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ANTÓNIO PEDRO NOLASCO 



Vai dispersar-se em leilão, a qttem mais der, a derradeira colecção de 
antigualhas reunidas pai' António Ped,'o N olasco nos últimos anos da 
sua vida. 

Não é o recheio da casa de ttm amador de coisas l'aras, escolhidas segundo 
um gosto individual, para formar conjunto mtma habitação confortável e 
selecta. 

Nolasco foi toda a sua vida um negociante e os 1200 lotes aqzti reunidos 
são antes um armazém de peças de todas as épocas e feições a qtte não falta 
nunca o carácter de autenticidade. 

O sett fino instinto, o seu saber, de experiência feito, foram desencantar 
nos mais recônditos lugares da província, aqtti uma bela mesa 1'ttstica maltra
tada, ali uma escultura da melhor época do Renascimento, acolá uma preciosa 
porcelana de China intacta, pintttras em tábtta de 1'etábulos excluídos do C1tltO, 
estátuas de pedra ou de madeira, desprezadas umas, outras disptttadas a peso 
de oiro - porque N olasco, qtt4ndo encontrava alguma coisa que o sedttzisse. 
não regateava o preço, antes atirava aos mtvidos atónitos do possuidor, S1f.CeS
sivas e imediatas ofertas, até qzte ele se rendesse, vencido por vztltttosa q1tantia. 

Homem singular, os sezts métodos comerciais fugiam aos moldes habi
tuais do comprar e vender. 

A sua laia junto à Sé, frequentada por quantos amadores de antigui
dades sabiam encuntrar sempre peças de qualidade naquele am01ztoado ina
creditável - qt/,antidade e promiscuidade - essa loja que só se abl'ia qttando 
ele qtteria e se encontrava fechada, durante longos meses, de cadeados cru
zados sobre a chapa de ferro, se essa loja falasse, poderia contar sab01'osas 
anedotas, todas verdadeiras. . 

Um dia entl'a ttm cliente muito distinto, q1te perscrttta gavetas recheadas 
e tira de lá, com delicada precaução, uma peça do seu agrado. 

Antes mesmo que perguntasse o preço, Nolasco ri e atira-lhe esta enor-
midade: 

- Ah! Ah! Isso não é para os seus queixos. 
- Q1tanto é? -' - retruca gravemente o interpelado. 
- Seis contos! 

- Aqui os tem. 
E saiu impassível. 

Algttém que assistiu à cena, algo sufocado, diz a NoZasco: 

- Você não trata bem os clientes. Conhece este sujeito? 
Ao que ele responde, muito senhor de si, em fino psicólogo: 
- Não, mas eu conheço logo os clientes, basta vê-los entrar da porta 

para dentro. 



Em outra ocasião, No/asco adquiriu uma notabilíssima papeleira inglesa, 

com alçado, de grande estilo e factura, a certa dama a quem um coleccionador 

conhecido havia oferecido um preço muito baixo - a terça ott quarta parte 

do valor por que Nolasco consegttira disputá-la ao riquíssimo pretendente. 

O pretendente pechincheiro, ao saber que a peça cobiçada lhe fora parar 

às mãos, telefona-lhe, dizendo que a papeleira o interessava além do preço 

dado e que ia em segttida ao seu estabelecimento. 

N olasco planta-se à porta da loja, até ver apear-se do seu rico automóvel 

o prestigioso conhecedor. E abrindo os braços a atravancar a entrada, diz-lhe 

apenas isto: 

-_ - Aqui, está tudo vendido . .. 

Original e independente na sua maneira de ser e de agir, N o lasco nunca 

teve empregados. Sentia-se bem na sua lojà, recheada até ao extremo limite, 

em que era difícil mover-se uma pessoa, sem esbarrar em qualquer frágil 

esPécie, das muitas que se amontoavam no -local. 

Talvez não haja em Portugal colecção particular que não possua algu

mas peças desencantadas e armazenadas ciosamente por este homem, dotado 

de uma rara intuição daq1'úlo que vale e conta em arte e antiquária. 

