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NOTA: MERAMENTE PARA EFEITOS CONTABILÍSTICOS (SEM 
APURAMENTO EXAUSTIVO DO VALOR ARTÍSTICO) 

  

          

Nº de 
Inventário Designação 

VAL
OR 

Cro
nolo
gia Material Medidas Autoria 

Localiz
ação Descrição Observações 

VN1 
Bandeira do 
Liceu 150 € XIX Seda Pintada 

a.: 108 cm 
l.: 166,5 cm 

Desconheci
da 1º andar 

Bandeira em seda verde, com emblema do Liceu de 
Guimarães pintado no centro, possui ainda uma cartela com 
a inscriçao "Liceu de Guimarães. Medidas incluem a moldura. 

VN2 Srª Aninhas 10 € XX 
Papel 
fotográfico 

a.: 45 cm 
l.: 38,5 cm 

Desconheci
da 1º andar 

Fotografia  a Preto e Branco emoldurada com a legenda "Srª 
Aninhas - Madrinha dos Estudantes" Medidas com moldura. 

VN3 
A. Meireles 
Graça 5 € XX 

Papel 
fotográfico 

a.: 45 cm 
l.: 38,5 cm 

Desconheci
da 1º andar 

Fotografia a preto e branco emoldurada com a legenda "A. 
Meireles Graça - Autor de Pregões" Medidas com moldura. 

VN4 Nicolino-Mor 5 € XX 
Papel 
fotográfico 

a.: 45 cm 
l.: 38,5 cm 

Desconheci
da 1º andar 

Fotografia a preto e branco emoldurada com a legenda 
"Helder Rocha - Nicolino Mor" Medidas com moldura. 

VN5 
Emídio 
Guerreiro 5 € XX 

Papel 
fotográfico 

a.: 49 cm 
l.: 39,2 cm 

Desconheci
da 1º andar 

Fotografia a preto e branco emoldurada, possui placa em 
prata com a inscrição "Professor Emídio Guerreiro" Medidas com moldura. 

VN6 Nuno Simões 5 € XX 
Papel 
fotográfico 

a.: 44,8 cm 
l.: 38,5 cm 

Desconheci
da XX 

Fotografia a preto e branco emoldurada, possui placa com a 
inscrição "Dr. Nuno Simões Sócio Honorário e Benemérito da 
AAELG". Medidas com moldura. 

VN7 
Valeriano 
Ribeiro Abreu 5 € XX 

Papel 
fotográfico 

a.: 42,5 cm 
l.: 36 cm 

Desconheci
da 1º andar 

Fotografia a preto e branco emoldurada, possui placa em 
prata com a inscrição "Valeriano Ribeiro Abreu Sócio 
Benemérito da AAELG". Medidas com moldura. 

VN8 
António Faria 
Martins 5 € XX 

Papel 
fotográfico 

a.: 42,5 cm 
l.: 36 cm 

Desconheci
da 1º andar 

Foaotografia a preto e branco emoldurada, possui placa com 
a inscrição "António Faria Martins Sócio fundador (nº 1) 
Honorário e Benemérito da AAELG". Medidas com moldura. 

VN9 
Cartão do 
Sócio nº 1 5 € XX plástico? 

a.: 17,3 cm 
l.: 22,3 cm   1º andar 

Cartão do sócio nº 1 do associado António Faria Martins, 
sócio fundador. medidad com moldura. 

VN10 S. Nicolau 75 € XX Cerâmica? 

a.: 57,5 cm 
l.: 17,5 cm 
p.: 17,5 cm 

desconheci
da 1º andar 

Imagem de S. Nicoulau, provavelmente em cerâmica(?). A 
imagem está representada com auréola, mitra na cabeça e 
barba longa, veste uma espécie de casúla de cor encarnada 
por cima de outrasvestes de côr castanha e creme 
respectivamente, segura na mão direit 

O cesto com os meninos dentro que se 
encontra junto aos pés de S. Nicolau 
encontra-se solto. 

