si a partir do momento em que

seja assinado por ambas as partes o respectivo

contrato de prestação de serviços, adiante designado

por “Contrato”.

ART. 2º - Menções obrigatórias do Contrato

Do Contrato deverão constar obrigatoriamente:

a) a identificação completa do vendedor e, se for o

caso, do seu representante;

b) a identificação e a descrição, ainda que sumária, do

bem;

c) o preço mínimo de venda do bem acordado pelas

partes;

d) a comissão devida pelo vendedor à “Cabral Moncada

Leilões”;

e) as taxas devidas relativas ao seguro e à

inventariação do bem;

f) quaisquer outras taxas acordadas pelas partes,

nomeadamente as relativas a transportes, fotografias, etc.;

g) indicação, quando o vendedor é sujeito passivo de

IVA agindo enquanto tal, dos casos em que a

transmissão do bem não está isenta de IVA [nos termos

do art.º 9, alínea 32), ou do art.º 53.º, do Código do

IVA, ou de disposição idêntica da legislação do Estado-

membro da União Europeia onde ocorra a transmissão]

nem se encontra sujeita ao regime especial de

tributação da margem (aprovado pelo Decreto-Lei n.º

199/96, de 18 de Outubro, ou de acordo com regime

idêntico do Estado-membro da União Europeia onde

ocorra a transmissão);

h) quaisquer outras menções obrigatórias nos termos

da legislação aplicável (em especial, o Decreto-Lei n.º

155/2015);

i) a assinatura do vendedor ou seu representante com

poderes para o acto, declarando conhecer e aceitar as

presentes Condições Negociais e as condições

particulares a que haja lugar.

ART. 3º - Garantias e obrigações do Vendedor

Ao celebrar o Contrato, o vendedor:

a) garante ter capacidade e legitimidade para contratar

e, em especial, ser proprietário e legítimo possuidor do

bem e que o mesmo se encontra livre de quaisquer

ónus, encargos ou restrições, designadamente quanto

à detenção, uso, fruição ou transmissibilidade,

incluindo classificação, inventariação ou arrolamento

por qualquer entidade oficial, mais não tendo sido

iniciado procedimento tendente a tal fim; no caso de,

na vigência do Contrato, o vendedor ser notificado ou

tomar de alguma forma conhecimento do início de um

procedimento tendente à classificação, inventariação

ou arrolamento do bem ou que qualquer terceiro se

arroga qualquer direito sobre este, deverá informar de

imediato a “Cabral Moncada Leilões” de tal facto;

b) garante não ter ocultado à “Cabral Moncada Leilões”

quaisquer elementos ou informações que, se tivessem

sido por esta conhecidos, fossem susceptíveis de

modificar a vontade desta em contratar ou de alterar a

descrição do bem e/ou o valor que lhe é atribuído;

c) obriga-se a entregar o bem ou a mantê-lo à

disposição da “Cabral Moncada Leilões” e do

comprador, logo e sempre que tal lhe seja solicitado. 

ART. 4º - Representação por terceiro

No caso de o vendedor ser representado por um

terceiro, o disposto no artigo anterior aplica-se a este

último, com as devidas adaptações, mais se obrigando

o representante a apresentar à “Cabral Moncada

Leilões” documentos que titulem a respectiva relação

com o proprietário vendedor.

ART. 5º - Prova da legitimidade

A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se o direito de

solicitar a todo o tempo a apresentação de documentos

comprovativos da capacidade e legitimidade do

vendedor, incluindo, sem limitar, documentos

comprovativos da propriedade do bem,

designadamente documentos que titulem a respectiva

aquisição pelo vendedor.

ART. 6º - Exames e peritagens

A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se igualmente o

direito de, a todo o tempo, efectuar ou mandar

efectuar exames e/ou peritagens ao bem, por forma a

confirmar ou infirmar a respectiva descrição efectuada

no Contrato. No caso de tais exames ou peritagens

permitirem concluir que o Contrato não se encontra

materialmente correcto, poderá a “Cabral Moncada

Leilões” denunciá-lo ou resolvê-lo e, no caso de o

vendedor ter actuado com dolo ou negligência

grosseira na negociação e celebração do Contrato,

deverá indemnizar a “Cabral Moncada Leilões” pelos

danos e prejuízos por esta sofridos, incluindo o dano

de imagem no caso de a venda do bem já ter sido

publicitada. Poderá ainda a “Cabral Moncada Leilões”

denunciar ou resolver o Contrato, sem que por isso

tenha o vendedor direito a qualquer indemnização, no

caso de tais exames ou peritagens não se revelarem

conclusivos mas, ainda assim, subsistirem para a

“Cabral Moncada Leilões” fundadas dúvidas sobre a

correcção material do Contrato.

ART. 7º - Alterações ao Contrato

O Contrato apenas pode ser alterado por mútuo

acordo, sem prejuízo de, no catálogo onde venha a ser

incluído o bem, a “Cabral Moncada Leilões” poder

alterar a descrição e aumentar o preço mínimo de

venda do bem constantes do Contrato, assim como

estabelecer livremente o número de bens a colocar em

cada lote.

ART. 8º - Incumprimento

Em caso de incumprimento, por parte do vendedor, das

respectivas obrigações emergentes do Contrato,

incluindo, designadamente, a obrigação de

disponibilizar o bem à “Cabral Moncada Leilões”,
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poderá esta notificar o vendedor para sanar o

incumprimento em prazo razoável e útil, findo o qual,

se a situação de incumprimento persistir, a “Cabral

Moncada Leilões” terá o direito de resolver o Contrato

com efeitos imediatos, tendo ainda direito a reclamar

do vendedor, a título de cláusula penal, uma quantia

correspondente às comissões que seriam devidas por

vendedor e comprador em caso de venda do bem pelo

valor de reserva estipulado no Contrato, acrescida de

quaisquer outras quantias devidas pelo vendedor ao

abrigo do Contrato e sem prejuízo de um eventual

dano excedente.

ART. 9º - Vigência

O Contrato durará por tempo indeterminado, pelo que

a respectiva vigência apenas poderá cessar por (i)

mútuo acordo; (ii) denúncia nos casos expressamente

previstos nas presentes Condições Negociais; (iii)

resolução unilateral com justa causa; ou (iv) consoante

o caso, com o pagamento do preço ou a devolução do

bem ao vendedor pela “Cabral Moncada Leilões”.

A.2. RESPONSABILIDADE

ART. 10º - Responsabilidade do vendedor pelo

transporte

Salvo quando tenha sido expressamente contratado

com a “Cabral Moncada Leilões”, o transporte para, e o

depósito do bem nas instalações da “Cabral Moncada

Leilões”, bem como o seu posterior levantamento e

transporte em caso de não venda, são da inteira

responsabilidade do vendedor, considerando-se que

qualquer ajuda prestada pela “Cabral Moncada Leilões”,

seus representantes, trabalhadores ou colaboradores, o

é a título de cortesia, não podendo recair qualquer tipo

de responsabilidade sobre eles pelo facto. A eventual

indicação de empresa ou pessoa para o fazerem exclui,

igualmente, qualquer responsabilidade da “Cabral

Moncada Leilões”, seus representantes, trabalhadores

ou colaboradores.

ART. 11º - Responsabilidade do vendedor pela

posse

Quaisquer perdas ou danos, incluindo furto ou roubo,

que ocorram num bem enquanto este estiver na posse

do vendedor, mesmo depois de assinado o Contrato,

são da sua inteira e exclusiva responsabilidade,

encontrando-se este obrigado a indemnizar a “Cabral

Moncada Leilões” e/ou o comprador por todos os danos

e prejuízos sofridos.

ART. 12º - Responsabilidade da “Cabral Moncada

Leilões” pelo depósito

Com excepção dos casos em que se estabeleça

expressamente regra diferente nas presentes

Condições Negociais, a “Cabral Moncada Leilões”

apenas se responsabiliza pelos bens que estejam

depositados nas suas instalações desde que o

respectivo Contrato esteja devidamente assinado pelas

partes ou que os bens lhe tenham sido formalmente

confiados para efeitos de transporte, identificação e

avaliação. A responsabilidade da “Cabral Moncada

Leilões” por eventuais perdas ou danos, incluindo furto

ou roubo, que possam ocorrer em bens que lhe tenham

sido formalmente confiados está coberta por seguro

pelo valor da reserva acordada.

A.3. PAGAMENTO

ART. 13º - Dedução da comissão e de outros valores

O vendedor autoriza expressamente a “Cabral Moncada

Leilões” a deduzir do montante da arrematação:

a) a comissão que lhe é devida nos termos do Contrato,

acrescida do IVA à taxa legal; e

b) o valor dos serviços e outros pagamentos devidos

nos termos do Contrato, acrescidos do IVA à taxa legal.

ART. 14º - Prazo

A “Cabral Moncada Leilões” obriga-se a fornecer a conta

de venda ao vendedor no prazo de dez (10) dias a

contar do pagamento integral e levantamento do bem

pelo comprador. O pagamento ao vendedor da quantia

da venda, deduzidas as comissões, serviços e impostos

devidos, ocorrerá no prazo de oito (8) dias

subsequente à disponibilização da conta de venda,

cabendo ao vendedor contactar a “Cabral Moncada

Leilões” para o efeito. Considerando que o comprador

deve efectuar o pagamento no prazo de 10 dias a

contar da data da última sessão do leilão, é, por

conseguinte, expectável (mas não garantido, na

medida em que dependente do pagamento e

levantamento do bem pelo comprador) que o

pagamento ao vendedor tenha lugar no prazo de 28

dias a contar da data da última sessão do leilão. 

ART. 15º - Direito de sequência

No caso de o bem vendido constituir uma obra de arte

original, na acepção do art.º 54º do Código do Direito

de Autor e dos Direitos Conexos (na redacção que lhe

foi dada pela Lei n.º 24/2006, de 30 de Junho), a

quantia líquida a receber pelo vendedor compreende o

montante devido ao autor ou, se for o caso, aos

herdeiros do autor, a título de direito de sequência. O

vendedor obriga-se a reter tal quantia e pagá-la ao

autor ou, se for o caso, aos herdeiros do autor, a

solicitação destes ou de quem validamente os

represente. Como excepção ao disposto nos dois

parágrafos anteriores, e no caso de o autor, os

herdeiros do autor ou quem validamente os

representar solicitar tal pagamento à “Cabral Moncada

Leilões” antes de esta ter efectuado o pagamento ao

vendedor, o vendedor autoriza expressamente a “Cabral

Moncada Leilões” a deduzir do montante líquido que

lhe seria devido nos termos do artigo 13º a quantia

pelo mesmo devida a título de direito de sequência.

ART. 16º - Compensação

O vendedor autoriza ainda a “Cabral Moncada Leilões”

a deduzir do montante líquido que lhe seria devido nos

termos do artigo 13º quaisquer quantias pelo mesmo

devidas enquanto comprador de outros bens,

operando, nessa medida, a compensação.

