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1
Serviço em porcelana da China
Companhia das Índias, decorado a azul e ouro
com flores ao centro.
Dinastia Qing, período Jianqing.
Composto por:
9 pratos para Sopa
Diam:24.5cm
23 pratos rasos
Diam:25cm
7 pratos para doce
Diam:20cm
1 Travessa Grande
Comp:48cm
Par de Travessas médias
Comp:34cm
1 Travessa pequena
Comp:26cm
1 Molheira com travessa
Comp Travessa:19cm
Comp Molheira:18cm
1 Travessa peixeira
Comp:40cm
1 Prato coberto
Comp:24cm
1 Terrina com travessa
Comp Terrina:35cm
Comp Travessa:37.5cm
Total de peças: 48
(algumas peças com pequenos defeitos)
A chinese export porcelain dinner service, floral
blue and gilt decoration, composed of: 9 soup
plates, 23 dinner plates, 7 small plates, 1 large
dish, a pair of medium dishes, 1 small dish, 1
sauceboat with tray, 1 entrée dish and 1 tureen
with tray. Total of 48 pieces. Some pieces with
minor defects.
€15.000 - 18.000
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Par de Canudos

Par de Canudos

Em porcelana da China, Companhia das
Índias. Decorados com cenas do quotidiano
chinês e montures em bronze dourado. Período
Jianqing (Restauros)
Alt:32cm

Em porcelana da China, Companhia
das Índias. Decorados com reservas de
paisagens a ouro. Período Qianlong
(Pequenos restauros)
Alt: 30cm

A chinese export porcelain pair of cylindrical
vases, Jiaquing Period, with ormolu mounts.
Polychrome decoration depicting chinese
quotidian scenes. Restoration.

A pair of chinese export porcelain
cylindrical vases, gilt decoration
depicting landscapes. Minor restoration
€400 - 600

€800 - 1.200
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Prato grande

Travessa recortada

Prato recortado

Dois pratos

Em porcelana da China,
Companhia das Índias.
Familia Rosa em rouge de Fer e
decoração com paisagem fluvial .
(cabelo e pequenas esbeiçadelas)
Diam: 31cm

Em porcelana da China,
Companhia das Índias.
Decorada a azul e branco
com flores.
(defeitos)
Comp: 34cm

Em porcelana da China,
Companhia das Índias.
Decorado com flores.
Período Qianlong
(cabelos)
Diam: 23cm

Em porcelana da China,
Companhia das Índias,
decorados com flores.
Qianlong.
(cabelos e faltas)
Diam:23cm

A chinese export porcelain dish,
famille rose decoration depicting river
landscape. Hairline and minor chips.

A chinese export porcelain
scalloped dish, blue
underglaze decoration.
Defects.

A chinese export porcelain
scalloped plate, Qianlong period,
polychrome floral decoration.
Hairlines.

Two chinese export porcelain
plates, Qianlong period,
polychrome floral decoration.
Hairlines and losses.

€150 - 200

€30 - 50

€40 - 60

€100 - 150

9
Vaso
Em porcelana da China, Companhia das Índias.
Decorado com tronco de árvore e meninos.
Finais período Qianlong. (restauros)
Alt: 30cm
A chinese export porcelain vase, Qianlong Period,
polychrome decoration depicting a tree trunk and
putti. Restoration.
€500 - 800
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Terrina e presentoir
Em porcelana da China, Companhia das
Índias, decoradas a azul e branco com motivos
florais. Período Qianlong
(pequenos cabelos)
Comp terrina: 32.5cm. Comp travessa: 42cm
A chinese export porcelain tureen and stand,
underglaze blue decoration depicting floral
motifs.

8
Par de castiçais
Em porcelana da China,
Companhia das Índias.
Decorados com flores a rosa
dourados. Período Qianlong
(restauros)
Alt:20cm

€2.000 - 3.000

A chinese export porcelain pair
of candlesticks, Qianlong Period.
Pink and gilt floral decoration.
Restoration.
€1.200 - 1.800
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Terrina redonda e tampa
Em porcelana da China, decorada com
esmaltes da Família Verde. Representação
exterior de Piónias, e interior com vegetação
aquática. Corpo restaurado e tampa adaptada.
Dinastia Ming, período Kangxi.
Diam: 22cm
A chinese export porcelain tureen, Ming
dinasty, Kangxi period. Famille Vert decoration.
Restoration.
€600 - 800
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Cesto rendilhado

Cesto rendilhado

Em porcelana da China, Companhia das Índias.
Decoração policromada e pegas em prata.
Dim. 22x19x9cm

Em porcelana da China, Companhia das Índias
Policromado com decoração da Vista Grande
e pegas em prata.
(pequenos defeitos)
Dim. 16x14.5x7cm

A chinese export porcelain laced basket,
polychrome decoration. Silver handles.
€750 - 900

A chinese export porcelain laced basket,
polychrome decoration depicting the so called
“large landscape”. Silver handles, minor defects.
€800 - 900

14
Travessa recortada
Em porcelana da China, Companhia das
Índias. Decoração policromada com armas de
José de Seabra da Silva. Dinastia Qing. Reinado
Qianlong. c.1770
Bibliografia: “A porcelana chinesa e os brasões
do Império”, pág. 121. Nuno de Castro
Comp: 30cm Larg: 23cm
A chinese export porcelain scalloped dish,
Qianlong period circa 1770, polychrome
decoration depicting coat of arms of José de
Seabra da Silva. Bibliography: Nuno de Castro
“A porcelana chinesa e os brasões do império”,
p.121.
€2.000 - 3.000
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Travessa recortada
Em porcelana da China, Companhia das Índias.
Decoração policromada com armas de António de
Sousa Falcão de Saldanha Coutinho. Dinastia Qing.
Reinado Qianlong c.1770
Bibliografia: A porcelana Chinesa e os brasões do
Império, pág.118. Nuno de Castro
Comp: 44.5cm Larg: 35.5cm
A chinese export porcelain scalloped dish, Qianlong
period circa 1770, polychrome decoration depicting
coat of arms of António de Sousa Falcão de
Saldanha Coutinho. Bibliography: Nuno de Castro “A
porcelana chinesa e os brasões do império”, p.118.
€6.000 - 8.000
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Travessa oitavada

Travessa oitavada

Em porcelana da China, Companhia das Índias.
Decoração policromada com armas de Francisco
António da Veiga Cabral da Câmara Pimentel
(2ºServiço). Dinastia Qing, Reinado Qianlong, c.1795.

Idêntica ao lote anterior.
Comp: 24.5cm Larg:16.5cm

Bibliogarfia: A porcelana Chinesa e os brasões do
Império. Pág.177, Nuno de Castro.
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Travessa recortada
Idêntica ao lote anterior.
(pequena esbeiçadela)
Comp: 44.5cm Larg: 35.5cm

Similar to previous lot
€3.500 - 4.500

Similar to previous lot.
Minor fault.