VN11 
S. Nicolau 
(pintura) 250 € 2000 óleo?   F. Aguiar 1º andar 

Pintura representativa de S. Nicolau, realizada por F. Aguiar. 
S. Nicolau está representado somente até à altura dos 
joelhos   



VN12 
Pintura de José 
de Guimarães 

1.500 
€ 1995 

Papel 
Manteiga e 
guache 

a.: 58 cm 
l.: 58 cm 

José de 
Guimarães 1º andar 

Pintura de José de Guimarães, representando provavelmente 
um Nicolino.   

VN13 
Placa de 
Homenagem 50 € 2001   

a.: 59,5 cm 
l.: 46 cm 

Desconheci
da 1º andar 

Placa de homenagem com a inscrição "Homenagem da 
AAELG - Velhos Nicolinos à velha geração no início do Novo 
Milénio". Com placas dedicadas a "António Monteiro - Juiz da 
Irmandade; Hélder Rocha - Nicolino Mor; Alexandre 
Rodrigues - S. Nicolau; A. Meireles    

VN14 
Capa do Livro 
dos Pregões 20 € XX Papel 

a.: 37,5 cm 
l.: 70,5 cm 

Desconheci
da 1º andar 

Capa do livro dos pregões emoldurada, com várias 
assinaturas. Medidas totais com moldura. 

VN15 
Placa de 
Homenagem 100 € 1999 

Granito 
polido 

a.: 43 cm 
l.: 62 cm 

Desconheci
da 

Escadas 
para o 2º 
andar 

Placa de homenagem da AAELG à Irmandade de S. Nicolau 
em granito polido com letras gravadas e pintadas de 
dourado, com a inscrição "Homenagem à Irmandade de S. 
Nicolau no 1º ano da reconstrução da Capela 16 de Maio de 
1999 - AAELG"   

VN16 
Pregão 
dourado - 89 5 € 1989 Papel 

a.: 69,5 cm 
l.: 48,5 cm   

Escadas 
para o 2º 
andar 

Pregão Dourado do ano de 1989 emoldurado , da autoria de 
Djalme A. Silva. Medidas totais com moldura. 

VN17 
Pregão 
dourado - 92 5 € 1992 Papel 

a.: 65,5 cm 
l.: 45 cm   

Escadas 
para o 2º 
andar 

Pregão dourado do ano de 1992 emoldurado, da autoria de 
A. Meireles Graça. Encontra-se assinado pelo pregoeiro(?). Medidas totais com moldura. 

VN18 
Estampa de S. 
Nicolau 5 €   Papel 

a.: 39,5 
cml.: 30 cm 

Desconheci
da 1º andar Estampa representando S. Nicolau. Medidas totais com caixilho. 

VN19 
Foto da 
Direcção 5 € 1998 

Papel 
fotográfico 

a.: 26,3 cm 
l.: 20 cm 

Desconheci
da 1º andar 

Fota da Direcção de 1998, com a legenda "6.Dez.98 
Direcção da AAELG no dia da inauguração da reconstrução 
da Capela de S. Nicolau". Medidas totais com caixilho. 

VN20 
Foto das 
Maçãzinhas 5 € XX Papel 

a.: 24 cm 
l.: 30 cm 

Desconheci
da 1º andar 

Foto das maçãzinhas à frente do Liceu de Guimarães (actual 
Câmara Municipal de Guimarães). Medidas totais com caixilho. 

VN21 
Foto das 
Maçãzinhas 5 € 1927 Papel 

a.: 29,5 cm 
l.: 37,7 cm 

Desconheci
da 1º andar 

Foto das Maçãzinhas do ano de 1927 no Jardim do Toural. 
Com a legenda "Maçãzinhas ano de 1927 oferta de José 
Maria Baptista Magalhães". Medidas totais com caixilho. 

VN22 
Foto de Velhos 
Nicolinos 5 € 1964 Papel 

a.: 24 cm 
l.: 30 cm 

Foto 
Beleza 1º andar 

Foto de grupo de velhos Nicolinos com bombos e caixas, foto 
tirada em frente à  porta do restaurante Jordão. Com a data 
(1964) manuscrita na fotografia. Medidas totais com caixilho. 

