
 Todas as peças presentes nesta Feira foram sujeitas a peritagem 
prévia por entidades idóneas e independentes, de reconhecida 
competência.

Todos os objectos são vendidos sob a responsabilidade exclusiva dos 
expositores que deverão dar certifi cados de autenticidade, caso os 
clientes o solicitem.

A descrição das peças reproduzidas neste catálogo é da exclusiva 
responsabilidade dos expositores.

 Piroga Grande
Cochim, Índia
Séculos XVI/XVII
Museu de Marinha
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A fundação da Real Fábrica da Cordoaria surge no seguimento do desenvolvimento indus-
trial estimulado por D. José I e o seu secretário de Estado do Reino, o Marquês de Pombal. 
Em 1775 D. José assina o diploma que dá início à construção de uma fábrica nacional de 
cordoaria, num amplo espaço de terrenos junto ao Tejo, em Lisboa, na Junqueira. Porém, é 
só em 1783 que se dão início às obras de construção da futura estrutura fabril, tendo estas 
fi cado concluídas em 1788. A Cordoaria Nacional rapidamente se impôs como uma unidade 
industrial complexa, essencial para o abastecimento cabos e enxárcias da Armada Real, e por 
isso mesmo, fi caria na dependência direta do Estado, que seria até ao fi nal o seu principal 
e único detentor e acionista, quer da produção, quer do saber e da técnica dos operários e 
servidores que aí trabalhavam. 
Entidade responsável pela produção das cartas, hidrográfi ca e militar, de Portugal e do seu 
Império, a Sociedade Real Marítima, Militar e Geográfi ca, criada em 1778 foi um centro de 
conhecimento marítimo e científi co, composto por professores e investigadores portugueses 
e estrangeiros. De facto, foi prevista a vinda de cientistas de outros países, com o objetivo 
de se construírem instrumentos matemáticos e físicos avançados, para serem colocados ao 
serviço da navegação e de outras atividades técnicas e científi cas. Um desses e técnicos contra-
tados foi Jacob Bernard Haas, inglês, construtor de instrumentos de matemática de precisão, 
contratado a 16 de Agosto de 1800. O edifício da Fábrica Nacional da Cordoaria, muito ca-
racterístico, pela sua vasta extensão de aproximadamente 394 m, passou a albergar a ofi cina 
deste artista, que em 1813 publicou um catálogo onde anunciava, entre outros instrumentos, 
uma máquina eléctrica.
A testemunhar a ductilidade do Edifício da Real Fábrica da Cordoaria, e das diversas activi-
dades que aí tiveram lugar, é de referir que o Instituto Superior Naval de Guerra se manteve 
numa das partes do edifício, que atualmente é ocupado pelo Gabinete Nacional de Segu-
rança, por um lado, e pelos arquivos da Marinha Portuguesa, numa outra ala, que têm à sua 
guarda a preservação de muitos milhares de documentos que resultaram das atividades do 
mar da comunidade portuguesa, nomeadamente da sua Marinha de Guerra. Este é assim um 
local com uma longa história, repleto de memórias, muito apropriado para acolher mais 
uma edição da Feira de Antiguidades da Associação Portuguesa de Antiquários, o que muito 
dignifi ca o edifício centenário da Marinha de Guerra Portuguesa.

Capitão-de-mar-e-guerra 

César Martinho Gusmão Reis Madeira

Diretor do Museu de Marinha

A REAL FÁBRICA DA CORDOARIA
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CARTA DA CIDADE E PORTO DE NAGASAKI
c. 1650
Inv. MM.05250

Esta pintura, do início do período Edo, representa o bloqueio do porto de Nagasáqui pelas 
autoridades japonesas entre 15 de agosto e 4 de setembro de 1647, com o propósito de 
impedir a saída dos navios portugueses “S. João” e “Santo André”. Estes navios transportavam 
uma embaixada portuguesa, enviada por D. João IV, com o objetivo de reatar as relações 
entre os dois países, estabelecidas em 1543 e interrompidas, por vontade japonesa, em 1639. 
A embaixada não teve êxito e o bloqueio foi levantado em 4 de setembro de 1647, o que 
permitiu a saída dos dois navios.

PIROGA GRANDE

Séculos XVI/XVII

Inv. MM.06260

Proveniente dos canais de Cochim (Índia), esta piroga apresenta elevada qualidade de 
construção, pouco habitual neste tipo de embarcações. A cruz decorativa poderá signifi car 
uma relação com a casa do bispo católico de Cochim, cuja diocese abrangia todo o sul da 

Índia, Coromandel e o Golfo de Bengala.

