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1
Prato em porcelana da Vista Alegre
Decorado com vista da cidade de Lisboa 
ao centro. Marca nº32 (1947-1968)
Diam:25cm

A Vista Alegre dish, painted at the center 
with view of Lisbon. Marked #32 (1947-1968)

€125 - 175
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2 
“Garoto de Paris”
Escultura Vista Alegre em biscuit moldado e 
relevado. Sem decoração e sem marca visível. 
(defeitos). Exemplar idêntico, reproduzido no VI 
leilão Vista Alegre - 2003 com o nº73, pág.65
Alt:30cm

“Parisian Kid”. A Vista Alegre monochrome 
biscuit sculpture, unmarked. Blemishes. Identic 
piece sold at the VI Vista Alegre auction, 2003, 
nº73, p.65

€125 - 250

5
Minhota 
Garrafa em porcelana da Vista Alegre 
moldada e relevada. Decoração 
policromada, pintada à mão. 
Marca nº31 (1924-1947)
Alt:27.5cm

A Vista Alegre porcelain bottle, 
polychrome hand painted decoration. 
VA mark (1924-1947)

€200 - 300

3 
Cigana 
Garrafa em porcelana da Vista Alegre 
moldada e relevada. Decoração 
policromada, pintada à mão. Marca 
nº 31 (1924-1947). Restauro na tampa.
Alt:30cm

A Vista Alegre porcelain bottle in the 
form of gypsy woman, polychorme 
hand painted decoration. Marked #31 
(1924-1947) Restoration on the lid.

€175 - 250

4
Mulher de Avintes
Garrafa em porcelana moldada e 
relevada da Vista Alegre. Decoração 
policromada com a letra J. Pintada à 
mão. Marca nº31 (1924-1947).
Alt: 28cm

A Vista Alegre porcelain bottle molded 
in the form of a woman of Avintes, 
polychrome decoration, signed J. 
Marked #31 (1924-1947).

€200 - 300
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6
Jarra em porcelana da Vista Alegre
Moldada e relevada. Decoração com flores 
policromadas com complementos a ouro. 
Marca nº32 (1947-1968).
Alt: 25cm

A Vista Alegre Hummingbird sculpture, 
polychrome decoration.  Marked (1974).

€250 - 350
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7
Faisão Italiano macho

Escultura em porcelana da Vista 
Alegre. Decoração policromada.

Marca nº32 (1947-1968)
Dim: 22x40cm

A Vista Alegre male Pheasant 
sculpture, polychrome decoration. 

VA mark (1947-1968)

€200 - 300

8
Colibris 
Escultura em porcelana da Vista 
Alegre. Decoração policromada. 
Marca nº35 (1974).
Alt: 28cm

A Vista Alegre Hummingbird 
sculpture, polychrome decoration. 
VA mark (1974).

€250 - 350
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9
Faisão Italiano Fêmea
Decoração policromada. 
Marca nº35 (1974)   
Alt: 25cm

A Vista Alegre Hummingbird 
sculpture, polychrome 
decoration. VA mark (1974) 

€250 - 350

10
Prato em porcelana da Vista Alegre.
Decoração policromada com figura e 

castelo. Marca nº32 (1947-1968)”
Diam:21cm

A Vista Alegre dish, polychrome 
decoration representing a castle and 

figure. VA mark (1947-1968)

€125 - 175
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11
Pote com tampa
Em porcelana da Vista Alegre.
Decoração policromada com flores. 
Marca nº31 (1921-1947)
Alt:58cm

A Vista Alegre baluster vase, 
polychrome decoration representing 
flowers. VA mark (1921-1947) 

€200 - 300
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12
Galheteiro em vidro da Vista Alegre. 

Dois balões com gargalos mantidos 
num só pé.

Alt:28cm

A Vista Alegre glass cruet stand.

€200 - 300
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13
14

15

16

13
Dois copos 
Em cristal lapidado e gravado 
da vista alegre.
Alt:10 cm

Two Vista Alegre glasses, cut and 
engraved glass

€200 - 300   
 

14
Garrafa e copo
Em cristal com dourados. Copo do 
Séc. XVIII.
Alt: 26 e 14 cm

A bottle and a glass, gilt decoration. 
The glass, 18th century

€50 - 75   
 

16
Copo
Da Vista Alegre em cristal de biquinhos

A Vista Alegre cut-glass cup, diamond 
point decoration.

€40 - 60   
 

15
Copo 
Da Vista Alegre em cristal lapidado
Alt: 12cm

A Vista Alegre cut-glass cup

€100 - 150   
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19

17 18

20

17
Par de garrafas D.Maria, 
Moldadas com decoração 
lapidada e pintada a ouro, 
representando grinaldas de 
flores e folhagens. Séc. XVIII 
Alt:23cm

A late 18th century pair of 
glass bottles. Engraved and 
gilt decoration representing 
flowers and garlands.

€200 - 300   
 

  

18
Par de copos 
Do Séc. XVII em vidro, 
possivelmente ingleses, fustes 
espirolados.
Alt:15cm

A pair of 17h century glass 
spiral  chalices, possibly 
english.

€150 - 200   
 

19
Par de taças
Em cristal inglês lapidado. 
Séc. XVIII/XIX”  
Comp:19cm

A late 18th century, early 19th 
century pair of cut-glass bowls, 
english

€250 - 350   
 

20
Par de taças
Em cristal inglês lapidado. 
Séc. XVIII/XIX  
Comp:19cm

A late 18th century, early 19th 
century pair of cut-glass bowls, 
english

€250 - 300   
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22
Beaker e três lavabos
Em cristal inglês lapidado e 
gravado, decoração ponta de 
diamante. Séc.XVIII/XIX

A late 18th century, early 19th 
century cut-glass set of three hand-
washers and beaker, diamond point 
decoration, english.

€100 - 150   
 

21
Fruteiro
Em cristal lapidado inglês, 
com aro em prata do Séc. XIX.
Diam:32cm

A 19th century cut-glass tazza, 
english. Silver border. 

€350 - 450
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23. Par de compoteiras
Com tampas em cristal 
lapidado inglês do Séc. XVIII 
Alt: 23cm

A pair of 18th century cut-glass 
bowls with covers, english.

€300 - 400   
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24
Duas compoteiras
Em meio cristal (uma sem 
tampa). Trabalho europeu do 
Séc. XIX
Comp: 23cm

Two 19th century cut-glass bowls 
(one with cover).

€100 - 150   
 

25 
Licoreiro Francês
Em pau-santo com duas 
garrafas e copos em cristal de 
biquinhos. Séc. XIX.

A 19th century french liquor set, 
rosewood with two cut-glass 
decanters and chalices.

€300 - 400
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26
Par de taças 
Em cristal de Murano 
decoradas a rosa. Séc. XIX/XX  
Diam:13cm

A late 19th century, early 20th 
century pair of Murano glass 
tazzas, pink decoration.

€50 - 75   
 

27 
Jarra 
Em forma de leque em cristal de 
Murano decorada a azul e rosa. 
Séc. XIX/XX

Alt:19cm 

A late 19th century, early 20th 
century, fan shaped Murano 
glass jar, blue and pink 
decoration.

€50 - 75   
 

26 27
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28
Miniatura sobre marfim 
Retrato de Menina trajando á maneira do 
último quartel do séc. XVIII.
Escola francesa do Séc. XIX
Dim: 6x5cm 

A french 19th century ivory miniature, painted 
with a late 18th century young lady. 

€150 - 200    

     
   

33
Miniatura sobre marfim 
Retrato de homem com cruz da ordem de 
Cristo. Trabalho do Séc. XVIII   
Dim: 5x3cm

A french 18th century ivory miniature, 
gentleman’s portrait wearing the Christ Order 
(Portugal). 

€200 - 300

   

32
Miniatura sobre marfim
Retrato de senhora trajando à maneira do 
final do Séc. XVIII. Escola francesa do Séc. XIX.
Assinada Duprés.
Diam:5cm 

A french 19th century ivory miniature, painted 
with a late 18th century lady, signed Duprés.

€100 - 150

29
Miniatura sobre marfim 
Retrato de Senhora trajando à maneira do final do 
Séc. XVIII. Pintado à maneira de Madame Vigée 
Lebrum, assinado Mireil. Escola francesa do Séc. XIX.
Diam:5cm 

A french 19th century ivory miniature, painted with 
a late 18th century lady in the manner of Madame 
Vigée LeBrum, signed Mireil.

€200 - 300    
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34
Miniatura sobre marfim 
Senhora e Menina. Escola francesa finais do 
Séc. XVIII/XIX. (circulo de Jean-Baptiste Greuze) 
Diam:8cm 

A french late 18th century, early 19th century ivory 
miniature, painted with a lady and a young lady. 
Circle of Jean-Baptiste Greuze 

€300 - 400 

35
Miniatura sobre marfim
“A toilette de Venús”. Segundo quadro de 
Boucher. Escola francesa do Séc. XVIII/XIX
Diam:8cm 

A french late 18th century, early 19th century 
painted ivory miniature after the Boucher’s 
“Venus Make-up”.

€250 - 350

30
Miniatura sobre marfim 
Retrato de Senhora trajando à maneira do 
final do Séc. XVIII.
Escola francesa do séc. XIX
Diam: 5cm

A french 19th century ivory miniature, painted 
with a late 18th century lady.

€200 - 300    

31
Miniatura sobre marfim
Retrato de senhora trajando à maneira do 1º 
quartel do Séc. XIX. Escola francesa do Séc. XIX/
XX. Assinatura não identificada. Partida. 
Dim:5cm 

A french late 19th century, early 20th century 
ivory miniature, painted with a early 19th century 
lady. Signature chipped.

€50 - 100    
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36
Caixa redonda em tartaruga e prata

Representando na tampa Carlos IV e 
familía. Trabalho europeu do Séc. XVIII/XIX

Diam:7.5cm

A late 18th century, early 19th century 
tortoiseshell and silver box, the cover 

depicting Carlos IV family.

€400 - 600
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37
”Nossa senhora com o menino e S.João”
Gravura antiga, bordada a fio de seda do Séc XVIII
Dim: 21x15cm

A 18th century etching embroided in silk 
representing Madonna with Saint John.

€100 - 150
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38

39

42

43

44

45

40

41

38
Leque
Em tartaruga com varetas vazadas.

A pierced tortoiseshell fan.

€100 - 150    

39
Caixa cigarreira 
Em prata inglesa. Punção de Birmingham 
de 1905. Peso: 87g.

A Birmingham silver cigarette box. 1905 
assay mark. Weight: 87g. 

€60-80    

40 
Porta moedas
Em madrepérola com aplicações em prata

A mother of pearl purse, silver mounts. 

€75 - 125    

41
Fosforeira em prata inglesa.
Punção de Birmingham de 1806.
35g

A 1806 silver match-box, Birmingham 
assay mark.

€100 - 150

42
Duas caixas
Redondas em papier-maché com 
aplicações em metal

Two papier-maché boxes, platted 
mounts.

€50 - 70

43
Caixa
Em tartaruga com aplicações em 
prata.

A tortoiseshell small box, silver mount.

€75 - 125

44
Fosforeira
Em marfim com aplicações em 
madrepérola decorada com flores e 
borboletas.

An ivory match-box with mother of 
peral mounts depicting butterflies and 
flowers.

€80 - 120

45
Caixa
Rectangular em prata de 833‰. 
Peso: 55g

A silver box, assay mark for 833‰. 
55g weight 
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46

49

52

51

48

50

47

46
Caixinha

Em tartaruga

A tortoiseshell small box.

€50 - 70

47
Caixa

Oval em tartaruga com aplicações em 
metal prateado

A tortoiseshell small box, platted mount.

€75 - 125

48
Lorgnon

Em madrepérola com  aplicações em 
metal

A mother of pearl lorgnon, plated mounts.

€30 - 40

49
Porta moedas

Em marfim com aplicações em prata.

An ivory purse, silver mounts.

€50 - 70

50
Caixia

Para rapé em tartaruga com 
aplicação em prata

A tortoiseshell snuff box, silver mount.

75 - 125

51
Caixa

De rapé em papier-maché com 
aplicações em madrepérola.

A papier-maché snuff-box, mother of 
pearl mounts.

€40 - 60

52
Fosforeira

Em papier-maché com aplicações 
em madrepérola

A papier-maché match-box, mother 
of peral mounts.

€50 - 70
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53
Galheteiro 
Em faiança portuguesa do Séc.XIX, 
decorado a azul. 
Gaia (defeitos nas galhetas) 
Alt:24cm 

A 19th century portuguese (Gaia) 
faience cruet, blue decoration. 
Blemishes

€500 - 800
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55
Especieiro
em faiança espanhola 
de Talavera. Decoração 
policromada com 
carrancas.
Séc XVIII 
Dim:13x16cm

A 18th century Talavera 
faience spice stand, 
polychrome decoration 
with frowns.

€250 - 350

56
Especieiro 

em faiança espanhola 
de Talavera. Decoração 

policromada.
Séc.XVIII

Dim:13x15cm

A 18th century Talavera 
faience spice stand, 

polychrome decoration
with frowns.

€250 - 350

54
Galheteiro

Em faiança portuguesa 
Decorado com flores. 

(Galhetas com defeitos)
Séc. XVIII/XIX

Alt:19cm

A late 18th century, early 19th 
century portuguese faience 
cruet, decoration depicting 

flowers. Blemishes.

€250 - 350
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57
Prato 
Em faiança portuguesa com decoração 
policromada. Galo. Séc.XIX.
Diam: 32cm

A 19th century portuguese faience dish, 
polychrome decoration depicting rooster 
at the center.

€150 - 200

61
Prato 
Em faiança portuguesa com decoração 
policromada. Flor. Séc.XIX
Diam: 34cm

A 19th century portuguese faience dish, 
polychrome decoration depicting a flower.

€100 - 150

65
Prato
Em faiança portuguesa decorado a azul.
Flores. Séc.XIX.
Diam: 30cm

A 19th century portuguese faience dish, 
blue decoration depicting flowers.

€100 - 150

58
Prato 
Em faiança portuguesa com decoração 
policromada. Galo. Séc.XIX
(esbeiçadela e faltas)  
Diam: 32cm

A 19th century portuguese faience dish, 
polychrome decoration depicting rooster 
at the center. Chips and blemishes.

€80 - 120

62
Prato 
Em faiança portuguesa com decoração 
policromada. Flores. Séc.XIX (Defeitos)  
Diam: 31cm

A 19th century portuguese faience dish, 
polychrome decoration depicting flowers.

€50 - 75

59
Prato 
Em faiança portuguesa com decoração 
policromada.Galo. Séc.XIX 

Diam: 33cm

A 19th century portuguese faience dish, 
polychrome decoration depicting rooster 
at the center. 

€150 - 200

63
Prato
Em faiança portuguesa com decoração 
policromada. Espigas. Séc.XIX
Diam: 37cm

A 19th century portuguese faience dish, 
polychrome decoration depicting ears.

€150 - 200

60
Prato 
Em faiança portuguesa com decoração 
policromada. Flores. Séc.XIX 
Diam: 31cm

A 19th century portuguese faience dish, 
polychrome decoration depicting flowers 
at the center. 

€100 - 150

64
Prato
Em faiança portuguesa decorado a azul.
Séc.XIX
Diam: 36cm

A 19th century portuguese faience dish, 
blue decoration.

€150 - 200



29

66
Bilheteira
Em faiança espanhola de 
Teruel decorada a azul e 
branco. Séc. XVII  
Diam:25cm

A 17th century spanish 
(Teruel)  faience stem 
foot salver, blue and white 
decoration.

€800 - 1.200

67
Manga

De farmácia em faiança 
espanhola, decorada com 

águia bicéfala. Séc. XVIII
Alt:26cm

A 17th century spanish 
faience albarello, 

decoration depicting two-
headed eagle.