VN23 O Pinheiro 5 € XX Papel 
a.: 40 cm 
l.: 30 cm 

Dr. Moura 
Machado 1º andar 

Fotocópia do desenho original de autoria do Dr. Moura 
Machado, representando um aspecto do desfile do Pinheiro. Medidas totais com ciaxilho. 

VN24 
Foto das 
Danças 5 € 1931 

Papel e 
cartão 

a.: 22 cm 
l.: 22,5 cm 

Foto 
Moderna 1º andar 

Foto de grupo nas Danças de 1931. Fotografia realizada pela 
Foto Moderna. Tem a legenda "Grupo das Danças - 
Nicolinas - No Ano de 1931" 

Medidas totais contando com o caixilho 
em cartão colocado pelo laboratório por 
detrás da fotografia. 

VN25 
Foto de Grupo 
de Estudantes 5 € 

1895 
? Papel 

a.: 24 cm 
l.: 30 cm 

Desconheci
da 1º andar 

Foto de grupo, com a legenda " Grupo de estudantes do 
Seminário-Liceu, com o seu Professor Coronel Alcino 
Pereira, data provável 1895". Medidas totais com caixilho. 

VN26 Foto do Pregão 5 € XX Papel 
a.: 24,5 cm 
l.: 36,5 cm 

Deconhecid
a 1º andar 

Foto do Pregão tirada em frente à casa de Martins Sarmento 
(Largo do Carmo). Medidas totais com muoldura. 



VN27 

Foto de 
Nicolino a tocar 
tambor 5 € XX Papel 

a.: 25 cm 
l.: 20 cm 

Desconheci
do 1º andar 

Foto do princípio do séc. XX(?), representando um nicolino a 
tocar tambor. Medidas totais com moldura. 

VN28 Foto do pregão 5 € XX Papel 
a.: 20 cm 
l.: 25 cm 

Desconheci
do 1º andar Fotografia do desfile do pregão numa rua da Cidade. Medidas totais com moldura. 

VN29 
Fotos do 
Capela Miguel 5 €   

Papel de 
80gr. 

a.: 15 cm 
l.: 20 cm   1º andar 

Duas fotos do Capela Miguel, impressas em papel de 80gr. 
Fotografias realizadas na Torre dos Almadas, durante as 
posses de 200?. 
Com a legenda "Ku...mandante!..." Medidas totais com moldura. 

VN30 
Quadro com 3 
fotos 5 € 2001 Papel 

a.: 66 cm 
l.: 27,5 cm 

Desconheci
da 1º andar 

3 fotografias tiradas durante a festa organizada pela SONAE 
na Cidade de Guimarães, no dia 15 de Setembro de 2001. medidas totais com moldura. 

VN31 

Quadro da 
Igreja de Nossa 
Senhora da 
Oliveira 5 €   Papel 

a.: 30 cm 
l.: 40 cm 

Desconheci
da 1º andar 

Quadro com a Igreja de Nossa Senhora da Oliveira. 
Fotocópia de uma estampa antiga. Medidas totais com moldura. 

VN32 

Fotografia da 
saída do Liceu 
antigo para o 
novo 5 € 1961 Papel 

a.: 26 cm 
l.: 31,5 cm 

Desconheci
da 1º andar 

Quadro com uma fotografia da saída dos alunos do Liceu do 
edifício do antigo Conventode Stª Clara para o actual edifício 
do Liceu de Guimarães. Fotografia tirada em Janeiro de 
1961. 
Com legenda. 

Medidas totais com moldura. 
Repetir a foto e ver a legenda. 

VN33 Pregão de 1990 5 € 1990 Papel 
a.: 62 cm 
l.: 42 cm   

escadas 
para 1º 
andar 

Pregão do ano de 1990, escrito por _____ e recitado por 
_______, impresso na _______. Medidas totais com moldura. 

VN34 Pregão de 1991 5 € 1991 Papel 
a.: 64,5 cm 
l.: 43 cm   

escadas 
para o 1º 
andar 

Pregão do ano de 1991, assinado pelo pregoeiro________, 
escrito por ____ e impresso na _______. 

medidas totais com moldura. 
Falta fotografia. 