ART. 17º - Incumprimento do comprador

a) Decorrido o prazo de dez dias em que o comprador

deve efectuar o pagamento, nos termos do artigo 14º,

se a “Cabral Moncada Leilões” não tiver recebido o valor

total da venda, deverá contactar por escrito o

comprador, exigindo o pagamento em falta e informar

o vendedor desse facto;

b) Se o pagamento devido pelo comprador não tiver

sido efectuado nos dez (10) dias subsequentes, a

Cabral Moncada Leilões informará novamente o

vendedor desse facto e, consoante o caso, propor-lhe-á

alternativamente:

(i) intentar uma acção judicial de cobrança da quantia

total da venda; nesse caso, na medida em que a

reacção contra o comprador careça da intervenção do

vendedor, deverá este mandatar por escrito a “Cabral

Moncada Leilões” para quanto se revele necessário ou

conveniente;

(ii) cancelar a venda e recolocar o bem em leilão pelo

valor de base inicial;

(iii) cancelar a venda e devolver o bem ao vendedor; 

c) No caso de a “Cabral Moncada Leilões” conseguir

cobrar, de forma judicial ou extrajudicial, o crédito

sobre o comprador, entregará o valor devido ao

vendedor nos oito (8) dias subsequentes à efectiva

cobrança.

A.4. NÃO VENDA DE UM BEM

ART. 18º - Pagamento e levantamento

No caso de não venda de um bem em leilão, e no prazo

de 1 (um) mês a contar da última sessão deste, o

vendedor obriga-se a:

a) pagar à “Cabral Moncada Leilões” o que estiver

estipulado no Contrato, não tendo direito a qualquer

compensação ou indemnização pelo facto da não

venda do bem; e

b) proceder ao levantamento do bem.

ART. 19º - Venda fora de leilão

A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se o direito de

proceder à venda fora de leilão de qualquer bem não

vendido em leilão, pelo preço mínimo de venda

acordado, acrescido da comissão e imposto devidos, a

todo o tempo até efectivo levantamento do bem pelo

vendedor, a não ser que este, aquando da celebração do

contrato ou posteriormente, tenha indicado de forma

expressa à “Cabral Moncada Leilões” que apenas

pretende vender o bem em leilão.

ART. 20º - Incumprimento do prazo 

de levantamento

Decorrido o prazo referido no artigo 18º sem que o

bem tenha sido levantado pelo vendedor, considerar-

se-á invertido o título da posse sobre o bem, para

todos os efeitos legais, sem prejuízo de o vendedor

passar a ficar responsável pela perda ou dano,

incluindo furto ou roubo, que possa ocorrer no bem,

não podendo a partir dessa data nem a “Cabral

Moncada Leilões”, nem os seus representantes,
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trabalhadores ou colaboradores ser responsabilizados

por essa eventualidade. O vendedor ficará igualmente

responsável por todas as despesas de remoção,

armazenamento ou seguro do bem a que haja lugar, nos

termos do preçário em vigor.

ART. 21º - Recolocação em leilão

Passados noventa (90) dias sobre o termo do prazo

referido no artigo 18º e não tendo o vendedor cumprido

voluntariamente as obrigações aí previstas, poderá a

“Cabral Moncada Leilões” colocar novamente o bem em

leilão, presencial ou online, sem sujeição ao preço

mínimo de venda acordado, recebendo a comissão e as

taxas fixadas no Contrato e tendo o direito, ainda, a

deduzir todas as quantias em dívida pelo vendedor.

B. CONDIÇÕES RELATIVAS AOS COMPRADORES

B.1. REGISTO

ART. 1º - Registo e respectivos requisitos

Para poder licitar, um potencial comprador deverá ser

maior de idade, registar-se antecipadamente e possuir

um número de licitação, devendo constar

obrigatoriamente do registo o nome, a morada, o

número de contribuinte, o contacto telefónico e a

assinatura do potencial comprador ou seu representante

com poderes para o acto, declarando conhecer e aceitar

as presentes Condições Negociais.

ART. 2º - Prova da identificação

A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se o direito de, no

acto de registo ou em momento posterior, solicitar a

apresentação do original de um documento de

identificação válido e em vigor ao potencial comprador

ou seu representante.

ART. 3º - Exigência de garantia

A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se igualmente o

direito de, no acto de registo ou em momento posterior,

solicitar a qualquer potencial comprador ou seu

representante a apresentação de uma garantia, que a

“Cabral Moncada Leilões”, de acordo com a sua política

comercial e de crédito e de acordo com o histórico do

potencial comprador, considere razoável, tanto quanto à

forma como quanto ao montante.

ART. 4º - Incumprimentos prévios

A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se ainda o direito de

recusar o registo ou ignorar um qualquer lance a quem

não tiver pontualmente cumprido obrigações,

designadamente de pagamento e levantamento de um

ou mais bens, em leilões anteriores.

ART. 5º - Representação de terceiro

A “Cabral Moncada Leilões” considera que quem solicita

o seu registo como potencial comprador actua por si, só

podendo actuar em representação de outrem mediante

a entrega de procuração juridicamente válida para o

efeito, até dois (2) dias úteis antes da venda do bem. No

caso de, a final, a procuração ser validamente

contestada pelo suposto representado, será considerado

comprador o suposto representante e licitante.

B.2. LICITAÇÃO E COMPRA

ART. 6º - Licitação presencial, ordens de compra,

licitação telefónica e licitação online

Sempre que um potencial comprador pretenda

certificar-se da efectiva licitação de determinado ou de

determinados bens, deverá comparecer e licitar

pessoalmente no respectivo leilão, considerando a

“Cabral Moncada Leilões” que a presença do potencial

comprador é, em qualquer caso, a forma mais adequada

de salvaguardar os seus interesses.

a) Ordens de compra

A “Cabral Moncada Leilões” poderá licitar em nome e por

conta dos potenciais compradores que expressamente o

solicitem através de:

(i) impresso próprio e nos termos e condições dele

constantes, desde que o pedido seja recebido três horas

antes do início da respectiva sessão; ou 

(ii) pedido submetido por intermédio de uma ou mais

plataformas online em que o leilão em causa tenha sido

disponibilizado pela “Cabral Moncada Leilões”, desde que

o pedido seja recebido em tempo útil.

As ordens de compra para um determinado bem serão

executadas pela “Cabral Moncada Leilões” ao melhor

preço permitido por quaisquer outras ordens de compra

e licitações eventualmente recebidas para o mesmo bem.

b) Licitação Telefónica

Mediante solicitação dos potenciais compradores, recebida

com a antecedência mínima de três horas em relação ao

início da respectiva sessão, a “Cabral Moncada Leilões”

disponibiliza-se igualmente para efectuar as diligências

razoáveis para os contactar telefonicamente, por forma a

permitir a sua participação, por essa via, na licitação de um

ou mais bens previamente determinados;

c) Licitação online

Nas plataformas online em que o leilão em causa tenha

sido disponibilizado pela “Cabral Moncada Leilões”,

poderá ainda ser possível, em acréscimo à submissão de

ordens de compra a que acima se fez referência, efectuar

licitações online no decurso do leilão.

d) Os serviços de execução de ordens de compra e de

licitação por telefone e online, referidos nas alíneas

anteriores, são prestados a título de cortesia aos

potenciais compradores que não possam estar presentes e

têm carácter confidencial e gratuito; a “Cabral Moncada

Leilões” efectuará todas as diligências razoáveis ao seu

alcance para a sua correcta e pontual execução; todavia,

nem a “Cabral Moncada Leilões” nem os seus

representantes, trabalhadores ou colaboradores poderão,

em caso algum, ser responsabilizados por qualquer erro ou

omissão, ainda que culposos, que eventualmente possa

ocorrer na sua execução; especificamente no caso de

ordens de compra e licitações online, aplica-se ainda o

disposto na secção D das presentes Condições Negociais.

ART. 7º - Evolução dos lances

Cabe ao pregoeiro decidir, com total poder

discricionário, o montante em que os lances evoluem na

licitação de cada bem, nunca podendo, porém, o

pregoeiro exceder 10% do valor do lance anterior, nem

qualquer lance ser inferior a € 10, excepto nos leilões

online.

ART. 8º - Preferência e resolução de dúvidas

a) A “Cabral Moncada Leilões” considera comprador

aquele que, por si ou representado por terceiro com

poderes para o acto, licitar e arrematar o bem pelo valor

mais alto, mas sem prejuízo da possibilidade de

exercício da preferência ou opção por entidades oficiais,

nos termos da legislação aplicável;

b) No caso de serem recebidas diversas ordens de

compra ou licitações online, de idêntico valor, para o

mesmo bem, prevalece a que primeiro tenha sido

registada na plataforma online da “Cabral Moncada

Leilões” www.cml.liveauctions.pt;

c) Cabe ao pregoeiro decidir, com total poder

discricionário, qualquer dúvida que ocorra, incluindo

retirar qualquer bem do leilão ou voltar a pôr o bem em

venda, devendo nesse caso recomeçar a licitação pelo

respectivo valor de base.

B.3. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO

ART. 9º - Comissão

a) O comprador obriga-se a pagar à “Cabral Moncada

Leilões” a quantia total devida pela venda do bem, ou

seja, o montante da arrematação acrescido de uma

comissão, a qual inclui IVA, aplicada por escalões:

até € 300 (inclusive) – 24,60%;

na parte que exceda € 300 e até € 1.000 (inclusive) –

22,14%;

na parte que exceda € 1.000 e até € 3.000 (inclusive) –

18,45%;

na parte que exceda € 3.000 e até € 20.000 (inclusive)

– 14,76%; 

na parte que exceda € 20.000 – 12,30%;

b) Se porém a compra for efectuada através de alguma

plataforma que não seja a plataforma online da “Cabral

Moncada Leilões” www.cml.liveauctions.pt o comprador

obriga-se a pagar à “Cabral Moncada Leilões” a quantia

total devida pela venda do bem, ou seja, o montante da

arrematação acrescido de uma comissão de 24,60%, a

qual inclui IVA;

c) Sem prejuízo do que antecede, nos casos excepcionais

devidamente assinalados no catálogo, poderá ainda ser

devido IVA sobre o montante da arrematação.

ART. 10º - Prazo de pagamento

O comprador obriga-se a proceder ao pagamento

referido no artigo anterior e a levantar o bem durante

os dez (10) dias seguintes à data da última sessão do

leilão, podendo ser exigido, no momento da

arrematação, um sinal de 30% do valor da mesma que

não esteja coberto por garantia. Decorrido o referido

prazo de dez (10) dias, a “Cabral Moncada Leilões”
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reserva-se o direito de cobrar juros à taxa legal para as

operações comerciais.

ART. 11º - Transferência de titularidade

A titularidade sobre o bem só se transfere para o

comprador depois de paga à “Cabral Moncada Leilões” a

quantia total da venda em numerário (até ao valor

máximo de € 2.500), cheque visado ou transferência

bancária. No caso de o pagamento se efectuar através de

cheque não visado, só se considera paga a quantia total

da venda depois de boa cobrança, independentemente

do bem poder estar já na posse do comprador.

Até à transferência de titularidade, nos termos previstos

no parágrafo anterior, o bem permanece propriedade do

vendedor.