Comp: 24.5cm Larg:16.5cm

€6.000 - 8.000

A chinese export porcelain octogonal dish,
Qianlong 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”, p.177.
€3.500 - 4.500
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Conjunto de canapé e dois sofás estilo
Regency
Em mogno com aplicações em metal dourado.
Canapé: 210x66x100
Sofás: 110x66x100
A Regency style set of settee and two large
armchairs, carved mahogany and gilt-metal
mounts.
€1.500 - 1.800
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Candeeiro de tecto
Estilo Império em bronze dourado e
verrines em vidro fosco com três lumes.
Séc. XIX
Alt:85cm Diam:42cm
A 19th century Empire style ormolu threelight chandelier.
€1.200 - 1.500
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Relógio de mesa
com aplicações em metal dourado.
34x23x60cm
A table clock, brass mounts.
€1.500 - 2.000
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Par de cadeiras estilo Luis XIV
Em madeira entalhada e dourada com
mascarões e flores.
Assentos e costas forradas a seda capitonée.
Dim. 52x42x108cm
A pair of french Louis XIV style chairs. Carved
and gilt wood depicting masks and flowers. Silk
upholstery.
€300 - 400
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Tremó, Consola
Em madeira entalhada e
pintada a branco e ouro, com
tampo marmoreado.
Alçado com espelho encimado
por pintura a óleo sobre tela
com cena campestre. Trabalho
do Norte de Portugal de
finais do Séc. XVIII, influência
piemontesa.
(restauros na policromia)
Consola: Dim. 100x52x70cm
Espelho: Dim. 100x52x290cm
A late 18th century portuguese
console table and mirror in
carved wood painted in white
and gilt. Top of mirror with oil
on canvas depicting country
scene. Work from the North of
Portugal, piemontese manner.
Restorations on polychromy.
€2.200 - 2.800
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Consola estilo Luis XIV
Em madeira entalhada e dourada com
mascarão, grinaldas e flores.
Tampo em mármore Francesa. Séc. XIX
Dim. 110x48x102cm
A 19th century french Louis XIV style console.
Carved and gilt wood depicting mask, garlands
and flowers. Marble top.
€400 - 600
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Espelho de parede
Estilo Jorge IV. Em carvalho,
com madeira lacada a branco.
Dim. 104x62cm
An white lacquered oak
George IV style wall mirror.
€400 - 500
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Tapete oriental
Em lã e algodão, de
desenho geométrico em
tons bordeaux e bege.
Dim. 426x105cm
An wooll and cotton
oriental carpet. Red and
cream geometric design.
€800 - 1.200

Tapete Oriental
Em lã e algodão, com
desenho geométrico e
floral em tons bordeaux
verde e cinza.
Dim. 335x140cm
A wool and cotton
oriental carpet, red,
green and grey
geometric floral design.
€600 - 900
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Tapete oriental Bokhara
Em lã e algodão, com
desenho geométrico em
tons bordeaux, beije e preto.
Dim. 322x206cm
A cotton and wool oriental
carpet in the Bokhara
manner. Red, cream and
black geometric design.
€600 - 900
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Cómoda Napoleão III
Séc. XIX. Facheada a nogueira,
com quatro gavetões e
ferragens em latão.
Tampo em brecha da
Arrábida.
Dim. 140x55x101cm
A 19th century Napoleão III
commode, walnut veneered,
four drawers, brass mounts.
Marble top (Breccia di
Arrabida)
€1.800 - 2.800
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Mobília de quarto estilo Luís XVI
Em madeira facheada a mogno e
aplicações em metal dourado com
motivos vegetalistas e puttis. Francesa,
segunda metade do Séc.XIX
Composto por:
Cama
Dim. 177x120cm
Armário Roupeiro com
um gavetão e porta espelhada
Dim. 113x49x125cm
Mesa-de-cabeceira com
duas gavetas e tampo em mármore
Dim. 47x40x83cm
A 19th century french Louis XVI style
bedroom set mahogany veneered with
cast gilt-metal mounts depicting floral
motifs and putti, comprising: a canopy
bed, a wardrobe with one long drawer
and a mirror door, and a bedside table
with marble top.
€15.000 - 18.000
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Par de esculturas “Anjos”
Em prata. Decoração
gravada e relevada.
Séc. XVIII/XIX.
(restauros)
Alt. 36cm Peso: 2876 g
A late 18th century, early
19th century pair of silver
sculptures modelled
and engraved as angels.
Restorations.
€1.800 - 2.200

33
Bule neo-clássico em prata “vermeil”
Da Casa Odiot, punção tête Minerve.
Séc. XIX, com três pés de garra, asa em
madeira (restauro) e bico terminando com
cabeça de dragão, com o nº 6163.
Diam. 21,5cm Peso: 772 g
A 19th century Odiot silver-gilt tea-pot.
Spout casted in the shape of dragon’s
head and claw feet, wood handle. Tête de
Minerve assay mark, Odiot maker’s mark
and numbered (6163). Restoration to the
handle.
€800 - 1.200
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Centro de mesa anjinhos
em prata portuguesa. Base com espelho.
Contraste do Porto (pós-1985) (Vidal – 4109)
Peso: 2532 g Diam. 21cm (centro), 46cm (base)
A portuguese silver centrepiece, cast decoration
depicting angels, mirror center. Porto assay mark
(after 1985).
€2.000 - 3.000
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Terrina oval
Com plateau de grandes dimensões
em prata. Decoração gravada
com grinaldas de flores e cartelas
clássicas, pomo da tampa em forma
de fruto, pés em forma de garra e bola.
Séc. XVIII/XIX.
(pequenas amolgadelas)
Comp. 48,5cm Alt. 47cm Peso: 8014g
A large late 18th century, early 19th century
silver tureen, cover and stand. Cast and
engraved decoration depicting garlands,
flowers and neoclassical cartouches. Ball
and claw feet and fruiting finial to the
cover. Minor bruises.
€12.000 - 18.000
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Escultura “Antilope”

Escultura “Antilope”

Serviço de chá e de café

Corpo em malaquite e aplicações de
prata portuguesa, contraste Águia do
Porto (1938-1984), marca de Luís Ferreira.
(pequenas faltas)
Dim. 6.5cm Peso: 361 g

Corpo em malaquite e aplicações de
prata portuguesa, contraste Águia do Porto
(1938-1984), marca de Luís Ferreira.
(pequenas faltas)
Dim. 6cm Peso: 241 g

A Luís Ferreira silver and malachite
sculpture of an Antelope. Porto assay mark
(1938-19849 and Luís Ferreira maker’s mark.
Minor losses

A Luís Ferreira silver and malachite
sculpture of an Antelope. Porto assay mark
(1938-19849 and Luís Ferreira maker’s mark.
Minor losses

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).
Dim. 16.5cm (cafeteira) Peso: 2590 g

€250 - 350

€250 - 350

An extensive portuguese silver coffee
and tea set, composed of: a tea-pot, two
coffee-pots, two sugar bowls with spoons, a
milk-jug and a cream-jug. Porto assay mark
(1938-1984) and Rosas retail mark.
€2.200 - 3.200

37
Cesto
Em prata portuguesa monogramado e
datado de 14-7-90, decoração vazada “frutas”
Séc. XIX. Vestígios de marcas.
Dim. 7x32.5x22cm Peso: 512 g
A 19th century portuguese silver basket, pierced
decoration depicting fruits, engraved monogram
and date 14-7-90. Undistinc marks.
€300 - 400
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Par de castiçais “de saia”
39

Em prata gravada. Marca do ensaiador de
Lisboa (1750-1770), marca de ourives de
Ricardo José de Sousa (1750-1804),
marca de posse RFL (M.A.- L26 e L495).
Alt. 23cm Peso: 662 g

Molheira com bandeja
Em prata portuguesa. Contraste Águia do
Porto (1938-1984) (Vidal – 49).
Dim. 11cm Peso: 629 g

A pair of 18th century portuguese silver
trumpet-shaped candlesticks, engraved
decoration. Lisbon assay mark (1750-1770)
and Ricardo José de Sousa maker’s mark
(1750-1804). RFL ownership mark.