VN35 Pregão de 1977 5 € 1977 Papel 
a.: 65 cm  
l.: 44 cm   

escadas 
para 1º 
andar 

Pregão do ano de 1977, assinado pelo pregoeiro ________, 
escrito por ______ e impresso na _______ 

Medidas totais com moldura. 
Falta fotografia. 

VN36 Pregão de 1976 5 € 1976 Papel 
a.: 53 cm 
l.: 44 cm   

escadas 
para 1º 
andar 

Pregaõ do ano de 1976, escrito por ______, recitado 
por______, e impresso na_______. Está assinado pelo 
pregoeiro. 

Medidas totais com moldura. 
Falta fotografia. 

VN37 

Quadro da 
Torre dos 
Almadas 25 € 1986 

Papel e tinta 
da china 

a.: 53,5 cm 
l.: 38 cm   

escadas 
para 1º 
andar 

Quadro da Torre dos almadas, pintado a tinta da china. Está 
datado e assinado pelo autor. 

Medidas totais com moldura. 
Falta fotografia, e ver qual o nome do 
autor 

VN38 
Painel de 
azulejos (4x3) 50 €   azulejos 

a.: 63 cm 
l.: 48 cm   

hall de 
entrada 

Painel de azulejos, reprodução de António Lino. 
Representaçãode 4 nicolinos com máscara a tocar bombo, 
segurando um deles uma lança, por cima deles aparece 
representada Minerva de perfil, no 1º azulejo do lado 
esquerdo em cima está escrita a palavra Miner 

Medidas totais com moldura. 
Ver quem foi o autor da reprodução. 

VN39 
Lança das 
Maçazinhas 100 € 83 latão e cetim   

Desconheci
do 

Hall de 
entrada 

Lança utilizada nas Maçazinhas nos anos de 1983, 1986, 
1987, produzida em latão, encontra-se bastante danificada. 
Está decorada com inúmeras fitas de várias cores, 
encontrando-se algumas delas pintadas.   

VN40 
Nicolino em 
arame 25 €   

arame 
pintado 

a.: 58 cm 
l.: 38 cm 

Desconheci
do 

Halla de 
entrada 

Representação de um Nicolino em arame pintado de preto, 
vermelho e cinza.   



VN 41 
Bandeira da 
Associação 100 €     

a.: 144 cm 
l.: 208 cm   

hall de 
entrada 

Bandeira da AAELG, em algodão de cor verde com o 
logotipo no mesmo material de cor preta cozido sobre a base 
verde. 

confirmar localização. 
Tirar foto 
ver descrição. 

VN42 
Professor José 
de Pina 150 €   

Gesso 
Pintado 

a.: 46 cm 
l. 34 cm   2º andar 

Busto do Prof. José de Pina, em gesso pintado a imitar 
bronze. Encontra-se sobre uma base de madeira. Confirmar se está assinado. 

VN43 
Protocolo 
Nicolino 2002 5 € 2002 Papel 

a.: 69 cm 
l.: 27 cm   2º andar 

Protocolo Nicolino realizado em 2002, composto por dois 
fólios emoldurados. O 1º referente ao protocolo assinado 
entre a AAELG e os Conselhos Executivos das Escolas 
Secundárias de Guimarães, o 2º refere-se ao protocolo 
assinado pela AAELG e a Escola EB 2/ Medidas totais com moldura. 

VN44 
Pregão da 
Veiga 5 € 2002 Papel a.: 30 cm 

A. Meireles 
Graça 2º andar 

Pregão da Escola Secundária da Veiga escrito por A. 
Meireles Graça, em Novembro de 2002, está decorado com 
duas fitas de cor azul e vermelha, a vermelha possui o 
logotipo da Escola e a palavra "NICOLINAS" escrita, a azul 
possui a escrito o ano de "2002",  

Medidas totais com moldura. 
Confirmar medidas. 

VN45 D. Aninhas 100 € 1976 
Papel e 
carvão 

a.: 48,5 cm 
l.: 33 cm   2º andar 

Retrato a carvão da Madrinha dos estudantes, D. Aninhas. 
Encontra-se assinado e datado 

Medidas totais com moldura. 
Saber qual o autor. 