MUSEU DE MARINHA





É com enorme prazer, neste Ano Europeu do Património Cultural, que a Associação Portu-
guesa dos Antiquários leva uma vez mais a bom termo esta iniciativa. Nesta edição contamos 
com novas presenças nacionais e estrangeiras, aumentando assim a diversidade das peças 
disponíveis para mera fruição ou aquisição por parte de quem nos visita.
Agradecemos o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, Professor Dou-
tor Marcelo Rebelo de Sousa, que muito nos honra.
Salientamos, ainda, que contamos novamente com a presença do Museu Nacional de Arte 
Antiga e da Fundação Ricardo Espirito Santo Silva. É neste espírito de colaboração que nos 
move que destacamos duas instituições que são uma referência e uma marca da cultura por-
tuguesa.
 Não é um percurso fácil para uma associação com reduzidos meios, a não ser os humanos, 
que de forma empenhada e voluntária se dedicam a esta iniciativa. Neste contexto, é de 
realçar a generosa e importantíssima colaboração de estudiosos, peritos e conhecedores que, 
também de forma voluntária, disponibilizam o seu tempo, conhecimento e saber, asseguran-
do que as peças apresentadas vão ao encontro dos parâmetros de qualidade exigidos num 
evento desta natureza.
É também devido um particular agradecimento aos nossos patrocinadores, o Banco Portu-
guês de Investimento (BPI) e a Casa Agrícola Horta Osório, à Câmara Municipal de Lisboa 
e ao Turismo de Lisboa pelo seu apoio, bem como a todos os nossos colaboradores, com 
especial relevo para a Vera Morbey Affonso, pela sua incansável dedicação enquanto membro 
da comissão organizadora.
Há muito que a atividade de um antiquário não se cinge à mera transação comercial de ob-
jetos antigos. Hoje, a nossa área de atuação é ampla e abrangente, sendo inegável o nosso 
contributo para o que verdadeiramente constitui o traço distintivo de um país – a defesa do 
património e da cultura e a sua promoção. 
Contudo, subsistem várias difi culdades que importa ultrapassar. Continuamos com uma 
legislação atávica e desajustada da realidade, que nos impossibilita de concorrer em igual-
dade com os nossos congéneres europeus. Acreditamos que a breve trecho, e em trabalho 
conjunto com as tutelas responsáveis, conseguiremos o apoio e os direitos que a nossa ati-
vidade também merece. Não queremos mais nem menos! Queremos um modelo que seja 
nosso, respeitador de uma matriz cultural que é rica e abrangente e que, no mínimo, nos 
coloque num patamar mais competitivo face à realidade de outros agentes da comunidade 
europeia. Acreditamos que em tempos de modernização das instituições do Estado e de 
agilização dos procedimentos administrativos, possamos a breve trecho contar com polí-
ticas culturais e de mercado mais ágeis e inovadoras. Será este o nosso mote nos tempos 
que se avizinham.
À semelhança de outros países, fruto de políticas públicas que reconhecem o quanto esta 
atividade é diferenciadora e enriquecedora, também Portugal pode ser um ator com papel 
visível. Para tanto é necessário proporcionar condições de competitividade mais atrativas 
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para que os intervenientes nesta área, nacionais ou estrangeiros, possam aqui desenvolver a 
sua atividade em pleno e com a celeridade hoje exigível.
Estamos convictos de que a Associação Portuguesa dos Antiquários tem contribuído para 
o aprofundamento do conhecimento de todos quantos nos visitam neste encontro anual, 
assim como para o apreço e admiração com que outros povos olham para as nossas artes, 
muitas vezes em resultado do trabalho e do espirito aventureiro dos seus associados.
 Portugal tem arte de altíssima qualidade, em muitas áreas e em todos os períodos, que merece 
referência. É nesse sentido que continuaremos a empenhar-nos, convidando-o a visitar-nos 
neste ponto de encontro que é a Feira de Arte e Antiguidades – 2018, na Cordoaria Nacional.

José Sanina

Presidente da Direção da Associação Portuguesesa dos Antiquários



Promovida pela Associação Portuguesa de Antiquários, a Feira de Arte e Antiguidades de 
Lisboa é, desde o seu início, um relevante acontecimento cultural: colecionadores, simples 
curiosos, historiadores e investigadores, nacionais e internacionais, nela encontram um eclé-
tico conjunto de obras de arte abrangendo um amplo arco cronológico. 
A parceria estabelecida com o MNAA não é de hoje; os atributos do certame fazem com que 
esta se renove, ano após ano, promovendo a partilha de públicos e alargando, em paralelo, 
uma essencial rede de interesses comuns. Por natureza lugar de compras e de vendas, esta 
feira é também um espaço de troca de opiniões, de experiências, de conhecimento. É, de 
igual modo, um momento em que se discutem hipóteses porque surgem, naturalmente, per-
tinentes questões. 
A propósito do comércio da arte, não pode não ser aqui referida a última grande exposição 
do MNAA, «As Ilhas do Ouro Branco. Encomenda Artística na Madeira (séculos XV-XVI)», 
que deu a conhecer as riquíssimas encomendas das elites madeirenses – obras de pintura, 
escultura ou ourivesaria, provenientes da Flandres, do continente, do Oriente – durante o es-
plendor cultural proporcionado pelo ciclo económico do açúcar, conhecido, à época, como 
«ouro branco»; um património excecional procedente de uma interessantíssima teia de ne-
gócios, já então global. 
De uma longa lista de actividades programadas para 2018, não podemos deixar de mencio-
nar a próxima mostra do MNAA, «Do Tirar pelo Natural. Inquérito ao Retrato Português». 
Partindo de duas obras ímpares na História da Arte, não apenas nacional, mas internacional 
– os Painéis de São Vicente, de Nuno Gonçalves, retrato coletivo primordial, e Do Tirar polo 
Natural, de Francisco de Holanda, o primeiro tratado europeu sobre retratística, de 1549 –, 
esta grande exposição cruza épocas históricas distintas (do século XV ao século XXI), abolin-
do estilos e categorias e propondo um olhar contemporâneo sobre o retrato realizado por 
artistas portugueses ou que fi zeram, em Portugal, o essencial da sua carreira. Das galerias de 
exposições temporárias, a mostra sai para as redes sociais do Museu, convocando os portu-
gueses a partilharem as suas imagens de família – pinturas, desenhos, esculturas, fotografi as, 
vídeos –, e a criarem, desta forma, uma multifacetada e inacabável galeria de retratos. 
Na Feira de Arte e Antiguidades de Lisboa, este «Inquérito ao Retrato Português» encontra-
rá, sem dúvida, um profícuo território de difusão do qual, seguramente, irão surgir novas 
perguntas.