ART. 12º - Condição para levantamento

O levantamento de qualquer bem só será autorizado

depois de paga a quantia total da venda.

ART. 13º - Responsabilidade pelo levantamento

O levantamento e transporte de um bem é da inteira

responsabilidade do comprador, considerando-se que

qualquer ajuda prestada pela “Cabral Moncada Leilões”,

seus representantes, trabalhadores ou colaboradores o é

a título de cortesia, não podendo decorrer qualquer tipo

de responsabilidade pelo facto. A eventual indicação de

empresa ou pessoa para o fazerem exclui, igualmente,

qualquer responsabilidade da “Cabral Moncada Leilões”,

seus representantes, trabalhadores ou colaboradores.

ART. 14º - Responsabilidade após prazo de

levantamento

Levantado o bem, ou decorrido o prazo de dez (10) dias

contados da data da última sessão do leilão sem que o

bem seja levantado pelo comprador, ficará este

responsável pela perda ou dano, incluindo furto ou

roubo, que possa ocorrer no bem. O comprador fica

igualmente responsável por todas as despesas de

remoção, armazenamento e/ou seguro do bem a que

haja lugar, nos termos do preçário em vigor.

ART. 15º - Responsabilidade da “Cabral Moncada

Leilões”

Qualquer perda ou dano, incluindo furto ou roubo,

tendo por objecto algum bem arrematado e não

levantado, que ocorra no prazo de dez (10) dias a que se

refere o artigo 10º, apenas confere ao comprador o

direito a receber quantia igual à paga até esse momento

pelo bem, não tendo direito a qualquer compensação,

indemnização ou juros.

ART. 16º - Consequências do não pagamento

Caso o comprador não proceda ao pagamento da

quantia total da venda no prazo de dez (10) dias

contados da data da última sessão do leilão, a “Cabral

Moncada Leilões” poderá, a todo o tempo, por si e em

representação do vendedor, e sem que o comprador

possa exigir quaisquer compensações ou indemnizações

por tal facto: 

a) intentar acção judicial de cobrança da quantia total

da venda;

b) notificar o comprador da anulação da venda, sem

prejuízo do direito da “Cabral Moncada Leilões” de

receber a comissão devida pelo comprador e da

consequente possibilidade de ser intentada acção

judicial para cobrança desta.

As alternativas que antecedem deverão ser entendidas

sem prejuízo de quaisquer outros direitos de que a

“Cabral Moncada Leilões” possa ser titular, incluindo o

direito de reclamar o pagamento de juros e das despesas

de remoção, armazenamento e/ou seguro do bem a que

haja lugar. De igual forma, o facto de a “Cabral Moncada

Leilões” optar inicialmente pela hipótese prevista em a)

deverá ser entendido sem prejuízo do direito de, a todo

o tempo, pôr termo a tal acção e anular a venda nos

termos previstos em b).

B.4. RESPONSABILIDADE DA “CABRAL MONCADA

LEILÕES”

ART. 17º - Responsabilidade pelas descrições

A “Cabral Moncada Leilões” responsabiliza-se pela

exactidão das descrições (entende-se como tal as

referências à época, ao estilo, ao autor, aos materiais e

ao estado de conservação) dos bens efectuadas nos seus

catálogos, sem prejuízo de as poder corrigir pública e

verbalmente até ao momento da venda.

ART. 18º - Estado de conservação e casos especiais

Todos os bens são vendidos no estado de conservação

em que se encontram, cabendo aos potenciais

compradores confirmar pessoalmente, através do prévio

exame do bem, a exactidão da descrição constante do

catálogo, designadamente no que diz respeito a

eventuais restauros, faltas ou defeitos que ali se

mencionem.

a) no caso de bens cuja constituição inclua mecanismos,

tais como relógios ou caixas de música, sempre que a

descrição do bem no catálogo não refira expressamente

a eventual “necessidade de conserto do mecanismo” ou

expressão equivalente, deve entender-se que o

mecanismo do bem se encontra em funcionamento;

b) nos casos previstos na alínea anterior, a

responsabilidade da “Cabral Moncada Leilões” restringe-

se ao mero funcionamento do mecanismo, e não ao seu

perfeito funcionamento, e cessa, em qualquer caso, no

momento do levantamento do bem pelo comprador;

c) a menção a assinaturas, nomes, iniciais, marcas ou

siglas existentes num bem e a sua mera transcrição

factual na respectiva descrição não significa a atribuição

de autoria pela “Cabral Moncada Leilões” a não ser nos

casos em que essa autoria seja expressamente assumida

no início da descrição.

ART. 19º - Vícios das descrições

Verificando-se a existência de discrepância relevante

(i.e., que implique significativa alteração do valor do

bem) entre a descrição e a realidade do bem no

momento da arrematação, pode o comprador, e só este,

durante o prazo de três anos contado da data da

arrematação, solicitar a devolução da quantia total da

venda mediante a restituição do bem, no estado de

conservação em que se encontrava no momento da

arrematação, não tendo, no entanto, direito a qualquer

compensação, indemnização ou juros.

ART. 20º - Ónus da prova

Incumbe ao comprador a demonstração da existência de

discrepância relevante entre a descrição e a realidade do

bem, nos termos e para os efeitos dos artigos anteriores.

ART. 21º - Peritagem de suporte

A “Cabral Moncada Leilões” poderá exigir ao comprador

reclamante a apresentação de uma exposição escrita

acompanhada por peritagem subscrita por perito

reconhecido no mercado nacional ou internacional, sem

prejuízo do direito que lhe assiste, em qualquer caso, e

a todo o tempo, de contrapor à peritagem apresentada

outra de valor equivalente.

ART. 22º - Fotografias

As fotografias ou representações do bem no catálogo

destinam-se, exclusivamente, à identificação do bem

sujeito a venda.

ART. 23º - Reivindicações de terceiros 

A “Cabral Moncada Leilões” não é responsável perante o

comprador por qualquer bem que, por facto imputável

ao vendedor ou a terceiro, venha a ser objecto de

reclamações ou reivindicações de terceiros e/ou

apreendido, a título provisório ou definitivo, pelas

autoridades competentes, independentemente da data

em que haja sido determinada ou efectivada a

respectiva reclamação, reivindicação ou apreensão, e da

natureza ou montante de quaisquer prejuízos, perdas ou

danos que para o comprador possam decorrer desse

facto, os quais deverão ser reclamados pelo comprador

directamente ao vendedor ou terceiro causador.

ART. 24º - Restrições à transmissão, exportação e

similares

A “Cabral Moncada Leilões” não é igualmente

responsável perante o comprador por qualquer bem que

venha a ser impedido de sair do país ou sujeito a

qualquer outro ónus, encargo ou restrição,

designadamente quanto à detenção, uso, fruição ou

transmissibilidade, incluindo ao abrigo da legislação de

protecção do património cultural, independentemente

da data em que haja sido efectivada a respectiva

classificação, inventariação ou arrolamento, e da

natureza ou montante de quaisquer prejuízos, perdas ou

danos que para o comprador possam decorrer desse

impedimento, os quais deverão ser reclamados pelo

comprador directamente ao vendedor ou terceiro

causador. De igual forma, constitui responsabilidade do

comprador informar-se sobre (e, se for o caso, obter)

quaisquer (i) licenças e outras formalidades ou

restrições à exportação, de Portugal para o país de

destino pretendido pelo comprador; e (ii) licenças e

outras formalidades ou restrições à importação no país

de destino pretendido pelo comprador – v.g.,

determinados países estabelecem restrições à

importação de bens incorporando elementos vegetais ou

animais.
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ART. 25º - Limitação de responsabilidade

Excepto em caso de dolo e sem prejuízo do seguro

legalmente obrigatório, a eventual responsabilidade da

“Cabral Moncada Leilões” perante o comprador fica, em

qualquer caso, limitada ao montante efectivamente

pago por este pela aquisição do bem.

C. CONDIÇÕES COMUNS A VENDEDORES E

COMPRADORES

ART. 1º - Independência

A “Cabral Moncada Leilões”, respectivos sócios ou

representantes legais ou cônjuges, ascendentes ou

descendentes dos mesmos, não actuam, em

circunstância alguma, em seu próprio nome como

vendedores ou compradores dos bens colocados em

leilão.

ART. 2º - Autorização de publicitação

O vendedor e o comprador autorizam expressamente a

“Cabral Moncada Leilões” a fotografar, publicar,

publicitar e utilizar, sob qualquer forma e a todo o

tempo, para fins comerciais, culturais, académicos ou

outros, relacionados ou não com a realização do leilão, a

imagem e a descrição de todos os bens que através dela

tenham sido colocados em leilão.

ART. 3º - Foro

Para a resolução de qualquer conflito entre as partes

sobre a interpretação ou validade do contrato, incluindo

as presentes Condições Negociais, bem como sobre a

execução e cumprimento do mesmo, será

exclusivamente competente o foro da comarca de

Lisboa.

D. CONDIÇÕES RELATIVAS AOS LEILÕES ONLINE E À

PARTICIPAÇÃO ONLINE EM LEILÕES PRESENCIAIS

As Condições Negociais antecedentes aplicam-se aos

leilões online e à participação online em leilões

presenciais, com as seguintes adaptações e

modificações, decorrentes da sua especificidade:

ART. 1º - Plataformas

A “Cabral Moncada Leilões” organiza leilões

exclusivamente online, no sítio Internet / website da

“Cabral Moncada Leilões”, em www.cml.pt – adiante a

“Plataforma CML online www.cml.pt”.

A “Cabral Moncada Leilões” permite ainda a participação

online (incluindo a emissão de ordens de compra e a

licitação) nos respectivos leilões presenciais, através da

sua Plataforma CML presencial www.cml.liveauctions; e

noutras plataformas  geridas por terceiros – adiante as

“Plataformas de Terceiros”.

ART. 2º - Catálogo dos leilões online

Os catálogos com as imagens e as descrições de todos e

cada um dos bens que integram os leilões online apenas

estão disponíveis em versão digital na Plataforma CML

online www.cml.pt.

ART. 3º - Registo online

a) Para poder emitir ordens de compra e licitar num

leilão online, o potencial comprador deverá ser maior de

idade e registar-se antecipadamente na Plataforma CML

online www.cml.pt, preenchendo obrigatoriamente os

campos de onde constem o seu nome, morada, número

de contribuinte, contacto telefónico e email e

declarando conhecer e aceitar as presentes Condições

Negociais;

b) Para poder emitir ordens de compra e licitar online

num leilão presencial, o potencial comprador deverá

registar-se antecipadamente na Plataforma CML

presencial www.cml.liveauctions ou noutras

“Plataformas de Terceiros” – em que o leilão em causa

tenha sido disponibilizado pela “Cabral Moncada

Leilões”, cumprindo as regras e vinculando-se aos termos

e condições de tal plataforma. Ao fazê-lo e emitir ordens

de compra e/ou licitar num leilão presencial da “Cabral

Moncada Leilões”, o potencial comprador aceita ainda

vincular-se às presentes Condições Negociais, que

prevalecerão, em caso de contradição, sobre os termos e

condições de tal plataforma;

c) A palavra-passe escolhida e demais meios de

autenticação aquando do registo na Plataforma CML

presencial www.cml.liveauctions ou na Plataforma CML

online www.cml.pt ou noutras plataformas geridas por

terceiros deverão ser mantidos confidenciais pelo

potencial comprador, responsabilizando-se este por

qualquer acesso não autorizado à respectiva conta;

d) A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se o direito de

cancelar ou suspender o registo de quem não tiver

pontualmente cumprido obrigações, designadamente de

pagamento e levantamento de um ou mais bens, em

leilões anteriores.