A portuguese silver sauceboat and stand.
Porto assay mark.
€350 - 450

€1.500 - 2.000

40
Centro de mesa/floreira
Em prata portuguesa, estilo D. João V, contraste
Águia do Porto (1938-1984) (Vidal - 49).
(amolgadelas)
Dim. 53x34cm (base); 38x17x17cm (floreira)
Peso: 1535 g (floreira)
A portuguese silver centrepiece in the
barroque manner (D. João V style). Porto assay
mark (1938-1984). Bruises.
€1.500 - 1.800
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46

Salva de bordo trabalhado “Flores”

Travessa em prata portuguesa

Em prata portuguesa, inscrição, contraste Águia
do Porto (1938-1984) (Vidal – 49).
Diam. 32.5cm Peso: 508 g

Cntraste Águia do Porto (1938-1984)
(Vidal – 49).
Dim. 50x31.5cm Peso 1441 g

43
Salva em prata portuguesa

A portuguese silver salver, chased rim depicting
flowers. Porto assay mark (1938-1984), inscribed.

Com Inscrição, contraste Águia do
Porto (1938-1984) (Vidal – 49).
Diam. 32.5cm Peso: 188 g

€200 - 300

A portuguese silver salver, Porto
assay mark (1938-1984), inscribed.
€70 - 140

A portuguese silver dish. Porto assay mark (1938-1984).
€400 - 600
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Travessa em prata portuguesa

Travessa em prata portuguesa

Cntraste Águia do Porto (1938-1984)
(Vidal – 49).
Dim. 40x25cm Peso: 984 g

Contraste Águia de Lisboa
(1938-1984) (Vidal – 48).
Dim. 40x25cm Peso: 962 g

A portuguese silver dish.

A portuguese silver dish.

€400 - 600

€400 - 600

48
Moldura rectangular

49

Em prata portuguesa, estilo D. João V, contrate Águia do
Porto (1938-1984), marca de fabricante TOPAZIO (Vidal - 49).
(pequenos restauros)
Dim. 43x30cm

Moldura rectangular

A portuguese silver frame in the barroque manner (D. João
V style), Porto assay mark (1938-1984) and Topázio maker’s
mark. Minor restoration.
€450 - 650

Em prata portuguesa, estilo D. João V,
contrate Águia do Porto (1938-1984),
marca de fabricante TOPAZIO (Vidal - 49).
Dim. 37x24.5cm
A portuguese silver frame in the barroque
manner (D. João V style), Porto assay mark
(1938-1984) and Topázio maker’s mark.
€350 - 500

44
Par de candelabros de cinco lumes
Em prata portuguesa, contraste
Águia (1938-1984) (Vidal – 49)
Peso: 2810 g
A portuguese silver pair of five light
candelabra, assay mark (1938-1984).
€1.800 - 2.250
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52
Cesto oval
Em fio de prata portuguesa contraste
Javali do Porto (1887-1937) (Vidal – 73).
Dim. 16,5x46x21,5cm Peso: 662 g
A portuguese silver basket. Porto assay
mark (1887-1937).
€600 - 900

50
Jarro em prata portuguesa
Contraste Águia do Porto
(1938-1984) (Vidal – 49).
Alt. 17cm Peso: 346g
A portuguse silver jug, Porto
assay mark (1938-1984).
€300 - 500
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Salva de gradinha

Serviço de chá e de café

de grandes dimensões
em prata portuguesa,
contraste Javali do Porto
(1887-1937), marca de
ourives de Monteiro e
Filhos (Vidal - 73 e 1949).
Diam. 45cm Peso: 2564 g

Em prata portuguesa, composto por bule,
cafeteira, açucareiro e leiteira. Contraste
Javali do Porto (1887-1937) (Vidal – 73).
Dim. 26cm Peso: 2564 g
A portuguese silver coffee and tea set,
composed of: a coffee-pot, a tea-pot, a sugar
bowl and a cream-jug. Porto assay mark
(1887-1937).

A large portuguese silver
gallery salver. Porto assay
mark (1887-1937) and
Monteiro e Filhos maker’s
mark.

€1.500 - 2.000

€2.500 - 3.000

38

39

56
Taça de grandes dimensões
Em prata portuguesa martelada,
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal – 4109), assinada Manuel Dias.
Diam. 45cm Peso: 2387 g

54
Cálice em prata
Marca de ensaiador do Porto, marca de
ourives Asao contrário(P9).
(amolgadelas,faltas e restauros)
Alt. 26.5cm Peso: 455 g

A portuguese silver large bowl.
Porto assay mark (after 1985) and
Manuel Dias signature.
€2.000 - 3.000

A portuguese silver goblet. Porto assay
and maker’s mark. Bruises, losses and
restorations.
€450 - 650

57
Salva em prata portuguesa
Contraste Javali do Porto (1887-1937).
Marca de ourives de José António
Salvaterra (1909-1941)
(Vidal 73-2549).
Diâm: 40cm Peso: 685 g

Taça

A portuguese silver salver, Porto assay
mark (1887-1937) and José António
Salvaterra maker’s mark.

Em prata italiana. Marca de Milão.
Fabricante nº 844.
Dim. 9.5x31cm Peso: 1017 g

58

A Milan silver tazza, marker’s mark nr. 844.

€400 - 600

€500 - 800

59
Par de fruteiras de pé alto em prata
Contraste Àguia de Lisboa (1938-1984)
Marca da ourivesaria Mergulhão.
Dim. 5x22.5cm Peso: 853 g
A pair of portuguese silver tazzas, Lisboa
assay mark (1938-1984) and
Mergulhão retail mark.
€300 - 400

57
55
Chamusia
Candelabro de 9 lumes em prata marcada.
Alt. 46cm Peso: 966 g

58

A silver 9 light candelabrum, marked.
€400 - 600

59
40

41

60

61

62

65

66

67

Copo em cristal

Prato em cristal Lapidado

Prato em cristal lapidado

Par de copos

Copo em cristal

Copo em cristal Lapidado

Da Vista Alegre com escudo
Português.
Alt:11.5cm

Da Vista Alegre (1824 - 1880)
Com camafeu “Efígie de D.Pedro
Duque de Bragança”.
Diam:15cm

Da Vista Alegre (1824 - 1880)
Com Camafeu “Efígie de
Rainha D.Maria II”.
Diam: 15cm

lapidado da Vista Alegre (1824 - 1880)
com camafeu “Efígie de Anjinho”
Alt:9cm

A 19th century Vista Alegre cut
lead-glass plate, caulim cameo
depicting D. Pedro, Duke of
Braganza. 1824-1880 period.

A 19th century Vista Alegre
cut lead-glass plate, caulim
cameo depicting Queen
Maria II’s effigy.

Com tampa em vidro da Vista
Alegre. Ambos com escudos
portugueses e D.Pedro IV,
Duque de Bragança em relevo
(uma das tampas com falhas)
Alt:18cm

Da Vista Alegre (1824 - 1880)
Com camafeu “Efígie de Rainha
D.Maria II”.
(falhas)
Alt:10cm

€400 - 600

€600 - 900

€600 - 900

A Vista Alegre pair of glass
goblets with lids, both
depicting reliefs of portuguese
royal coat of arms and the D.
Pedro IV, Duke of Braganza’s
portrait. One lid with flaws.

A Vista Alegre lead-glass beaker,
depicting the portuguese coat of
arms.
€150 - 200

A 19th century Vista Alegre cut leadglass beaker, caulim cameo depicting
angel. 1824-1880 period.