António Filipe Pimentel

Director do MNAA
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No ano em que se celebra o 65.º aniversário da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, 
ganha particular relevo o convite que nos foi feito pela APA – Associação Portuguesa dos 
Antiquários, para, uma vez mais, participar activamente naquela que é a maior festa das an-
tiguidades em Portugal: a Feira de Arte e Antiguidades de Lisboa.
A este honroso convite juntou-se o pedido para umas breves palavras escritas, que fi cam 
como um alerta simbólico neste Ano Europeu do Património, dada a missão cultural e patri-
monial para a qual a FRESS foi criada.
A importância inquestionável que têm, por um lado, a “educação do gosto” e do olhar e a 
formação especializada e rigorosa em artes e ofícios, assegurando a transmissão de saberes 
tradicionais, e, por outro, a arte de saber conservar e restaurar o que é raro e belo, leva-nos 
a afi rmar que urge uma articulação mais profunda e profícua entre os centros produtores de 
conhecimento histórico e artístico – Universidades, Escolas e Museus – e os centros de pro-
dução artística, de peritagem e de conservação e restauro. 
É na investigação que se encontra o motor para melhor conhecer, divulgar e conservar os 
vários patrimónios: móvel, imóvel e imaterial. Mas é também certo que sem os profi ssionais 
do saber-fazer, o vazio se instalaria. 
Nos tempos que correm, é esse um dos grandes desafi os para prosseguir a afi rmação e reconheci-
mento do projecto abrangente que a Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva desenvolve junto 
da sociedade. O seu posicionamento já não pode limitar-se à formação de excelentes técnicos / 
artífi cies que têm preenchido e continuarão a preencher necessidades no mercado da manufac-
tura ou da conservação e restauro. Deve afi rmar-se igualmente na produção de conteúdos e na 
investigação em artes decorativas e ofícios artísticos acrescentando valor ao saber-fazer que não 
poderá ser mais, ou apenas, o resultado de uma extraordinária aprendizagem de “treino de mão”.
Assim, como corolário dos 65 anos de existência desta instituição, o objectivo maior vai 
precisamente para o estímulo à produção de conteúdos e à investigação, com realização de 
encontros sobre artes decorativas e sobre o património do saber-fazer, com a desejada cria-
ção de um Centro de Peritagem em Ofícios do Património e com o retomar da actividade do 
Centro de Estudos de Artes Decorativas.
Sabemos que, desta forma, estaremos também a privilegiar a nossa relação com os antiquá-
rios, com os coleccionadores, com os profi ssionais comprometidos com a continuidade de 
técnicas antigas e com a  manutenção da originalidade das obras de arte. 
Educar e treinar o olhar para o património, transmitir técnicas e assegurar perpetuidade são 
tarefas árduas e nelas estamos total e persistentemente empenhados.
Que este Ano Europeu do Património seja também de refl exão para unir esforços em torno 
deste mesmo objectivo.
Termino reiterando o agradecimento à direcção da APA, na pessoa de José Sanina, e endereçan-
do também o elogio pela organização exemplar desta Feira de Arte e Antiguidades de Lisboa a 
que já nos habituou.

Maria da Conceição Amaral
Administradora-Executiva da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva
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ANO EUROPEU DO PATRIMÓNIO: 
EDUCAR O GOSTO, O OLHAR E A MÃO 



 Sua Excelência O Ministro da Economia
Dr. Manuel Caldeira Cabral

Sua Excelência O Ministro da Cultura
Embaixador Luís Filipe Castro Mendes

Sua Excelência O Ministro da Defesa Nacional
Dr. José Azeredo Lopes

Sua Excelência O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
Dr. Fernando Medina

Sua Excelência O Chefe de Estado Maior da Armada e Autoridade Maritima Nacional
Almirante António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro

Sua Excelência Reverendíssima O Núncio Apostólico
Monsenhor Rino Passigato

Digmo. Director da Comissão Cultural da Marinha
Exmo. Senhor Almirante Mourão Ezequiel

Digmo. Director do Museu de Marinha
Exmo. Senhor Capitão-de-mar-e-guerra César Martinho Gusmão Reis Madeira

Digma. Presidente da Direcção Fundação Champaulimaud
Exma. Senhora Dra. Maria Leonor Couceiro Pizarro Beleza Mendonça Tavares

Digma. Presidente do Conselho Directivo da Fundação Ricardo Espirito Santo Silva
Exma. Senhora Dra. Conceição Amaral

Digmo. Director do Museu Nacional de Arte Antiga
Exmo. Senhor Dr. António Filipe Pimentel

Digmo. Presidente do Conselho de Administração da Fundação Oriente
Exmo. Senhor Dr. Carlos Monjardino

Digma. Directora do Museu Vieira da Silva
Exma. Senhora Dra. Marina Bairrão Ruivo

Digma. Directora da Casa-Museu Fundação Medeiros e Almeida
Exma. Senhora Dra. Teresa Vilaça

Digmo. Director Geral do Turismo de Lisboa
Exmo. Senhor Dr. Victor Costa

Digmo. Presidente do Conselho de Administração Fundação Calouste Gulbenkian
Exma. Senhora Dra. Isabel Mota

Digmo. Diretor Adjunto do Museu Calouste Gulbenkian
Exmo. Senhor Dr. Nuno Vassalo e Silva

Digmo. Presidente da Fundação das Casas de Fronteira, Alorna e Távora
Exmo. Senhor Dom José Maria Mascarenhas

Sua Excelência A Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa
Doutora Graça Fonseca
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15/ Manuela Lírio
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1  GALERIE PHILIPPE MENDES
 CONTACTO
Philippe Esteves Mendes

36 e 45, Rue de Penthièvre
75008 Paris
France
Tel.: 00 331 42 89 16 71
Tm.: 00 336 13 73 20 54
info@galeriemendes.com
www.galeriemendes.com

L’Ile de la Cité
Henri Harpignies (1819-1916)
Aguarela sobre papel 
c. 1869
60 x 100 cm 

Martírio de São Sebastião

Sebastian Muñoz (1654-1690)
Óleo sobre tela 
c. 1687
107,5 x 83 cm 
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2  ESPADIM 1985
 CONTACTO
António Manuel dos Santos Amante

Av. Eng.º Duarte Pacheco – C.C. Amoreiras, loja 2011
1070-103 Lisboa
Tel.: +351 213 833 857
Tm.: +351 938 728 047
amoreiras@espadim1985.com
www.espadim1985.com

Par de Brincos 

Cartier

Ouro, diamantes e coral

Anos 60

2,5 cm de diâmetro

Par de Brincos em Ouro 18K com diamantes em talhe de brilhante e corais.

Assinados: Cartier Anos 60 com estojo original de época.

Peso: 23 grs.

Escultura Elefante

Manuel Alcino

Prata e Marfi m

1938-1984

51,5*39,5

Escultura “Elefante” em prata portuguesa com contraste Águia do Porto(1938-1984) e de ourives 

Manuel Alcino.

Peso: 3,660 grs.
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3  ZARCO ANTIQUÁRIOS, 
ART AND ANTIQUES GALLERY
 CONTACTO
Mindy van Aldere Carvalho de Mendonça

Rua Marcos Portugal 34
1200-258 Lisboa
Tel.: +351 213 954 656 
Tm.: +351 914 012 633
info@zarcoantiques.com
www.zarcoantiques.com

Crucifi xo Namban em Ferro com 

representação de Buda Amidha

Japão, Período Edo

Ferro

Period Edo

Altura 25cm 

Esta peça representa uma época de perseguições religiosas, durante a perseguição dos cristãos no 

Japão, todas as manifestações Cristãs eram proibidas.