€500 - 800
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68
Pia de Água Benta
Em faiança portuguesa de 
Coimbra do Séc.XVII, em azul-
carregado e esmalte branco-
melado. No espaldar cruz com 
cristo relevado na pasta. O 
recipiente também denominado 
“caldeira” no formato de cupúla 
invertida sugere, pelo aspecto dos 
gomos, o das guaritas da torre de 
Belém ou do Palácio da Bacalhoa 
em Azeitão.
Bibliografia: Arthur de Sandão. 
Faiança portuguesa séculos XVIII/
XIX pág 55, figura 40, peça similar 
à do lote acima referido.  
Alt:23cm

A 17th century portuguese 
faience (Coimbra)  holy-water font. 
Strong-blue and cream enamel 
decoration. The hanger support 
depicting a reserve with Christ on 
the cross molded. The recipient 
shaped as an inverted fluted dome 
as those of the Belém Tower and 
the Bacalhoa Palace. Bibliography: 
Arthur de Sandão. “Faiança  
Portugueses séculos XVIII/XIX.” Pág. 
55, fig. 40 for similar piece

€800 - 1200
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70
Figura Masculina

Garrafa com tampa em faiança 
policromada do Séc.XIX.

(pequenos defeitos)
Alt:32cm

A 19th century faience bottle and 
cover in the form of a masculine 

figure, polychrome decoration. Small 
blemishes.

€500 - 800

69
Figura Feminina

Garrafa com tampa em faiança 
portuguesa policromada do Séc. XIX. 

Coimbra (defeitos)
Alt:30cm

A 19th century portuguese (Coimbra) 
faience bottle and cover in the form of a 
feminine figure, polychrome decoration. 

Blemishes

€500 - 800
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71
Banco em cerâmica das caldas - 
Bordalo Pinheiro.
Em forma de tronco, com decoração em 
tons verdes e castanhos com lagarto. 
Marcado na base. (defeitos)  
Alt:53cm

A late 19th century Bordalo Pinheiro 
(Caldas da Rainha) ceramic bench 
in the form of a tree trunk. Green and 
brown decoration with lizard. Stamp mark. 
Blemishes

€1.200 - 1.800
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72
Par de colunas
Em madeira policromada. 
Séc. XVIII
(faltas)
Alt: 97cm

A 18th century pair of 
carved and painted 
columns, losses.

€200 - 300
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73
Par de colunas 
Em madeira entalhada, 
policromada e dourada 
com capiteis. Séc. XVIII
(pequenos defeitos) 
Alt: 122cm 

A 18th century pair of 
carved, painted and 
gilt wood columns and 
capitals. Small blemishes.

€800 - 1.200
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74
Caixa de esmolas
Do Séc.XIX em madeira 
pintada e policromada.
Alt:126cm

A 19th century painted wood 
alms box.

€600 - 900
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75
Relógio de mesa Francês
Em mármore preto. Séc.XIX 
Dim: 55x16x33cm

A 19th century balck 
marble table clock. 

€750 - 1.200

76
Relógio de mesa e par de 

colunas Art Deco
Em pedra mármore rosa e verde.

Dim: 20x37cm

A rose and green marble Art Deco 
clock garniture.

€800 - 1.200
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77
Relógio de parede
Em madeira entalhada com 
marca de fabricante – P. Plantier 
et Fils (Lisboa)
Dim 64x63cm

A portuguese wall clock, carved 
wood, maker’s mark for P. 
Plantier et Fils (Lisboa)

€500 - 800
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78
Conjunto de secretária francês
Em bronze do Séc. XIX, composto por 
quatro peças.

A 19th century-four piece writting set.

€500 - 800
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79
Menino Jesus
Escultura portuguesa do Séc.XIX em 
madeira entalhada e policromada 
com vestes em seda bordada. 
Assente sobre peanha pintada. 
(defeitos)
Alt total:18cm

Alt Menino Jesus:11cm  
A 19th century portuguese painted 
wood sculpture of Jesus as a Child. 
Silk embroided clothes. On carved 
and painted stand. Blemishes.

€150 - 200

80
Nossa Senhora do Carmo
Escultura europeia em marfim Séc. 
XIX 
Alt:9cm

A 19th century ivory Madonna 
sculpture.

€250 - 350

81
Nossa Senhora coroada

Escultura europeia em 
marfim Séc XIX.

Alt:10cm

A 19th century ivory 
Madonna sculpture.

€100 - 150

83
Netsuke em marfim
Japão Séc. XX 

A 20th century japanese ivory 
Netsuke

€50 - 70

85
Par de piveteiros
De pequenas dimensões. Trabalho 
indiano em marfim torneado 
representando flores de lótus. Séc.XIX/XX
Alt: 8cm

A late 19th century, early 20th century 
indian ivory pair of small perfuming 
pans, depicting lotus flowers.

€100 - 150

82
Lote de três boquilhas em marfim
China, Séc. XIX/XX 

Three assorted late 19th century, 
early 20th century chinese ivory 
cigarette holders

€50 - 75

84
Okimonos
Dois pequenos Okimonos em marfim.

Japão Séc. XX

Two small japanese ivory Okimonos, 
20th century.

€50 - 70

79 80 81

82

84

85
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86
Candeeiro de tecto
Estilo Império em bronze dourado, 
com oito lumes. Alt: 60cm.  
Diam: 60cm

An empire style ormolu eight light 
chandelier.

€800 - 1.000

87
Par de apliques

De dois lumes estilo Luis XVI em 
bronze dourado. 

Alt: 50cm

A pair Louis XVI style ormolu two 
branch wall-lights. High: 50 cm

€200-300
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88
Par de Urnas
Em porcelana alemã de Frankenthal 
policromada e dourada, decoradas 
com paisagens e cenas galantes.
Séc. XIX 
Alt: 50cm

A 19th century pair of Frankenthal 
porcelain urns, painted and gilded 
decoration depicting landscapes and 
gallant scenes. Dutch

€1.200 - 1.800



42

89
Conjunto de oito pratos

Recortados em porcelana europeia.
Séc. XIX com marcas de fábrica de Sevres.

Decorados a rosa com cenas galantes e flores.
Diam: 25.5cm

A 19th century set of eight porcelain dishes, pink 
decoration depicting flowers and gallant scenes. 

Sévres maker’s mark.

€350 - 500

91
Conjunto de oito pratos 

Recortados idênticos aos lotes anteriores 
decorados a azul e rosa.

Diam: 25.2cm

Eight dishes similar to those of the two 
precendent lots.

€350 - 500

92
Conjunto de oito pratos 

Idênticos aos lotes anteriores, 
decorados com cenas galantes.

Diam: 21cm

Four dishes similar to those of the three 
precendent lots.

€200 - 300

93
Conjunto de oito pratos 

em porcelana europeia do Séc XIX com 
marcas da fábrica de Sevres.

Decorados a azul e ouro com cenas galantes.
(pequenos defeitos)

Diam: 24.5cm

A 19th century set of five porcelain dishes, blue 
and gold decoration depicting gallant scenes. 

Sévres maker’s mark. Small blemishes

€150 - 200

94
Conjunto de oito pratos 

Recortados em porcelana europeia do Séc. XIX 
com marca da fábrica SEVRES.

Decorados a azul e ouro com cenas galantes.
(pequenos defeitos e faltas)

Diam: 25.5cm

A 19th century set of twelve porcelain scalloped 
dishes, blue and gold decoration depicting 

gallant scenes. Sévres maker’s mark. Losses and 
small blemishes.

€450 - 600

90
Conjunto de cinco pratos 

Idênticos ao lote anterior decorados 
com cenas galantes.

Diam: 21cm

Five dishes similar to those of the 
precendent lot.

€200 - 300
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95
Par de Jarras Francesas
Ao gosto Império, c. 1840.
Decoradas a ouro com cenas galantes 
policromadas. (pequenos defeitos) 
Alt: 31cm

A pair of french empire jars, circa 1840. 
Painted and gilded decoration depicting 
gallant scenes. Small.

blemishes. €300 - 400
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96
Militares
Do período das guerras peninsulares. 
Quatro esculturas em porcelana 
francesa. (pequenos defeitos) 
Alt: 21cm

A set of four porcelain sculptures of 
military men of the peninsular war 
period. Small blemishes.

€200 - 300
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97
Garniture francesa Luis XVI
Em mármore, bronze dourado e patinado. 
Composta por relógio decorado com corpo 
central em forma de templete ladeado por duas 
esculturas femininas em bronze patinado e par 
de candelabros de três lumes cada. Séc. XVIII.
Alt relógio: 58cm
Alt candelabros: 52cm

A marble, bronze and gilt-bronze Louis XVIII clock 
garniture, 18th century. The temple shaped clock 
flanked by two feminine figures to the three light 
candelabra.

€3.000 - 5.000
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98
Par de castiçais
Ao gosto Império em bronze dourado e cinzelado. 
Alt:25cm

A pair of empire style ormolu candlesticks.

€250 - 350
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99
Caixa redonda em prata dourada gravada.
Tampa com medalhão em marfim esculpido ao gosto renascença, 
representando Loudovico da Baviera. Incriçao em latim, “Luduvicus 
Cognomine Bavarus”. Trabalho europeu do Séc. XIX 
Peso: 683g Diam: 15cm

A 19th century silver-gilt circular box. Engraved decoration, on the 
cover top set with a ivory medallion represeneting Luduvicus of Bavaria. 
Inscribed “Luduvicus Cognomine Bavarus”. Europe, 19th century.

€600 - 900
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100
Par de castiçais
Estilo Luis XVI em bronze dourado. 
Alt: 25cm

A pair of Louis XV style ormolu 
candlesticks.

€300 - 400
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101
“Santo António com o Menino” 
Pintura a óleo sobre cobre do Séc. XVIII. Trabalho 
português.

Nota: Figurou na exposição Antoniana na Sé 
Patriarcal em Junho de 1947. 
Dim: 17x13cm

A 18th century oil on copper representation of Saint 
Anthony with the Child, portuguese work. 

€1.000 - 1.500
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102
S. José
Escultura em madeira pintada e 
policromada. Séc. XVII/XVIII (faltas)
Alt: 43cm

A late 17th century, early 18th century 
carved and painted sculpture of Saint 
Joseph. Blemishes

€1.500 - 1.200
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103
Nossa Senhora da Conceição
Escultura em madeira pintada e 
policromada. Séc.XVIII. Coroa em ouro.
Alt: 27cm

An 18th century carved and painted 
sculpture of Our Lady of The Immaculate 
Conception. Gold crown.

€800 - 1.200
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104
São José
Escultura do Séc.XVIII
Madeira pintada e policromada com 
pertences em prata. 
Alt: 36cm 

An 18th century carved and painted 
sculpture of Saint Joseph, silver 
attributes.

€400 - 600

105
Santa Bárbara

Escultura em madeira pintada e 
policromada, base marmoreada. Séc. 

XVIII. (pequenas faltas)
Alt: 33cm

An 18th centuy carved and painted 
sculpture of Saint Barbara. Small 

blemishes.

€1.000 - 1.500
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106
Menino Jesus de Presépio
Escultura em madeira 
policromada do Séc. XVII/XVIII.
Alt: 34 cm

A late 17th century, early 18th 
century carved and painted 
sculpture of Child Jesus.

€800 - 1.200
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108
Jesus Cristo crucificado

Escultura portuguesa em madeira com restos 
de policromia, cruz e peanha em madeira 

escurecida. Resplendor e placa com inscrição 
INRI em prata.

Alt Cristo: 21cm
Alt total: 60cm

Crucified Christ, portuguese carved and painted 
wood sculpture. The cross and stand in darkened 

wood. Silver attributes.

€350 - 450

107
Jesus Cristo crucificado
Escultura europeia em marfim com restos de 
policromia, cruz em madeira escurecida com 
acabamentos em marfim.
Alt Cristo: 18cm
Alt total: 43cm

Crucified Christ, european ivory sculpture 
showing traces of polychromy. The cross in 
darkened wood with ivory terminals.

€200 - 300
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109
Menino Jesus

Salvador do Mundo. 
Escultura indo-portuguesa em 

madeira policromada. Séc. XVIII.
Alt:27 cm

An 18th century Indo-portuguese 
carved and painted wood sculpture 

of Child Jesus Savior of the World.

€400 - 600
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110
Jesus Cristo crucificado
Escultura portuguesa em madeira com 
restos de policromia. Cruz e peanha em 
pau-santo entalhado. Resplendor e placa 
com inscrição INRI em prata.
Alt Cristo: 30cm
Alt Total: 90cm

Crucified Christ, portuguese carved and 
painted wood sculpture. The cross and 
stand in carved rosewood. Silver attributes.

€1.000 - 1.500
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112
Cristo na cruz
em marfim. Trabalho indo-português, 
Séc. XVIII. 
Alt:26cm

An 18th century indo-portuguese 
crucified Christ ivory sculpture.

€1.000 - 1.500

111
Nossa Senhora com o Menino.
Escultura indo-portuguesa em marfim 
do Séc.XVII (pequenos defeitos no 
menino). 
Alt:13cm

An 17th century indo-portuguese ivory 
sculpture representing Our Lady with 
the Child. Small blemish.

€700  - 900

113
São José 
Escultura indo-portuguesa 
em marfim. Séc. XVII/XVIII.
Alt: 10cm

A late 17th century, early 18th 
century Saint Joseph ivory 
sculpture.

€400 - 600
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114
Santa 
Escultura indo-portuguesa em madeira 
de teca policromada. Séc XVIII.
Alt:47cm

An 18th century Indo-portuguese 
carved and paintes teak sculpture of 
a Saint.

€1.500 - 2.000
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115
Santa 
Escultura indo-portuguesa em 
madeira policromada. Séc. XVII.
Alt:57cm

An 17th century Indo-portuguese 
carved and painted wood 
sculpture of a Saint.

€2.000 - 3.000
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116
Nossa Senhora Coroada com o Menino. 
Escultura indo-portuguesa do Séc. XVII.
Alt: 11cm

An 17th century indo-portuguese 
Madonna sculpture.

€800 - 1.200

117
Santa

Escultura indo-portuguesa em 
marfim. Séc. XVII.

Alt:17cm

An 17th century indo-portuguese 
ivory sculpture of a saint.

€900 - 1.200
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118
São Sebastião
Escultura Indo-Portuguesa em marfim 
do Séc. XVIII, com restos de policromia. 
(peanha em madeira) 
Alt:18cm

An 18th century indo-portuguese Saint 
Sebastian ivory sculpture, traces of 
polychromy. Wood pedestal.

€1.200 - 1.800
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119
Dente em marfim fossilizado
tendo inserida escultura de Pietá. 
Assente em base de marfim esculpida 
com a face de Cristo. Trabalho europeu 
fins do Séc.XIX.
Alt:62cm

A late 19th century ivory sculpture, the 
tusk upper part carved as a Pietá above 
carved base representing a Christ.

€3.000 - 5.000
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120
Par de apliques
de parede em forma de pássaro 
em madeira pintada e prateada. 
Alt:53cm

A pair of carved, painted and 
silver-gilt bird-shaped wall lights.

€100 - 150
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121
Dente em marfim esculpido. 
Trabalho africano do Séc. XIX 
Dim: 73cm

An african 19th century carved ivory tusk 

122
Castiçal

Estilo Império em bronze 
dourado com campânula 
em vidro e base em pedra 

mármore.
Alt:46cm

An empire style ormolu 
candlestick above a marble 

base.

€400 - 600
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123
Dois Retábulos
Em talha representando Bispo e Santa em 
madeira policromada. Trabalho Indo-português 
do Séc. XVII/XVIII. 
Dim: 42x40cm

Two late 17th century, early 18th century Indo-
portuguese altarpiece fragments, carved and 
painted wood depicting Bishop and Saint.

€800 - 1200
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124
Frontal de Altar
Em couro gravado e pintado - Séc XVII. Decorado 
com motivos florais e vegetalistas. Falhas, defeitos e 
faltas. Ex-colecção Comandante Ernesto Vilhena 
Dim: 100x206cm

A 17th century ambossed and painted leather 
altarpiece front depicting floral decoration. Losses 
and blemishes. Provenance: Late Comandante 
Ernesto Vilhena collection

€800 - 1200

125
Papeleira miniatura

Estilo D. Maria em pau-santo com 
duas gavetinhas. Ferreagens em 

metal amarelo. Séc.XIX 
Dim: 35x22x38 cm

A early 19th century rosewood bureau, 
two drawers with yellow metal mounts.