A 19th century Vista Alegre cut
lead-glass beaker, caulim cameo
depicting Queen Maria II. 18241880 period. Flaws.
€350 - 450

€300 - 400

65

61
62

68

60

63

63
Copo em cristal lapidado

68

67

Da Vista Alegre (1824 - 1880)
Com camafeu “Efígie do Duque de
Palmela”
Alt:10cm

64

A 19th century Vista Alegre cut lead-glass
beaker, caulim cameo depicting D. Pedro,
Duke of Braganza. 1824-1880 period.

Em vidro da Vista Alegre
(falhas)
Alt:9cm

€600 - 900

A Vista Alegre glass beaker,
diamond decoration. Flaws.

A 19th century Vista Alegre cut leadglass plate, caulim cameo depicting
D. Pedro, Duke of Braganza. 1824-1880
period.

€100 - 150

€600 - 900

Copo de biquinhos

42

Copo em cristal lapidado
Da Vista Alegre (1824 - 1880)
Com camafeu “Efígie de D.Pedro IV,
Duque de Bragança”
Alt:10cm

64
66

43

69
Par de urnas
Em porcelana alemã de Meissen
Séc. XVIII (1763/ 1815)
Marcadas na base.
Decoradas com flores policromadas e
grinaldas a dourado com cabeças de leão
e serpentes.
(restauros)
Alt: 43cm
Pair of vases in Meissen german
porcelain,18th century. Decorated with
ploychromed flowers and gilt wreadths with
lion heads and serpents. Marked on base.
Restorations.
€3.000 - 5.000

44

45

70
Par de jarras em formato de ânforas
Em porcelana francesa de Jacob Petit, Séc. XIX (1820 - 1830),
marcadas na base. Decoradas em relevo policromado e ouro
com mascarões, frutos e motivos vegetalistas.
(restauros e pequenas esbeiçadelas)
Alt:28cm

71
Prato
Em porcelana alemã de Saxe.
Decorado com flores policromadas.
Séc. XIX
Diam: 43cm

A pair of Jacob Petit Jars, french, circa 1820-30, marked at the
base. The anphora shaped jars relief decorated, painted and
gilt depicting fruits, floral motifs and grotesque heads. Restoration
and minor chips.

A 19th century Saxe porcelain
dish depicting floral polychrome
decoration.

€900 - 1.200

€200 - 300

72
Gaiola com pássaro
Em faiança francesa.
Decoração de Rouen do Séc. XIX
(restauros e defeitos)
Alt: 40cm
Diam: 27.5cm
A 19th century french Rouen bird
cage, restoration and defects.
€400 - 600

46

47

73
Figuras Femininas com animais
Par de placas em biscuit policromadas.
Trabalho francês do Séc. XIX
(pequenos defeitos)
27x41cm
A pair of 19th century french polychrome
biscuit plaques, minor defects.
€400 - 600

74
Serviço em porcelana de Dresden
Marcado na base Ernest Gocke.
Decorado com flores policromadas e dourados no bordo.
Composto por: 24 pratos rasos, 12 pratos para sopa, 18 pratos
para doce, 2 pratos para arroz (Diam: 34cm), 2 saladeiras
(Diam:27cm), 3 travessas de diferentes tamanhos (comps: 51cm,
43cm e 35cm), 1 molheira e 2 azeitoneiras. Total de peças: 64.
A Dresden porcelain dinner service. Polychrome floral decoration
and gilt border. Composed of: 24 dinner plates, 12 soup plates,
18 small plates, 2 round platters, 2 vegetable dishes, 3 dishes of
graduated size, 1 sauceboat and 2 olive trays. Total of 64 pieces.

75
Figura feminina

€1.500 - 2.000

Escultura em mármore branco.
Trabalho europeu do Séc. XIX.
Alt: 81cm
White marble sculpture.
European work, 19th century.
€3.000 - 4.000

48

49

78
Maquineta com presépio
Caixa em madeira dourada e policromada, com
três esculturas em barro de Estremoz policromado
representando a Virgem, o Menino e São José.
Interior decorado com conchas e flores de tecido.
Portugal, Séc. XVIII.
Dim: 36x15x35cm

76
Licoreiro

An 18th century portuguese Nativity group sculpture.
Contained in painted and gilt frame box, representing
the biblical scene of the Saviours’ birth with three
Estremoz polychrome clay figures. Interior with shell
and floral fabric backgrond.
€600 - 900

Caixa em forma de lombadas
de livros em pele e respectivos
pertences em vidro com dourados.
(pequenos defeitos)
21x14x13cm
A liquor set in engraved leather box
simulating a stack of books and
interior containing several gilt glass
recipients. Minor defects.
€150 - 250

77
Estante de missal
Em madeira entalhada
e dourada com armas
Dominicanas.
Portuguesa, Séc. XVIII.
Dim. 35x20x30cm
An 18th century portuguese
missal bookstand, carved gilt
wood depicting the Dominican
coat of arms.
€600 - 900

50

51

84
Agnus Dei e Jesus Cristo
com os Apóstolos

83
Lenda da Nazaré
79
Nossa Senhora

S. Joaquim

Registo com decoração bordada a fio de prata.
Trabalho do Séc. XIX.
Dim: 20.5x22cm

Registo bordado a fio de ouro,
fio de prata e fio de seda.
Trabalho do Séc. XVIII.
Dim: 36x40cm

Our Lady, 19th century silver embroidery work.
€150 - 200

Registo em cera. Trabalho
do Séc. XVIII.
Dim: 25x20cm

“Capela da Memória”
Registo. Trabalho do Séc. XIX.
Dim: 20x25cm

80

“Memory Chapel”, the Nazaré
Legend. 19th century.

Jesus, the Apostles and
Agnus Dei, 18th century
carved wax plaque.

€100 - 150

€300 - 400

“St. Joachin”, 18th century gold,
silver and silk embroidery work.
€300 - 400

82
81

Custódia

85

São Luis, Rei dos franceses

Em metal dourado, ornada
com pedras contendo vários
registos.
Portuguesa, Séc. XIX/XX.
Alt: 48cm

São Joaquim

Registo. Trabalho do Séc. XIX.
Dim: 30x39cm
St. Louis, King of France, 19th
century work.
€100 - 150

A late 19th early 20th century
portuguese paste-set gilt metal
monstrance adorned with
stones.

Registo. Trabalho do Séc. XIX.
Dim: 30.5x35.5cm
St. Joachin, 19th century work.
€100 - 150

€1.500 - 2.000

52

53

87
Maquineta
Com caixilho de origem em
madeira dourada.Representação
do calvário com Cristo crucificado, a
Virgem, São João Evangelista e uma
das Santas Mulheres. Séc. XVII/XIX.
Dim: 67x90cm
A box-framed group sculpture
representating the cruxification of
Christ flanked by the Virgin, Saint
John the Evangelist and one of the
Saint Women.
€5.000 - 6.000

86
Grande tocheiro D. José
Em madeira entalhada e dourada.
Trabalho Português do Séc.XVIII, 3º quartel.
Alt: 174cm
A large 18th century, portuguese carved and
gilt torchère.
€800 - 1.200

54

55

88
Flagelação de Cristo
Óleo sobre tela do Séc. XVIII.
(com moldura dourada do séc.XVIII)
Dim: 100x79cm
Flagellation of Christ, 18th century oil
ond canvas. (gilt frame of similar date)

89

€1.000 - 1.500

S. Jerónimo
Óleo sobre tela do Séc. XVIII.
(com moldura do séc. XVIII)
Dim: 104x88.5cm
St. Jerome, 18th century oil on
canvas.(frame of similar date)
€1.000 - 1.500

56

57

90
São José
Escultura em Terracota policromada.
Alt: 34cm
St. Joseph Polychrome terracotta sculpture.
€200 - 300

91
Menino Jesus
Escultura portuguesa em cerâmica
pintada, com vestes de seda bordadas.
Assente sobre peanha em terracota
pintada. Séc. XIX.
Alt: 18cm

92
São João

Jesus as child, 19th century portuguese
ceramic sculpture, silk embroided clothes.
Based on painted terracotta stand.