ART. 4º - Ordens de compra e licitações nos leilões

online

a) Nos leilões online da “Cabral Moncada Leilões” só

serão aceites ordens de compra e licitações online

através da Plataforma CML online www.cml.pt, devendo

o licitante e potencial comprador registar-se nos termos

da alínea a) do artigo anterior;

b) Só serão aceites ordens de compra e licitações de

valor igual ou superior ao valor de base de cada bem;

c) As ordens de compra online para um determinado

bem serão automaticamente executadas pela “Cabral

Moncada Leilões” ao melhor preço permitido por

quaisquer outras ordens de compra ou licitações online

eventualmente recebidas para o mesmo bem;

d) Os incrementos dos lances online não excederão em

nenhum caso 10% do valor da ordem de compra

precedente;

e) As ordens de compra e licitações online recebidas e

aceites pela “Cabral Moncada Leilões” são confidenciais;

f) O licitante e potencial comprador aceita que as suas

ordens de compra e licitações na Plataforma CML

online www.cml.pt, uma vez aceites, são definitivas e

não podem, por qualquer meio, ser anuladas ou

revogadas até ao termo do prazo em que decorra o

leilão em causa.

ART. 5º - Pagamento e levantamento nos leilões

online

a) O comprador online obriga-se a pagar à “Cabral

Moncada Leilões” a quantia total devida pela venda do

bem, ou seja, o montante da arrematação, acrescido de

uma comissão, a qual inclui IVA, aplicada por escalões:

até € 300 (inclusive) – 24,60%;

na parte que exceda € 300 e até € 1.000 (inclusive) –

22,14%;

na parte que exceda € 1.000 e até € 3.000 (inclusive) –

18,45%;

na parte que exceda € 3.000 e até € 20.000 (inclusive)

– 14,76%; 

na parte que exceda € 20.000 – 12,30%;

b) Nos casos excepcionais devidamente assinalados no

catálogo, poderá ainda ser devido IVA sobre o montante

da arrematação;

c) O comprador online obriga-se a proceder ao

pagamento referido nas alíneas anteriores e a levantar o

bem durante os dez (10) dias seguintes ao termo do leilão;

d) O pagamento poderá ser efectuado através de

numerário (até ao valor máximo de € 2.500),

multibanco, transferência bancária ou cheque visado; no

caso de o pagamento se efectuar através de cheque não

visado, só se considera paga a quantia total da venda

depois de boa cobrança, independentemente do bem

poder estar já na posse do comprador;

e) A titularidade sobre o bem só se transfere para o

comprador depois de paga à “Cabral Moncada Leilões” a

quantia total de venda; até à transferência de

titularidade, o bem permanece propriedade do

vendedor;

f) Decorrido o referido prazo de dez (10) dias sem que o

pagamento devido tenha sido efectuado, a “Cabral

Moncada Leilões” reserva-se o direito de intentar acção

ou anular a venda, aplicando-se o art.º 16.º das

presentes Condições Negociais, para o qual se remete;

g) O levantamento e transporte de um bem é da inteira

responsabilidade do comprador, considerando-se que

qualquer ajuda prestada pela “Cabral Moncada Leilões”,

seus representantes, trabalhadores ou colaboradores o é

a título de cortesia, não podendo decorrer qualquer tipo

de responsabilidade pelo facto. A eventual indicação de

empresa ou pessoa para o fazerem exclui, igualmente,

qualquer responsabilidade da “Cabral Moncada Leilões”,

seus representantes, trabalhadores ou colaboradores.

h) As regras previstas no presente artigo são

exclusivamente aplicáveis aos leilões online. Em caso de

licitação e compra online em leilões presenciais,

aplicam-se as regras destes últimos, tal como constantes

das Secções antecedentes.

ART. 6º - Inexistência do direito de livre resolução

O comprador online em leilões online ou presenciais

reconhece que, por ter efectuado uma compra em leilão,

não beneficia do direito de livre resolução do contrato

previsto na legislação que regula os contratos

celebrados à distância.
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ART. 7º - Responsabilidade

a) A Plataforma CML presencial www.cml.liveauctions

e a Plataforma CML online www.cml.pt operam, em

todas as fases (incluindo, sem limitar, registo, acesso

à conta por parte de utilizadores registados, gestão de

ordens de compra e licitações, determinação da

licitação vencedora e comunicação com os

utilizadores registados) de forma totalmente

automatizada. As Plataformas de Terceiros operam

igualmente de forma pelo menos parcialmente

automatizada. Podem ocorrer períodos de

indisponibilidade nas referidas Plataforma CML online

www.cml.pt e Plataforma CML presencial

www.cml.liveauctions e, bem assim, nas Plataformas

de Terceiros e/ou problemas e erros de funcionamento

das mesmas, os quais podem ser causados por

múltiplos factores, incluindo, designadamente,

problemas de ligação à Internet, sobrecarga, vírus e

ataques informáticos e inconsistências e erros de

programação – adiante os “Problemas de

Funcionamento da Plataforma”;

b) No caso dos leilões online, os Problemas de

Funcionamento da Plataforma CML online

www.cml.pt podem comprometer a realização de um

ou mais leilões online ou afectar, dentro de

determinado leilão, um ou mais lotes; de igual forma,

os Problemas de Funcionamento da Plataforma podem

afectar a generalidade dos utilizadores, um grupo de

utilizadores ou apenas determinado utilizador em

concreto, que pode, designadamente, não se

conseguir registar, não conseguir aceder à respectiva

conta, não conseguir colocar uma ordem de compra ou

uma licitação, colocar uma ordem compra ou uma

licitação que não venha a ser tida em consideração ou

não receber determinadas comunicações (por exemplo

de licitação ultrapassada) ou receber comunicações

erradas;

c) No caso dos leilões presenciais, os Problemas de

Funcionamento da Plataforma CML presencial

www.cml.liveauctions ou de uma Plataforma de

Terceiros podem levar a que um ou mais utilizadores

não se consigam registar, não consigam aceder à

respectiva conta, não consigam colocar ordens de

compra ou licitações, coloquem uma ordem de compra

ou uma licitação que não venha a ser tida em

consideração ou não recebam determinadas

comunicações (por exemplo de licitação ultrapassada)

ou recebam comunicações erradas. Assim, sempre que

um potencial comprador pretenda certificar-se da

efectiva licitação de determinado ou de determinados

bens, deverá comparecer e licitar pessoalmente no

respectivo leilão, considerando a “Cabral Moncada

Leilões” que a presença do potencial comprador é, em

qualquer caso, a forma mais adequada de salvaguardar

os seus interesses;

d) Nem a “Cabral Moncada Leilões”, nem os seus

representantes, trabalhadores ou colaboradores

poderão, em caso algum, ser responsabilizados por

quaisquer Problemas de Funcionamento das

Plataformas;

e) No caso de se verificar um Problema de

Funcionamento da Plataforma CML online

www.cml.pt, a “Cabral Moncada Leilões” poderá, mas

não se encontra obrigada a, repetir o leilão online

afectado ou recolocar os bens afectados em novo

leilão presencial ou online. No caso de se verificar um

Problema de Funcionamento da Plataforma CML

presencial www.cml.liveauctions ou de uma

Plataforma de Terceiros num leilão presencial, caberá

ao pregoeiro decidir, com total poder discricionário,

qualquer dúvida que ocorra.

IMPORTANTE

PREVENÇÃO E COMBATE AO BRANQUEAMENTO

DE CAPITAIS E AO FINANCIAMENTO DO

TERRORISMO

Nos termos da Lei nº 83/2017, de 18 de Agosto, e do

Regulamento (EU) nº 314/2018, de 25 de Maio, a

“Cabral Moncada Leilões” está sujeita ao cumprimento

dos deveres gerais de PCBC/FT. O dever de

identificação e diligência (art. 23º e segs. da Lei e art.

5º do Regulamento) é exigível para o estabelecimento

de relações de negócio, bem como para a realização de

transacções ocasionais de montante igual ou superior

a € 15.000, independentemente da forma de

pagamento e de a transacção ser realizada através de

uma única operação ou de várias operações

aparentemente realizadas entre si.

REGULAMENTO GERAL DE PROTECÇÃO DE DADOS

– RGPD

Nos termos e para os efeitos do RGPD e conforme a

Política de Privacidade a que está adstrita, e para que

se remete, a “Cabral Moncada Leilões” compromete-se

a tratar os dados pessoais de forma lícita, com

respeito pelo princípio da boa-fé e com absoluta

confidencialidade, garantindo que os dados pessoais

recolhidos são adequados, pertinentes e não

excessivos relativamente às finalidades para que são

recolhidos e tratados.

REGIME JURÍDICO DA OURIVESARIA E DAS

CONTRASTARIAS – Lei nº 98/2015, de 18.8.2015 e

Dec. Lei nº 44/2016 de 17.8.2016

Todos e cada um dos bens constituídos por metais

preciosos, colocados em venda pela “Cabral Moncada

Leilões”, observam o disposto no referido diploma e

respectivo regulamento, encontrando-se devidamente

contrastados sempre que tal é legalmente exigível.

CITES - CONVENÇÃO SOBRE O COMÉRCIO

INTERNACIONAL DAS ESPÉCIES DE FAUNA E

FLORA SELVAGENS AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO

Todos e cada um dos bens incorporando materiais de

espécies da fauna e flora selvagens protegidas,

colocados em venda pela “Cabral Moncada Leilões”,

foram previamente certificados em conformidade com

as disposições da CITES. Nos termos da legislação

aplicável, o respectivo comprador deverá solicitar o

novo registo em seu nome junto da autoridade

competente.

INFORMAÇÃO PRESTADA NOS TERMOS DA LEI N.º

144/2015, DE 8 DE SETEMBRO (ENTIDADES DE

RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS DE

CONSUMO)

Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma

Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de

consumo:

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de

Lisboa

http://www.centroarbitragemlisboa.pt/ 

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do

Vale do Ave/Tribunal Arbitral

http://www.triave.pt/ 

CIAB – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem

de Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo)

http://www.ciab.pt/pt/ 

CNIACC – Centro Nacional de Informação e

Arbitragem de Conflitos de Consumo

https://www.cniacc.pt/pt/

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do

Distrito de Coimbra

http://www.centrodearbitragemdecoimbra.com 

Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de

Conflitos de Consumo do Algarve

http://www.consumoalgarve.pt 

Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do

Porto

http://www.cicap.pt 

Mais informações em Direcção-Geral do Consumidor

https://www.consumidor.gov.pt/

Novembro 2020
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PREPARADO PARA LICITAR ONLINE?