Para não fi carem relacionados com a religião cristã, os cristãos japoneses substituíam a fi gura de 

Cristo, banido do espaço público nipónico, a partir de 1639, por uma outra imagem salvífi ca, a do 

Buda Amidha, símbolo da tradição religiosa nipónica.

Crucifi xos semelhantes integram, na Europa, as Colecções do Museu Oriental em Valladolid e da 

Societé dês Missions Etrangères em Paris e, no Japão, os acervos dos Museus dedicados à Arte 

Namban, em Nagasaki e Tokyo.
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4  GALERIA DE ARTE SÃO MAMEDE
 CONTACTO
Francisco Pereira Coutinho

Rua da Escola Politécnica, 167
1250-101 Lisboa
Tel.: +351 213 973 255
Tm.: +351 934 057 647
galeria@saomamede.com
www.saomamede.com

Jorge Vieira

Sem título (Mulher-Nariz)

Não datado

Escultura em terracota

28 x 12 x 9 cm 

Sem Título – Vista de Lisboa com Castelo

Carlos Botelho

Óleo sobre tela

1970

60 x 81cm

Observação: Esta obra integrou a exposição “Óleos de Carlos Botelho: 1967-1972”, encontrando-

-se reproduzido no respectivo catálogo, com o número 12.
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5  SÃO ROQUE, ANTIGUIDADES 
E GALERIA DE ARTE
CONTACTO
Mário Roque

Rua de São Bento, 199-B 
1250-219 Lisboa
Tel./Fax: +351 213 960 734
Tm.: +351 962 363 260
geral@saoroquearte.pt
www.antiguidadessaoroque.com

Cofre

Teca, madrepérola, tartaruga e prata 

dourada

Guzarate, fi nal do século XVI

16,0 x 22,3 x 13,5 cm 

Cofre em teca revestido com tesselas da con-

cha Turbo marmoratus, fi xadas por balmázios de prata e com reservas em tartaruga, provavelmente 

de Chelonia mydas. Se o padrão escamado de madrepérola não diverge muito dos exemplares que se 

conhecem desta produção do Guzarate, já a presença dos medalhões circulares de placas de tartaruga 

é excecional, aumentando a riqueza decorativa deste importante cofre. Estas reservas, decoradas com 

arabescos e quadrifólios em madrepérola, são de infl uência persa, seguindo a arte da corte dos fi nais 

do período Timúrida (1370-1507). 

Montagens em prata dourada revestem as arestas do cofre, com bandas fi xadas por balmázios em 

estrela. A fechadura tem escudete em caixa e é trancada por aldraba em forma de lagarto. Este rép-

til surge também nas quatro arestas da tampa o que, associado à pega em forma de águia bicéfala 

intensifi ca o valor apotropaico e simbólico, como se protegessem os objetos preciosos guardados 

no interior.

A decoração cinzelada das montagens vegetalistas pontuada com pequenos animais sobre fundo 

estriado e o trabalho de buril, atestam a sua origem, saída da ofi cina de ourives indianos, sob 

atenta vigilância portuguesa, possivelmente em Goa. Com efeito, estes cofres oriundos de Guzarate 

receberam, ora montagens em prata criadas localmente, ora nos territórios sob domínio português, 

nomeadamente em Goa. 

Pela riqueza ornamental extrema, já que conta com raras montagens em prata dourada, associada à 

utilização conjunta de madrepérola e tartaruga, este cofre, inédito até ao momento, é um dos mais 

elegantes e raros exemplares da produção de Guzarate, datável de fi nais do século XVI.
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6 P&M NACHBAUR GALLERY
CONTACTO
Pierre e Marie Nachbaur

Rua de São Bento, 297 B
1250-219 Lisboa
Tm.:+351 917 658 638 / +351 917 658 612
gallery.mp.nachbaur@gmail.com
www.gallerypmnachbaur.com

Eduardo Eleuterio 

Tesouro Brasileiro

Caixa segredo

Madeira Imbuia

Peça única 

Max Ernst (1891-1976) 

La Comete

Tapeçaria em lã

1959

160 x 210,8 cm

Tapeçaria em lã de Max Ernst, 1959, “La Comete”, assinado na parte de trás, na trama.

Exposição: Paris, Galerie Lucie Weill Seligmann “Tapis de Maîtres”, 1985, reproduzida p. 8.

Bibliografi a: Mildred Constantine “Contemporary French Tapestries” Charles Slatkin Publisher N.Y., 

1965.

Referência: Uma tapeçaria idêntica foi adquirida pelos Museus Nacionais Franceses em 1962, número 

de inventário AM11400A.
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7  RICARDO HOGAN ANTIGUIDADES
 CONTACTO
Cristina e Ricardo Hogan

Rua Augusto Rosa, 11
1100-058 Lisboa

Rua São Bento, 281
1250-219 Lisboa
Tel.: +351 218 875 691
Tm.: +351 966 007 750
ricardohoganantiguidades@gmail.com

Transfi guração de Cristo

Retabulo em madeira 

policromada, indo-português

Século XVII

100 x 80 cm

Santas Mães

Escultura em madeira, portuguesa, do século XVIII, representando Santa Ana, Nossa Senhora e o 

Menino Jesus

95 cm de altura
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8  ROTA DO TEMPO – JOÃO RAMADA
 CONTACTO
João Ramada

Rua José d’Esaguy, n.º 8 A 
1700-027 Lisboa
Tel.: +351 218 462 620
Tm.: +351 938 809 696
joaoantonioramada@gmail.com

Quadro com galo solitário

José Maria de Souza Moura Girão

Óleo sobre tela

Datado e assinado de 1901

840 x 620 mm

Proveniência: Coleção particular

Pintura a óleo sobre tela da autoria do pintor Moura Girão representando um galo solitário num 

recinto forrado de tijoleira. No chão destaca-se a frescura de uma folha de couve. Elemento recorrente 

na temática do pintor.