Escultura Portuguesa do Séc.XVIII.
Madeira dourada e policromada.
Alt: 83cm

€200-300

St. John, 18th century portuguese
sculpture. Carved, painted and gilt
wood.
€3.000 - 4.000

58

59

93
Cristo
Em marfim, Séc. XIX.
Alt: 37x32cm
A 19th century carved ivory Christ.
€600 - 900

94
Icone grego
Em madeira policromada, com
representações da coroação
da Virgem e dos quatro
Evangelistas. Séc XIX.
Dim: 40x53cm
A 19th century greek icon
depicting the coronation of the
Virgin and the four Evangelists.
€2.200 - 3.000

60

61

95
Icone Russo
Em madeira prateada e
policromada de 11 folhas,
com representações do
Novo Testamento nos
laterais e a Última Ceia ao
centro. Séc. XIX.
Dim: 130x71cm
An 11 panel russian icon.
Argenté and polychrome
wood, with centre
depicting The Last Supper
flanked by scenes of the
New Testament.
€3.500 - 4.500

62

63

97
“La petite chasse au cerf”
Gravura francesa do Séc. XIX
a negro.
Dim: 33x41cm
A 19th century french etching.
€75 - 125

96
Basílica de Mafra
Gravura colorida. “Colecção
de descrições e estampas
de monumentos históricos,
paisagens, trajos, costumes e
retratos”, Nº2.
Dim: 36x45cm
“Mafra Cathedral”, coloured
etching. Part of the “Colecção
de descripções e estampas
de monumentos históricos,
paisagens, trajos, costumes e
retratos”, nr. 2.
€200 - 300

64

98

99

“A visit to the Grandfather”

“A visit to the Grandmother”

Gravura inglesa do Séc.XIX a
negro.
Dim: 57x42cm

Gravura inglesa do Séc.XIX a
negro.
Dim: 57x42cm

A 19th century english etching.

A 19th century english etching.

€100 - 150

€100 - 150

65

100
Natureza morta com vaso e flores.
Escola flamenga do Séc. XVIII.
Óleo sobre tela. Assinatura Ilegível.
Dim: 71x59cm
Still Life, 18th century flemish school. Oil on canvas,
undistinct signature.

101
Retrato de Senhora

€1.500 - 2.000

Escola francesa, 1º metade do Séc. XVIII.
Óleo sobre tela. Moldura em talha dourada da época.
Dim: 81x65cm
Portrait of a Lady, 1st half of the 18th century french
school. Oil on canvas and gilt carved wood frame of
the same date.
€2.500 - 3.500

66

67

102
Par de talhas do Séc. XVIII
Em madeira dourada,
decoradas com nicho central.
Alt: 171cm
A pair of carved and gilt wood
fragments.
€2.000 - 2.500

103
Retrato de Senhora
Dª Maria Francisca Benedicta
Escola Portuguesa do Séc. XVIII.
Óleo sobre tela.
Dim: 54x43cm
Portrait of the royal princess
D. Maria Francisca Benedita.
Portuguese School of the 18th
century, oil on canvas.
€1.500 - 2.000

68

69

104
Vista de Macau com
a Praia Grande
Escola chinesa, c.1835.
Óleo sobre tela.
Dim: 45x80cm
View of Macao. Oil
on Canvas. Chinese
school, c.1835.
€35.000 - 50.000

70

71

105
Henry l’Évêque (1769 - 1832)
“Episódio das Guerras Peninsulares”
Óleo sobre tela
Dim: 75x100cm
A pintura representando um “Episódio das Guerras Peninsulares” é
uma das raras pinturas de Henry l’Évêque existentes em Portugal. Há
ainda a registar uma outra que segundo Nuno Saldanha a ele se deve
atribuir, o famoso “Embarque da família real para o Brasil”, de que se
conhecem duas versões: a que se guarda no museu dos coches e outra
pertencente ao museu das artes decorativas da fundação Ricardo do
Espírito Santo Silva. É ainda conhecida uma “Paisagem” pintada em
aguarela numa colecção particular do Porto.
De facto, apesar de l’Évêque ter feito pintura a óleo sobre tela destacouse fundamentalmente pelas suas aguarelas, miniaturas sobre marfim
e acima de tudo pelas muitas gravuras que divulgaram os vários
episódios das guerras peninsulares. No entanto são conhecidas várias
pinturas saídas do seu pincel. Em Inglaterra deixou vários retratos e em
Roma, onde viria a falecer, pintou algumas paisagens. Este pintor de
origem suíça, nascido em Genebra, faz parte de um grupo de artistas
que após as convulsões que se sucederam à revolução francesa
viajaram pela Europa registando em imagem os vários acontecimentos
que eles tinham consciência que se tornariam históricos. L’Évêque e
Delerive acompanharam as movimentações das tropas napoleónicas
tentando captar com vivacidade, quase de reportagem fotográfica,
as mais sangrentas batalhas, divulgando muitas dessas composições
depois de passadas a gravura. O artista suíço usou por vezes modelos
criados pelo colega francês desenhando-os e depois enviando-os
para Inglaterra onde muitas foram gravadas por Bartolozzi. Mas, se
na grande maioria essas gravuras têm o nome de l’Évêque apenas
associado como desenhador outras há em que o seu nome surge
como o autor da pintura original. É o caso da série de gravuras que
l’Évêque desenhou reproduzindo cenas de batalhas por toda a
Península Ibérica. Desta série de gravuras destaca-se a da “Batalha
de Talavera” onde l’Évêque orgulhosamente mandou gravar o seu
nome como pintor original. Alguns dos desenhos preparatórios para
estas cenas de batalhas foram feitos in loco durante as batalhas e
depois o artista compunha a totalidade da cena somando os vários
detalhes que registara durante o acontecimento. Existiam, portanto,
uma espécie de pequenas composições onde se isolava alguns dos
acontecimentos mais marcantes, ou outros que o artista achou mais
interessantes em termos da dinâmica compositiva, na movimentação
dos cavalos, grupos de tropas e situações caricaturais, que transmitiam
de forma mais eficaz aquilo a que assistiu. Está dentro deste grupo a
pintura que pertence à colecção Pinto Basto Villas Boas onde o artista
quis reproduzir os aspectos mais detalhados do que observou, as figuras
de um realismo quase caricato, os cavalos em atitude de batalha, as
figuras incitando o ataque, a paisagem longínqua com marcas que
ajudam a localização geográfica e em contraponto os detalhes dos
mais ínfimos elementos em primeiro plano. Percebe-se que existiu uma
intenção de tudo registar em detalhe e deixar bem claro que o artista
esteve lá e em tudo participou.
Lisboa, 18 de Julho de 2011
Anísio Franco
Henry l’Évêque (1769 - 1832)
“Scene of the Peninsular Wars”
Oil on canvas
Born in Geneva Henri l’Évêque, such as Delerive, traveled around Europe
after the french revolution in order to represent the political and militar
consequences and revolutions that were happening towards Europe,
especially after Napoleon begins his first campaigns. l’Évêque’s work
depicts such a realism in the battle field that it’s not surprising when we
know that some of the draws were taken in loco. He is better know for
his watercolours and mainly the etchings that were published after the
works that were sent to England to report batles and relevant political
events such as the departure of the portuguese royal family to Brasil
before the napoleonic invasions. At that time l’Évêque painted two
canvas depicting the scene and these are two of the few oils that the
artist painted. Very few canvas remains in Portugal and for these reasons
the work now offered for sale is of great rarity.
€30.000 - 50.000
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106
Fuga para o Egipto
Escola holandesa, Séc. XVII.
Óleo sobre madeira.
Dim: 70x87cm
Flight into Egypt, dutch school
of the 17th century, oil on board.
€3.500 - 5.000