REGISTE-SE EM www.cml.liveauctions.pt
Através da nossa plataforma dedicada – em que se deve registar previamente, 

ainda que já esteja registado nos nossos leilões online – poderá acompanhar 

este leilão presencial e licitar em directo, sem qualquer agravamento 

de custos relativamente às formas tradicionais.

LICITE ONDE QUISER
É cada vez mais fácil participar nos nossos leilões. Veja os leilões que estão a decorrer,

pesquise lotes, assista aos nossos leilões presenciais e licite a partir do seu telemóvel. 
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
De segunda a sexta-feira, das 10h00 às 19h00
(de acordo com as restrições em vigor)

VENDA DE BENS EM LEILãO

AVALIAçãO INFORMAL / MARCAçÕES  
213 954 781 - info@cml.pt

A avaliação informal de bens para efeitos da sua 
colocação em leilão é um serviço prestado gratuitamente
e sem compromisso.  
As marcações deverão ser efectuadas previamente,
com a possível antecedência, ficando sujeitas à 
ordem por que forem recebidas.

AVALIAçãO FORMAL / MARCAçÕES  
213 954 781 - info@cml.pt

A Cabral Moncada Leilões assegura um serviço
permanente de avaliação formal de bens,
designadamente para efeitos de partilha, de seguro,
de venda em leilão, de actualização de activos
patrimoniais, etc.
Para obter informação mais detalhada sobre os
ser viços de avaliações prestados, respectivas
condições, tabela de honorários em vigor, etc.,
consulte o “Guia do Cliente”.

COMPRA DE BENS EM LEILãO

Presencialmente
Necessário preencher e assinar o impresso próprio;
ser-lhe-á entregue uma raquete numerada com que
deverá licitar.
Através de ordem de compra
Necessário preencher e assinar o impresso próprio 
(disponível em www.cml.pt) pelo menos três horas

antes do início da respectiva sessão. O pregoeiro
licitará e adquirirá pelo interessado o bem ou bens
indicados pelo mais baixo valor que lhe for possível,
não excedendo o valor máximo que para os mesmos
tenha sido especificado. 
Por telefone
Necessário preencher e assinar o impresso próprio 
(disponível em www.cml.pt) pelo menos três horas
antes do início da respectiva sessão. A CABRAL
MONCADA LEILÕES disponibiliza-se igualmente para
efectuar as diligências necessárias para os contactar
telefonicamente, de forma a permitir a sua participação
por essa via na licitação de um bem ou bens
determinados.
Online
Através da Plataforma www.cml.liveauctions.pt

TESOURARIA - COMPRADORES
Rosário  Azevedo / Helena Bairrão Oleiro /
Alexandra Gameiro / Maria Guimarães da Silva -
tc@cml.pt

TESOURARIA - VENDEDORES
Dulce Quaresma / Diogo Wagner de Alvim / Maria
Guimarães da Silva - tvf@cml.pt

SHIPPING SUPPORT

Clara Ferraz / Pedro Brum da Silveira 

- shipping@cml.pt

RESULTADOS DOS LEILÕES estão disponíveis em

www.cml.pt. 
Pagamento e levantamento de lotes adquiridos: 
deverão ser efectuados pelo comprador nos 10 dias
seguintes à data da compra; o respectivo 
levantamento poderá ser efectuado imediatamente
após o final do leilão e diariamente durante 
o horário de expediente. 

Informações Gerais
Leilões Presenciais

Sociedade Comercial de Leilões “O Pregão”, Lda.
Rua Miguel Lupi, 12 A/D • 1200-725 Lisboa • Portugal

Tel:(+351) 213 954 781 • Fax: (+351) 213 955 115
info@cml.pt • www.cml.pt

PESSOA COLECTIVA 503 556 858 • MATRICULADA NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
COMERCIAL SOB O MESMO NúMERO • CAPITAL SOCIAL DE 120.000 EUROS

TITULAR DE AUTORIzAçãO DGAE PARA O ExERCíCIO DA ACTIVIDADE LEILOEIRA DE 23.11.2015 
TITULAR DA APÓLICE DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL HISCOx € 200.000 Nº 2503667

REPRESENTANTES LEGAIS: MIGUEL CABRAL DE MONCADA - NIF 153528362 • PEDRO MARIA DE ALVIM - NIF 180311336

Seguramos os bens que nos são
confiados numa companhia 

e numa corretora de referência,
especializadas em seguros de arte

                                                                                                    

   

       
     

    
   

s

                                                                                                    

   

       
     

    
   

s

Contacto directo: José de Bragança
jbraganca@villasboas.pt, 91 70776 76

PRÓXIMOS LEILõES

LEILÃO PRESENCIAL 215
Antiguidades e Obras de Arte

Moderna e Contemporânea 

28 de Março de 2022

LEILõES ONLINE

Regularidade Semanal

Carácter Temático

www.cml.pt  
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GUIA DO CLIENTE

APRESENTAÇÃO

Fundada em 1996, e sediada no centro de Lisboa, a Sociedade
Comercial de Leilões “O Pregão”, Lda, comercialmente
designada por CABRAL MONCADA LEILÕES, é uma empresa
portuguesa especializada em ANTIGUIDADES E OBRAS DE
ARTE e ARTE MODERNA E CONTEMPORÂNEA, desenvolvendo
a sua actividade em duas áreas principais: LEILÕES -
PRESENCIAIS E ONLINE - e AVALIAÇÕES; e duas
complementares: PERITAGENS e CONSULTADORIA.

Sujeita a sua actividade ao disposto no Decreto-Lei 
n.º 155/2015, que estabelece o regime jurídico da actividade
leiloeira, e às suas CONDIÇÕES NEGOCIAIS, disponíveis em
todos os seus catálogos e no seu website www.cml.pt. 

É titular de autorização DGAE para o exercício da actividade
leiloeira de 23.11.2015 e da apólice de seguro de
responsabilidade civil Hiscox € 200.000 nº 2503667. É
administrada pelos seus sócios Miguel Cabral de Moncada e
Pedro Maria de Alvim.

MISSÃO E VALORES

VALORIZAR O PATRIMÓNIO CULTURAL MÓVEL
APROXIMANDO O MERCADO DE ARTE À ACADEMIA
Uma empresa de referência no mercado de arte em
Portugal

Apostados desde o início na profissionalização, na
credibilização e na responsabilização do Mercado de Arte
em Portugal, sempre acreditámos que é possível e desejável
que existam empresas de sucesso económico nesta área e que
esse sucesso não é de forma alguma incompatível com
isenção, exigência cultural, rigor e seriedade.

Pelo contrário, o dinamismo de empresas comerciais isentas e
culturalmente exigentes no mercado de arte, como a CABRAL
MONCADA LEILÕES tem procurado ser, em proximidade e
até em parceria com universidades, academias, museus e
outras instituições e agentes culturais, tem contribuído
decisivamente não só para esbater o afastamento
tradicionalmente existente entre o mundo comercial e
empresarial e o mundo cultural e académico, mas também
para a valorização, a divulgação e a preservação do Património
Cultural Móvel, não só no segmento das Antiguidades e Obras
de Arte ditas clássicas mas também, e crescentemente, na área
dedicada às obras de Arte Moderna e Contemporânea.

Na CABRAL MONCADA LEILÕES valorizamos em
primeira linha:
SENTIDO DE RESPONSABILIDADE – reflectido na isenção,
na eficácia e no empenhamento de todos os Colaboradores,
em todos os momentos;
COMPETÊNCIA – reflectida na preocupação pelo
conhecimento técnico, pela exigência e pelo rigor, em
todas as vertentes;
INTEGRIDADE – quer na estrita observância da legislação
vigente e das melhores e mais exigentes práticas
nacionais e internacionais do mercado de arte, quer na
postura assumida interna e externamente: transparência,
correcção, lealdade.

• É nossa convicção de que o leilão público de obras de arte,
tal como o entendemos e praticamos – em ambiente de livre

concorrência, com ampla divulgação nacional e internacional,
sujeito a regras claras e escritas, com descrições rigorosas dos
bens em venda e dos seus preços de partida, formalizados
através de contratos escritos e assinados pelas partes – é a
forma mais segura, mais eficiente e mais transparente de
vender e valorizar na justa medida uma obra de arte;
• Não adquirindo nem podendo adquirir bens para si própria,
não vendendo nem podendo vender bens próprios, nem em
leilão nem fora deles, nem directa nem indirectamente, a
CABRAL MONCADA LEILÕES, que actua sempre e apenas
por conta de terceiros, que contratualmente representa,
continua a acreditar que é essa a única forma – hoje
felizmente legalmente consagrada – de anular o crónico
conflito de interesses que desde sempre minou, em maior ou
menor grau, a credibilidade da generalidade dos agentes
intermediários e de assegurar um maior grau de isenção ao
sistema e uma maior credibilidade na formação dos preços no
mercado;
• Assumindo expressamente nas nossas Condições Negociais a
responsabilidade pela exactidão e rigor das descrições dos lotes
nos nossos catálogos e recorrendo por isso a um corpo
alargado e devidamente identificado de peritos prestigiados,
totalmente independentes e autónomos, nas várias áreas em
que se desenvolve a nossa actividade;
• Observando estritamente a legislação vigente e as
melhores e mais exigentes práticas nacionais e
internacionais do mercado de arte, a todo o tempo e a
todos os níveis, designadamente na realização dos seus
catálogos, dos seus leilões, independentemente da sua
natureza, presencial ou online, na divulgação pública dos seus
resultados, no rigor e na exactidão dos dados fornecidos e das
informações prestadas ao público e ao mercado;
• a CABRAL MONCADA LEILÕES proporciona em primeira
linha aos Vendedores e aos Compradores seus Clientes, e
através deles ao mercado de arte, entendido na sua
globalidade, um acrescido grau de confiança, que nos
permitiu crescer continuamente, atraindo, alargando e
fidelizando um número sempre crescente de Clientes,
tornando-nos uma empresa de referência no Mercado de
Arte em Portugal.

OBJECTIVOS

• Assegurar em todos os momentos uma postura consentânea
com as preocupações de fundo que nos norteiam e estar à
altura – no conteúdo e na imagem – do estatuto de empresa
de referência no Mercado de Arte em Portugal que o
próprio mercado nos reconhece;
• A prestação de um serviço irrepreensível e
personalizado a todos os nossos Clientes – antes, durante
e após a realização de cada leilão e de cada avaliação e em
todas as circunstâncias, dentro ou fora das nossas instalações
– uma preocupação que ditou a criação de um departamento
próprio para o efeito – Customer Care. Dirigido por um
director, visa coordenar, sistematizar e optimizar todas as
relações com os Clientes.
• Continuar a promover activamente, directa e
indirectamente, a correcta valorização das obras de arte e dos
bens culturais móveis, a sua divulgação e preservação,
designadamente através da realização e da publicação de
trabalhos de investigação cultural e artística em Portugal,
como temos vindo a fazer sistematicamente no âmbito da
SCRIBE, Produções Culturais Lda., empresa já hoje
reconhecida e prestigiada, participada desde a sua génese pela
CABRAL MONCADA LEILÕES.