Obra reproduzida no livro Moura Girão 1840-1916 de Manuel Nunes Corrêa, edição do autor, 

Lisboa, 1983.
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9  J. BAPTISTA
 CONTACTO
José Baptista / Pedro Baptista

Rua Áurea, 166-170
1100-064 Lisboa
Tel.: +351 213 859 068
Tm. +351 912 711 588
jbaptistalda@gmail.com
www.josebaptista.com

Pendente relicário cruciforme

Espanha, primeiro quartel do século XVII

Ouro, quartzo hialino e esmaltes

7,3 x 5,5 cm

Jarra Art Déco

Porto, c. 1940

Prata

37 cm de altura
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10  BEATRIZ BÁLGOMA
 CONTACTO
Beatriz Bálgoma

C/ Velázquez 75 
28006 Madrid 
Espanha
Tel.: 00 34 915 784 099
Tm.: 00 34 629 346 665
beatriz-balgoma@telefonica.net
www.beatrizbalgoma.es

 Caballete de Pintor en Alacena

Julián Grau Santos

Óleo sobre tela

2015

116 x 89 cm
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11  ISABEL LOPES DA SILVA
 CONTACTO
Isabel Lopes da Silva

Rua da Escola Politécnica, 67
1250-099 Lisboa
Tel.: +351 213 425 032
Tm.: +351 919 318 145 / 914 904 973
Fax: 213425032
ils67@sapo.pt
www.isabellopesdasilva.com

Pulseira e dois anéis 

Ouro, diamantes e esmalte

Frascarolo c. 1960 

Centro de mesa

Prata e esmalte

c. 1950, Palermo

90 x 32 x 48 cm





42

12  GALERIE TIAGO
CONTACTO
Sylv ie Tiago 

36, rue de l’Université 
75007 Paris
França
Tel.: 00 33 142 920 912 – 00 33 660 585 478
contact@galerietiago.com
www.galerietiago.com

Cofre 

Japão 

Século XVII, Período Momoyama

Laca, madrepérola e ferragem em cobre cinzelado

Alt. 18 cm; comp. 22,5 cm; larg. 13,5 cm

Cofre excepcional em laca e madrepérola com decoração (jogo) de círculos em reservas de 

folhagens na fachada e na tampa. 

Lados e costas decorado com ramos fl oridos.

Lindissimo Suzuribako, caixa para escrita, em laca do Japão

Japão 

Inícios do século XIX, período Edo (1603-1868)

Alt. 5 cm; comp. 23 cm; larg. 19,5 cm
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13  D’OREY AZULEJOS E ANTIGUIDADES
 CONTACTO
Manuel Capucho, Manuel Mantero Capucho, 
Pedro Freitas

Rua do Alecrim, 68 
1200-018 Lisboa
Tel.: +351 213 430 232
Tm.: + 351 965 859 259
geral@doreytiles.pt
www.doreytiles.pt

Silhar de azulejos ornamental com 

Chinoiserie

Faiança policroma, fabrico de Lisboa, 

século XIX/XX (D. Maria) 

210 x 80cm

Proveniência: Colecção particular 

Bibliografi a: MNA (1997) Cerâmica 

Neoclássica em Portugal; MNA, MNSR 

(2003) Real Fábrica de Louça, ao Rato.

Painel estilo neoclássico enquadrado no topo e base por perfi s em meia cana com moldura recta 

preenchida por folhagens simples, onduladas e entrelaçadas. O centro da composição é ocupado 

por um chinês fumando cachimbo, pintado a azul cobalto, rodeado de grinaldas e coberto por uma 

sombrinha chinesa. Nas laterais desenvolvem-se folhagens a manganês e plumas simétricas onde 

dois pássaros em perfi l pousam. É na década de 1780 que o gosto neoclássico entra na cerâmica 

portuguesa com origem, em grande parte, na Real Fábrica de Louça ao Rato. Os azulejos assimilam 

o neoclassicismo, estilo divulgado através das gravuras de Robert e James Adam, e associado no 

azulejo português com paisagens executadas por Jean Pillement.
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14  AR-PAB / ÁLVARO ROQUETTE / PEDRO 
AGUIAR-BRANCO
 CONTACTO
Álvaro Roquette / Pedro Aguiar-Branco

Rua D. Pedro V, 69   1250-093 Lisboa
Tel.: 213 421 682
Tm.: 225 508 154
pab@pab.pt | geral.arpab@gmail.com
www.pab.pt

 Caixa-escritório

Norte da Índia ou Sinde 

(actual Paquistão)

Madeira exótica, sissó, marfi m 

e marfi m tingido de verde; 

ferragens de cobre dourado

Séculos XVI-XVII

17 x 28,5 x 21 cm

Caixa-escritório com oito gavetas aparentes dispostas em três níveis, e uma grande gaveta central. As 

frentes, fi letadas a marfi m, são decoradas com pássaros afrontados tendo entre si, um arbusto estilizado 

de folhas em “vírgula”. A tampa de abater é decorada no interior por um leão que persegue uma 

corça. A frente exterior é decorada por dois europeus, provavelmente portugueses, com o vestuário 

típico da época na transição de Quinhentos para o século seguinte (roupeta, calças de balão, meias 

e sombreiro com cruz), por entre vegetação luxuriante. 

As ilhargas são decoradas por duas cortesãs locais por entre vegetação. O tampo apresenta dois 

homens, um local montado num elefante e um europeu a cavalo. Esta caixa-escritório pertence a 

um raro grupo de peças com decoração e técnica de embutidos semelhante, sendo profusamente 

decorados com cenas de caça, personagens locais e, por vezes, europeus. 

O Victoria and Albert Museum, Londres, o Musée de la Compagnie des Indes, Lorient, e o Museu 

Nacional do Kuwait, expõem exemplares próximos ao presente.
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15  MANUELA LÍRIO
 CONTACTO
Otília Manuela Barreiros Verde Lírio

Av. Dr. Ramos Pereira, 120, 3.º F
4910-547 Vila Praia de Âncora
Tel.: +351 258 911 989
Tm.: +351 967 125 024
manuela-lirio@hotmail.com

Caixa escritório 

Japão, período Momoyama

Madeira lacada a negro (urushi), decoração a laca dourada (maki-e) e incrustações de madrepérola 

(raden), com ferragens em cobre

Século XVI

Contador retangular com frente plana, topo e lados com madeira lacada a negro, com rica decoração 

a laca dourada e incrustações em madrepérola. Porta única na frente, decorada com ave empoleirada. 