VN46 

Texto das 
Posses de 
2001 2 € 2001 Papel 

a.: 44 cm 
l.: 40,5 cm 

Capela 
Miguel 2º andar 

Texto manuscrito das posses de 04-12-2001, escrito num 
pedaço de papel de uma toalha de mesa. Encontra-se 
datado e assinado. confirmar dados 

VN47 

Bandeira da 
Associação em 
seda 100 € XX seda pintada 

a.: 88 cm 
l.: 139 cm   2º andar Bandeira da AAELG em seda pintada confirmar dados 

VN48 

Acordão das 
Escolas 
Secundárias 5 € 1982 Papel 

a.: 45 cm 
l.: 30 cm   2º andar 

Acordo celebrado em 17 de Julho de 1982 pelas três Escolas 
Secundárias de Guimarães, relativo à participação nas 
Festas Nicolinas, este acordão encontra-se assinado pelos 
Presidentas das Associações de Estudantes das respectivas 
escolas. Medidas totais com moldura. 

VN49 
Protocolo 
Nicolino 5 € 1992 Papel 

a.: 37,5 cm 
l.: 26,5 cm   2º andar 

Protocolo nicolino realizado em 3 de Julho de 1992, referente 
à divisão do números de cargos da Comissão de Festas 
pelas Escolas secundárias da Cidade mais o Colégio Egas 
Moniz, este protocolo encontra-se assinado pelos 
representantes das repectivas insti Medidas totais com moldura. 

VN50 
Protocolo 
Equestre 5 € 1992 Papel 

a.: 28 cm 
l.: 38 cm   2º andar 

Protocolo realizado entre a Comissão de Festas de 1992 e o 
Centro Equestre de Guimarães, referente ao ensino equestre 
de alguns membros da Comissão de festas, bem como a 
cedência de cavalos para o Pregão e Maçãzinhas, este 
protocolo tinha a duração de 5 a Medidas totais com moldura. 

VN51 

Pendão da 
Orquestra 
Nicolina 10 €     

a.: 69 cm 
l.: 57 cm   2º andar Utilizada nas danças de S. Nicolau   

VN52 
Fotografia das 
Maçazinhas 5 €   Papel 

a.: 29,5 cm 
l.: 35 cm   

Rés-do-
chão 

Fotografia antiga das Maçazinhas, com participantes em 
carro decorado, puxado por dois cavalos, com moldura. medidas com moldura. 

VN53 
Prato 
comemorativo 5 € 2001 Faiança d.: 28,5 cm   

vitrine no 
rés-do-
chão 

Prato comemorativo dos 40 anos da Associação dos Antigos 
Estudantes do Liceu de Guimarães. 
1961-2001.   



VN54 

Corpos 
Gerentes 
eleitos 5 €   

Papel 
timbrado 

a.: 29,5 cm 
l.: 21 cm   

vitrine do 
rés-do-
chão 

Folha de papel timbrado da AAELG, com a descrição da acta 
da Assembleia Geral de 29.XI.1964, em que foram eleitos os 
Corpos Gerentes que conseguiram realizar o sonho de uma 
sede própria, actual Torre dos Almadas, era então Presidente 
da Câmara o Engº Mend medidas com caixilho. 

VN 55 

Papel com a 
eleição da 
Comissão de 
1942 5 € 1942 Papel 

a.: 29,5 cm 
l.: 21 cm   

vitrine do 
rés-do-
chão 

Folha de papel timbrado da AAELG, que contém um 
fragmento de papel original com a 1ª Comissão organizadora 
das Nicolinas eleita no Jardim do Carmo, realizada em 1942. medidas com caixilho. 

VN56 

Certificado de 
admissão da 
Irmande de S. 
Nicolau 5 € 1999 Papel 

a.: 33 cm 
l.: 24 cm   

vitrine do 
rés-do-
chão 

Certificado de admissão, como Irmão Honorário da Irmande 
de S. Nicolau, a Associação dos Antigos Estudantes do Liceu 
de Guimarães. Medidas com moldura. 