SERVIÇOS

Para além dos seus próprios leilões, a CABRAL MONCADA
LEILÕES está preparada para organizar e realizar leilões
específicos / temáticos, de maior ou menor dimensão,
únicos ou periódicos, a solicitação das pessoas ou empresas
interessadas.

Paralelamente, a CABRAL MONCADA LEILÕES assegura
um serviço permanente de consultadoria, peritagem e
avaliação de bens, em particular antiguidades, mobiliário,
pintura, escultura e arte sacra, arte Lusíada, pratas, jóias e
moedas, porcelanas orientais e europeias, faianças,
tapeçarias, bronzes e metais, objectos de arte e de
decoração, relógios, armas, uniformes, arte tribal, vinhos,
brinquedos, livros, manuscritos, encadernações, gravuras,
etc., designadamente para efeitos de partilha, de seguro, de
venda em leilão, de actualização de activos patrimoniais, etc.

O presente GUIA DO CLIENTE constitui uma síntese
meramente informativa das CONDIÇÕES NEGOCIAIS em
vigor (para que se remete em www.cml.pt), e dos passos a
seguir para uma eventual venda ou compra em leilão. Nele
poderão ser obtidas respostas para as questões que mais
frequentemente nos são colocadas.

Nota preliminar: as CONDIÇÕES NEGOCIAIS aplicam-se a
todos os leilões organizados pela CABRAL MONCADA
LEILÕES sejam eles presenciais ou online; aos leilões
online e à participação online em leilões presenciais, as
referidas Condições Negociais são aplicáveis com as
adaptações e modificações decorrentes da sua especificidade
nelas expressamente previstas e para que se remete.

COMO VENDER BENS EM LEILÃO?

Avaliação informal de bens para efeitos da sua
colocação em leilão – gratuita*
Deverá simplesmente contactar a CABRAL MONCADA
LEILÕES e marcar uma data para o efeito.
A avaliação informal, a realizar nas instalações da
empresa, para um número necessariamente restrito de
bens, será apresentada sob a forma de Proposta de
Contrato; é gratuita e não implica qualquer obrigação de
colocação em leilão. *(Excepto vinhos).

Que fazer no caso de não poder trazer o bem consigo?
Se o bem for de difícil transporte ou muito frágil,
poderá, nos casos em que a CABRAL MONCADA LEILÕES
assim o entenda, ser feita uma estimativa provisória a partir
de uma boa fotografia do bem, com indicação das
respectivas dimensões e referência a eventuais marcas,
assinaturas ou quaisquer outras referências relevantes. Da
mesma forma, a avaliação, informal, é gratuita e não implica
qualquer obrigação de colocação em leilão.
           
Avaliação de bens em casa
A solicitação do interessado, e sempre que o entender
necessário ou conveniente, a CABRAL MONCADA
LEILÕES poderá fazer deslocar peritos seus à casa ou ao
local onde se encontrem os bens, para aí procederem à
respectiva avaliação informal para efeitos da sua
colocação em leilão. Tal como nos casos anteriores, a
avaliação, informal, é gratuita e não implica qualquer
obrigação de colocação em leilão.
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Avaliação formal de bens
Sempre que, porém, o interessado pretenda dispor de uma
avaliação formal, escrita e assinada – designadamente
para efeitos de partilhas, de seguro, de colocação em
leilão, de actualização de activos patrimoniais, ou
qualquer outra finalidade – e o solicite, a CABRAL
MONCADA LEILÕES poderá igualmente fazer deslocar
peritos seus para esse efeito à casa ou ao local onde se
encontrem os bens.

Neste caso, a marcação e as condições da avaliação
deverão ser estabelecidos previamente, sendo o custo da
avaliação, sobre a qual incide IVA, calculado por escalões,
da seguinte forma:

até € 50.000 – 2%
entre € 50.001 e € 100.000 – 1,75%
entre € 100.001 e € 500.000 – 1,5%
entre € 500.001 e € 1.000.000 – 1,25%
entre € 1.000.001 e € 1.500.000 – 1,00%
entre € 1.500.001 e € 2.000.000 – 0,75%
superior a € 2.000.001 – 0,50%

Notas:
1. Sempre que a CABRAL MONCADA LEILÕES entenda que
determinados bens, ou autorias, embora insusceptíveis de
peritagem são susceptíveis de avaliação, os respectivos valores
serão indicados sob reserva e a título necessariamente
indicativo; para efeitos do cálculo dos honorários tais valores
serão reduzidos, nesses casos, em 50%;
2. O custo da avaliação formal dos bens que
subsequentemente sejam colocados e vendidos em leilão será
deduzido ao montante devido pelo proprietário à CABRAL
MONCADA LEILÕES.

Independentemente da sua colocação em leilão, a
CABRAL MONCADA LEILÕES chama a atenção para a
conveniência de:
• Assegurar o seguro dos bens em causa, de preferência
através de uma companhia e de uma corretora de referência,
especializadas em seguros de arte;
• No caso de os bens estarem seguros, proceder à sua
actualização, e consequente revisão dos respectivos prémios;
• A CABRAL MONCADA LEILÕES recomenda para o efeito
a Hiscox / Villas-Boas ACP – Seguros de Arte (contacto
directo: José de Bragança, jbraganca@villasboas.pt,
917077676), junto de quem segura todos os bens que lhe
são confiados e com quem mantém uma parceria há mais
de dez anos, no âmbito da qual lhe prestarão toda a
assistência de que possa necessitar.

Que fazer em seguida?
Tomada a decisão de colocar o bem ou bens em leilão, a
CABRAL MONCADA LEILÕES informá-lo-á da data da
realização dos leilões subsequentes e das condições negociais
em vigor.

Do “Contrato de Prestação de Serviços para Colocação de
Bens à Venda em Leilão” a celebrar necessariamente entre
a CABRAL MONCADA LEILÕES e o vendedor
proprietário do bem constarão obrigatoriamente, para
além das Condições Negociais inerentes ao vendedor,
a identificação completa, civil e fiscal deste, a
identificação e a descrição de todos e cada um dos
bens, a comissão e taxas devidas e o preço mínimo de
venda acordado pelas partes.
O preço mínimo de venda acordado pelas partes,
também designado por reserva, corresponderá ao valor
estipulado pela avaliação efectuada; o mesmo valor
constará expressamente no correspondente catálogo.

(Preço mínimo de venda acordado pelas partes no
contrato / reserva = valor de base de licitação para
leilão, no catálogo).

Encargos sobre o vendedor
Comissão* variável em função do montante da venda
Seguro** Hiscox / Villas-Boas ACP ............... 1% sobre o valor da
reserva, incluindo bens não vendidos
Despesas administrativas
Leilões presenciais: ....................................... € 10,00 por
bem, incluindo bens não vendidos
Leilões online ................................................ € 2,00 por
bem, incluindo bens não vendidos
Fotografias no catálogo*** variável em função da dimensão
IVA ....... incide apenas sobre a comissão e demais serviços
prestados (não sobre o valor da arrematação)

DIREITOS DE AUTOR –Lei 24/2006**** quando o preço de
venda seja superior a € 3.000; % variável em função do valor, nos
termos da lei; no caso de o autor, os herdeiros do autor ou quem
validamente os representar solicitar tal pagamento à CABRAL
MONCADA LEILÕES antes de esta ter efectuado o pagamento
ao vendedor, o vendedor autoriza expressamente a CABRAL
MONCADA LEILÕES a deduzir do montante líquido que lhe
seria devido a quantia devida a título de direito de sequência.
* devida apenas em caso de venda do bem; incide sobre o preço de
venda atingido; a deduzir do montante da arrematação
** incide sobre o valor da reserva acordada 
*** Preçário: 1/1 pág. – € 120; ½ pág. – € 60; ¼ pág. – € 30
**** 4% sobre o preço de venda entre € 3.000 e € 50.000; 3 % entre
€ 50.000,01 e € 200.000; etc. 
o montante total da participação do autor em cada transacção não
pode exceder € 12.500,00

NOVO REGIME JURÍDICO DA OURIVESARIA E DAS
CONTRASTARIAS – Lei nº 98/2015, de 18.08.2015 e Dec. Lei
nº 44/2016 de 17.8.2016
Todos e cada um dos bens constituídos por metais preciosos,
colocados em venda pela CABRAL MONCADA LEILÕES,
observam o disposto no referido diploma e respectivo
regulamento, encontrando-se devidamente contrastados
sempre que tal é legalmente exigível.
Custos:
Certificado ou Declaração que seja necessário emitir por
Perito para efeitos da legalização do lote junto da Imprensa
Nacional - Casa da Moeda: € 10 (+ IVA)
Aposição de marcas pela IN-CM: as diversas taxas estão
previstas na Portaria 403-B/2015.

CERTIFICADO CITES – Convenção sobre o Comércio
Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens
Ameaçadas de Extinção
Todos e cada um dos bens incorporando materiais de espécies
da fauna e flora selvagens protegidas a colocar em venda pela
CABRAL MONCADA LEILÕES terão de ser previamente
certificados, em conformidade com as disposições da CITES,
pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.
Custos por certificado / por lote: 
Emissão do certificado pelo ICNF ....€ 31,40 (isento de IVA)
Administrativos ......................................€ 10 (+ IVA)

Quando recebe o vendedor a quantia da venda?
No caso de venda do bem, a CABRAL MONCADA
LEILÕES obriga-se a fornecer ao vendedor a conta de
venda no prazo de dez (10) dias a contar do
pagamento integral pelo comprador; o pagamento da
quantia da venda, deduzidas as comissões, serviços e
impostos devidos, ocorrerá no prazo de oito (8) dias
subsequente à disponibilização da conta de venda,
cabendo ao vendedor contactar a leiloeira para o efeito.

Considerando que o comprador deve efectuar o
pagamento no prazo de 10 dias a contar da data da última
sessão do leilão, é, por conseguinte, expectável (mas não
garantido, na medida em que dependente do pagamento
e levantamento do bem pelo comprador) que o
pagamento ao vendedor tenha lugar no prazo de 28 dias
a contar da data da última sessão do leilão.
Bens não vendidos em leilão (retirados); sua recolocação
em venda
Ao assinar o contrato o vendedor poderá autorizar
expressamente a recolocação em leilão dos bens não
vendidos com a seguinte redução: Leilões presenciais:
30%; Leilões online: 50%. Nesse caso, não serão devidas
despesas de armazenamento previstas no preçário em
vigor.

COMO COMPRAR BENS EM LEILÃO?

LEILÕES PRESENCIAIS

Antes do leilão presencial – Catálogo e exposição
O catálogo de cada leilão presencial está disponível em
www.cml.pt; a sua versão impressa pode ser obtida
directamente junto da CABRAL MONCADA LEILÕES.
Os bens que integram o leilão presencial ficam expostos ao
público, das 10h00 às 20h00, ao longo dos cinco dias que
antecedem a realização da primeira sessão. O período de
exposição inclui sempre um fim-de-semana de forma a facilitar
a visita a quem tem dificuldade em o fazer durante a semana.
No domingo é apenas das 15h00 às 20h00.