Período Momoyama (1573-1615)
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16 DA ÉPOCA
CONTACTO
Nuno Silva

Rua de São Bento 287
1250-219
Tel.:+351 213 900 843
Tm.: +351 967 007 062
nuno.daepoca@gmail.com

”Bo” Qingbai , recipiente para água

Fornos Jingdezhen, China

Porcelana

Dinastia Song do Norte (960-1127)

Alt. 7,5 cm; diâmetro 9,5 cm

“Bo” Qingbai

Embora não se conheça exactamente 

o uso a que se destinava esta peça, 

as hipóteses mais prováveis apontam 

quer para a sua utilização em rituais 

Budistas, quer como parte dos utensílios da arte da caligrafi a e pintura dos “literati”.

Esta peça, na sua harmonia e aparente simplicidade, ilustra grande parte das características que 

defi nem a quinta-essência da estética da dinastia Song, no campo da cerâmica. Constitui um dos 

pontos altos dos fornos de Jingdezhen, quer do ponto de vista estético, quer técnico.

Peças com esta rara tipologia têm sido bastante procuradas por coleccionadores mas, devido à sua 

fragilidade e ao escasso número produzido, subsistiram poucos exemplares. São raras as existentes 

em museus, bem como em coleções privadas.
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17  MANUEL CASTILHO
 CONTACTO
Manuel Castilho

Rua D. Pedro V, 85
1250-093 Lisboa
Tel. + 351 213 224 292
Tm. +351 934 703 779 / +351 917 219 851
www.manuelcastilho.com
info@manuelcastilho.com

Cofre

Madeira de Coromandel com montagens em prata, colonial holandês 

Ceilão

Século XVII

31 x 23 x 15,5 cm 

São João Baptista 

Madeira policromada 

Bolívia ou México

Século XVII

Alt. 138 cm
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18 GALERIA BESSA PEREIRA – DESIGN E ARTE
CONTACTO
Carlos Bessa Pereira

Rua de São Bento, 426
1200-822 Lisboa
Tel.: + 351 935 167 270
Tm.: +351 935 267 270
info@galeriabessapereira.com
www.galeriabessapereira.com

Pierre Paulin, secretária modelo 

CM174, ano de 1956

Pierre Paulin para Thonet

Madeira de contraplacado revestida a 

fórmica e metal lacado

Data de fabrico, segunda metade dos 

anos 50

Alt. 72 cm; larg. 97 cm; prof. 55 cm 

Par de cadeiras de braços do Hotel Tivoli, Lisboa

José Espinho, fabrico Móveis Sousa Braga

Madeira de pau rosa, latão e estofo

1958/9

Alt. 88 cm; larg. 61 cm; prof. 60 cm

A construção do atual “Hotel Tivoli” remonta a 1958. Os autores do projeto, desenvolvido em 

duas fases, são o arquiteto Porfírio Pardal Monteiro (1.ª fase, 1956, bloco nordeste) e os arquitetos 

António Pardal Monteiro e Anselmo Fernandez (2.ª fase, 1958, bloco Sul). José Espinho foi um dos 

escolhidos para a decoração do Hotel. O projeto da sala de jantar é da sua autoria, bem como a 

cadeira aqui apresentada. Claramente de inspiração italiana, o seu fabrico em madeira de pau rosa, 

material nobre que nesta época era fundamentalmente utilizado pela empresa Móveis Sousa Braga, 

permite atribuir a esta empresa o seu fabrico. 
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19 GALERÍA THEOTOKOPOULOS
CONTACTO
Pedro R. Jiménez e Maria Elizari
Calle Alcala, 97
28009 Madrid
Espanha
Tel.: +43 609 256 216 / +34 915 758 466
Tm.: +34 609 256 216
theo@ars.e.telefonica.net
www.greco-arte.com / www.expertizarte.com

Virgem da ternura 

Mestre das Meias-fi guras

Países-Baixos do Sul, primeira metade do século XVI

Óleo sobre madeira

9,7 cm.

Este Mestre foi estudado por Max Jacob Friedländer – 

historiador alemão (Berlim 1867 – Amesterdão 1958) – 

na sua obra “Early Netherlandish Paintings”1924-37. É um 

pintor com um vincado e defi nido estilo artístico, com 

uma personalidade plástica sem igual. As suas criações 

são de uma originalidade de tipos inconfundíveis, 

realizados com uma qualidade estilística de primeira classe. O estilo refi nado das pinturas do artista 

foi muito bem aceite nas cortes de Amberes, Malines e Espanha. O Mestre das Meias-fi guras é 

um exemplo paradigmático da doçura característica da última etapa da escola de Bruges, ao lado 

de Adriaen Isenbrandt e Ambrosius Benson. Atualmente as suas obras estão distribuídas entre as 

pinacotecas mais importantes do mundo.

Batalha

Sebastián Vrancx, Amberes, 1573-1647

Monogramado SV/1617

Óleo sobre madeira

47,5 x 78 cm

Sebastián Vrancx destaca-se na história da pintura por ser o introdutor do género das cenas de batalha 

(concretamente de combates de cavalaria) na Flandres e nos Países-Baixos. Os historiadores pensam 

que a sua formação foi feita por Adrian Van Noort, de cujo atelier deve ter saído quando Vrancx era 

ainda muito novo, pois sabe-se que em 1600 entrou no Grémio de São Lucas de Amberes. Um ano 

depois, como outros pintores do momento, o nosso artista estabeleceu-se em Itália para contactar 

com a sua arte, tão diferente à realizada na Europa Central. 
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20 MANUELA GIL ANTIGUIDADES
CONTACTO
Manuela Gil

Rua Marquesa de Alorna 38 A
1700-304 Lisboa
Tel.: +351 218 464 313
Tm.: +351 917 604 109
mmgil@manuelagil.pt
www.manuelagil.pt

Par de pistolas de arção

Fechos de pederneira á portuguesa

Ferro, madeira, latão

Portugal

C. 1805

385 mm

Sabre

Modelo regulamentar de 1806 para ofi ciais 

empregues no estado-maior do exército, e do 

corpo de engenheiros, de Alferes a Coronel

Inscrição na lâmina “Viva Dona Maria I”

Latão, madeira, carneira, aço

Portugal

C. 1809

940 mm

Sabre

M odelo regulamentar de 1806 para ofi ciais-generais

Inscrição na lâmina “Viva Dona Maria I”

Latão dourado, ébano, aço

Portugal

C. 1809

950 mm
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21  MIGUEL ARRUDA ANTIGUIDADES
 CONTACTO
Miguel Arruda  

Rua de São Bento 356
1200-822 Lisboa
Tel.: +351 213 961 165 
Tm.: +351 917 200 210 
arruda@arruda.pt
www.arruda.pt

 Marinha Inglesa

Richard Wright – Liverpool (1735-1774)

Século XVIII

Óleo sobre tela

148 x 90 cm

Obras deste pintor: Hampton Court Palace. Museu de Liverpool.