VN57 

Termo de 
entrega da 
Chave daTorre 
dos Almadas 5 € 

28 
/9/19
67 

Papel 
timbrado 

a.: 31 cm 
l.: 23,5 cm CMG 

vitrine do 
rés-do-
chão 

Papel timbrado da Câmara Municipal de Guimarães, com o 
Termo de entrega da Chave da Torre dos Almadas à 
Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães. Medidas com moldura. 

VN58 
Medalha em 
Bronze 5 € 

2001
? Bronze d.: 8 cm   

vitrine do 
rés-do-
chão 

Medalha em Bronze, comorativa de Guimarães - Património 
Cultural da Humanidade.   

VN59 
Prémio 
Juventude 5 € 

4/4/2
003   

a.: 19 cm 
l.: 13 cm   

vitrine do 
rés-do-
chão 

Prémio Juventude, atribuído durante a 3ª Gala da Rádio 
Fundação.   

VN60 

Placa em Prata 
de Homenagem 
à AAELG 15 € 2000 Prata 

a.: 7 cml.: 
11   

vitrine do 
rés-do-
chão 

Placa em prata oferecida pela Comissão de Festas Nicolinas 
de 2000, à AAELG, pela sua dedicação e amizade. Encontra-
se em caixa própria, de cor avermelhada.   

VN61 

Medalha da 
Irmandade de 
S. Nicolau 50 €   Prata 

a.: 6,5 cm 
l.: 4 cm   

vitrine do 
rés-do-
chão 

Medalha em prata da Irmandade de S. Nicolau. Possui caixa 
própria.   

VN62 ?   ? ? ?   ? ?   

VN63 

Prato 
comemorativo 
dos 50 anos de 
Caloiro 5 € 

29/10
/1994 Faiança d.: 15 cm   

vitrine do 
rés-do-
chão 

Prato comemorativo do encontro dos 50 anos de Caloiro do 
Liceu de Guimarães. Na parte da frente possui o brazão da 
Cidade de Guimarães, nas costas a inscrição: «Liceu Martins 
Sarmento Caloiros 50 anos 29-10-1994».   

VN64 

Troféu de 
participação no 
X encontro 5 € 1999 Barro 

a.: 18 cm 
l.: 11,5 cm 
prof.: 14 cm   

vitrine do 
rés-do-
chão 

Troféu de participação no X encontro Internacional de 
Gigantones e Cabeçudos de Braga. 
Peça composta por base com dois gigantones (homem e 
mulher), mais três elementos de banda musical a tocar 
instrumentos.   

VN65 

Troféu de 
participação no 
XII encontro 5 € 2001 Barro 

a.: 19 cm 
l.: 8,5 cm   

vitrine do 
rés-do-
chão 

Troféu de participação no XII Encontro Internancional de 
Gigantones e Cabeçudos de Braga. 
Peça composta por placa de barro com homem  mulher 
desenhados e pintados na placa.   

VN66 
Galhardete do 
Orfeão 5 €   cetim pintado a.: 30,5 cm   

vitrine do 
rés-do-

Galhardete do Orfeão Universitário do Porto, com mastro de 
suporte. Medidas totais com mastro. 



Universitário do 
Porto 

chão 

VN67 

Troféu de 
participação no 
IX Encontro 5 € 1998 

Azulejo 
pintado 

a.: 20 cm 
l.: 15 cm   

vitrine do 
rés-do-
chão 

Troféu de participação no IX Encontro de Gigantones e 
Cabeçudos de Braga. 
Azulejo pintado com Homem e Mulher em tom de azul e com 
letras a dourado.   

VN68 

Troféu de 
participação no 
XIII encontro 5 € 2002 

Prato de 
barro vidrado d.: 18,5 cm   

vitrine do 
rés-do-
chão 

Troféu de participação no XIII Encontro de Gigantones e 
Cabeçudos de Braga. Prato de Barro com bordo vidrado de 
azul e branco, no centro mulher e Homem desenhados e 
com partes vidradas. Na parte de trás possui escrito 
«Portugal 59/120», encontra-se assina   

VN69 

Troféu de 
participação no 
XIV encontro 5 € 2003 

Azulejos 
pintados 

a.: 19,5 cm 
l.: 9,5 cm   

vitrine do 
rés-do-
chão 

Troféu de participação no XIV Encontro de Gigantones e 
Cabeçudos de Braga. Composto por Dois azulejos brancos 
decorados de azul com mulher e homem na parte superior, e 
letras na parte inferior. Na parte de trás o azulejo inferior 
possui escrito «Portugal    

VN70 
Lança das 
Maçazinhas 100 €   Metal a.: 32 cm   

Vitrine do 
rés-do-
chão 

Lança utilizada nas Maçazinhas, decorada com uma caixa no 
mesmo material. Possui fitas de várias cores.   