€1.200 - 1.800

126
Contador português

Do Séc. XIX em pau-santo com seis gavetas e  
interiores em casquinha.

Dim: 53x31x44 cm

A 19th century portuguese rosewood cabinet 
with six drawers, scots-pine interior.

€1.200 - 1.800
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127
Tapete Oriental
Em lã e algodão de desenho geométrico em 
tons bordeaux, rosa e azul. 
Dim: 240x70cm 

An oriental wool and cotton carpert of 
geometric design in blue, pink and red hues.

€200 - 300

128
Tapete Oriental
Em lã e algodão de desenho geométrico em 
tons castanhos, salmão e beige.  
Dim: 382x75cm

An oriental wool and cotton carpert of 
geometric design in brown, pink and cream 
hues.

€200 - 300

129
Tapete Oriental
em lã e algodão de desenho floral em tons 
bordeau, beige e verde.
Dim: 237x136

An oriental wool and cotton carpet of floral 
design in red, cream and green hues.

€400 - 600

130
Tapete tipo Oriental
em lã e algodão de desenho geométrico em 
tons beije e castanhos. 
Dim: 204x150cm

An oriental style wool and cotton carpet of 
geometric design in cream and brown hues.

€200 - 300

131
Tapete Oriental
tipo Bokara em lã e algodão de desenho 
geométrico em tons bordeaux e beige.  
Dim: 260x185 cm

A Bokara style wool and cotton carpet of 
geometric design in red and cream hues.

€400 - 600

132
Meio armário português

em pau-santo e vinhático com três 
gavetas e duas portas. Ferragens 

em bronze, frentes e ilhargas 
almofadadas. Séc. XVII.

Dim: 151x65x145cm

A portuguese 17th century rosewood 
and brasilian mahogany cabinet, with 

three drawers and two doors, bronze 
mounts.

€3.000 - 4.000
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133
Cama D. Maria
Em pau-santo. Espaldar recortado com decoração embutida em 
pau-santo e pau-cetim representando faixas com motivos florais e 
geométricos com reserva central de figura feminina e pavão.
Larg:145cm

A late 18th century rosewood bed. The head panel decorated with 
rosewood and satinwood inlaids of geometric and floral design, at 
the center a cartouche depicting a feminine figure and peacock.

€800 - 1.200
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134
Par de Cantoneiras D. Maria.
Em vinhático, corpo superior de vidrinhos. 
Interior em seda adamascada.
Dim: 85x35x232cm

A late 18th century, early 19th century pair 
of brasilian mahogany corner cabinets.

€1.200 - 1.800
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135
Mesa de encostar
Rústica do Séc. XVIII em pau-santo 
com uma gaveta. 
Dim: 100x51x82 cm

A rustic portuguese 18th century 
rosewood side table, one drawer.

€750 - 1.250
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137
Cómoda estilo D. José

Em pau-santo com quatro gavetões.
Dim: 112x58x86cm

A D. José (1750-1777) style portuguese 
chest of drawers with four drawers.

€500 - 800

136
Canapé
De três lugares D.José em nogueira. 
Costas com tabelas recortadas e 
vazadas. Braços ondulados e pés em 
forma de garra com bola.
Dim: 176x54x97cm

A 18th century portuguese carved 
walnut settee, ball and claw feet.

€800 - 1200
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138
Par de Fauteuils
D. Maria pintados e dourados do Séc.XVIII.  
Assentos em palhinha.  

A late 18th century portuguese pair of gilt 
armchairs, caned seats.

€450 - 650

139
Par de cadeiras

Inglesas Regency pintadas. 
Assentos em palhinha.

A painted Regency pair of 
chairs, caned seats.

€250 - 350
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140
Papeleira Holandesa 
Em mogno claro, interior com gavetas e 
ferragens em metal amarelo. Séc. XVIII/XIX
Dim: 114x53x113cm

A late 18th century, early 19th century dutch 
mahogany bureau. Interior with drawers and 
yellow metal mounts. 

€2.200 - 3.200
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141
Pequena mesa de Toilette

Napoleão III em madeira ebonizada com 
embutidos em madrepérola. Com espelho 

no interior e tampo forrado a veludo.
Dim: 59x41x74 cm

A Napoleon III small toilette table. Darkened 
and mother of pearl inlaid wood. Velvet top, 

interior with mirror.

€2.500 - 3.500

142
Papeleira com alçado

Estilo Jorge III, em  mogno. Interior com 
gavetas, alçado com vidrinhos e puxadores 

em metal amerelo.
Dim:106x52x210cm

A George III style mahogany bureau, interior 
with drawers, the upper section with glass 

doors.

€700 - 900
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143
Par de cadeiras
Estilo D.José. Em vinhático com assentos em 
couro gravado e pregaria. Séc.XIX.

A 19th century portuguese D. José style brasilian 
mahogany chairs, engraved leather seats. 

€400 - 600

144
Mesa de centro Victoriana 
Em pau-santo, com tampo recortado e 
duas gavetas. 
Dim: 114x69x69cm

A victorian rosewood center-table, 
scalloped top and two drawers.

€400 - 600
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145
Knole Sofa Inglês,
forrado a veludo bordeaux. Proveniência Casa de 
Serralves. Séc. XIX/XX

An late 19th century, early 20th century english knole sofa, 
red velvet upholstery. Provenance: Casa de Serralves 

€400 - 600
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146
Canapé
De três lugares Henrique II com assento e 
costas em couro gravado.  
Dim:164x48x120cm

A Henry II settee, engraved leather seat and 
back.

€200  - 300

147
Par de Fauteils

Estilo inglês em mogno.

An english style pair of mahogany armchairs.

€200 - 300
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148
Credência portuguesa

Ao gosto império em mogno 
com alçado de espelho.

Dim: 88x49x220 cm

An empire style mahogany 
console table and mirror.

€1.200 - 1.800
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149
Par de fauteuils
ao gosto Luis XV, dourados a ouro fino 
burnido. 

A Louis XV style pair of gilt armchairs.

€1.500 - 2.500

150
Armário Vitrine

Estilo André Charles Boulle circa de 1880.
Trabalho de marchetaria em madeira pintada a negro, 

tartaruga e bronze serrado. Interiores em espelho
Dim: 115x48x257

A Boulle style cabinet showcase circa 1880. Inlaid 
decoration in tortoiseshell, brass and darkened wood, 

mirror interior.

€8.000 - 12.000
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153
Consola de parede 
Com pés em ferro pintado em forma de folhas 
de acanto e tampo em pedra mármore.  
Dim:160x50x78cm

A painted iron console, achantus leaf feet, 
marble top.

€200 - 300

151
Arca 
Com base em teca. Trabalho anglo-
indiano do Séc.XVIII 
Dim: 104x49x96cm

An 18th century teak anglo-indian 
chest on stand

€600 - 900

152
Mesa 

Redonda em teca anglo-indiana. 
Com pé basculante do Séc. XIX.

Dim: 96x73cm

A 19th century teak anglo-indian 
table, round tilt top.

€400 - 600
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154
Cómoda D.Maria 
Em pau-santo com embutidos em espinheiro e 
pau-rosa. Com três gavetões.
Dim: 102x23x91cm

A late 18th century portuguese rosewood chest 
of drawers, thornbush and kingwood inlaid 
decoration.

€1.500 - 2.500
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155
Mesa de sala de jantar 

Estilo Victoriano tampo follheado a pau-
santo, pé em pau-santo e outras madeiras. 

Séc.XIX. Com três tábuas.
Dim: Aberta - 350x118x75cm, 

Fechada - 220x118x75cm

A victorian style dinner table, rosewood 
veneer on table top.

€2.000 - 3.000
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156
Par de cómodas românticas
Em mogno com quatro gavetões, 
tampos em pedra mármore e 
ferragens em bronze.  
Dim: 135x65x107cm

A 19th century pair of romantic 
mahogany chest of drawers, 
marble tops and bronze mounts.

€2.500 - 3.500
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157
Conjunto de oito cadeiras inglesas
Regency, em pau-santo com embutidos. 
Assentos em palhinha com estofos forrados a 
veludo azul. Séc. XIX.

A Regency set of eight rosewood chairs, blue 
velvet upholstery.

€2.000 - 3.000
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158
Cómoda francesa Luis XV
Cómoda Luís XV em marqueteria de pau-santo e pau-rosa, com ferragens em 
bronze dourado e cinzelado, e tampo em mármore cinzento de Sainte Anne.
Frente e ilhargas de ligeira barriga, com curvas e contra-curvas. Decoração de 
padrão geométrico, utilizando os recortes e o jogo claro – escuro proporcionado 
pela utilização dos dois tons de madeira. As ferragens recorrem a uma decoração 
com motivos vegetalistas e concheados.
Estampilhada duas vezes J. Birckle e J.M.E.
Jacques Birckle - Mestre em 30 de Julho de 1764 foi marceneiro da Rainha Maria 
Antonieta e do Duque de Orleans, e executou para esta Rainha peças para o 
Castelo de St. Clou. 
Está representado nos principais museus franceses como o Art Decoratifs de Paris, 
o museu Cognac – Jay, o Petit Palais e o Palácio de Versailles.
A estampilha J.M.E. – Jurande des Menuiseurs Èbènistes era estampilha da 
corporação dos marceneiros de Paris e só era colocada numa peça de mobiliário 
quando em conformidade com todos os preceitos da corporação, atestando a 
qualidade artística e de execução da peça.
Dim: 132x64x86cm

A Louis XV ormolu-mounted rosewood and kingwood commode
By Jacques Birckle (maître 1764)
Saint-Anne marble top on bombé and crossbanded drawers, geometric 
marqueterie work playing with the contrast of the wood’s colour. Ormolu organic 
mounts.Stamped twice “J. Birckle” and “JME”
Jacques Birckle (maître 30th July 1764), ébéniste flourished throughout the 
reigns of Louis XV and Louis XVI, executed works for the Duc d’Orleans and Marie 
Antoinette’s St. Clou Chateau. 
JME – Jurande des Menuiseurs Ébénistes, stamped on the pieces that followed all 
the quality standarts of this famous and exclusive parisian corporation of ébénistes. 

€17.000 - 22.000
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159
Par de cadeiras D. José
Em pau-santo com cochins em pele gravada.
Espaldar excepcionalmente elevado. Lados 
ligeiramente reintrantes e tabela cheia.
Desenho de cachaço rematado por florão 
estilizado e pela forma dos pés que assentam 
em bases de recorte saliente. 
Dim: 150x54x44cm

A D. José (1750-1777) pair of rosewood chairs. 
The carved back exceptionally high to slightly 
girdled sides. The front seat-rail carved with 
stylized croket, scalloped feet.

€10.000 - 15.000
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160
Lingote 
de um kilo em prata fina. Marcado 
Sempsa grupo Cookson. Sociedad 
Española de metales preciosos. 

1 kilogram pure silver bar (999,9). 
Sempsa Group Cookson mark, Sociedad 
Española de Metales Preciosos 

€900 - 1.200

161
Lingote 
Lote idêntico ao anterior.

€900 - 1.200

162
Lingote 
Lote idêntico ao anterior.

€900 - 1.200

163
Lingote 
Lote idêntico ao anterior.

€900 - 1.200
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164 
Par de tinteiros 
Em cristal lapidado com aros e tampas em 
prata. 

A pair of cut-glass inkstands, silver covers and 
borders.

€50 - 70

166
Floreira

Em cristal gravado com armação em prata. 
Contraste Javali de Lisboa (1887-1937), marca 

de ourives de Leitão e Irmão. (Vidal-72-635). 
Restauros. Peso: 394g
Dim: 11.5x36x21.5cm

An engraved glass flower vase with silver mount. 
Lisboa assay mark (Javali 1887-1937) and Leitão 

& Irmão maker’s mark, restorations.

€200 - 300

165 
Tinteiro 

Em cristal lapidado com aro em prata.

A cut-glass inkstand, silver border.

€50 - 70

164

165
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167
Paliteiro
“Figura com taça” em prata portuguesa.
Contraste javali do Porto (1887-1937), marca de 
ourives de Alfredo Gomes Pacheco (1893-1928) 
(Vidal-83 e 949) Peso:127g
Alt:19cm

A portuguese silver toothpick holder chased in 
the form of a bowl supported by a figure. Porto 
assay mark (Javali 1887-1937) and Alfredo 
Gomes Pacheco maker’s mark (1893-1928).

€100 - 150
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168
Cálice em prata portuguesa
Marca de ensaiador do Porto (1853 -1861), 
marca de ourives de MFSM (1853 - 1862) 
(M.A. - P46e P461) Peso: 377g
Alt: 26.5cm

A 19th century portuguese silver chalice. Porto 
assay mark (1853-1861) and MFSM maker’s 
mark (1853-1862) (MA P46 and P461)

€250 - 350

169 
Cálice em prata portuguesa
Decoração gravada, contraste Águia do 
Porto (1938 - 1984) (Vidal - 49) Peso: 119g
Alt: 12cm

A portuguese silver chalice, engraved 
decoration. Porto assay mark (Águia 1938-
1984).

€100 - 150

170
Caixa paliteiro em prata 

portuguesa
Inscrição, contraste Javali do 
Porto (1887-1937) (Vidal-83) 

(defeito)
Peso: 56g

Dim: 1x10.5x4.5cm

A portuguese silver toothpick 
box. Porto assay mark (Javali 

1887-1937), blemish

€50 - 70

168

169
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171
Serviço de Chá e de Café
em prata portuguesa. Composto por bule, duas cafeteiras, dois 
açucareiros com respectivas conchas, leiteira e cremeira.
Contraste Águia do porto (1938 - 1984), marca da ourivesaria 
ROSAS (Vidal - 49) Peso: 2590g Dim: 16.5 cm (cafeteira)

A portuguese silver coffee and tea set, composed of: a tea pot, 
two coffee pots, two sugar bowls with spoons, cream and milk 
jugs. Porto assay mark (1938-1984) and Ourivesaria Rosas retail 
mark.

€2.500 - 3.500

172
Tabuleiro

Rectangular de gradinha em casquinha inglesa.
Fundo em madeira e placa com inscrição.

Dim: 61x37cm

An english silver plated gallery tray, wood base.

€100 - 150
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173
Taça de grandes 
dimensões
Em prata portuguesa. 
Contraste Águia de 
Lisboa (1938-1984)
(Vidal 61) Peso: 716g
Dim:11x23.5cm

A portuguese silver big 
bowl. Lisboa assay mark 
(Águia 1938-1984)

€350 - 450

174
Taça de grandes 

dimensões
Em prata italiana, marca

de Milão, fabricante nº844
Peso: 1017g

Dim:90.5x31cm

An italian silver big bowl, 
Milan assay mark and 

maker’s mark nº844

€500 - 800
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176
Travessa oval

Em prata portuguesa. 
Contraste do Porto (1938-84) 

(Vidal-64)
Peso:1509g 

Dim: 50.5x35cm

A portuguese silver oval serving 
dish, Porto assay mark (Águia 

1938-1984).

€400 - 600

175
Cesto 
Redondo em fio de prata 
portuguesa. Contraste javali 
do Porto (1887-1937), marca 
de ourives ilegível.
(defeito) Peso: 642g 
Dim: 16X33cm

A portuguese silver wire 
basket, Porto assay mark 
(Javali 1887-1937), undistinct 
maker’s mark. Blemishes

€300 - 400
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177
Cesto redondo 
Para pão em prata portuguesa, 
contraste Javali do Porto (1887-1937), 
marca de ourives ilegível (Vidal-73). 
Peso: 640g
Dim: 34x35.5cm

A portuguese silver basket. Porto assay 
mark (1887-1937), undistinct maker’s 
mark.

€400 - 600
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179

178 180

181

182

178
Prato fundo
Em prata portuguesa.
Contraste Águia de Lisboa (1938-1984)
(Vidal-61) 1177grs
Dim:36cm 

A portuguese silver deep dish, Lisboa 
assay mark (Águia 1938-1984).

€600 - 900

179
Prato fundo
Em prata portuguesa.
Contraste Águia de Lisboa (1938-1984) 
(Vidal-61) 878g
Dim: 32cm 

A portuguese silver deep dish, Lisboa 
assay mark (Águia 1938-1984).