Calendário habitual das sessões dos leilões presenciais
Os leilões presenciais podem ter uma ou várias sessões,
distribuídas ao longo de uma ou de duas semanas. Todas as
sessões se realizam nas instalações da CABRAL MONCADA
LEILÕES com início às 19h30, terminando habitualmente
cerca das 23h00.
Acesso e licitação
É livre e gratuito o acesso à sala onde decorrem os leilões
presenciais, não havendo qualquer obrigatoriedade de licitar.
Sem falar já da clientela habitual, são bem-vindos todos os
interessados em presenciar um leilão pela primeira vez, bem
como todos aqueles que não tenham qualquer experiência de
licitação.
A CABRAL MONCADA LEILÕES terá todo o gosto em poder
prestar todas as informações e esclarecimentos que possam
ajudar o interessado a familiarizar-se com o funcionamento do
leilão e a efectuar nas melhores condições a arrematação
desejada.
É aconselhável estabelecer previamente o montante máximo
que está disposto a oferecer na licitação do bem que tem em
vista. Lembre-se de que terá de pagar também a comissão
devida pelo comprador e o IVA sobre ela incidente.

Como licitar?
Existem diversas formas de licitar e comprar bens nos leilões
presenciais: 
1) Licitação presencial;
2) Licitação através de ordem de compra;
3) Licitação através de pedido de licitação telefónica;
4) Licitação através da plataforma online própria da
CABRAL MONCADA LEILÕES 
www.cml.liveauctions.pt;
5) Licitação através de outras plataformas online onde o
leilão presencial tenha sido disponibilizado.

1. Licitação presencial
O interessado deverá registar-se à entrada das instalações da
CABRAL MONCADA LEILÕES bastando preencher e assinar o
impresso que lhe será fornecido para o efeito (nome, morada,
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telefone, nº do bilhete de identidade/passaporte, nº fiscal de
contribuinte; as Condições Negociais inerentes ao comprador
encontram-se reproduzidas no referido impresso); ser-lhe-á
entregue uma raquete numerada com que deverá licitar.
Para o fazer basta levantar e mostrar claramente ao pregoeiro a
raquete numerada que recebeu depois de se ter registado; o
pregoeiro aceitará a sua oferta logo que possa. Uma vez
terminada a licitação e arrematado o bem, o pregoeiro referirá
em voz alta o número da raquete que o arrematou e repetirá o
respectivo valor de venda, passando ao seguinte.

2. Licitação através de ordem de compra
a) Submetida através do impresso de ordem de compra
poderá ser obtido em www.cml.pt ou solicitado à CABRAL
MONCADA LEILÕES. Basta preencher, assinar e entregar o
referido impresso, pessoalmente, por e-mail ou por fax, pelo
menos três horas antes do início da respectiva sessão. O
pregoeiro licitará e adquirirá pelo interessado o bem ou bens
indicados pelo mais baixo valor que lhe for possível, não
excedendo o valor máximo que para os mesmos tenha sido
especificado;
b) Submetida através da plataforma online própria da
CABRAL MONCADA LEILÕES www.cml.liveauctions.pt
onde o leilão presencial tenha sido disponibilizado.
Para poder submeter as referidas ordens de compra via online, o
potencial comprador deverá registar-se antecipadamente em
www.cml.liveauctions.pt preenchendo obrigatoriamente os
campos de onde constem o seu nome, morada, número de
contribuinte, contacto telefónico e e-mail e declarando
conhecer e aceitar as Condições Negociais. Deverá manter
confidencial a password que escolheu no acto do registo e é
responsável pela sua utilização.)
c) As ordens de compra para um determinado bem serão
executadas pela “Cabral Moncada Leilões” ao melhor preço
permitido por quaisquer outras ordens de compra e licitações
eventualmente recebidas para o mesmo bem. 
d) No caso de serem recebidas diversas ordens de compra ou
licitações online, de idêntico valor, para o mesmo bem, prevalece
a que primeiro tenha sido registada na plataforma online da
“Cabral Moncada Leilões” www.cml.liveauctions.pt ;
e) Cabe ao pregoeiro decidir, com total poder discricionário,
qualquer dúvida que ocorra, incluindo retirar qualquer bem do
leilão ou voltar a pôr o bem em venda, devendo nesse caso
recomeçar a licitação pelo respectivo valor de base.
f) O serviço de execução de ordens de compra é prestado a título
de cortesia aos compradores que não possam estar presentes e
têm carácter confidencial e gratuito.

3. Licitação através de pedido de licitação telefónica
O impresso de pedido de licitação telefónica poderá ser
obtido em www.cml.pt ou solicitado à CABRAL MONCADA
LEILÕES. Basta preencher, assinar e entregar o referido
impresso, pessoalmente, por e-mail ou por fax, pelo menos três
horas antes do início da respectiva sessão. Será contactado
telefonicamente pela CABRAL MONCADA LEILÕES a partir da
sala onde decorre o leilão, em momento anterior à colocação em
praça do bem ou bens que pretende licitar, por forma a poder
acompanhar a respectiva licitação e transmitir a sua licitação em
directo a quem o estiver a acompanhar por telefone.
O serviço de licitação telefónica é prestado a título de cortesia
aos compradores que não possam estar presentes e têm carácter
confidencial e gratuito.

4. Licitação através da plataforma online própria da
CABRAL MONCADA LEILÕES www.cml.liveauctions.pt
Em acréscimo à submissão de ordens de compra a que atrás se
fez referência, é possível efectuar licitações online no decurso
do leilão presencial através da plataforma online própria da
CABRAL MONCADA LEILÕES www.cml.liveauctions.pt .Para
poder licitar online, o potencial comprador num leilão

presencial deverá registar-se antecipadamente em
www.cml.liveauctions.pt preenchendo obrigatoriamente os
campos de onde constem o seu nome, morada, número de
contribuinte, contacto telefónico e e-mail e declarando
conhecer e aceitar as Condições Negociais. O potencial
comprador online deverá manter confidencial a password que
escolheu no acto do registo e é responsável pela sua utilização.)
5. Licitação através de outras plataformas online onde o leilão
presencial tenha sido disponibilizado.
a)Nos termos determinados por cada uma dessas plataformas,
designadamente quanto ao registo;
b) Sendo a compra efectuada através de alguma plataforma que
não seja a plataforma online da “Cabral Moncada Leilões”
www.cml.liveauctions.pt o comprador obriga-se a pagar à
“Cabral Moncada Leilões” a quantia total devida pela venda do
bem, ou seja, o montante da arrematação acrescido de uma
comissão fixa de 24,60%, a qual inclui IVA;

LEILÕES ONLINE

Conforme referido no início do Guia do Cliente, as Condições
Negociais aplicam-se aos leilões online e à participação online
em leilões presenciais, com as adaptações e modificações,
decorrentes da sua especificidade, para que se remete.

Antes do leilão online
Os catálogos com as imagens e as descrições de todos e cada
um dos lotes que integram os leilões online estão disponíveis
em versão digital no website da CABRAL MONCADA
LEILÕES www.cml.pt 

Visualização e análise presencial dos bens 
Todos os bens que integram os leilões online estão disponíveis
para prévia visualização e análise presencial, sujeitas a marcação
prévia; podem igualmente ser prestadas informações sobre o
estado de conservação dos bens a pedido do potencial
comprador.

Como licitar nos leilões online? 
Registo e licitação nos leilões online – ordens de compra
Para poder licitar, o potencial comprador online deverá ser maior
de idade, registar-se antecipadamente no website da
CABRAL MONCADA LEILÕES www.cml.pt preenchendo
obrigatoriamente os campos de onde constem o seu nome,
morada, número de contribuinte, contacto telefónico e e-mail e
declarando conhecer e aceitar as Condições Negociais. 
O potencial comprador online deverá manter confidencial a
password que escolheu no acto do registo e é responsável pela
sua utilização.

Cancelamento e suspensão do registo
A CABRAL MONCADA LEILÕES reserva-se o direito de cancelar
ou suspender o registo de quem não tiver pontualmente
cumprido obrigações, designadamente de pagamento e
levantamento de um ou mais bens, em leilões anteriores

Irrevogabilidade e confidencialidade
As ordens de compra online recebidas durante a realização do
leilão online através do website da CABRAL MONCADA
LEILÕES www.cml.pt, uma vez aceites, são definitivas e não
podem ser anuladas ou revogadas; as ordens de compra online
recebidas e aceites pela CABRAL MONCADA LEILÕES são
confidenciais.

Valor mínimo e execução das ordens de compra
Para poder ser aceite, a ordem de compra (licitação) deverá ser de
valor igual ou superior ao valor de base de licitação de cada bem.
Se a sua ordem de compra (licitação) para determinado lote for
superior ao respectivo valor de base de licitação, a plataforma
incrementará gradual e automaticamente as licitações em

cumprimento da sua ordem de compra, por forma a garantir que
a mesma cobre quaisquer outras ordens de compra de valor
inferior à sua (até atingir o valor máximo por si indicado, o qual,
sendo confidencial, poderá todavia consultar a todo o tempo).
Nos casos em que sejam recebidas duas ordens de compra com o
mesmo valor, terá prioridade a que for recebida em primeiro
lugar. Se, em qualquer momento, o valor máximo estabelecido na
sua ordem de compra (licitação) for ultrapassado, receberá um e-
mail com essa informação. Poderá então, se o desejar, apresentar
uma nova ordem de compra (licitação) de valor superior.

Período de apresentação das ordens de compra 
(licitações)
As ordens de compra (licitações) podem ser submetidas na
plataforma online www.cml.pt desde o início do leilão até ao
encerramento da licitação de cada um dos lotes que o integram.
Evolução da licitação online
Os incrementos das licitações online não excederão em nenhum
caso 10% do valor da ordem de compra precedente; são
estabelecidos pela CABRAL MONCADA LEILÕES de acordo
com a seguinte tabela:

Intervalo de valores (€)             Evolução (€)
0 - 50                                            2
50 - 100                                        5
100 - 200                                      10
200 - 300                                      20
300 - 800                                      25
800 - 1.400                                   50
1.400 - 3.000                                100
3.000 - 8.000                               250
8.000 - 14.000                             500
14.000 - 30.000                           1.000
30.000 - 80.000                           2.500
Acima de 80.000                          5.000

Monitorização da licitação
Assim que inserir uma ordem de compra (licitação) num lote,
receberá, no écran, uma notificação que o informará se a mesma
é (ou não) a mais elevada. Se o valor máximo da sua ordem de
compra (licitação) for ultrapassado, receberá essa informação
por e-mail, e terá acesso a um “link” onde o poderá aumentar.
Aconselhamo-lo a acompanhar o processo de licitação dos seus
lotes enquanto durar o leilão, por forma a garantir que a sua
ordem de compra (licitação) é a mais elevada até ao seu
encerramento.
Termo do leilão
A licitação dos lotes encerrará, progressiva e sequencialmente,
com intervalos de 15 segundos entre cada lote, a partir da hora
prevista para o termo do leilão.
Todavia, nos casos em que seja recebida uma ordem de compra
(licitação) para determinado lote até três minutos antes da hora
do termo do leilão, a CABRAL MONCADA LEILÕES prolongará
automaticamente a licitação desse lote durante mais três
minutos, contados a partir da hora de apresentação da última
ordem de compra (licitação); e assim sucessivamente. O
encerramento da licitação de cada lote em concreto estará
indicado junto ao mesmo.
O prolongamento da hora de encerramento da licitação de
qualquer lote não afectará a dos lotes seguintes, o que poderá
resultar no encerramento dos mesmos fora da sua ordem
numérica.

