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IMPORTANTE TAMBORETE COM ARMAS REIS DE PORTUGAL MARCA INÍCIO DE 

TEMPORADA NA VERITAS 

 

Um importante tamborete em porcelana da China, Companhia das Índias, com Armas Reais 

de Portugal sobre a cruz da Ordem Militar de Cristo, vai à praça no primeiro leilão da 

temporada da VERITAS ART AUCTIONEERS.  

Fabricado no reinado Jiaqing, c. 1820, e atribuído a João VI (então Rei de Portugal e Brasil), 

este banco de jardim em forma de barril é um exemplar singular de uma das mais populares 

peças decorativas de tradição chinesa exportadas para o Ocidente.  

Também na categoria de Porcelanas, a VERITAS apresenta para venda um grande prato D. 

Luís Peregrino de Ataíde, um raro par de grandes potes com decoração a verde sobre preto 

e uma invulgar colecção de 55 chávenas com pires e 9 chávenas individuais com brasões 

de armas portugueses. 

Este primeiro leilão da temporada integra ainda um relevante núcleo de óleos naturalistas, 

onde se destacam "Barcos no Sado" de João Vaz, "Intimidades"/“A Melancia” de Carlos Reis 

e "Rivais", de Moura Girão. 

Os 492 lotes que compõem o catálogo deste leilão de Antiguidades e Obras de Arte, Pratas 

e Jóias podem ser vistos em www.veritasleiloes.com ou em exposição na Av. Elias Garcia, 

157A/B, em Lisboa, de 1 a 5 de Outubro (todos os dias das 10h00 às 21h00, sexta-feira e 

sábado até às 22h30). O leilão realiza-se, neste local, em duas sessões consecutivas, nos dias 

6 e 7 de Outubro, às 21h00. 

 

Para mais informações contactar: Catarina Alfaia // ca@veritasleiloes.com ou 217948000 

mailto:ca@veritasleiloes.com
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LOTES EM DESTAQUE 
 
Lote 105 

Vista de jardim com figuras galantes 

Painel de 290 azulejos 

Decoração a azul 

Portugal, 1º quartel do séc. XVIII 

(pequenas faltas e defeitos, azulejos posteriores) 

Nota: Semelhante a outros painéis de azulejos assinados pelo 

mestre P.M.P. 

145x419 cm 

€8.000-12.000 

 

Lote 179 

Grande prato D. Luís Peregrino de Ataíde 

Em porcelana da China 

Companhia das Índias 

Decoração policromada e dourada com brasão de armas 

ao centro, de D. Luís Peregrino de Ataíde, envolto em 

pavilhão de intrincada decoração com flores, folhas e 

enrolamentos e ladeado por touros 

Aba com frisos de flores e folhas intercalados por cartelas 

com máscaras (6º Serviço) 

Dinastia Qing, reinado Kangxi, c. 1720 

Bibliografia: Castro, Nuno de, "A Porcelana Chinesa ao 

Tempo do Império", p. 115. 

Diam.: 46,5 cm 

€20.000-25.000 

 

Lote 286 

Raro par de grandes potes 

Em porcelana da China 

Corpo em forma de balaústre e decoração a verde sobre 

negro representando enrolamentos vegetalistas, peónias e 

outras flores ao estilo Família Negra 

Pegas das tampas em forma de cães de foo a dourado 

China, séc. XIX 

(vários restauros) 

Alt.: 65 cm 

€30.000-40.000 

 

Lote 309 

Importante papeleira D. José 

Em pau-santo 

Com duas gavetas, dois gavetões e tampo de rebater 

Frente ondulada e cantos decorados por pilastras com 

entalhamentos vegetalistas, terminando em pés elevados 

com enrolamentos 

Fábrica com portinhola central, escaninhos e cinco gavetas, 

uma com compartimento secreto 

Frente de gavetas e ilhargas com molduras e ferragens da 

época em metal amarelo recortado 

Portugal, meados do séc. XVIII 

120x118x58 cm 

€30.000-40.000 

 

Lote 331 

Alves Cardoso (1883 –1930) 

Regresso a casa 

Óleo sobre tela 

Assinado e datado 27 

102x82 cm 

€40.000-60.000 

 

Lote 310 

Contador Indo-português 

Em teca com revestimento em sissó e rica decoração 

embutida em ébano e marfim descrevendo um padrão 

geométrico com círculos secantes, com pequenos losangos 

Corpo superior com doze gavetas simulando dezasseis e 

corpo inferior com duas gavetas e um gavetão 

Pernas esculpidas em forma de "Naginni" a terminar com pés 

em forma de cachorros/ leões 

Frente e ilhargas com pregaria aplicada e ferragens em 

metal dourado recortado 

Índia Portuguesa (possivelmente Goa), séc. XVIII 

134x98x72cm 

Nota: Exemplar semelhante no Museu Nacional de Arte 

Antiga. 

€55.000-65.000 

 

 

 

Lote 327  

Moura Girão (1840 –1916) 

"Rivais"  

Óleo sobre tela 

Assinado e datado 1898 

Exposições: Exposição Extraordinária do Grémio Artístico, nº 

76 do catálogo e Exposição do Grupo Leão, Sociedade 

Nacional de Belas-Artes, 5 de Julho de 1941, nº 124 do 

catálogo com a designação incorrecta de "Os Galos". 

195x120 cm 

Bibliografia: Corrêa, Manuel Nunes, "Moura Girão 1840-1916", 

pp. 60, 109, 110 e 111, estampas nº 25, 25A e 25 B. 

€60.000-80.000 

 

Lote 285 

Tamborete Armas Reais de Portugal assentes sobre cruz da 

Ordem Militar de Cristo 

Em porcelana da China 

Companhia das Índias 

De secção oitavada com decoração policromada 

representando, no topo e na base, friso de flores e folhas 

rodeado por contas em relevo 

Faces decoradas por treliças a dourado, duas com 

representação das armas reais de Portugal assentes sobre 

cruz da Ordem Militar de Cristo 

Dinastia Qing, reinado Jiaqing, c. 1820 

Bibliografia: Castro, Nuno de, "A Porcelana Chinesa ao 

Tempo do Império", p. 223. 

Alt.: 50 cm 

€75.000-100.000 

 

Lote 232 

Importante colecção de 55 chávenas com pires e 9 

chávenas individuais 

Com brasões de armas portugueses 

Em porcelana da China 

Companhia das Índias 

De diversos períodos compreendidos entre os séculos XVIII-

XIX 

Bibliografia: Campos e Souza, José de, "Loiça Brasonada"; 

Castro e Solla, Conde de, "Cerâmica Brasonada"; Castro, 

Nuno de, "A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império"; 

Santos, A. Varela, "Portugal na Porcelana da China - 500 

anos de Comércio". 

Preço sob consulta 

 

Lote 332 

João Vaz (1859 – 1931) 

"Barcos no Sado" 

Óleo sobre tela 

Assinado e datado 1885 

200x126 cm 

Bibliografia: Catálogo de exposição "João Vaz (1859-1931), 

Um Pintor do Naturalismo" Casa Museu Dr. Anastácio 

Gonçalves, p. 80. 

€120.000-180.000 

 

Lote 333 

Carlos Reis (1864 – 1940) 

"Intimidades"/ “A Melancia”  

Óleo sobre tela 

Assinado e datado 1916 

120x150 cm 

€150.000-200.000 