Bibliografi a: E. Benezit n.º 10, p. 806.
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22 ANTÓNIO COSTA ANTIGUIDADES
CONTACTO
João Teixeira, Sebastião Jorge Neves
Pedro Teixeira

Rua do Alecrim, 76
1200-018 Lisboa
Tel. +351 213 425 889
Tm: +351 962 831 298; +351 918 252 322
a.c.antiguidades@gmail.com
info@antoniocostaantiguidades.com 
www.antoniocostaantiguidades.com 

Par de potes

Século XVII

32,5 cm de altura

Par de potes sem tampa em porcelana da China. Decoração Wucai, dita cinco cores, com dragões a 

verde, amarelo e cinzento. Dinastia Qing. Reinado Kangxi. China, século XVII.





64

23  MICROARTE GALERIA
 CONTACTO
Ana Dâmaso

Av. de Roma n.º 48 B, Centro Comercial Roma, loja 1, 
1700-348 Lisboa
Tm.: + 351 912 445 783
galeria.microarte@gmail.com
https://microartegaleria.shopk.it

Sofi a Areal

S/ título

2012

Técnica mista sobre papel

57 x 77 cm

Publicado no livro – Criatividade, publicado pelo ISPA (em 2013) e com textos do Professor Emérito 

de Harvard Allan Hobson.

Luís Camacho

# Alguém

2012

Grafi te e tinta acrílica sobre papel

35 x 25 cm
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24  HELDER ALFAIATE GALERIA DE ARTE
 CONTACTO
Helder Alfaiate

Rua Fonte do Cabo n.º 40 A
Ericeira
2655-285 Ericeira
Tm.: +351 916 537 502
helderalfaiate@gmail.com
www.helderalfaiategaleria.com

Água

Branislav Mihajlovic

Óleo sobre papel montado em tela | Tríptico

2017

100 x 50 cm (cada)

Árvore Branca

Filipe Curado

Escultura em mármore e madeira

2017

147 x 64 x 35 cm
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25 OBJECTISMO
CONTACTO
Nuno Lopes Cardoso

Rua D. Pedro V, 55
1250-092 Lisboa
Tel.: +351 213 470 627
Tm.: +351 914 024 825
nuno.l.cardoso@gmail.com
www.facebook.com/Objectismo

Porta da Loja Rampa

Lisboa, 1956

Querubim Lapa (1925-2016)

Faiança policromada

Assinado: 1956 Querubim

220 x 170 x 30 cm

O pórtico da loja Rampa, revestido com cerâmica 

da autoria de Querubim Lapa (1925-2016) cons-

titui um importante legado, hoje recuperado do 

esquecimento, sendo uma peça fundamental para 

a história da arquitetura e do design do século XX, em Portugal. A Rampa inaugura em 1956, em 

Lisboa, com projeto de Francisco Conceição Silva (1922-1982) dedicando-se à venda de vestuário, 

comercialização de obras de arte, mobiliário e objetos de autor. A identidade do espaço era defi nida 

por uma rampa helicoidal, fazendo a ligação entre pisos. A fachada aberta ao exterior num rasgo 

de modernidade, era formada por um amplo envidraçado, no qual se recortava o aro da porta. As 

placas cerâmicas que o revestem contêm representações de elementos vegetais, animais e fi guras 

humanas de corpo inteiro, que de cada lado da moldura, recebiam os visitantes como modernas 

Figuras de Convite. O realizador Paulo Rocha (1935-2012), imortaliza a porta da Rampa no fi lme 

Verdes Anos (1963) no seu contexto original. 
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 SÃO ROQUE, ANTIGUIDADES 
E GALERIA DE ARTE

TAÇA PARA VINHO
Jade nefrite entalhado
Índia mogol, possivelmente Agra, 
c. 1700
2,9 × 12,5 × 7,7 cm

Taça para vinho, fi namente entalhada, em jade nefrite 
branco acinzentado, translúcido e ligeiramente mosquea-
do, de concha em forma de gota com lóbulos marcados 
(godrões) e pega em forma de cabeça de cabra, prová-
vel representação da famosa cabra de Caxemira (Capra 
hircus laniger), conhecida por Changthang. 
A forma em godrões remete, quer para conchas marinhas, caso das vieiras, quer para abóboras, ambas 
as formas reproduzidas em jade nos ateliers imperiais mogóis de seiscentos. A grande infl uência do mundo 
natural, cuja génese está no acesso aos objetos preciosos e gravuras europeias, bem como na iluminura 
iraniana, é uma das características das artes de corte mogóis desse período. 
A presente taça foi utilizada para beber vinho ou para tomar ópio dissolvido em vinho, misturado com 
especiarias (conhecido por kawa) — uma prática ao gosto dos imperadores mogóis e dos seus ancestrais 
timúridas. Remete, quer pela forma, quer pela iconografi a utilizada para a celebre taça de jade branco 
do Imperador Shâh Jahân, datada do trigésimo primeiro ano do seu reinado e que tem também uma ansa 
com a forma desta cabra (V & A Museum, inv. IS.12-1962).
A apreciável qualidade de entalhe desta taça, nomeadamente a fi nura das paredes da concha e a deli-
cadeza do bordo, permitem identifi ca-la como obra mogol de atelier principesco e data-la dos fi nais do 
reinado do imperador Alamgir, conhecido por Aurangzeb (r. 1658–1707) ou dos seus fi lhos.  
Um dos aspectos mais curiosos da presente peça é a sua proveniência custodial, já que pertenceu a cole-
ção de Elsa Schiaparelli (1890–1973), grande estilista francesa e fi lha de Celestino Schiaparelli, eminente 
arabista e especialista do mundo islâmico e medieval, com acesso privilegiado a este tipo de objetos de 
origem mogol, numa época em que esta arte não era tão conhecida e apreciada como hoje em dia.  
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 Rua de São Bento 199-B      
1250-219 Lisboa
Tel./Fax: +351 213 960 734 
Tm.: +351 962 363 260

 antiguidadessroque@sapo.pt
www.antiguidadessaoroque.com
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VIRGEM COM O MENINO
Marfi m
Sino-portuguesa
Dinastia Ming, fi nal do século XVI, inícios de XVII
12,0 cm (alt.)