Lotes ganhos
Se mantiver a sua posição de melhor licitador até ao
encerramento da licitação do(s) lote(s), receberá um e-mail, no
fim do leilão, com informação sobre a(s) sua(s) compra(s).
Inexistência do direito de livre resolução
O comprador online em leilões online ou presenciais reconhece
que, por ter efectuado uma compra em leilão, não beneficia do
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direito de livre resolução do contrato previsto na legislação que
regula os contratos celebrados à distância.

Responsabilidade
A plataforma online da CABRAL MONCADA LEILÕES
www.cml.pt opera, em todas as fases (designadamente
registo, acesso à conta por parte de utilizadores registados,
gestão de ordens de compra e licitações, determinação da
licitação vencedora e comunicação com os utilizadores
registados) de forma totalmente automatizada. 

Podem ocorrer períodos de indisponibilidade da
plataforma online da CABRAL MONCADA LEILÕES
www.cml.pt ou das Plataformas de Terceiros e/ou
problemas e erros de funcionamento das mesmas, os quais
podem ser causados por múltiplos factores, incluindo,
designadamente, problemas de ligação à Internet, sobrecarga,
vírus e ataques informáticos e inconsistências e erros de
programação. 

No caso dos leilões online, os problemas de funcionamento
da plataforma online da CABRAL MONCADA LEILÕES
www.cml.pt podem comprometer a realização de um ou mais
leilões online ou afectar, dentro de determinado leilão, um ou
mais lotes.

De igual forma, os problemas de funcionamento da plataforma
online da CABRAL MONCADA LEILÕES www.cml.pt podem
afectar a generalidade dos utilizadores, um grupo de utilizadores
ou apenas determinado utilizador em concreto, que pode,
designadamente, não se conseguir registar, não conseguir
aceder à respectiva conta, não conseguir colocar uma ordem de
compra ou uma licitação, colocar uma ordem compra ou uma
licitação que não venha a ser tida em consideração ou não
receber determinadas comunicações (por exemplo de licitação
ultrapassada) ou receber comunicações erradas.

Nem a CABRAL MONCADA LEILÕES nem os seus
representantes, trabalhadores ou colaboradores poderão,
em caso algum, ser responsabilizados por quaisquer
problemas de funcionamento da plataforma online da
CABRAL MONCADA LEILÕES www.cml.pt
No caso de se verificar um problema de funcionamento da
plataforma num leilão online, a CABRAL MONCADA
LEILÕES poderá, mas não se encontra obrigada a, repetir o
leilão afectado ou recolocar os bens afectados em novo leilão
presencial ou online.

DEPOIS DO LEILÃO – PRESENCIAL OU ONLINE

Se comprar um bem em leilão, presencial ou online, quais
as minhas obrigações?

1. Por cada lote, deverá pagar o montante total da venda,
isto é, o montante da arrematação (valor de martelo) a que
acresce a comissão do comprador, a qual incide por
escalões, acrescida de 23% de IVA:

2. Deverá levantar o bem.
Pagamento e levantamento de bens adquiridos:
Prazo: devem ser efectuados nos dez (10) dias seguintes à
data da compra; o levantamento de qualquer bem só será
autorizado depois de paga a quantia total da venda, nos termos
adiante referidos.
Forma: independentemente da nacionalidade do comprador
(sendo necessária a sua identificação completa), o pagamento
pode ser efectuado através de:

• Multibanco;
• Transferência bancária (deverão ser indicados o nº do leilão,
o nº do lote e o nº de licitação do cliente);
• Cheque visado (deverá ser emitido à ordem de Sociedade
Comercial de Leilões “O Pregão”, Lda.; as despesas a que haja lugar
são da responsabilidade do comprador);
• Numerário até € 3.000 (Nota: valores superiores a esse
montante deverão ser efectuados pelo comprador directamente nas
contas abaixo indicadas; não é aceite numerário para pagamento de
bens adquiridos nos leilões online);

Por favor note que não são aceites cartões de crédito.

LEILÕES PRESENCIAIS E LEILÕES ONLINE
Banco: Banco BPI, S.A. 
Nome da conta: Sociedade Comercial de Leilões “O Pregão”, Lda.
IBAN: PT 50 0010 0000 5034 1370 0014 2
SWIFT Code: BBPIPTPL

Posso comprar um lote retirado de leilão?
Bens retirados de um leilão por não terem sido licitados podem
ser vendidos posteriormente pelo valor de base, acrescido da
comissão e imposto devidos, nos termos do art. 9º das
Condições Negociais Relativas aos Compradores. Tais bens não
são negociáveis em nenhum caso.
Decorrido o referido prazo de dez (10) dias sem que o bem pago
tenha sido levantado pelo comprador, este ficará responsável
pelo pagamento das despesas de armazenamento, nos termos da
tabela em vigor:

CUSTOS DE ARMAZENAGEM DE LOTES ADQUIRIDOS todos
os leilões, presenciais e online

LEILÕES ONLINE – ADJUDICAÇÃO A TERCEIRO EM CASO
DE ATRASO NO PAGAMENTO
Decorrido o referido prazo de dez (10) dias sem que o
pagamento devido tenha sido efectuado, a CABRAL
MONCADA LEILÕES reserva-se o direito de vender o bem a
terceiro pelo seu valor de arrematação ou de o recolocar em
venda num leilão online, sem que o cliente comprador se possa
opor ou pedir qualquer indemnização.

IMPORTANTE

PREVENÇÃO E COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE
CAPITAIS E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
Nos termos da Lei nº 83/2017, de 18 de Agosto, e do Regulamento
nº 314/2018, de 25 de Maio, a CABRAL MONCADA LEILÕES
está sujeita ao cumprimento dos deveres gerais de PCBC/FT. O
dever de identificação e diligência (art. 23º e segs. da Lei e art. 5º
do Regulamento) é exigível para o estabelecimento de relações de
negócio, bem como para a realização de transacções ocasionais de
montante igual ou superior a € 15.000, independentemente da
forma de pagamento e de a transacção ser realizada através de
uma única operação ou de várias operações aparentemente
realizadas entre si.

REGULAMENTO GERAL DE PROTECÇÃO DE DADOS
Nos termos e para os efeitos do RGPD e conforme a Política de
Privacidade a que está adstrita, e para que se remete, a CABRAL
MONCADA LEILÕES compromete-se a tratar os dados pessoais
de forma lícita, com respeito pelo princípio da boa-fé e com
absoluta confidencialidade, garantindo que os dados pessoais
recolhidos são adequados, pertinentes e não excessivos
relativamente às finalidades para que são recolhidos e tratados.

CITES - CONVENÇÃO SOBRE O COMÉRCIO
INTERNACIONAL DAS ESPÉCIES DE FAUNA E FLORA
SELVAGENS AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO
Todos e cada um dos bens incorporando materiais de espécies da
fauna e flora selvagens protegidas, colocados em venda pela
CABRAL MONCADA LEILÕES, foram previamente certificados
em conformidade com as disposições da CITES. Nos termos da
legislação aplicável, o respectivo comprador deverá solicitar o
novo registo em seu nome junto da autoridade competente.

REGIME JURÍDICO DA OURIVESARIA E DAS
CONTRASTARIAS 
Nos termos da Lei nº 98/2015, de 18.8.2015, e Dec. Lei nº
44/2016 de 17.8.2016, todos e cada um dos bens constituídos
por metais preciosos, colocados em venda pela CABRAL
MONCADA LEILÕES, observam o disposto no referido diploma
e respectivo regulamento, encontrando-se devidamente
contrastados sempre que tal é legalmente exigível.

INFORMAÇÃO PRESTADA NOS TERMOS DA LEI 144/2015
(ENTIDADES DE RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS
DE CONSUMO) 
Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma Entidade
de Resolução Alternativa de Litígios de consumo:
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa 
- http://www.centroarbitragemlisboa.pt/
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do
Ave/Tribunal Arbitral
http://www.triave.pt/
CIAB – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de
Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo)
- http://www.ciab.pt/pt/
CNIACC – Centro Nacional de Informação e Arbitragem de
Conflitos de Consumo
- http://www.arbitragemdeconsumo.org/
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito
de Coimbra
- http://www.centrodearbitragemdecoimbra.com
Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de
Conflitos de Consumo do Algarve
- http://www.consumoalgarve.pt
Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto
- http://www.cicap.pt
Mais informações em Portal do Consumidor
www.consumidor.pt

A presente síntese tem natureza meramente informativa. Não
substitui nem dispensa a consulta das Condições Negociais em
vigor, reproduzidas nos Contratos, nos Impressos de Inscrição
para Licitação Presencial, de Ordem de Compra / Pedido de
Licitação Telefónica, publicadas em todos os catálogos da
CABRAL MONCADA LEILÕES e disponíveis no site
www.cml.pt.

Novembro 2020

até € 300 (inclusive) (20%) 24,60%,
IVA incluído

na parte que exceda € 300 
e até € 1.000 (inclusive)

(18%) 22,14%,
IVA incluído

na parte que exceda € 1.000 
e até € 3.000 (inclusive)

(15%) 18,45%, 
IVA incluído

na parte que exceda € 3.000 
e até € 20.000 (inclusive)

(12%) 14,76%, 
IVA incluído

na parte que exceda € 20.000 (10%) 12,30%, 
IVA incluído

Mobiliário/Objectos grandes Objectos pequenos

Até 30 dias Após o 30º dia Até 30 dias Após o 30º dia
Gratuito 30 € + 2 € por dia Gratuito 30 € + 1 € por dia

214_Pag Finais.qxp_183  02/12/21  12:13  Página 381



214_Pag Finais.qxp_183  02/12/21  12:13  Página 382



ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE 
MODERNA E CONTEMPORÂNEA
ANTIQUES AND WORKS OF ART 
MODERN AND CONTEMPORARY

13 DEZ 2021



 

ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE 
MODERNA E CONTEMPORÂNEA
ANTIQUES AND WORKS OF ART 
MODERN AND CONTEMPORARY

13 DEZ 2021

  

D
E

Z
E

M
B

R
O

 20
21

214

C
A

B
R

A
L M

O
N

C
A

D
A

 LE
ILÕ

E
S


	k1
	CML214_Capa

	Binder1
	CML214miolo
	1-15
	16-100
	101-191
	192-260


	k2
	CML214_Capa