107
Josefa Greno (1850 - 1902)
Natureza morta com uvas e ruinas.
Óleo sobre tela, assinado.
Dim: 84 x 59cm
Still life with grapes and ruins. Oil on
canvas, signed.
€10.000 - 15.000

74

75

108
Retrato de D. Sebastião.
Óleo sobre tela do Séc. XVII, de autor desconhecido.
Dim: 53x42cm
Oil on canvas. 17th century.
Anonymous author.
€ 30.000 - 50.000
Talvez por ser tão desejado antes de nascer como depois da morte, D. Sebastião foi dos
reis portugueses mais retratados ao longo da nossa história. São conhecidos retratos seus
desde a mais tenra idade, ainda no berço aparece, simbolicamente representado, numa
iluminura de António de Holanda para ilustra as Sentenças para a Ensinança e Doutrina
do Príncipe D. Sebastião, datado de 1554. Depois, mercê da circunstância de sua mãe,
Joana de Áustria, o ter deixado, com três meses de idade, à guarda da avó, Catarina
de Áustria, por ter de socorrer o irmão, Filipe II, no governo de Espanha, são vários os
retratos que se enviaram para Madrid, de forma a que a progenitora de alguma forma
acompanhasse o crescimento do seu filho. Logo quando o príncipe contava apenas três
anos foi retratado por Jorris van der Straeten pois, embora este retrato tenha desaparecido,
existe notícia documental do pagamento pelo trabalho, no dia 14 de Dezembro de 1556.
Entre 1557 e 1564 foi novamente retratado, desta vez a cavalo, já que dele existe nota nos
inventários das coisas que pertenciam a Dona Joana de Áustria. Por estes anos (1561) era
também retratado por Cristóvão de Morais, agora de pé junto a uma mesa, conhecemos
este retrato pela gravura que dele fez Hieronymus Cock. Depois, em 1564, foi retratado
Sánchez Coelho, que a partir deste modelo tirou diversas cópias para enviar para as
diversas cortes europeias, uma delas será aquela que recentemente foi encontrado por
Annemarie Jordan num castelo da Áustria. No ano seguinte coube outra vez a Cristóvão
de Morais a honra de retratar o rei para que sua mãe o tivesse junto a si, no convento que
fundou em Madrid, as Descalzas Reales. Este ainda hoje pode ser visto no lugar para que
foi pintado. Diz-se que é também de Morais o retrato (tirado de outro que seguiu para
Roma para ser oferecido ao Papa) emblemático do rei que se conserva hoje no Museu
Nacional de Arte Antiga e que a mãe juntou à galeria que tinha no referido mosteiro.
Deste último foram feitas também várias cópias, de meio corpo, a três quartos, ou em
corpo inteiro e que se conservam em várias colecções. Finalmente existe uma outra série
de retratos do rei, já adulto, quando deixou crescer barba e bigode loiro, com gibão
negro e ostentando ao peito Ordem Militar de Cristo, cujo protótipo terá sido pintado dois
anos antes da batalha de Alcácer Quibir que, embora não seja conhecido o original de
Sánchez Coelho, se tornou no mais difundido dos seus retratos. Deve-se este fenómeno
ao facto deste modelo ter sido reproduzido em gravura de A. Peret, em 1603 (portanto já
depois do malogrado desaparecimento do rei), para a muito difundida obra de Bernardo
de Brito, Elogio dos reis de Portugal, com os seus mais verdadeiros retratos…”. É neste série
de retratos que devemos incluir aquele que agora vai à venda na Veritas. O que realmente
se altera no presente modelo é que, desta feita, D. Sebastião enverga armadura com cruz
de Cristo pintada no peito, de que se vê apenas a haste superior. Este mesmo modelo é
replicado em dois outros retratos que se guardam em Florença, um em miniatura e outro,
atribuído a Cristofano dell’Altissimo, na série de retratos que corre junto à cimalha do
corredor da Ponte Vecchio, que liga os Uffizi ao palácio Pitti. Em qualquer destes casos
tratam-se de obras pintadas já depois da morte do rei e que se podem enquadrar no
chamado fenómeno Sebastianista. A vontade de ver retornar o rei e assim restabelecer a
independência de Portugal provocou uma onda propagandística que se materializou em
folhetos, tratados, lendas e mesmo figuras que se faziam passar pelo rei. Retratos pintados
e gravadas, directamente relacionadas com este fenómeno, são bastante conhecidos
e nalguns podemos ver o aspecto do rei como deveria reaparecer, agora já com idade
mais avançada, calvo de barbas brancas e traços do rosto mais acentuados.
Quando o rei desapareceu em Alcácer Quibir deixou o reino órfão e não admira que o
povo quisesse reaver aquela figura com quem se identificava, mesmo que o monarca que
agora reinava fosse, quem sabe, dos melhores governantes que o país conheceu.
Anísio Franco

D. Sebastião (1554-1578?) for his singular life was probably the Portuguese sovereign more
often portrayed. Right after his birth António de Holanda depictics the newborn prince in
the cradle. In the years to come, during the youth of D. Sebastião, the misadventures of the
Portuguese and Spanish royal families that forced the prince’s mother to return home to the
Spanish court boosted the necessity of portraits depicting the growth of the young man.
After the king’s mysterious death in Alcácer Quibir – that lead the country to a very delicate
position in the european political chess and eventually the Spanish sovereign to take the
throne – and the consequent desire for the king to return renewed the wish of having the
so-called “Desired King” portrait.
The picture now offered to the market, depicting the king as a young-man after a model
painted by Sánchez Coelho taken two years before Alcácer Quibir battle, is an important
evidence of that hapless period.
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110
Cómoda inglesa Jorge III
Trabalho do Séc. XVIII. Lacada a
vermelho, com cenas do quotidiano
chinês a dourado (chinoiseries).
Com três gavetões e três gavetinhas.
Dim: 99x50x100cm
A George III red lacquer and gilt
chinoiserie commode. Three large and
three short drawers. English, 18th century.
€4.000 - 6.000

109
Relógio de caixa alta inglês Jorge III
Trabalho do Séc. XVIII. Lacado a vermelho
com paisagens e figuras chinesas a
dourado e preto (chinoiseries).
Caixa do relógio com marca de fabricante
“La Hendre Wiston”. Numeração romana.
Dim: 47x24.5x216cm
A George III red lacquer, gilt and black
chinoiserie long case clock. The movement
signed “La Hendre Wiston”. English, 18th
century.
€2.000 - 3.000
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111
Oratório D. Maria
Em pau-santo com trabalho em talha do
Séc. XVIII/ XIX.
Interior forrado a seda adamascada
vermelha e base em madeira
marmoreada.
Falta do florão e pináculos superiores.
(pequenos defeitos)
Dim: 120x42x137cm

113

A late 18th, early 19th century carved
rosewood oratory. Marbled wood stand
and silk damask interior. Top rail’s center
and flanks missing. Minor defects.