A numerosa colecção de esculturas antigas, fechada no palacete do fale

cido Comandante Ernesto de Vilhena, conta muitas obras - e por certo das 

melhores - adquiridas a Nolasco. 

Umas, decrobria-as ele, perdidas em arrecadações de sacristias, outras 

-levavam-lhas os «batedores» que encontravam em Nolasco um comprador 

que pagava bem, conscienciosamente, tudo em que ele vislumbrasse um inte

resse, geralmente bem fundado. 

Durante a última gl'ande guerra, outro antiquário pensou em comprar 

todo o «stock» de Nolasco: loja, armazém e o da própria habitação, onde, 

desde o quarto de dormir até à cozinha, tudo estava atulhado de antiguidades: 

móveis, loiças, vidros, quadros, esculturas e pratas - pratas com punções de 

alta valia, de que por essa ocasião vende1'a a um embaixador dó Brasil nada 

menos de duzentos quilos! 

Era preciso proceder com tacto e habilidade para tratar com N olasco. 

em negócio de tamanho vulto . Apresenta-se o mercador, que esperava fazer 

uma óptima operação global, na ocasião em que a Europa se arrasava em 

bombardeamentos e raPinas de palácios e colecções particulares. 

Peita a proposta de milhares de contos de então, Nolasco tenta-se, mas 

impõe uma condição de pagamento: 

- Aqui e contàdinho nesta mesa. 

O outro - para psicólogo, psicólogo e meio - abre flettgmàticamente a 
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pasta que levara consigo bem recheada, e apresenta-lhe logo ali, em maços 
cintados, de notas de Banco, os tais milhares de contos oferecidos. 

Nolasco era homem de palavra e, colhido de surpresa, o negócio fechou-se 
imediatamente. 

Entregou as chaves da loja, do armazém e da própria habttação e foi 
para um hotel dormir nessa mesma noite. 

Anos volvidos, segunda vez se vendeu em bloco toda a mercadoria do 
incansável antiquário, que poucos anos após esta primeira operação' já tinha 
novamente enchido de escolhidas peças todos os locais de que dispunha
peças que iam rareando com o andar dos anos e o gosto crescente, que se 
generalizou, das antiguidades apreciáveis. 

Essa venda em conjunto enchett o mercado de Lisboa e podemos afirma?' 
que rendeu mais do dobro do preço global pago a Nolasco. 

A sua verdadeira paixão por este género de negócio em qlte se iniciara 
sàzinho, por vocação inata - talvez ao deÍcobrir, em «montes» alentejanos, 
verdadeiras antiguidades de grande valor, desprezadas e maltratadas, quando 
no começo da sua vida independente calcurriava montados de azinho, a com
prar carvão com que enchia vagons, encaminhados a Lisboa. 

Honesto e seguro, muito pessoal e por vezes puntilhoso à sua maneira 
singular, Nolasco retirou-se nos últimos anos para uma vasta quinta que 
adquirira com parte dos seus ganhos, que eram consideráveis. A sua loja da 
Sé estava há muito fechada a sete cadeados. Mas a casa da qttinta foi-se en
chendo ano após ano, com a colheita vária dos despojos da pr01Jíncia e de 
algumas peças da cidade dos seus antigos clientes, que não cessavam de o 
procurar. 

Como sempre, há de tudo neste seu último pecúlio de antigualhas, desde 
um delicado serviço antigo da China, completo, até retalhos de talha, e está
tttas, inteiras ou mutiladas, em que os seus olhos ' perspicazes descortinavam 
qualquer coisa de impressionante, de expressivo de uma época ou de um estilo. 

Muitas centenas de pequenas peças, de vitrine ttmas, de decoração ou 
mobiliário outras - o que de interessante ia descobrindo um sagaz e diligente 
rebuscador, que até à véspera do seu falecimento trabalhou incansàvelmente, 
apaixonadamente. 