€400 - 600

180
Bandeja
Oval em prata portuguesa, Contraste 
Águia de Lisboa (1938-1984) Peso: 1361grs
Dim: 46x32cm

A portuguese silver oval serving dish, 
Lisboa assay mark (Águia 1938-1984). 

€650 - 950

181
Bandeja
Oval em prata portuguesa.
Contraste Águia de Lisboa (1938-1984), 
marca de ourivesaria Corrêa (Vidal-61). 
Peso: 1097g
Dim: 40.5x24.5cm

A portuguese silver oval serving dish. 
Lisboa assay mark (Águia 1938-1984), 
Ourivesaria Corrêa retail mark.

€500 - 800

182
Bandeja
Oval em prata portuguesa.
Contraste Águia de Lisboa (1938-1984) 
(Vidal-61) Peso: 990grs
Dim: 39x28cm

A portuguese silver oval serving dish. 
Lisboa assay mark (1938-1984). 

€450 - 650
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184
Jarra
Em prata portuguesa.
Contraste Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal-49). (amolgadelas). Peso: 629g
Dim: 23cm 

A portuguese silver jar. Porto assay mark 
(1938-1984), crushes. 

€150 - 250

185
Candeeiro de mesa e
Em prata portuguesa. Contraste Águia do 
Porto (1938-1984) (Vidal-49). (Electrificado) 
Dim: 19cm 

A portuguese electric silver lamp. Porto 
assay mark (Águia 1938-1984)

€75 - 125

183
Caixa redonda

Em prata oriental, Decoração 
repuxada “Ramos e Aves”, Séc.XX, 

amolgadelas. Peso: 146g
Dim: 10cm

A 20th century oriental silver box, 
chased decoration depicting birds on 

tree branches. Crushes.

€60 - 90
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186
Faqueiro
Para doze pessoas em prata 
portuguesa composto por 2 
talheres de servir, colheres de 
sopa, talher de carne e de 
sobremesa, colheres de chá e 
café, contraste Javali do Porto 
(1887-1937) (Vidal-83), faltam 
2 colheres de sobremesa, e 1 
colher de café. Peso: 4046g

A portuguese silver flatware 
service for twelve persons. 
Comprising: 2 serving cutlery,12 
soup spoons, 12 table forks and 
knifes, 10 dessert spoons, 12 
dessert forks and knifes, 11 coffe 
and 12 tea spoons. Porto assay 
mark (Javali 1887-1937).

€1.400 - 1.800

187
Faqueiro
Para doze pessoas em prata portuguesa. 
Composto por colheres de sopa, talheres 
de carne, de peixe e de sobremesa, 2 
garfos de bolo, 2 colheres de chá e 1 
colher de café, contraste Javali (1887-1937) 
(Vidal - 83), falta 1 garfo de peixe. 
Peso: 5075 grs

€2.000 - 3.000
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188
Salva

Em prata portuguesa estilo D.João V.
Contraste Águia do Porto (1938 - 1984)

(Vidal-49), inscrição. Peso: 980g
Dim: 39cm

A portuguese silver salver in the barroque 
manner. Porto assay mark (1938-1984), 

inscribed.

€200 - 300

189
Salva

Em prata portuguesa.
Contraste Águia do Porto (1938-1984)

(Vidal-49) Peso: 618g
Dim:27cm

A portuguese silver salver, Porto assay 
mark (Águia 1938-1984).

€300 - 400

190
Salva

Em prata portuguesa.
Contraste Águia do Porto (1938-1984)

(Vidal-49), almogadelas. Peso: 452g
Dim: 24cm

A portuguese silver jar. Porto assay mark 
(Águia 1938-1984), crushes.

€200 - 300

191
Taça

Em prata portuguesa martelada
Contraste Águia de Lisboa (1938-1984), 

marca da ourivesaria LEITÃO E IRMÃO 
(Vidal-48 e 635). Peso: 285g

Dim: 20cm

A portuguese silver bowl, Lisboa assay 
mark (Águia 1938-1984), Leitão e Irmão 

retail mark.

€150 - 200

188 189
190

191
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192
Bandeja

Redonda de gradinha em 
prata portuguesa.

Contraste Águia do Porto 
(1938-1984), marca de 

ouriversaria da GUIA 
(Vidal-49)

Peso: 1971g
Dim: 41.5cm

A gallery silver salver, Porto 
assay mark (Águia 1938-

1984) and Ourivesaria da 
Guia Retail’s mark.

€900 - 1.200

193
Centro de Mesa/Floreira
Em prata portuguesa, estilo D. João V, base com 
espelho. Contraste Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal-49). Peso: 2220g
Dim: 14x46x29cm; 49cm (base)

A portuguese silver flower-vase on stand in the 
barroque manner, mirror on top of the stand. Porto 
assay mark (1938-1984)

€1.250 - 1.500
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194
Tabuleiro

Rectangular de gradinha em prata 
portuguesa, marca de ensaiador do 

Porto, marca de ourives de António Pereira 
Soares, 2º metade do Séc. XIX, fundo 

reforçado com madeira. Peso: 6245grs
Dim:70x41.5cm

A 19th century portuguese silver 
rectangular gallery tray. Porto assay mark 
and António Pereira Soares maker’s mark 

(2nd half of the 19th century). Wood 
reinforcement at the base.

€5,000 - 7,000
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195
Garrafa em vidro trabalhado
Gargalo em prata portuguesa, contraste 
Águia de Lisboa (1938-1984) (Vidal-64) 
Dim: 30cm

A cut glass bottle, silver bottleneck Lisboa 
assay mark (1938-1984).

€100 - 150

196
Cesto

Oval em fio de prata encanastrado, 
período Javali (1887-1937),pequenas 

faltas. Peso: 155g
Dim:4x26x16cm

A portuguese twisted silver wire basket. 
Javali assay mark (1887-1938). Smal 

losses

€90 - 120

197
Candeeiro “Concha” 
Em prata europeia, fundo 
preenchido com gesso, 
marcado e electrificado. 
Peso: 396g
Dim:24cm 

A european electric silver lamp 
chased as a shell, base filled, 
assay mark.

€100 - 150

198
Relógio de mesa CYMA
Em pau-santo com aplicação em 
prata, Séc.XX, marcado.
Dim:18cm 

A 20th century rosewood CYMA 
table clock with silver mounts, mark.

€200 - 300

199
Espelho de mesa oval

Com moldura em prata portuguesa, 
contraste Águia do Porto (1938-1984) 

(Vidal-65)
Dim:36x27cm

A portuguese silver oval table mirror. Porto 
assay mark (1938-1984)

€200 - 300
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200
Seis lavabos
Em prata portuguesa.
Contraste Águia de Lisboa (1938-1984) 
(Vidal-61). Peso: 638g
Dim: 4.5x10cm

A portuguese silver set of six hand-wash 
bowls. Lisboa assay mark (1938-1984)

€200 - 300

201
Par de fruteiros
De pé alto em prata portuguesa.
Contraste Águia de Lisboa (1938-1984) 
(Vidal-61). Peso: 855g 
Dim:5x22.5cm

A pair of portuguese silver bowls on stand, 
Lisboa assay mark (Águia 1938-1984)

€400 - 600

198

199
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202
Cálice
Em prata portuguesa, copo em prata 
dourada, marca de ensaiador e de ourives 
de Braga de José Maria da Silva, 2ª metade 
séc XIX. (M.A.-B11 e B45). Peso:470g
Dim: 26cm 

A 19th century portuguese silver chalice, 
the gilt bowl to the white silver stand. Braga 
assay and maker’s mark (2nd half of the 
19th century). (MA B11 and B45)

€250 - 350

203
Jarro bojudo

Em prata portuguesa perlada. Contraste 
Águia de Lisboa (1938-1984). Marca de 

ouiversaria MOURÃO (Vidal-48)
(pequenos defeitos) Peso: 829g

Dim:24cm

A portuguese silver jug, beaded 
decoration. Lisbon assay mark (1938-

1984), Ourivesaria Mourão retail mark. 
Small blemishes.

€100 - 150
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204
Porta-caviar  
Armação em prata oriental  
monogramada, decoração relevada 
“Dragão”, marcada, recipiente original 
com ligeiras esbeiçadelas. Peso: 288g 
Dim: 12.5x12.5x10cm

An oriental silver caviar stand, chased 
decoration forming a dragon and an 
engraved monogram, original recipient 
with small blemishes, assay mark.

€180 - 220
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205
Escrivaninha
Em prata oriental, composto por dois 
tinteiros e suporte de pena, Séc. XX. 
Peso: 425g Dim: 8.5x22x15.5cm

A 20th century oriental silver ink tray, 
comprising two ink wells and a pen 
holder.

€180 - 220

206
Molheira
Com bandeja em prata portuguesa.
Contraste Águia de Lisboa (1938-1984) 
(Vidal-61) Peso: 741g
Dim: 12cm (molheira),  26x16.5cm (bandeja)

A portuguese silver sauceboat with stand, 
Lisboa assay mark (Águia 1938-1984)

€350 - 450

207
Par de fruteiros
De pé alto em prata portuguesa,contraste Águia 
de Lisboa (1938-1984) (Vidal 61). 
Peso: 505grs Dim:4x17.5cm

A pair of portuguese silver bowls on stand, Lisboa 
assay mark (Águia 1938-1984)

€250 - 350
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208
Prato coberto
Redondo em prata portuguesa.
Contraste Águia de Lisboa (1938-1984)
(Vidal-61) 
Peso: 1573g Dim: 27x14cm

A portuguese silver entrée dish, Lisboa 
assay mark (Águia 1938-1984)

€800 - 1.200

209
Par de fruteiros

De pé alto em prata portuguesa.
Contraste Águia de Lisboa (1938-1984) (Vidal-61) 

Peso: 1154g Dim:5.5x25cm

A pair of portuguese silver bowls on stand, Lisboa 
assay mark (Águia 1938-1984)

€600 - 900
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210
Par de serpentinas de quatro lumes
Em prata portuguesa , D.Maria, marca 
de ensaiador do Porto (1818-1836), 
marca de ourives de António Pereira 
Soares (1783-1836) (M.A-P27 e P178), 
com falta das bases. 
Peso: 2884grs Dim: 14x34cm

A early 19th century portuguese silver 
pair of four-light candelabra. Porto 
assay mark (1818-1836) and António 
Pereira Soares (1783-1836). (MA P27 
and P178), Bases missing.

€1.600 - 1.800
211

Jarra
Em prata portuguesa, decoração 

repuxada em forma de pinha.
Contraste Águia de Porto (1938-1984), 

marca de ourives de Silva, Alves e 
Pimenta (1921-1957), marca de ourives 

Ferreira Marques (Vidal 49 e 3091). 
Peso:1961g

Dim:33cm

A portuguese silver jar, chased 
decoration forming a pine cone. 

Porto Assay mark (Águia 1938-1984) 
maker’s mark  (1921-1957) and Ferreira 

Marques retail mark.

€500 - 800
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212
Escrivaninha
Em prata composta por tinteiro, 
areeiro, campainha e porta penas.
Séc. XVIII
Peso:  1055g Dim: 11cm 

A 18th century silver ink tray, 
composed by pen holder, bell, pounce 
pot and ink well.

€1.900 - 2.200
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213
Par de castiçais
Em prata portuguesa. Contraste Javali 
do Porto (1887-1937), marca de ourives 
de Francisco Vaz da Silva Hortas (1896)
(Vidal -73 e 1784) 
Peso: 649g Dim:19.5cm

A pair of portuguese silver candlesticks. 
Porto assay mark (Javali 1887-1937) and 
Francisco Vaz da silva Hortas (1896) 
maker’s mark.

€600 - 900
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214
Compoteira em cristal,
base e tampa em prata portuguesa, 
contraste Javali do Porto (1887-1937), 
marca de ourives de Almeida Miranda 
e Filho (1909-1921) (Vidal 83 e 1437), 
ligeiras almogadelas. 
Peso: 165grs Dim: 12x18x12cm

A cut-glass bowl with silver cover and 
stand. Porto assay mark (1887-1937) 
and Almeida Miranda Filho maker’s 
mark (1909-1921). Small crushes.

€100 - 150

215
Chávena e pires

em prata portuguesa. Decoração relevada “Flores 
e folhas”, contraste Javali do Porto (1887 - 1937), 

marca de ourives de Joaquim José Correia (1887) 
(Vidal - 83 e 1975). Peso: 100g

Dim: 5.5cm

A portuguese silver cup and saucer, chased floral 
decoration. Porto assay mark (Javali 1887-1937) 
and Joaquim José Correia (1887) maker’s mark.

€60 - 80
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217
Serviço de chá e de café
em prata portuguesa, composto por bule, cafeteira, 
açucareiro, leiteira e compoteira, contraste Javali do Porto 
(1887-1937), marca de ourives de António Augusto Lopes 
da Cunha (1901-1915) (Vidal- 73 e 997), falta recipiente da 
compoteira, almogadelas. 
Peso: 2669grs Dim: 24cm (cafeteira)

A portuguese silver coffee and tea set, composed of: a tea 
pot, a coffee pot, a sugar bowl, a cream jug and a  jam 
bowl. Porto assay mark (Javali 1887-1937) and António 
Augusto Lopes da Cunha maker’s mark (1901-1915), 
crushes and jam bowl recipient missing.

€1.300 - 1.600

216
Taça

em prata portuguesa martelada, 
contraste Águia de Lisboa (1938-1984, 

marca da ourivesaria Ferreira Marques 
(Vidal-48)

Peso: 342g Dim:6x15cm

A portuguese silver bowl. Lisboa assay 
mark (1938-1984), ourivesaria Ferreira 

Marques retail mark.

€100 - 150
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218
Par de Cabeças de Anjo
Em prata espanhola, marca de ensaiador 
de Sevilha, lema e logotipo do Ayuntamento 
de Sevilha NO8DO e marca de ourives de P. 
Garcia, séc. XVIII/XIX Peso: 3920gr.
Dim: 22cm 

A late 18th century, early 19th century pair of 
spanish silver sculptures representing angel 
heads. Sevilla assay mark and P. Garcia 
maker’s mark.

€3.000 - 5.000
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219
Centro de mesa
Em prata francesa monogramada, estilo neo-renascentista, 
decoração relevada e cinzelada “Animais fantásticos” e 
“Grinaldas” composto por floreira, par de terrinas ovais, 
par de saleiros e dois pares de taças em cristal gomado. 
Marca de garantia francesa de 950‰, marca de ourives de 
Edmond Tetard (1880 - 1903). (Ligeiras amolgadelas e uma 
pega de taça solta)
Peso: 13.448g  Dim: 19x59x31cm (terrina)

A french late 19th century silver sourtout de table in the 
renaissance style, chased and engraved decoration 
depicting fantastic animals and garlands, comprising: a 
flower vase, a pair of oval tureens, a pair of salt stands and 
two pairs of lead glass bowls of flutted decoration. French 
assay mark 950/000 and Edmond Tetard maker’s mark 
(1880-1903). Small crushes and a loose  handle.

€8.000 -12.000
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220
Par de mangas
Em vidro azul cobalto. Séc. XIX 
Alt: 56cm

A 19th century pair of cobalt blue 
glass albarellos.

€1.200 - 1.800
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221
Terrina 
Em porcelana da China, Companhia das 
Índias, decoração azul e branca com 
paisagem fluvial. Restauro numa pega e 
cabelo na tampa.
Comp: 29cm

A chinese export porcelain tureen, 
underglazed blue decoration depicting 
fluvial landscape. One handle with 
restoration and hairline on the cover.

€200 - 300

222
Travessa Octogonal
Em porcelana da China, Companhia das 
Índias, decoração com paisagem fluvial 
a azul e branco. 
Comp:39cm

A chinese export porcelain octogonal 
dish, underglazed blue decoration 
depicting fluvial landscape.

€200 - 300

223
Prato rechaud
Em porcelana da China, Companhia das 
Índias. Decoração com paisagem fluvial 
a azul e branco. 
Diam: 27cm

A chinese export porcelain plate warmer, 
underglazed blue decoration depicting 
fluvial landscape.