Par de cadeiras D.José
Em pau-santo com cachaço,
pernas entalhadas e
terminação em garra.
Costas e assentos em couro
lavrado com brazão do Conde
de Vizela.
Dim: 97x51x74cm

€600 - 800

An 18th century pair of
portuguese rosewood chairs.
Carved front seat-rail and claw
legs. Engraved leather back
and seat depicting Count of
Vizela’s coat of arms.
€1.200 - 1.800

112
Cómoda D. Maria
Em pau-santo do Séc. XVIII/ XIX.
Quatro gavetões e ferragens em
bronze.
(falta)
Dim: 133x68x95cm
A late 18th, early 19th century
portuguese rosewood commode.
Four long drawers and bronze
mounts. Loss.
€ 3.200 - 3.600

114
Mesa de encostar D. Maria
Em pau-santo com embutidos
e com um gavetão. Séc. XVIII.
Dim: 97x51x74cm
An 18th century rosewood side
table, inlaid decoration.
€2.000 - 2.500
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115
Par de cadeiras inglesas
Chippendale
Em pau-santo com assentos em
palhinha.
(pequeno defeito num dos
assentos)
Alt: 97cm
A pair of english rosewood
Chippendale chairs, canned
seats. One seat with small flaws.
€1.500 - 2.000

116
Mesa de jantar Vitoriana
Em mogno com rodízios em metal e uma
tábua de extenção. Início do Séc. XX.
Fechada: 112x100x72cm
Aberta: 161x100x72cm
An early 20th century mahogany
Victorian dinning table.
€450 - 650

117
Cómoda D. Maria
Em pau-santo com embutidos, duas
gavetas e um gavetão. Séc. XVIII
Tampo em márrmore.
Dim: 112x56x84cm
An 18th century portuguese rosewood
commode, inlaid decoration. One
long drawer and two short drawers.
Original portuguese marble top.
€2.300 - 2.800

82
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119
Canapé D. Maria
Com embutidos nas tabelas
e fundo em palhinha, Séc.XIX.
Larg: 130 cm

118
Cómoda D. Maria

A 19th century settee, inlaid
decoration at the back and
canned seat.

Em pau-santo, facheada a paucetim e madeira exótica.
Com dois gavetões, ferragens
posteriores ao gosto de época.
Tampo em mármore negro.
Portugal, fins do Séc. XVIII.
(pequenos defeitos no tampo)
Dim: 122x53x89cm

€250 - 350

A late 18th century portuguese
commode. Rosewood with
satinwood and other exotic
wood inlaid decoration. Two
long drawers, later mounts,
black marble top. Minor defects
on the marble.
€2.200 - 2.800

120
Par de mesas de jogo meia lua
Trabalho em nogueira.
Dim: 86x43x81cm
A pair of nutwood card tables.
€600 - 900

84
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121
Harpicordio (Spinetta)
Trabalho do Séc. XIX.
Marca de fabricante - Jean Lacape, Breveté
Paris 1820.
Dim: 80x43x150cm
A 19th century french Spinetta. Marker’s
mark for Jean Lacape, Breveté Paris 1820.
€1.500 - 2.000

122
Armário louceiro de dois corpos
Em vinhático, Séc. XIX. Parte superior
com portas e laterais de vidrinhos
e cimalha vazada. Parte inferior
com três gavetas, duas portas e
estiradores. Ferragens em metal
amarelo.
Dim: 202x68x270cm
A 19th century brasilian mahogany
cupboard. Upper part with mullioned
glazed doors and sides an pirced
upper rail. Lower body with three
drawers, two doors and stretchers
with brass mounts.
€3.000 - 4.000

86

87

123
Cama D. José /D. Maria
Dourada e policromada.
Espaldar com medalhão decorado com flores.
(faltas)
Larg: 123 cm
A portuguese 18th century (2nd half) bed, carved,
painted and gilt wood. Losses
€200 - 300

124
Cama D. José/D. Maria
Em mogno com embutidos em espinheiro.
(faltas)
Larg: 120 cm
125

A portuguese 18th century (2nd half)
mahogany bed, inlaid thornbush
decoration. Losses

Armário vitrine
De dois corpos, com trabalho de
talha em várias madeiras.
Dim: 102x42x219cm

€200 - 300

A carved wood cupboard with
glazed doors.
€600 - 900

88

89

126
Arca portuguesa
Em castanho, com trabalho de
talha do Séc. XVIII.
Forrada no interior a chita de
Alcobaça.
Dim: 111x50.5x45cm
An 18th century portuguese
carved chestnut chest. Lined
interior.
€800 - 1.200

127
Cómoda D. José
Em castanho, com frente ligeiramente
abaulada, três gavetões, duas
gavetas e pés em garra.
Dim: 99x72x119cm
A D.José style chestnut commode,
slightly bombé front, three long and
two short drawers, claw feet.
€3.000 - 5.000

90

91

128
Contador português
Em pau-santo, do Séc.XVIII.Torcidos e tremidos com doze gavetas
simulando dezasseis.
Frente das gavetas e ilhargas com almofadas salientes.
Base com pernas e travessas torneadas.
Dim: 105x47x152cm
An 18th century portuguese rosewood cabinet. Rippled and turned
barroque carved decoration, twelve drawers simulating sixteen.
€2.000 - 3.000
129
Par de cadeiras de “deck”
Em Sissó, c achaços entalhados com
motivos vegetalistas.
Costas e assento em palhinha.
Goa, Séc. XIX.
Dim: 56x100x107cm
A 19th century pair of sissoo deck chairs,
Goa. Carved floral decoration and canned
seats.
€400 - 600

130
Breakfast Table Regência
Folheada a pau-santo, com
ferragens originais.
Tampo oval basculante.
c. 1811/ 1820.
Dim: 135x113x70cm
A Regency breakfast table, c.
1811/20. Rosewood veneered,
original mounts. Tilt top.
€1.800 - 2.200

92

93

132
Secretária à Abattant
Em pau-santo, com pequeno alçado
incompleto e interior lacado a preto
decorado com enrolamento e flores a
dourado.
Inglesa, finais Séc. XIX.
(faltam os pés)
Dim: 108x58x159cm
A late 19th century english secrétaire à
abattant, black lacquered and gilt interior,
feet and upper part partially missing.
€3.000 - 3.500

131
Cómoda portuguesa ao gosto Luís XV
Facheada a pau-santo com marqueteria em espinheiro do Séc. XVIII.
Com dois gavetões, ferragens e guarnições em bronze dourado.
Tampo de época em brecha da Arrábida.
Dim: 112x57x82cm
An 18th century portuguese commode. Rosewood and
thornbush marquetry following the french Louis XV design.
Two long drawers, ormolu mounts and breccia top.
€3.200 - 3.800

94

95

133
Par de meias cómodas estilo D.José
Em pau-santo, com duas gavetas e um gavetão.
Decoração entalhada e pés em forma de garra.
Dim: 102x51x90cm
A pair of D. José style carved rosewood commodes
with claw feet. One long drawer and two short
drawers.
€3.000 - 3.500

96

97

134
Serafins candelários barrocos
Par de grandes esculturas em madeira
policromada, dourada e prateada.
Trabalho português da primeira metade do Séc.
XVIII.
(faltas na policromia)
Alt: 247cm
A pair of large barroque candelmass seraphim
sculptures. Carved, painted, gilt and argenté
wood. Portugal, 1st half of the 18th century.
Losses and defects.
€20.000 - 30.000

98

99

136
Manuel Tavares
(1911 - 1974)
“Vista de Lisboa”
Aguarela sobre papel.
Assinada e datada
de 1942.
Dim: 34x47cm
Watercolour on paper,
signed and dated of
1942.
€350 - 500

137
Túlio Victorino (1906 - 1967)
Vista de Cidade.
Óleo sobre madeira, assinado.
Dim: 16x22cm
City View, oil on board, signed.
€3.000 - 4.000

135
Milly Possoz (1888-1967)
Natureza morta com flores.
Técnica mista sobre papel, assinada.
Dim: 48x36cm
Still life with flowers, mixed technic on paper, signed.
€2.500 - 3.500

100

101

138
Veloso Salgado (1864 - 1945)
Retrato de Senhora.
Óleo sobre tela, assinado.
Dim: 60x75cm
Portrait of a Lady, oil on canvas,
signed.