A dispersão desta derradeira «Colecção Nolasco» faz-se por deliberação 
dos seus he1'deiros e familiares. 
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77 8 -' - Bacia e gomU de estanho. 
779 - Cinco pichéis grandes, de estanho. 

Alt.: 0,25 cada, aprox. 

780 - Três pichéis de estanho, médios. 
Alt.; 0,20. 

781 - Três pratos de estanho. 
Diâm.; 0,34. 

782 - Cinco pratos de estanho. 

783 - Par de tocheiros de estanho, prateados e dourados, estilo D. João V. 
Alt.; 0,55. . 

784 - Par de to cheiros igual ao anterior. 
Alt.; 0',55. 

785 - Par de tocheiros, igual ao anterior. 
Alt.; 0,55. 

786 - Par de tocheiros de estanho, estilo D. José. 
Alt.: 0,43. 

787 - Par de tocheiros de estanho, estilo D. José. 
Alt. ; 0,43. 

788 - Par de tocheiros de estanho. 
Alt.; 0,45. 

789 - Tocheiro de estanho, estilo D. José. 
790 - Tocheiro de estanho, estilo D. José. 
791 - Base de estanho em formato de to cheiro , para crucifixo, D. José. 

Alt.; 0,47. . 
792 Par de castiçais de estanho. 

Alt.; 0,39. 
793 - Par de castiçais de estanho. 

Alt. ; . 0,38. 
794 - Par de castiçais de estanho. 

Alt.; 0,57. 
795 - Par de castiçais de estanho, D. Maria. 

Alt.: 0,23. 
796 - Par de castiçais de estanho. 

Alt.; 0,20. 
797 - Par de castiçais de estanho. 

Alt.: 0,21. 
798 - Dois pares de castiçais de estanho formato de bola. 
799 - Par de castiçais de estanho. 

Alt.; 0,19. 

- 53-



800 - Par de caStiçais de estanho, formato de saia. 
801- Par de castiçais de estanho, formato de bola. 
802 - Nove castiçais pequenos, de estanho, formato de bola. 
803 - Nove castiçais de estanho, formato de bola. 

Alt. : 0,20. 
804 - Oito castiçais de estanho, médios, formato de bola. 
805 - Três castiçais de estanho, formato de bola. 

Alt.: 0,13. 
806 - Par de castiçais de estanho, pequenos. 
807 - Catorze pares de galhetas de altar, com respectivas bandejas, de esta-

nho, de diferentes formatos. 
808 - Vinte e uma galhetas diversas, de estanho, para altar. 
809 - Onze galhetas diversas, de estanho, para altar. 
810 - Nove bandejas de estanho para galhetas de altar. 
811 - Duas seringas e uma arrastadeira de estanho. 
812 - Quatro torneiras e um cachimbo de estanho. 
813 - Pote grande de cobre, com duas pegas. 
814 - Três recipientes grandes de cobre de diferentes tamanhos. 
815 - Alguidar grande, de cobre. 

Diâm.: 0,78. 
816 - Par de cântaros de cobre. 
817 - Fogareiro de cobre. 
818 - Panela grande de cobre, com 2 asas e bico. 
819 - Panela grande e um recipiente de cobre. 
820 - Bilha de cobre. 
821 - Seis tachos de cobre, grandes, com pegas de ferro. 
822 - Seis frigideiras de cobre com cabos de ferro, de diversos tamanhos. 
823 - Cântaro de cobre. 
824 - Púcaro de cobre. 
825 - Frigideira de cobre com cabo, pega e pés de ferro . 
826 - Frigideira de cobre. 
827 - Par de castiçais de metal amarelo. 

Alt.: 0,39. 
828 - Par de castiçais de metal amarelo. 

Alt.: 0,39. 
829 - Três pares de castiçais de metal amarelo, pequenos, de saia. 
830 - Dois pares de castiçais de metal. 

Alt.: 0,29. 
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