€200 - 300

224
Taça e pires
Em porcelana da China, Companhia das 
Indias decoradas a azul e ouro.  
Diam prato:16.5 cm

A chinese export porcelain cup and 
saucer, blue and gilt decoration.

€50 - 70

226
Escudela com tampa
Em porcelana da China, decorada 
a azul e ouro. Séc XIX.
Diam: 14cm

A 19th century chinese export 
porcelain round tureen, Fitzi, blue 
and gilt decoration.

€100 - 150

225
Bule e tampa
Em porcelana da China, decorado 
com paisagem fluvial. Séc.XIX.
Alt: 12cm

A 19th century chinese export 
porcelain tea pot, decoration 
depicting fluvial landscape.

€50 - 70

224

221

222

226

223

225
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228
Três chávenas
Em porcelana da China, Companhia 
das Indías, decoradas a azul e branco 
com flores. (Cabelos e pequenas 
esbeiçadelas.)

Three chinese export porcelain 
cups, undergalzed blue decoration 
depicting flowers. Hairlines and minor 
chips 

€50 - 70 

230
Seis taças

Em porcelana da China do Séc.XIX 
decoradas a azul e branco com figuras do 

quotidiano chinês.
(Cabelos e pequenas esbeiçadelas.)

Diam:8cm

Six 19th century chinese export porcelain 
bowls, undergalzed blue decoration 

depicting scenes of the chinese daily life. 
Hairlines and chips

€30 - 50

227
Conjunto de taça e quatro peças
Em porcelana da China, Companhia 
das Indías, decoração Imari. 

A chinese export porcelain assorted 
group of five pieces, Imari decoration.

€30 - 40  

229
Duas taças e pires

Em porcelana da china, Companhia das 
Indías, decoradas com flores e paisagem 

fluvial com animais e figuras. (Pequenas 
esbeiçadelas.)

Two chinese export porcelain bowls and 
saucers decoration depicting fluvial 

landscape, animals and figures. Small chips.

€50 - 70
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231
Prato recortado

Em porcelana da China circa 1765, 
Companhia das Indias.

Decorado com patos, pássaros e 
flores.Periodo Qianlong (desgastes)

Diam:32.5cm

A chinese export porcelain dish 
circa 1765, polychrome decoration 
depicting ducks, birds and flowers; 

Quianlong period. Some wear to the 
enamel.

€400 - 600
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233
Conjunto de cinco pires
Diversos em porcelana da China, 
Companhia das Indias, decorados com 
flores. (dois com defeitos)  
Diam:14cm

A chinese export porcelain set of five 
saucers, floral decoration. Two with 
blemishes. 

€30 - 50

235
Conjunto de três pires
E taça em porcelana da China, 
Companhia das Indias, decorados com 
flores. (três pires com cabelos e taça com 
esbeiçadelas).
Diam pires:14cm, Diam taça:9cm

A chinese export porcelain assorted 
group of three cups and a saucer, flower 
decoration. Hairlines and chips. 

€30 - 40

232
Par de taças
E pires em porcelana da China, 
Companhia das Indias, decoradas a rosa 
e ouro. Periodo Qianlong.
(defeitos e desgaste)
Diam pires:14cm, Diam taça:9cm

A chinese export porcelain pair of cups 
and saucers, Quianlong period, pink and 
gilt decoration. Blemishes and wear to the 
enamel.

€40 - 60

236
Duas taças e pires
Em porcelana da China, Companhia das 
Indias, decoradas com flores (cabelos e 
esbeiçadelas)
Diam pires:14cm, Diam taça:9cm 

Two chinese export porcelain cups and 
saucers, floral decoration. Hairlines and 
chips.

€30 - 50

234
Conjunto de seis taças
Diversas em porcelana da China, 
Companhia das Indias, decoradas com 
flores. (cabelos)

A chinese export porcelain set of six cups, 
floral decoration. Hairlines.

€30 - 50
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237
Par de pratos recortados

Em porcelana da China, Companhia 
das Indias. Decorados com flores. Perido 

Qianlong (Pequenas esbeiçadelas).
Diam:23cm

A chinese export porcelain scalloped dish, 
Quianlong period, floral decoration. Small 

chips.

€100 - 150

239
Prato

Em porcelana da China, Companhia 
das Indias. Decorado com flores. Periodo 

Qianlong (pequenas esbeiçadelas).
Diam:23cm

A chinese export porcelain dish, Quianlong 
period, floral decoration. Small chips.

€50 - 70

241
Potiche

Em porcelana ca China, Companhia das 
Indias, decorado com flores.

Periodo Qianlong.
Alt:11.5cm

A chinese export porcelain small baluster 
vase, Quianlong period, floral decoration.

€200 - 300

238
Prato

Em porcelana da China, Companhia 
das Indias. Decorado com flores. Periodo 

Qianlong (um cabelo e desgastes)
Diam:22cm

A chinese export porcelain dish, Quianlong 
period, floral decoration. Hairline and wear 

to the enamel.

€40 - 60

240
Prato

Grande em porcelana da China, 
Companhia das Indias. Familia Rosa com 

rouge de fer. Decoração com paisagem 
fluvial. (Cabelo e pequenas esbeiçadelas)

Diam:31cm

A chinese export porcelain large dish, 
Quianlong period, famille rose decoration 

depicting fluvial landscape. Hairline and 
small chips.

€150 - 250
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243
Poncheira
Em porcelana da China powder bleu. 
Reinado Qianlong (dois cabelos).
Diam:26cm

A chinese export porcelain punch 
bowl, Quianlong period, powder blue 
decoration. Two hairlines.

€400 - 600
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242
Par de poncheiras
Em porcelana da China, Companhia das Indias. 
Decoração Imari (uma com cabelo) 
Diam:26cm

A chinese export porcelain pair of punch bowls, 
Imari decoration. One with hairline

€600 - 900

244
Travessa recortada

Em porcelana da China com 
decoração azul e branca. Finais do 

Séc XVIII, principios do Séc.XIX
(pequenos restauros)

Comp:42cm

A chinese export porcelain scalloped 
dish, Jiaquing period, blue and white 

decoration. Small restorations.

€400 - 600
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245
Terrina com tampa
Em porcelana da China, Companhia das 
Indias. Decoração floral com reservas 
representando paisagem com figuras. 
Reinado Jianquing. 
Comp:35cm

A chinese export porcelain tureen, Jiaquing 
Period, “small view” decoration.

€3.500 - 5.000
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246
Travessa oitavada

Em porcelana da China, Companhia das Indias. Decoração 
policromada com armas da Ordem de Santo Agostinho. 

Dinastia Qing, Reinado Qiaunlong. c.1770
Bibliografia: A porcelana Chinesa e os brasões do Império. 

Pág.120, Nuno de Castro
Comp:25cm

A chinese export porcelain octogonal dish, Quianlong period 
circa 1770, polychrome decoration depicting coat of arms 

of the Saint Augustine Order. Bibliography: Nuno de Castro “A 
porcelana chinesa e os brasões do império”, pp. 120..

€2.500 - 3.500
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247
Travessa oitavada
Em porcelana da China, Companhia das Indias. 
Decoração policromada com armas de Francisco António 
da Veiga Cabral da Câmara Pimentel (2ºserviço). Dinastia 
Qing, Reinado Qianlong, C.1795.
Bibliografia: A porcelana Chinesa e os brasões do Império, 
Pág.177, Nuno de Castro.  
Comp:36cm

A chinese export porcelain octogonal dish, Quianlong 
period circa 1795, polychrome decoration depicting coat 
of arms of Francisco António da Veiga Cabral da Câmara 
Pimentel (2nd service). Bibliography: Nuno de Castro “A 
porcelana chinesa e os brasões do império”, pp. 177.

€5.000 - 8.000

248
Travessa oitavada
Lote idêntico ao anterior.
Comp:36cm

Lot similair to precedent one.

€5.000 - 8.000
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251
Arminio Pascual (1920-2006) 
“Rio D´Ouro” (Tribóbó-Niteroi)
Pintura a óleo sobre platex, assinada.  
Dim:34x39cm

Arminio Pascual, “Rio D’ouro” (Tiróbó-Niteroi), 
oil on chipboard, signed

€300 - 400

250
Arminio Pascual (1920-2006)
“Vista da cidade com figuras”

Pintura a óleo sobre platex, assinada.
Dim:34x39cm

Arminio Pascual, “City view with figures”, oil 
on chipboard, signed

€450 - 650

249
Manuel Tavares (1911-1974) 
“Rosas” Aguarela sobre papel, 
assinada e datada 1960
Dim:48x31cm

Manuel Tavares (1911-1974), 
“Roses”, watercolor on paper, 
signed and dated of 1960.

€ 300 - 400  
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252
José Maria de Almeida
(1906-1995)
“Rio de Janeiro - Lapa”
Pintura a óleo sobre tela, 
assinada. 
Dim:46x56cm

José Maria de Almeida, “Rio de 
Janeiro – Lapa”, oil on canvas, 
signed

€400 - 600

253
José Maria de Almeida

(1906-1995)
“Sabugal - Rio Côa”

Pintura a óleo sobre tela. 
Assinada e datada 1957.

Dim:38x55cm

José Maria de Almeida, 
“Sabugal – Rio Côa”, oil on 

canvas, signed and dated of 
1957.

€400 - 800
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254
Bernardo Marques (1899-1962)

“Sem título”
Desenho a tinta da china sobre 

papel, assinada.
Dim:26x40cm

Bernardo Marques, “Untitled”, 
nankin on paper, signed

€350 - 500

255
José Marques Campão (1892-1949)

“Paisagem com casario”
Pintura a óleo sobre tela colada em 

cartão.  Assinada
Dim:24x33cm

José Marques Campão (1892-1949), 
“Landscape”, oil on canvas laid on 

cardboard, signed.

€900 - 1.200

256
Marin (1901-1987)
“Paisagem com arvoredo e casario”
Pintura a óleo sobre madeira assinada.  
Dim:61x50cm

Marin, “Landscape”, oil on panel, signed.

€850 - 1.200
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258
António Lino (1898-1974)

“Forte de São Julião”
Par de aguarelas sobre papel assinadas.

Dim:15x25 cm

António Lino, “Forte de S. Julião”, a pair of 
watercolors on paper, signed.

€450 - 650

257
António Lino (1898-1974) 
“Paisagem Sintra”
Aguarela sobre papel assinada e datada 
Jul.79.
Dim:21x30cm

António Lino, “Sintra Landscape”, watercolor 
on paper, signed and dated of July 79.

€250 - 350
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259
António Lino (1898-1974) 
“Chafariz de Porta de Moura-Evora”
Aguarela sobre papel assinada.  
Dim:16x25cm

António Lino, “The Moura-Évora Gate 
Fountain”, watercolor on paper, signed

€250 - 350

260
A.Finatti

“Paisagem com Casario-Itatiaia”.
Pintura a óleo sobre platex assinada e 

datada 1960.
Dim:31x34cm

A. Finatti, “Landscape”, oil on chipboard, 
signed and dated of 1960.

€300 - 400
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261
Jesus “Claustro de Convento“.
Pintura a óleo sobre tela assinada.
Dim: 41x33cm

Jesus, “Convent Cloister”, oil on canvas, 
signed.

€250 - 350

262
Augusto do Nascimento (1891-1951)

“Fazenda da Varzea”
Pintura a óleo sobre platex assinada e 

datada 1925.
Dim: 39x55cm

Augusto do Nascimento (1891-1951), 
“Várzea Farm”, oil on chipboard, signed and 

dated of 1925.

€400 - 600

263
Augusto do Nascimento (1891-1951)

“Paisagem com casario”
Pintura a óleo sobre madeira, assinada 

e datada 1920.
Dim: 30x40cm

Augusto do Nascimento (1891-1951), 
“Landscape”, oil on panel, signed and 

dated of 1920.

€150 - 200
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264
Eduarda Lapa (1895-1976) 
“Praia com barco”.
Pintura a óleo sobre tela, assinada.
Ex coleccção Jorge de Brito  
Dim:19x28cm

Eduarda Lapa (1895-1976), “Boat at the 
Beach”, oil on canvas, signed. Provenance: 
Late Jorge de Brito Collection.

€1.500 - 2.500
265

Dordio Gomes (1890-1976)
“Nú masculino”

Pintura a óleo sobre tela, assinada e datada, Paris 
1922.  (Em mau estado de conservação)

Dim: 83x63cm

Dórdio Gomes (1890-1976), “Male Nude”, oil on 
canvas, signed and dated of Paris 1922. Detriorated.

€2.000 - 3.000
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266
João Hogan (1914-1988) 
“Figura Feminina”
Pintura a óleo sobre tela, colada em cartão.
Assinada e datada.39  
Dim:24x11cm

João Hogan, “Feminine Figure”, oil on canvas 
laid on cardboard, signed and dated ‘39.

€800 - 1.200
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267
Fernando dos Santos (1892-1965) 
“O Maltês”
Pintura a óleo sobre madeira
Assinado e Datado 1948
Nota: Figurou na exposição da arte e da vida 
portuguesa, Goa, Dezembro 1952. 
Dim:75x60cm

Fernando Santos, “Maltese”, oil on panel, 
signed and dated of 1948. Exhibited at the 
“Arte e Vida Portuguesa”, Goa, December 1952.

€3.000 - 4.000
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268
Alda Machado (1892-1977)
Natureza morta com cesto, aves e vegetais.
Pintura a óleo sobre madeira. Assinada e 
datada 1954  
Dim:79x97cm

Alda Machado “Still Life”, oil on panel, signed 
and dated 1954

€3.000 - 4.000
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269
Natureza Morta com frutos e 
aves 
(Painel de boisserie emoldurado), 
pintura a óleo sobre tela. Escola 
portuguesa fins do Séx XIX.
Dim:173x99cm

Portuguese school of the late 19th 
century, Still life depicting fruits and 
birds, a framed boiserie panel, oil on 
canvas.

€2.500 - 3.500
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270
José Joaquim Ramos (1887-1972)

“Paisagem com arvoredo, montanha 
e flores”.  Pintura a óleo sobre madeira 

assinada e datada 1940.

Dim: 28.5x21cm

José Joaquim Ramos (1887-1972), 
“Landscape”, oil on panel, signed and 

dated of 1940.

€1.500 - 2.500

271
Eduarda Lapa (1896 - 1976) 
“Menina”
Carvão sobre papel assinado.  
23x15cm

Eduarda Lapa (1896-1976), “Girl”, charcoal 
on paper, signed.

€1.200 - 1.800
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274
Eduarda Lapa (1896 - 1976) 
“Menino”
Desenho a carvão sobre papel, 
assinado. Dim: 15x13cm

Eduarda Lapa (1896-1976), “Boy”, 
charcoal on paper, signed.

€1.200 - 1.800

275
Joaquim Lopes (1886 - 1956)

“Figura Feminina”
Desenho a carvão sobre papel 

assinado e datado 1916.
Dim: 26x19

Joaquim Lopes (1886-1956), 
“Feminine Figure”, charcoal on 

paper, signed and dated of 1916.

€450 - 650

272
Alberto de Sousa (1880 - 1962) 
“Marinha com barcos”
Aguarela sobre papel, assinada e datada 1920. 
Dim: 23x32cm

Alberto Sousa (1880-1962), “Seascape with Boat”, 
watercolor on paper, signed and dated of 1920.

€2.200 - 2.800

273
Alberto de Sousa (1880 - 1962) 
“Marinha com barcos”
Aguarela sobre papel, assinada e datada 1921
Dim: 20x28cm

Alberto de Sousa (1880-1962), “Seascape with Boats”, 
watercolor on paper, signed and dated of 1921.

€2.200 - 2.800
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276
Carlos Reis (1864 - 1940) 
Estudo para o quadro “Anã de Vilarinho”
Desenho a carvão sobre papel, assinado.  
Dim: 50x40cm

Carlos Reis (1864-1940), a study for the “Ana 
de Vilarinho” picture, charcoal on paper, 
signed.

€8.000 - 12.000



155

277
Carlos Reis (1864 - 1940) 
Estudo para o quadro “Lousã”
Desenho a carvão sobre papel, assinado. 
Dim: 62x45cm

Carlos Reis (1864-1940), a study for the 
“Lousã” picture, charcoal on paper, signed.