VN71 
Lança das 
Maçazinhas 100 € 1972 Metal a.: 21 cm   

vitrine do 
rés-do-
chão 

Lança utilizada nas Maçazinhas, decorada com esferas 
armilares estilizadas e escudos com cruz no centro. Possui 
fitas de várias cores.   

VN72 
Lança das 
Maçazinhas 100 € 1966 Metal a.: 27 cm   

vitrine do 
rés-do-
chão 

Lança utlizada nas Maçazinhas, decorada com uma balança 
e uma placa com a inscrição: «Nicolinas 1966». Utilizada em 
anos posteriores. Possui fitas de várias cores.   

VN73 
Lança das 
Maçazinhas 100 €   Metal a.: 22,5 cm   

vitrine do 
rés-do-
chão 

Lança utilizada nas Maçazinhas, composta por um cesto a 
imitar verginha com asa, no seu interior possui um coração 
onde se encontram presas duas pontas de lança. Não possui 
fitas.   

VN74 Caixa 150 €   

Latão, 
Madeira, 
Peles e 
Corda 

a.: 36 cm 
d.: 42 cm   

vitrine do 
rés-do-
chão 

Caixa utilizada nas festividades nicolinas, composta na parte 
central por um aro principal em latão dourada, possuindo nas 
suas extremidades duas peles que são presas ao aro 
principal por outros dois aros mais pequenos de cor 
vermelha, estes encontram-se    

VN75 
Pintura Sra. 
Aninhas 250 €   óleo ? Arménio Sá 

Parede 
do 2º. 
Andar oferta do autor Falta apurar as medidas 

VN76 

Pintura "Lança 
das 
maçazinhas" 250 €   óleo ? 

esposa dr. 
Marques 
Mendes 

Parede 
do 2º. 
Andar oferta de João Neves Falta apurar as medidas 

VN77 
Bandeira do 
Liceu 

(dep
ósito
) XIX pano bordado ? Marta Nuno 1º andar 

Bandeira em pano verde, com emblema do Liceu de 
Guimarães bordado no centro, Falta apurar as medidas 

          
  MOBILIÁRIO                 



  Átrio:                 

VN-MOB-
1  Mesa redonda 30 €               

VN-MOB-
2 Cadeira 10 €               

VN-
MOB3 

Banco de 
madeira 
c/costas. 10 €               

                    

  1.º Andar:                 

VN-MOB-
4 

Mesa de 
reuniões; 120 €               

VN-MOB-
5 

6 Cadeiras de 
couro; 60 €               

VN-MOB-
6 

1 Sofá em 
couro; 30 €               

VN-MOB-
7 

3 Maples de 
orelhas 
individuais em 
couro; 45 €               

VN-MOB-
8 

1 Mesinha de 
apoio 15 €               

VN-MOB-
9 

2 Bancos 
corridos de 
madeira 20 €               

                    

  2.º Andar:                 

VN-MOB-
10 

2 Secretárias 
em madeira 80 €               

VN-MOB-
11 

1 Cadeira em 
couro 10 €               

VN-MOB-
12 

1 Cadeira 
giratória de 
madeira; 10 €               

VN-MOB-
13 

3 Armários em 
madeira para 
arquivo de 90 €               



livros 

VN-MOB-
14 

1 Secretária 
escrivaninha; 40 €               

VN-MOB-
15 

1 Mesinha de 
apoio 15 €               

VN-MOB-
16 2 Cadeiras; 10 €               

VN-MOB-
17 1 Banco corrido 10 €               

          

 
TOTAL  

4.777 
€ 

 
      

 