Rara escultura sino-portuguesa em marfi m, do período Ming, representando Nossa Senhora com o Menino 
Jesus.
A Virgem, tem o rosto arredondado, de expressividade mística e serena, com traços fi sionómicos marca-
damente “achinesados”. Está sentada ao modo oriental, trajada com tecidos adoçados e pregas vincadas 
como rincões. Enverga túnica de decote em V, com um panejamento de linhas simplifi cadas e sulcos pro-
fundos até aos pés, realçando as pernas cruzadas. O manto que lhe cobre a cabeça apresenta orifícios 
laterais, de onde emergem as orelhas, fortemente estilizadas, com lóbulos búdicos alongados. Segura o 
Menino, sentado no seu braço direito, cobrindo-o com o braço e mão esquerda, de dedos sínicos forte-
mente estilizados. O Menino é calvo, com orelhas búdicas e fi sionomia idêntica à Mãe. Segura um galho 
de Ashoka, fi cus gigante debaixo do qual Buda alcançou a Iluminação e puxa o manto que cobre o braço 
da Virgem.
O tema da deusa-mãe com a criança ao colo, particularmente importante no Sul da China, está relaciona-
do com o culto de Guanyin – manifestação feminina de bodhisattva ou com a sua reencarnação terrena 
e de Mazu – divindade taoista protectora dos pescadores e das suas mulheres; Remente ainda para o 
culto de Xi Wangmu, – deusa chinesa conotada como a rainha-mãe do Ocidente, popular durante a 
dinastia Tang e o culto budista de Kishimojin, deusa protectora de crianças que se desenvolveu a partir do 
século VII.
Esta escultura cristã, sino-portuguesa é um exemplo importante e raro de simbiose artística, entre a Virgem 
com o Menino europeia e as várias deusas chinesas, poderá ter sido executada na região de Fujian – 
célebre pela produção de esculturas quinhentistas em marfi m. 
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BAÚ NAMBAN COROADO
Criptoméria do Japão, laca, ouro e madrepérola
Japão, período Momoyama, século XVI/XVII
67,0 x 127,0 x 52,0 cm 

Importante Baú Namban do período Momoyama, em crypto-
méria revestida de laca negra (urushi), com embutidos de ma-
drepérola (raden) e ouro (maqui-é). As ferragens são em metal 
dourado, recortado e cinzelado, com espelhos das fechaduras 
encimados por coroa de marquês. 
A ornamentação está dividida por faixas de madrepérola com decoração geométrica, como se tratasse 
das percintas de ferro dos cofres e arcas de couro dos modelos Quinhentistas portugueses. Ressalta o 
carácter naturalista da decoração, vegetalista e zoomórfi ca, característica essencial às decorações do 
período Momoyama. 
O fundo das reservas é preenchido com vegetação autóctone – trevo, cameleira, feijoeiro, peónia, crisân-
temo, entre outros – envolvendo os temas zoomórfi cos. 
Sobressai um par de shishi, os guardiões misteriosos: um, com a boca aberta, assusta os espíritos malignos; 
o outro, com os lábios cerrados, guarda os benignos. Estão rodeados por uma tartaruga (minogame), um 
casal de faisões, uma ave de rapina que captura um pato (O-washi) e um casal de búfalos de água. No 
interior, dois Grous (tsurus) em pleno voo. 
A leitura iconográfi ca destes elementos zoomórfi cos, motivos abundantemente utilizados pelos artesãos 
japoneses como símbolos auspiciosos e emblemáticos nas cerimónias de casamento tradicionais, permitem 
afi rmar que se trata de um baú de noivado. 
Completa a representação uma carruagem Imperial (gosho guruma), utilizada em exclusivo para o transpor-
te do Imperador ou dos mais altos aristocratas, que, conjuntamente com o coronel de marquês, nos indica 
que foi, seguramente, uma encomenda de membro importante da nobreza europeia.
Pelas suas dimensões, singular estado de conservação e características decorativas, esta arca Namban 
revela-se como um dos mais importantes exemplares conhecidos.
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O BPI foi reconhecido, pelo 5º ano consecutivo, como a 
marca bancária de maior confiança em Portugal, de acordo 
com o estudo Marcas de Confiança que as Selecções do 
Reader’s Digest organizam há 18 anos em 15 países. 53% 
dos inquiridos considera que o BPI é o Banco de Confiança. 
O BPI agradece mais uma vez o voto de confiança e tudo 
fará para continuar a ser merecedor deste reconhecimento.

BPI é Marca de Confiança
na Banca pelo 5º ano
consecutivo.
 

Este prémio é da exclusiva 
responsabilidade da entidade
que o atribuiu.
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MELHOR
PRIVATE
BANKING
EM PORTUGAL.
O BPI foi eleito novamente Best Private Bank em Portugal 
nos Global Private Banking Awards 2017.

Esta classificação é o resultado de um inquérito realizado pelas revistas PWM e The Banker, publicadas pelo 
Grupo Financial Times, que teve como base uma avaliação efectuada por um painel de especialistas internacionais na área da banca
e teve ainda em conta o estudo anual dos indicadores de desempenho para este sector, elaborado pela Scorpio Partnership.

O BPI agradece esta distinção e tudo fará para continuar a merecer o reconhecimento do mercado.

Este prémio é da exclusiva responsabilidade 
das entidades que o atribuíram.
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