€7.000 - 9.000
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278
João Reis (1899 - 1982)

“Paisagem com montanha”. Pintura a 
óleo sobre madeira, assinada.

Dim: 17x23cm

João Reis (1899-1982), “Mountain 
Landscape”, oil on panel, signed.

€3.500 - 4,500

279
José Malhoa (1855 - 1933)
“Nossa Senhora da Conceição com o rio 
Tejo e Zézere”. Pintura a óleo sobre tela, 
assinada.
Esboço para a tela do tecto da Igreja 
Matriz de Constância. Obra de José 
Malhoa datada de 1899. Inscrição no 
verso.
Bibliografia: V.D Saldanha, Nuno - José 
Malhoa tradição e modernidade, 
pág.234. E Paulo Henriques - José Malhoa, 
“Colecção Pintores Portugueses” - Edições 
Inapa, Pág.108.

Dim: 25x18cm

José Malhoa (1855-1933), “Our Lady of 
the Immaculate Conception with the 
Tagus and Zézere Rivers”, oil on canvas, 
signed. This picture is a study for the ceiling 
decoration of the Constância Cathedral, 
dated 1899. Back inscribed. Bibliography: 
V.D. Nuno Saldanha, “José Malhoa, 
Tradição e Modernidade”, Colecção 
Pintore Portugueses, Inapa. Page 108.

€3.500 - 4.500
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280
José Júlio de Souza Pinto (1856-1939)
“Paisagem campestre”. Pintura a óleo 
sobre tela, assinada no verso. 
Dim: 24x33.5cm

José de Souza Pinto (1856-1939), “Rural 
Landscape”, oil on canvas, signed at the 
back.

€5.000 - 8.000
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281
Artur Loureiro
“Paisagem - Minho”.
Pintura a óleo sobre madeira. Assinada. 
Dim:19x14cm

Artur Loureiro, “Minho Landscape”, oil on 
panel, signed.

€5.000 - 7.000

282
Eduardo Viana (1881-1967)

“Vista de Sintra”
Pintura a óleo sobre tela colada em cartão.
Certificado no verso por António Soares em 

Dim: 1967.
Ex colecção Jorge de BritoDim:15x10cm

Eduardo Viana, “Sintra”, oil on canvas laid 
on cardboard. Authenticated on the back 
by António Soares, 1967. Provenance: Late 

Jorge de Brito Collection

€7.500 - 12.500
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285
Hygino Mendonça (18??-1920)

“Casario com figura”
Pintura a óleo sobre tela colada em cartão. 

Assinada. Ex colecção Jorge de Brito
Dim:27x34.5cm

Hygino Mendonça (died 1920), “Houses and 
Figure”, oil on canvas laid on cardboard, 

signed. Provenance: Late Jorge de Brito 
Collection.

€3.500 - 5.500283
Ribeiro Christino (1858-1948)
“Paisagem com lavadeiras”
Pintura a óleo sobre cartão. Assinada. 
Dim:11x16cm

Ribeiro Christino, “Landscape with 
Washerwomen”, oil on cardboard, signed.

€2.000 - 3.000

284
Ezequiel Pereira (1868-1943)
“Paisagem com figuras-Famalicão”
Pintura a óleo sobre madeira. Assinada. 
Dim:12x18cm

Ezequiel Pereira, “Famalicão landscape”, oil 
on panel, signed.

€5.000 - 7.000
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286
Falcão Trigoso (1879 - 1956)
“Marinha com barcos”
Pintura a óleo sobre madeira assinada. 
Dim: 21x32cm

Falcão Trigoso (1879-1956), “Seascape with 
Boats”, oil on panel, signed.

€12.000 - 15.000
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287
Marques de Oliveira (1853-1927)
“Lavadeira”. Pintura a Óleo sobre madeira assinada e datada 1890
Nota: Carimbo no verso de exposição de Homenagem ao Mestre 
Marques de Oliveira. Salão Nobre do Ateneu comercial do Porto. Abril 
de 1929, com o nº43.
Dim: 50x34cm

Marques de Oliveira, “Washerwoman”, oil on panel, signed and dated 
of 1890. Stamp of the master Marques de Oliveira tribute exhibition 
held at the Salão Nobre do Ateneu Comercial do Porto, April 1929, 
nº43, at the back.

€15.000 - 18.000
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288
Dórdio Gomes (1890 - 1976)
“Ceifeiras”
Desenho a tinta da China sobre papel 
assinado e datado 1978.
Dim: 33x44cm

Dórdio Gomes (1890-1976), “Reapers”, 
nankin on paper, signed and dated of 1978.

€4.000 - 6.000
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289
Alves Cardoso (1873 - 1938)
“Figuras”. Desenho a lápis e sanguínea sobre papel.
Nota: Autenticado no verso por sua filha, Maria Isabel 
Sacadura Bretes Cardoso.
Dim: 29x23cm

Alves Cardoso (1873-1938), “Figures”, graphite and 
sanguine on paper. Authenticated at the back by the 
artist’s daughter Maria Isabel Sacadura Bretes Cardoso.

€1.800 - 2.200



166

290
Falcão Trigoso (1879-1956)

“Pedra Narcisa”
Pintura a óleo sobre tela, assinada e 

datada 1949.
Bibliografia: Falcão Trigoso a vida e a 

obra do pintor. pág 141
Edições Inapa, por Silvia Purwim de 

Figueiredo Falcão Trigoso.
Exposições: Sociedade Nacional de 

Belas Artes com o nº44.
Dim:80x110cm

Oil on canvas , signed and dated 1949.

€25.000 - 35.000
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291
José Malhoa (1855-1933)

“Trecho da praia das Maçãs”, pintura a óleo 
sobre madeira. Assinada e datada 1917

No verso carimbo de exposição de homenagem 
ao ilustre pintor José de Malhoa, na Sociedade 

Nacional de Belas Artes. Junho de 1928
pág.108. obra nº84.

Dim: 27x33cm

José Malhoa (1855-1933), “Praia das Maçãs 
View”, oil on panel, signed and dated 1917. 

At the back stamp of the tribute exhibition to 
the famous José Malhoa painter held at the 

Sociedade Nacional de Belas Artes, June 1928. 
Page 108, picture nº84

€60.000 - 80.000
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292
Sousa Pinto (1856-1939)
Figura de Bretã. Pintura a óleo sobre 
tela, assinada.
Dim:47x31cm

Sousa Pinto (1856-1939). 
A Breton Figure. Oil on canvas, signed.

€ 8.000 - 12.000

293
João Vaz (1859-1931)
“Porto de Abrigo”. Pintura a óleo sobre tela 
colado em cartão, Assinada.
Bibliografia: Catálogo da exposição João 
Vaz. Um pintor naturalista (1859-1931). 
Organizado pela casa Museu Dr. Anastácio 
Gonçalves -pág.152, fig nº129. Com a 
descrição “Ponta da doca. Setúbal”. Foi 
pintada durante o periodo de 1915-1920.
Dim:23x31cm

João Vaz, “Ship Haven”, oil on canvas laid 
on cardboard, signed. Bibliography: “Um 
Pintor Naturalista (1859-1931), Casa-Museu 
Dr. Anastácio Gonçalves, page 152, figure 
129 where is titled “Setubal’s Dock Hedge”, 
Painted between 1915-1920.

€40.000 - 60.000
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294
Júlio Pomar (n.1926)
“Parlatório”.  Desenho a lápis sobre papel, 
assinado e datado Caxias 16 de Maio de 1947. 
Exposições: Galeria Portugália (Porto) - 
Exposição individual de 25 desenhos. 
Bibliografia: Catalogue Raisonné I. Pinturas, ferros 
e assemblages. (1942-1968) - pág.286”
Dim: 19x26cm  

Graphite on paper, signed and dated of 16th 
May 1947. Exhibited: Galeria Portugália (Porto) – 
Individual exhibition of 25 drawings Bibliography: 
Catalogue Raisonné I: Pinturas, Ferros e 
Assemblagens (1942-1968), page 286.

€2.000 - 3.000
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295
Júlio Pomar (n.1926)
Desenho a tinta da china sobre papel. Assinado 
e datado 1946. Seara Nova nº984, 22 de Junho.
Bibliografia: Catalogue Raisonné I. Pinturas, ferros 
e assemblages (1942-1968) Pág.285  
Dim:13x20cm

Nankin on paper, signed and dated of 1946. 
Seara Nova nº984, 22nd June. Bibliography: 
Catalogue Raisonné I: Pinturas, Ferros e 
Assemblagens (1942-1968), page 285.

€1.500 - 2.000
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296
“The Death of Sapphira”
(Acts Apos 5.10)

“The Lord of the Vineyard”
(Matt.20)

Par de mesotintas a negro do princípio do séc. XIX. 
London, published Septr 29, 1802 by James Daniell.
J. Opie R. A pinx H. Gillbank sculp.
Dim: 65x49,7cm

Pair of mezzotinta, from de beginning of 19th century

€800 - 1200
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297
Gravura “The death of Sylvia’s Stag”
Gravura colorida inglesa. Séc. XVIII.
Dim: 41x46cm

“The Death of Sylvia’s Stag”, coloured 18th 
century english etching.

€150 - 200
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299
Jean Pillement (1728-1808)
“Cena bucólica com figuras 
e animais”  Pastel a grisaille, 
colado em tela.
Dim: 30x40cm

Jean Pillement (1728-1808), 
“Bucolic Scene”, grisaille 
pastel laid on canvas.

€2.000 - 3.000

298
Jean Pillement 
(1728-1808)
“Festa campestre” Pastel 
a grisaille colado em 
tela.
Dim: 30x40cm

Jean Pillement (1728-
1808), “Rural Party”, 
grisaille pastel laid on 
canvas.

€2.000 - 3.000
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300
“Cena de interior”
Pintura a óleo sobre tela. Escola Holandesa do 
Séc.XVIII. 
Dim: 43x38cm

Dutch School of the 18th century, “Interior”, oil on 
canvas.

€1.000 - 1.500

301
Retrato de Ancião, 
pintura antiga a óleo sobre tela.
Dim: 76x64cm

“Old Man”, an antique oil on canvas picture.

€1.000 - 1.500
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302
“Menino”
Pintura a óleo sobre tela. Escola Francesa do 
Séc. XIX.
Dim:77x54cm

19th century French School, “Boy”, oil on canvas.

€1.000 - 1.500
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303
Marinha com barcos
Pintura a óleo sobre madeira. Escola Francesa 
do Séc.XIX.
Dim:26x29cm

19th century French School, “Seascape”, oil on 
panel. 

304
“Nossa Senhora com o Menino”

Pintura a óleo sobre madeira. Escola flamenga 
Séc. XVI/XVII

Dim: 51x39cm

Flemish School of the late 16th century, early 17th 
century, “Our Lady with the Child”, oil on wood.

€2.000 - 2.500
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305
Heywood Hardy (1842-1933)
“Bovinos”.  Pintura a óleo sobre 
cartão. Escola Inglesa, Séc XIX
Dim: 32x52cm

Heywood Hardy (1842-1933), 
“Bovines”, oil on cardboard.

€4.500 - 6.000
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306
“Retrato de Senhora”
Pintura a óleo sobre tela. Escola Inglesa do Séc.XIX. 
Dim: 37x30cm

19th century English School, “Lady Portrait”, oil on 
canvas.

€1.000 - 1.500
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307
Cristo na Cruz
Pintura a óleo sobre cobre, Séc. XIX  
Dim: 41x27cm

A 19th century oil on copper Crucified Christ 
picture.

€500 - 800



185

308  
“Comme Chantent les 
vieux piaillent les enfants”
Pintura a óleo sobre 
madeira. Escola de 
Jordaëns, Séc. XIX.  
Dim: 37.5x50cm

Jordaëns School (19th 
century), “Comme 
Chantent les Vieux Paillent 
les Enfants”, oil on panel.

€4.000 - 6.000

309
J. Emmanuel Van Der Bussche 
(Atribuido) (1837 - 1908) “Pieta”, Pintura a 
óleo sobre madeira. Escola Belga Séc.XIX .
Dim: 69x77cm

J. Emmanuel van der Bussche (Attributed) 
(Belgium 1837-1908), “Pietá”, oil on panel.

€4.000 - 6.000
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310
“Vista de Macau”
Guache sobre papel.  Escola Chinesa Séc XIX 
Dim: 15x26cm

19th century Chinese School, “Macau View”, 
gouache on paper.

 €5.000 - 8.000
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311
“Vista de ruinas com camelos e figuras” 
Norte de África. Pintura a óleo sobre tela.
Escola orientalista, Séc XIX.
Nota: Moldura dourada a ouro fino com placas 
em lapiz lazuli.
Dim: 60x74cm

19th century Orientalist School, “Ruins with 
camels and figures, North Africa”, oil on canvas. 
Lapis-Lazuli inlaid gilded frame.

€3.500 - 4.500
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312
Filippo Ceppaluni (?-1725)
Retrato de Soriano. 
c.1720. 
Pintura a óleo sobre tela
Dim: 197x155cm
Filippo Ceppaluni  foi autor de diversos trabalhos 
em igrejas de Itália, como a de Assis, onde pintou 
várias telas para as capelas laterais, a do mosteiro 
de Santa Maria degli Angeli e dei Riformati, em 
Avigliano, onde figura uma Nossa Senhora do 
Carmo (1718) e um São Pascoal Baylon e São João 
da Cruz, e na Igreja de Nola, representado com um 
São Gennaro.
Dim: 197x155cm

“Soriano Portrait”, oil on canvas, painted circa 1720. 
Note: Author of many works in italian churches such 
as the Assisi Cathedral where several works are 
displayed.

€4.000 - 6.000
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313
Escola Holandesa
“Pescadores e barco”. Pintura a óleo sobre tela.
Séc. XVIII/XIX
Dim: 60x74cm

Late 18th century, early 19th century Dutch 
School, “Fishermen and Boat”, oil on canvas.

€2.000 - 3.000
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314
Seguidor de Bartolomeo Bimbi
“Natureza morta com pavoa”. 
Pintura a óleo sobre tela. Escola Italiana finais do Séc. XVII 
Dim: 66x107cm

Follower of Bartolomeu Bimbi, late 17th century Italian School, 
“Still Life with Peahen”, oil on canvas.

€10.000 - 15.000
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315
Alegoria da vida activa versus vida contemplativa 
ou a dança de Maria Madalena 
Autor desconhecido,  
Países Baixos, c. 1620
Pintura a óleo sobre tábua de madeira de carvalho, 
engradada.
Dim: 74x104cm

As alegorias que colocavam em confronto a degradação a 
que nos levam os prazeres da vida mundana com a vida da 
contemplação do exemplo de Cristo ganharam, no período 
da contra-reforma, novo folgo. A pintura que a Veritas coloca 
agora em praça é um exemplo disso. Nos inícios do século 
XVII os pintores dos Países Baixos, quer aqueles que tinham 
abraçado a causa protestante, quer os que se mantinham 
sob o domínio espanhol, vinculados à igreja católico 
romana, todos eles encheram as suas pinturas de amáveis 
representações moralizantes O cotejo das virtudes e dos 
vícios resultou em obras de arte que os amantes da pintura 
poderiam facilmente ter nas suas confortáveis casas, mas 
cuja mensagem moralizante, ainda que sub-repticiamente, 
estava sempre lá. É neste contexto que se desenvolverá a 
chamada pintura de género que se aparentemente poderia 
apenas mostrar deleitáveis e realísticas reproduções da 
natureza, ou de objectos produzidos pela perícia humana, 
não deixavam de ter um sentido simbólico que importava 
descodificar. 

Nesta pintura podemos observar em primeiro plano uma 
agradável representação com figuras femininas e um 
homem que se entregam aos prazeres da vida. Uma toca 
um alaúde, outra come, outra bebe, à direita uma figura 
dorme prostrada sobre uma mesa e uma figura feminina 
dança na outra parte da pintura; aí encontramos igualmente 
objectos que parecem ter caído ao acaso pelo chão. Se 
não tivéssemos em conta as duas cenas secundárias que 
podemos observar nos cantos superiores da composição, 
onde podemos identificar a figura de Cristo, mesmo assim 
poderíamos entender a mensagem alegórica que aqui 
se quer fazer passar. A vida mundana e os seus prazeres, 
os prazeres dos sentidos e o caminho para onde nos leva 
o abuso em excesso da sua fruição. O vício do jogo e 
do álcool está representado pelas cartas de jogar e pelo 
cálice que caiem negligentemente no chão, mas também 
a tragicomédia para que este percurso nos arrasta está 
patente nas máscaras que igualmente ali vemos caídas. 
Ao juntarmos a esta alegoria as duas representações dos 
cantos da composição teremos que a enquadrar num 
cenário cristológico. A figura que melhor se enquadra em 
todo o Novo Testamento, como alegoria ao confronto da 
mundanidade com a vida contemplativa é, sem dúvida a de 
Maria Madalena, a arrependida, ela que durante anos da 
sua vida “preferiu muito mais escutar os sons do tanger dos 
violões do que a palavra dos sermões de Cristo”. Foi a partir 
dos “Mistérios da Paixão” de Jean Michel, escritos no século 
XV, que Madalena passou a ser muitas vezes representada a 
dançar e a folgar dos prazeres da vida, deixando para trás 
as prédicas do Salvador. Lucas de Leyde gravou esta cena 
da dança da Madalena nos inícios do século XVI e a partir 
desta matriz muitos foram os artistas que a divulgaram. 

Assim, a leitura desta pintura pode passar por uma visão 
muito mais “católica” do que à primeira vista poderá parecer. 
A Madalena, qual virgem louca, dança perdida no mundo 
não escutando a palavra de Cristo, que se vê em temerosa 
prédica no canto superior esquerdo da composição. Após 
o seu encontro com o Salvador, a pecadora, entregar-se-á à 
vida contemplativa, aqui representada pela sua ascensão a 
um templo, onde a vemos ser recebida pelos braços abertos 
de Cristo triunfante. É, no fundo, o próprio triunfo da Igreja 
católica, contra os vícios da carne e do prazer sem limites 
(leia-se protestantes), que aqui podemos subentender.  

Anísio Franco

€20.000 - 30.000
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As the Protestant movement arises in flemish lands the 
representation of allegories confronting the two ways 
of living quickly gained importance. On one side there 
was the lavish pleasures confronting the virtuous and 
contemplative life following the example of Christ.

In the early 17th century flemish painters found this the 
perfect theme to fulfil the desires of the public that can 
easily hang on the wall the moral represenation of the 
new religion and of course a double victory: the moral life 
above the lavish decadent one and of the new religion.
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CONDIÇÕES NEGOCIAIS

INTRODUÇÃO
A sociedade comercial por quotas Perihasta, Lda., adiante designada por “ VERITAS” ou 
“leiloeira”, sujeita a sua actividade às condições negociais constantes dos artigos seguintes, 
e ainda a quaisquer outras condições específicas, expressas ou publicadas em local próprio. 
As condições negociais apresentadas para a compra e para a venda em leilão devem ser 
entendidas como um todo negocial.

GLOSSÁRIO E TERMOS FREQUENTES
Nas presentes condições negociais e nas comunicações da VERITAS entende-se como:
Catálogo – Toda e qualquer propaganda, brochura, lista de preços ou publicação da VERI-
TAS.
Peça(s), Bens ou Lote(s) – Referem-se aos artigos ou objectos comercializados pelas VERITAS, 
podendo estes constituir, ou não, obras de arte originais.
Obra de Arte Original - corresponde, nos termos do artigo 54.º, n.º 2, do Código do Direito de 
Autor e dos Direitos Conexos, a qualquer obra de arte gráfica ou plástica, tal como quadros, 
colagens, pinturas, desenhos, serigrafias, gravuras, estampas, litografias, esculturas, tapeçari-
as, cerâmicas, vidros e fotografias, na medida em que seja executada pelo autor ou se 
trate de cópias consideradas como obras de arte originais, devendo estas ser numeradas, 
assinadas ou por qualquer modo por ele autorizadas.
Lance – Oferta de um preço por determinado lote no decurso de uma licitação.
Preço de Martelo – corresponde ao preço pelo qual um lote é adjudicado pelo pregoeiro a 
favor do correspondente comprador.
Potencial Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, e que pode por si ou através 
de representante, nos termos condições negociais, licitar os lotes apresentados em leilão.
Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, que apresentar por si ou através de 
representante, nos termos das condições negociais, o lance mais alto e a quem o pregoeiro 
confere o lote pelo preço de martelo.
Comissão de Compra - Corresponde à comissão relativa à compra de peça(s) ou lote(s), 
aplicada sobre o preço de martelo, incluindo IVA à taxa legal, e paga pelo comprador à 
taxa aplicável.
Vendedor - É a pessoa ou entidade que celebra com a VERITAS um contrato de consignação 
para venda e/ou colocação de bens em leilão.
Comissão de Venda - Corresponde à comissão relativa à venda, a deduzir do preço de mar-
telo, incluindo IVA à taxa legal, e suportada pelo vendedor à taxa aplicável.
Taxa Aplicável corresponde às taxas aplicáveis à comissão de venda e à comissão de com-
pra praticadas e devidamente publicitadas ou especificadas pela VERITAS.

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO

Artigo 1º - Registo
a. Para ser considerado comprador ou potencial comprador, é necessário o registo antes 
do início do leilão e respectiva atribuição de um número de licitação. Para proceder ao 
registo, o potencial comprador deve ser maior de idade e fornecer obrigatoriamente os 
dados requeridos referentes à sua identificação civil e fiscal, bem como os dados de morada 
e telefone, declarando ao assinar o registo que conhece e aceita as presentes condições 
negociais.
b. A VERITAS pode solicitar a apresentação de um original válido dos documentos de iden-
tificação.
c. A VERITAS considera que o potencial comprador actua em seu nome pessoal, salvo nos 
casos em que actue na qualidade de mandatário ou representante de outrem, caso em que 
se exige uma procuração juridicamente válida para o efeito.

Artigo 2º - Direito de Admissão
a. A VERITAS reserva-se o direito de admissão, presença ou registo nos seus leilões, bem como 
o direito de ignorar qualquer lance a quem não tenha pontualmente cumprido as condições 
negociais, nomeadamente no que respeite a obrigações de pagamento e levantamento 
dos bens comprados em leilões anteriores;
b. Poderá ser solicitada a qualquer momento e a qualquer potencial comprador uma garan-
tia de pagamento tanto quanto à forma como quanto ao montante.

Artigo 3º - Licitação e compra
a. A VERITAS considera que a melhor forma de participação num leilão é a presença física no 
local do leilão pelo potencial comprador. No caso de não ser possível a comparência física 
do potencial comprador ou seu legal representante, tem o mesmo duas opções alternativas 
para participar no leilão:
i. Licitação por escrito, sem prejuízo do previsto nos artigos anteriores pode a leiloeira licitar 
em nome e por conta dos potenciais compradores que expressamente o solicitem através 
de impresso próprio, devidamente preenchido nos termos das condições nele constantes, 
desde que o mesmo seja recebido, com pelo menos 3(três) horas de antecedência ao inicio 
da sessão do leilão a que digam respeito;
ii. Licitação por telefone, que o potencial comprador poderá requerer por escrito, indicando 
previamente quais os lotes que pretende licitar telefonicamente, bem como indicar o(s) 
número(s) de telefone para os quais pretende ser contactado com uma antecedência de  
pelo menos 3(três) horas relativamente ao inicio da sessão do leilão a que digam respeito. 
Uma ordem de licitação telefónica implica que o potencial comprador se obriga, no mín-
imo, a cobrir o valor de estimativa mínima indicado no catálogo. Não sendo possível, por 
qualquer motivo, estabelecer contacto telefónico com o potencial comprador, a VERITAS 
reserva-se o direito de licitar em seu nome pelo valor mínimo do catálogo o(s) lote(s) em 
questão.
b. Os serviços mencionados acima neste artigo, nomeadamente o serviço de execução de 
licitações por escrito e licitações por telefone, são prestados a titulo de cortesia aos poten-
ciais compradores que não possam comparecer presencialmente ao leilão, tendo por isso 
carácter confidencial e gratuito.
c. Não obstante o acima referido, a VERITAS, bem como os seus representantes, funcionários 
ou colaboradores, não podem ser responsabilizados por qualquer erro ou falta na sua ex-
ecução que eventualmente possa ocorrer, ainda que culposos.
d. A VERITAS não poderá actuar em seu próprio nome como compradora de bens em leilão.

e. A VERITAS considera como comprador o registado que por si ou devidamente representa-
do por outrem, licite e arremate o lote pelo lance mais elevado, devendo o pregoeiro decidir, 
com total poder discricionário, qualquer dúvida que ocorra durante o leilão, podendo retirar 
ou voltar a pôr em praça qualquer lote.
Artigo 4º - Aumento dos Lances
a. Com pleno e total poder discricionário, cabe ao pregoeiro decidir o montante em que 
os lances evoluem na licitação de cada lote, nunca podendo o pregoeiro exceder 10% do 
valor do lance anterior, nem aceitar qualquer lance inferior a €10.
b. O pregoeiro tem o direito de recusar qualquer lance que não exceda o valor do lance 
anterior em pelo menos 5%.

Artigo 5º - Estado e descrição dos lotes
Os lotes levados à praça serão arrematados nos locais e estado em que se encontrem, 
sendo da responsabilidade dos potenciais compradores, analisar o estado dos mesmos du-
rante a sua exposição pública nos dias anteriores ao leilão, bem como o rigor da descrição 
constante do catálogo e menções a eventuais restauros, defeitos, faltas e imperfeições.

Artigo 6º - Pagamento e levantamento dos lotes adquiridos
a. De acordo com o preçário em vigor na VERITAS, o comprador obriga-se a pagar à mes-
ma, o montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação 
acrescido de uma comissão de 12%, acrescida de IVA de acordo com o Regime Especial de 
Vendas de Bens em Leilão.  
b. O comprador obriga-se a proceder ao pagamento referido no ponto anterior e a levantar 
o bem durante os 5 (cinco) dias úteis seguintes à data da respectiva compra, podendo ser 
exigido, no momento da arrematação, um sinal de 30% do valor da mesma que não esteja 
coberto por garantia.
c. Findo o mencionado prazo de 5 (cinco) dias úteis, a leiloeira reserva-se o direito de cobrar 
juros à taxa legal em vigor para as operações comerciais.
d. Os lotes arrematados pelo comprador só poderão ser levantados depois de efectuado o 
pagamento da totalidade devida à leiloeira.

Artigo 7º - Titularidade dos bens ou lotes adquiridos
a. A titularidade sobre o bem ou lote adquirido só se transfere para o comprador depois de 
paga à leiloeira a quantia total da venda em numerário, cheque visado ou transferência 
bancária. No caso de o pagamento se efectuar através de cheque não visado, só se consid-
era paga a quantia total da venda depois de boa cobrança, independentemente do bem 
poder estar já na posse do comprador. 
b. Enquanto não se verifiquem as condições de transferência de titularidade acima referidas, 
o bem permanece propriedade do vendedor. 

Artigo 8º - Levantamento e Transporte dos bens ou lotes adquiridos
a. O manuseamento, embalamento, levantamento e transporte do(s) lote(s) arrematados 
pelo comprador, são da sua inteira responsabilidade.  Pelo exposto, considera-se que 
qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, funcionários ou co-
laboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabilidade exclusiva do 
comprador, não podendo a VERITAS ser responsabilizada por qualquer tipo de dano, ainda 
que provocado por negligência.
b. Decorrido o prazo de cinco (5) dias úteis após a compra 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.
c. Caso o bem esteja parcial ou totalmente pago mas não levantado dentro do prazo dos 5 
(cinco) dias úteis acima referido, e se verifique uma perda ou dano do bem, incluindo furto 
ou roubo, apenas se confere ao comprador o direito de receber a quantia paga até ao 
momento pelo bem, não tendo direito a qualquer compensação, indemnização ou juros.

Artigo 9º - Falta de Pagamento ou Levantamento dos bens ou lotes adquiridos
a. Se o comprador não proceder ao pagamento da quantia total por si devida à leiloeira, no 
prazo de 21 (vinte e um) dias contados a partir da data de arrematação dos lotes, a VERITAS 
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:
i. Intentar acção judicial de cobrança da quantia total em dívida;
ii. Notificar o comprador da anulação da venda, sem prejuízo do direito da VERITAS de rece-
ber a comissão devida pelo comprador e da consequente possibilidade de ser intentada 
acção judicial para cobrança desta.
iii. Cobrar juros de mora à taxa legal em vigor sobre o montante em dívida a partir do 22º 
(vigésimo segundo) dia até à data da liquidação total do montante em dívida;
iv. Fazer a retenção de quaisquer bens vendidos ao comprador em falta, no leilão em causa 
ou noutro, disponibilizando-os apenas e após o pagamento global do montante em dívida;
v. Tomar qualquer tipo de medidas que em dado momento se mostrem adequadas à obten-
ção do pagamento total ou parcial da dívida do comprador faltoso como a retenção de 
algum bem, seja a que titulo for, que se encontre na posse da VERITAS.
vi. As situações acima mencionadas deverão ser entendidas sem prejuízo de quaisquer out-
ros direitos de que a VERITAS possa ser titular, incluindo o direito de reclamar o pagamento de 
juros e despesas de manuseamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento e 
seguro do bem a que possa haver lugar. 
b. O comprador faltoso que não tenha levantado o(s) lote(s) adquirido(s), ainda que os 
tenha pago, será o único responsável por todos os custos a que haja lugar com o manusea-
mento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento e seguro do mesmo, ficando 
ao critério da VERITAS decidir se o armazenamento será efectuado em armazéns próprios 
ou noutros.

Artigo 10º - Direitos sobre fotografias e publicações após a venda
O comprador autoriza expressamente a VERITAS 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 adquiridos.
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CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO

Artigo 11º - Contrato de Consignação
Entre o vendedor e a leiloeira é celebrado um contrato de consignação para venda e/
ou colocação de bens em leilão, assinado por ambas as partes e adiante designado por 
“contrato” do qual constam:
a. A identificação fiscal e civil do vendedor;
b. A identificação e descrição sumária da(s) peça(s) a consignar;
c. A comissão devida à leiloeira;
d. O valor mínimo de venda da(s) peça(s);
e. Taxas relativas a seguro, inventariação e catalogação, e quaisquer outros custos especifi-
camente acordados pelas partes relativamente a transporte, fotografias, etc.

Artigo 12º - Garantias do Vendedor
a. O vendedor garante à leiloeira e ao comprador ser o legitimo proprietário ou legitimo 
representante dos bens que consigna.
b. O vendedor assegura que não existem reclamações de terceiros sobre os direitos de 
propriedade dos bens consignados.
c. O vendedor confirma que foram prestadas à leiloeira informações correctas relativamente 
à proveniência dos bens e que não foram omitidas quaisquer informações relevantes rela-
tivamente à titularidade, autenticidade, condição, atribuição ou histórico de eventuais im-
portações ou exportações.
d. O vendedor garante que não existem quaisquer pagamentos pendentes sobre os bens 
consignados e compromete-se ao pagamento de quaisquer taxas sobre as quais tenha 
obrigação legal na consequência da sua venda.
e. Exceptuando salvaguarda específica o vendedor confirma que não existem restrições à 
exibição, divulgação ou reprodução de imagens dos bens consignados.
f. O vendedor compromete-se a indemnizar a leiloeira e o comprador, caso as garantias 
supra não sejam verificadas, reservando-se nesses casos a leiloeira ao direito de rescisão 
imediata do contrato de consignação.
g. O vendedor compromete-se a entregar ou manter à disposição da VERITAS e do compra-
dor, os bens consignados, logo e sempre que lhe seja solicitado.

Artigo 13º - Preparação da Venda
a. A leiloeira reserva-se o direito de decidir sobre a descrição e ilustração de cada uma 
das peças para a sua inclusão em catálogo, e reserva-se igualmente o direito de promover 
e divulgar a venda das mesmas nos canais de comunicação que entender apropriados;
b. O vendedor consente que a leiloeira recorra a peritos ou consultores externos para apre-
ciação da(s) peça(s) consignada(s);
c. A estimativa apresentada pela leiloeira resulta da sua apreciação considerando o estado 
actual da peça e a sua contextualização no mercado à data, estando sujeita a actual-
ização com devida comunicação ao vendedor;
d. O contrato celebrado entre a VERITAS e o vendedor só pode ser alterado ou rescindido por 
mútuo acordo, no entanto a VERITAS reserva-se o direito de alterar a descrição e aumentar 
o preço mínimo de venda dos bens constantes do contrato, bem como o direito de esta-
belecer o número de peças por cada lote.

Artigo 14º - Transporte e depósito de peças
O transporte e o depósito de bens nas instalações da leiloeira, bem como o seu posterior le-
vantamento e transporte em caso de não venda, são da inteira responsabilidade do vende-
dor, salvo em situações expressamente acordadas entre as partes. Pelo exposto, considera-se 
que qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, funcionários ou 
colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabilidade exclusiva 
do vendedor.

Artigo 15º - Responsabilidade por perdas ou danos
Perdas ou danos, incluindo furto ou roubo, que ocorram a quaisquer bens consignados 
quando estes estejam na posse do vendedor, antes ou após a celebração do contrato, 
são da sua inteira e exclusiva responsabilidade, recaindo sobre o vendedor as resultantes 
consequências do incumprimento das condições negociais estipuladas no presente docu-
mento, nomeadamente nos casos em que estejam previstas indeminizações à leiloeira e/
ou ao comprador.

Artigo 16º - Pagamento do vendedor à leiloeira
O vendedor autoriza expressamente a VERITAS a:
a. Deduzir do montante da arrematação a comissão de venda que é devida à leiloeira 
segundo o previamente estipulado no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores 
referentes a IVA à taxa em vigor;
b. Deduzir do montante da arrematação quaisquer outras taxas e custos devidos à leiloeira 
especificados no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores referentes a IVA à 
taxa em vigor;
c. Receber as comissões devidas pelo comprador segundo as condições negociais expostas 
no presente documento.

Artigo 17º - Pagamento da leiloeira ao vendedor
a. Após a venda dos bens consignados e após boa cobrança do comprador pela quantia 
total da venda, a leiloeira compromete-se a entregar ao vendedor a quantia da venda, de-
duzidas as comissões, taxas, custos e impostos devidos segundo as condições contratadas, 
no prazo de 30 (trinta) dias após o término da última sessão do leilão.
b. No casos em que, decorrido o prazo acima estipulado, a leiloeira não tenha recebido do 
comprador o valor total da venda, deverá informar o vendedor da situação, podendo as 
partes decidir de mútuo acordo por: anular a venda ou aguardar a liquidação dos valores 
devidos pelo comprador.

Artigo 18º - Outros pagamentos
1. Obras de Arte Originais
a.  Sempre que uma peça vendida pela VERITAS se trate de uma Obra de Arte Original, que 
não seja de arquitectura ou arte aplicada, segundo os termos do artigo 54º do Código do 

Direito de Autor e dos Direitos Conexos (na redacção dada pela Lei n.º 24/2006, de 30 de 
Junho), o autor da obra ou seus herdeiros têm direito a uma participação livre de impostos 
sobre o valor obtido na venda. Nos termos do referido artigo o pagamento da participação 
é da inteira responsabilidade do vendedor, comprometendo-se este a entregar ao autor da 
obra ou seus herdeiros a quantia respectiva.
b. No caso de o autor, seus herdeiros ou válidos representantes contactarem a VERITAS com 
vista ao pagamento da participação acima referida, a VERITAS informará da identificação 
e dados de contacto do vendedor e dos termos em que se processou a venda, para que o 
autor possa exercer o seu direito legal junto do vendedor.
c. No caso de o autor, seus herdeiros, ou válidos representantes solicitarem tal pagamento à 
VERITAS antes de esta ter efectuado o pagamento ao vendedor, o vendedor autoriza expres-
samente a VERITAS a deduzir do montante liquido que lhe seria devido a quantia referente 
ao cumprimento do referido artigo.
d.  A participação referida no mesmo artigo determina que a mesma nunca exceda o valor 
de €12500, sendo calculada da seguinte forma:
i. 4% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €3.000 e €50.000;
ii. 3% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €50.000,01 e 
€200.000;
iii. 1% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €200.000,01 e 
€350.000;
iv. 0,5% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €350.000,01 e 
€500.000;
v. 0,25% sobre o preço de venda cujo montante seja superior a €500.000,01.
2. Compras do vendedor
Sempre que qualquer vendedor efectue também qualquer compra em leilão, este autoriza 
expressamente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos termos das 
condições acordadas, as quantias por este a pagar na qualidade de comprador.

Artigo 19º - Não venda de bens colocados em leilão
a. Salvo expressa indicação contrária do vendedor, sobre quaisquer peças colocadas em 
leilão e não vendidas, a leiloeira reserva-se o direito de nos 20 (vinte) dias úteis após o tér-
mino do leilão, realizar a sua venda pelo valor mínimo de venda acordado com o vendedor, 
acrescido da comissão da leiloeira e impostos devidos.
b. Nos casos em que, após o prazo acima estipulado ou outro acordado pelas partes, não 
se tenha realizado a venda da(s) peça(s), a leiloeira deverá comunicar o facto ao vendedor, 
para que:
i. O vendedor pague à VERITAS o que estiver estipulado no contrato celebrado entre ambas 
as partes;
ii. O vendedor proceda ao levantamento da(s) peça(s) consignada(s) nos 5(cinco) dias úteis 
após a data da comunicação. Decorrido este prazo sem que o vendedor tenha levantado 
a(s) peça(s) consignadas, este fica responsável por qualquer dano, incluindo furto ou roubo, 
não podendo a partir dessa data pedir qualquer responsabilidade à VERITAS. Decorrido o 
prazo aqui estabelecido, todas as despesas (seguro, armazenamento, acondicionamento, 
etc.) são da responsabilidade do vendedor.
c. Passados 90 (noventa) dias sobre a comunicação de não venda referida nos pontos an-
teriores, a VERITAS poderá vender o bem sem sujeição ao valor de venda mínimo acordado 
entre as partes, recebendo sobre a venda as comissões, taxas ou custos estipulados no con-
trato celebrado entre as partes, tendo ainda o direito a deduzir quaisquer quantias devidas 
pelo vendedor à leiloeira.

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Artigo 20º - Imagens reproduzidas em catálogo
A visualização das imagens nos catálogos não dispensa a observação directa dos objectos 
representados, devendo o comprador ou potencial comprador conferir a conformidade da 
peça reproduzida com o seu original e respectivas particularidades.

Artigo 21º - Descrição dos Lotes
a. Qualquer representação ou descrição apresentada pela VERITAS, em qualquer catálogo, 
no que respeita à autoria, atribuição, genuinidade, origem, data, idade, proveniência, es-
tado ou estimativa de preço de venda, deverá ser entendida como mera emissão de opinião 
com base nos seus conhecimentos actuais da peças e nas garantidas dadas pelo vendedor.
b. Todos os compradores ou potenciais compradores deverão estabelecer o seu próprio juízo 
de valor relativamente à descrição, estado e condições dos lotes ou peças do seu interesse.
c. Relativamente ao estado e descrição dos lotes, deve ainda considerar-se o disposto no 
artigo 5º das presentes condições negociais. 

Artigo 22º - Comunicações
As comunicações da VERITAS dirigidas a vendedores, compradores, potenciais compradores 
ou proprietários, deverão ser feitas por fax, correio electrónico, telefone ou por correio regis-
tado, considerando-se recebidas até 48 horas após a sua expedição.

Artigo 23º - Dados pessoais
a. Os compradores e vendedores esclarecida e expressamente autorizam o processamento 
dos seus dados pessoais recolhidos na ficha de registo no leilão, no contrato celebrado entre 
as partes, facturas ou outros documentos, nos termos da Lei 67/98 de 26 de Outubro, proces-
samento este que se insere no âmbito da autorização de isenção n.º 1/99;
b. Os dados pessoais recolhidos aos compradores e vendedores são utilizados para efeitos 
de cumprimento das condições negociais e obrigações contratuais bem como para o envio 
de informação promocional;
c. Os compradores ou vendedores poderão a qualquer momento alterar os seus dados pes-
soais fornecidos à VERITAS através do endereço de e-mail: info@veritasleiloes.com.

Artigo 24º - Foro Competente
Para resolução de qualquer conflito entre as partes, será competente o foro da Comarca de 
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.
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INFORMAÇÕES GERAIS

VERITAS | Art Auctioneers
T +351 21 794 8000 
F +351 21 794 8009
E INFO@VERITASLEILOES.COM
AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B 1050-099 LISBOA

Horário de Funcionamento
Segunda-feira a Sexta-feira das 10h00 às 19h00.

avaliações
Todas as avaliações informais são inteiramente gratuitas e sem compromisso. Para marcar uma avaliação deverá contactar-nos tel-
efónicamente através do número 21 794 8000, ou por email para avaliacao@veritasleiloes.com.

ordens de compra e licitação teleFónica
Na indisponibilidade para uma licitação presencial, a VERITAS poderá licitar em nome do cliente através de uma ordem de compra, ou 
telefonicamente, na data e hora do leilão.

pagamento dos lotes adquiridos
Os lotes adquiridos deverão ser pagos num prazo máximo de 5 dias úteis após o leilão. Poderão ser pagos por multibanco, cheque, 
numerário, ou transferência bancária. As transferências bancárias deverão ser acompanhadas da referência ao nº da factura, e utilizar 
os seguintes dados:

Beneficiário   PERIHASTA
Banco                   BPI
Balcão                   Marquês de Tomar
NIB    0010 0000 46263080001 82
IBAN   PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2
SWIFT/BIC   B B P I P T P L

levantamento de lotes adquiridos
Os lotes adquiridos deverão ser levantados num prazo máximo de 10 dias, após pagamento integral da factura. Para maior conforto e 
rapidez na recolha dos lotes, poderá efectuar uma marcação através do nosso número geral.
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ORDEM DE COMPRA | LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE | TELEPHONE BIDDING FORM

          

        LEILÃO | SALE                              DATA | DATE                                                                                             RAQUETA Nº| PADDLE #

Nº CLIENTE | CLIENT # ________________________________________________________________________________________________________________

NOME | NAME _______________________________________________________________________________________________________________________

NOME PARA FACTURA| INVOICE NAME _________________________________________________________________________________________________

BI Nº | ID or PASSPORT # _________________________________ CONTRIBUINTE Nº | VAT  ______________________________________________________

MORADA | ADDRESS _________________________________________________________________________________________________________________

CÓD. POSTAL | ZIP CODE___________-______ CIDADE | CITY _____________________________ PAÍS | COUNTRY ________________________________

EMAIL | EMAIL _______________________________________________________________________________________________________________________

TELEFONE 1 | PHONE 1 ___________________________________ TELEFONE 2 | PHONE 2 ______________________________________________________

AUTORIZO A LICITAÇÃO EM MEU NOME DOS LOTES ABAIXO DESCRIMINADOS, PELOS VALORES MÁXIMOS DEFINIDOS (EXLUI COMISSÃO). ESTA LICITAÇÃO SERÁ EXECUTADA 
PELA VERITAS EM MEU NOME, PELO MELHOR PREÇO POSSÍVEL NA PRAÇA. DECLARO AINDA CONHECER AS CONDIÇÕES NEGOCIAIS ANUNCIADAS NO CATÁLOGO. PARA 
LICITAÇÕES/COMPRAS BEM SUCESSIDAS, ACRESCE UMA COMISSÃO DE 12% + IVA, NUM TOTAL DE 14,76% SOBRE O VALOR DE MARTELO.
PLEASE BID ON MY BEHALF THE LOTS MENTIONED BELLOW IN THE MAXIMUM AMOUNTS INDICATED (EXCLUDING BUYER’S PREMIUM). THE BID WILL BE EXECUTED BY VERITAS 
AT THE BEST POSSIBLE PRICE IN THE SALE.  TO SUCCESSFUL BIDS WILL BE ADDED A 12% BUYER’S PREMIUM + VAT, ON A TOTAL OF 14,76% ON THE HAMMER PRICE.

Nº LOTE | LOT # DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO       
(EM EUROS E EXLUÍNDO COMISSÃO E IVA)  
MAXIMUM BID AMOUNT
 (IN EUROS AND EXCLUDING BUYER’S PREMIUM & VAT)

ASSINATURA / SIGNATURE _____________________________________________________________________________________________________________
       

        ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID  LICITAÇÃO TELEFÓNICA | PHONE BID

PERIHASTA | AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B 1050-099 LISBOA - PORTUGAL
T +351 21 794 8000 F +351 21 794 8009 E INFO@VERITASLEILOES.COM

USO INTERNO | INTERNAL USE
REBEBIDO POR

______________________

DATA
_______/______/_______

HORA
__________:___________

NOVOS CLIENTES, POR FAVOR INDICAR | NEW CLIENTS, PLEASE INDICATE
___________________________________________________________________________________________

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER __________________________________________________
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ORDEM DE COMPRA | LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE | TELEPHONE BIDDING FORM

          

        LEILÃO | SALE                              DATA | DATE                                                                                             RAQUETA Nº| PADDLE #

Nº CLIENTE | CLIENT # ________________________________________________________________________________________________________________

NOME | NAME _______________________________________________________________________________________________________________________

NOME PARA FACTURA| INVOICE NAME _________________________________________________________________________________________________

BI Nº | ID or PASSPORT # _________________________________ CONTRIBUINTE Nº | VAT  ______________________________________________________

MORADA | ADDRESS _________________________________________________________________________________________________________________

CÓD. POSTAL | ZIP CODE___________-______ CIDADE | CITY _____________________________ PAÍS | COUNTRY ________________________________

EMAIL | EMAIL _______________________________________________________________________________________________________________________

TELEFONE 1 | PHONE 1 ___________________________________ TELEFONE 2 | PHONE 2 ______________________________________________________

AUTORIZO A LICITAÇÃO EM MEU NOME DOS LOTES ABAIXO DESCRIMINADOS, PELOS VALORES MÁXIMOS DEFINIDOS (EXLUI COMISSÃO). ESTA LICITAÇÃO SERÁ EXECUTADA 
PELA VERITAS EM MEU NOME, PELO MELHOR PREÇO POSSÍVEL NA PRAÇA. DECLARO AINDA CONHECER AS CONDIÇÕES NEGOCIAIS ANUNCIADAS NO CATÁLOGO. PARA 
LICITAÇÕES/COMPRAS BEM SUCESSIDAS, ACRESCE UMA COMISSÃO DE 12% + IVA, NUM TOTAL DE 14,76% SOBRE O VALOR DE MARTELO.
PLEASE BID ON MY BEHALF THE LOTS MENTIONED BELLOW IN THE MAXIMUM AMOUNTS INDICATED (EXCLUDING BUYER’S PREMIUM). THE BID WILL BE EXECUTED BY VERITAS 
AT THE BEST POSSIBLE PRICE IN THE SALE.  TO SUCCESSFUL BIDS WILL BE ADDED A 12% BUYER’S PREMIUM + VAT, ON A TOTAL OF 14,76% ON THE HAMMER PRICE.

Nº LOTE | LOT # DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO       
(EM EUROS E EXLUÍNDO COMISSÃO E IVA)  
MAXIMUM BID AMOUNT
 (IN EUROS AND EXCLUDING BUYER’S PREMIUM & VAT)

ASSINATURA / SIGNATURE _____________________________________________________________________________________________________________
       

        ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID  LICITAÇÃO TELEFÓNICA | PHONE BID

PERIHASTA | AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B 1050-099 LISBOA - PORTUGAL
T +351 21 794 8000 F +351 21 794 8009 E INFO@VERITASLEILOES.COM

USO INTERNO | INTERNAL USE
REBEBIDO POR

______________________

DATA
_______/______/_______

HORA
__________:___________

NOVOS CLIENTES, POR FAVOR INDICAR | NEW CLIENTS, PLEASE INDICATE
___________________________________________________________________________________________

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER __________________________________________________
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ANTIGUIDADES
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