139

€5.000 - 7.500

António Saúde (1875 - 1958)
Vista de casario com figuras.
Óleo sobre tela.
Assinado e datado 04.
Dim: 70x60cm
Landscape with houses and figures, oil
on canvas. Signed and dated 04.
€10.000 - 15.000

102

103

140
Fausto Sampaio (1893 - 1956)
Paisagem com rio-Penacova 1940.
Óleo sobre tela.
Assinado e datado.
Dim: 46x60cm
A river landscape near Penacova 1940. Oil on
canvas, signed and dated.
€5.000 - 8.000

141
Souza Pinto (1856 - 1939)
Nú feminino.
Óleo sobre tela.
Assinado e datado, Paris 1911.
Dim: 34x25.5cm
Nude feminine figure, oil on
canvas, signed and dated of
Paris 1911.
€9.000 - 12.000

104

105

142

143

Ezequiel Pereira (1868-1943)

Marques de Oliveira (1853 1927)

“Caminho de Vila de Frades a
Vidigueira”
Óleo sobre tela, assinado.
Dim: 40x50cm

“Praia com figuras e barcos”
Óleo sobre madeira.
Assinado e datado 1887.
Dim: 34x50cm

Oil on canvas, signed.

Oil on panel, signed and dated
1887.

€3.000 - 4.000

€12.000 - 18.000

106

107

145
Falcão Trigoso (1879 - 1956)

144

Paisagem com montanha e arvoredo.
Óleo sobre tela, assinado.
Dim: 40x50cm

Aurélia de Sousa (1866 - 1922)

Landscape, oil on canvas, signed.

Óleo sobre tela.
Autenticado no verso por Sophia de Souza,
Porto 18 de Maio de 1936.
Dim: 54x65cm

€9.000 - 12.000

Oil on canvas. Authenticated at the back by Sophia
de Souza, Porto May 18th 1936.
€3.500 - 5.000

108

109

146
José Malhoa (1855 - 1933)
“Velha”
Pastel sobre papel.
Assinado e datado de 1913.
Representação da mesma figura da obra
“A Sopa”.
Dim: 46x34cm
Pastel on papper, signed and dated 1913. This
work depicts the same character of the “A Sopa”
masterwok of the artist.
€30.000 - 50.000

110

111

148
Veloso Salgado (1864 - 1945)

147

Óleo sobre tela.
Assinado e datado 1913.
Estudo para o pano de boca de uma das
primeiras peças do Teatro Politeama, inaugurado
a 6 de Dezembro de 1913.
Dim: 86x68cm

Veloso Salgado (1864 - 1945)
Óleo sobre tela.
Assinado e datado 1913.
Estudo para o pano de boca de uma
das primeiras peças do Teatro Politeama,
inaugurado a 6 de Dezembro de 1913.
Dim: 87x77cm

Study for the original Politeama proscenium
arch’s curtain, premiered on December 6th, 1913.
Oil on canvas, signed and dated 1913.

Study for the original Politeama proscenium
arch’s curtain, premiered on December 6th,
1913. Oil on canvas, signed and dated 1913.

€12.000 - 18.000

€12.000 - 18.000

112

113

149

150

151

152

153

154

155

156

Prato em faiança

Prato em faiança

Prato em faiança

Prato em faiança

Prato em faiança

Prato em faiança

Prato em faiança

Prato em faiança

Portuguesa do Séc. XVIII.
Decoração aranhões
com azul e vinoso.
Diam: 39cm

Portuguesa do Séc. XVII
(meados). Decoração
a azul e vinoso, com
iniciais ao centro.
Diam: 36cm.

Portuguesa do Séc. XVIII.
Decoração a azul e vinoso.
Diam: 38cm

Portuguesa do Séc. XVII
(2ª metade). Decoração
contas a azul e vinoso.
(defeitos)
Diam: 37cm

Portuguesa do Séc. XVII
(2ª metade). Decoração
contas a azul e vinoso.
(restaurado no bordo)
Diam: 40cm

Portuguesa do Séc. XVIII.
Decoração Aranhões
a azul e vinoso.
(restaurado)
Diam: 37cm

Portuguesa do Séc. XVII
(meados). Decoração a azul
e vinoso.
(restaurado)
Diam: 38cm

A 17th century
portuguese faience
dish. Blue and vinous
decoration. Defects.

An 17th century (2nd
half) portuguese faience
dish, beaded blue and
vinous decoration.
Restoration at the rim.

An 18th century
portuguese faience
dish, blue and vinous
decoration, called
“aranhões”. Restorations.

A mid 17th century
portuguese faience dish,
blue and vinous decoration.
Restoration.

Portuguesa do Séc. XVII
(meados). Decorado com
desenho miúdo a azul
e vinoso, com casario.
(defeito)
Diam: 39cm

€1.000 - 1.500

€1.100 - 2.000

A 18th century
portuguese faience
dish. Blue and vinous
decoration.
€2.000 - 3.000

A 18th century portuguese
faience plate. Blue and
vinous decoration.

A mid 17th century
portuguese faience
dish, blue and vinous
decoration, initials at
the centre.

€1.000 - 1.500

€1.000 - 1.500

€2000-3000

157
Prato recortado
Dr. Joaquim Rodrigues Milagres.
Em faiança da Real Fábrica
do Rato, Séc. XIX (1º quartel).
Decorado a azul com flores ao
centro, marcado na base.
(restaurado)
??????Diam: 38cm
19th century Rato
EspelhoAn
deearly
parede
(Royal Faience Factory)
Estilo Jorge
IV.
Em
carvalho,
scalloped dish,
depicting blue
com madeira
lacada
a branco.
underglaze
floral
decoration,
Dim. 104x62cm
marked at the
base.
Restorations.
An white
lacquered
oak
George€600
IV style
wall mirror.
- 800

€600 - 800

€1.000 - 1.500

158
Prato recortado
Em faiança da Real Fábrica
do Rato, Séc. XIX (1º quartel),
Tomás Brunetto. Decorado
a azul com flores ao centro,
marcado na base.
Diam: 38cm
An early 19th century Rato
(Royal Faience Factory)
scalloped dish, depicting blue
underglaze floral decoration.
Marked at the base for the
Tomás Brunetto period.
€1.500 - 2.000

€400 - 500

114

A mid 17th century
portuguese faience dish,
fine blue and vinous
decoration depicting
houses. Defect.

115

160
Par de palmatórias
Em latão.
Alt: 19cm
A brass pair of chambersticks.
€50 - 75

159
Manga de farmácia
espanhola
Séc.XIX.
Alt: 24cm

161

A 19th century spanish
albarello.

Em bronze, Séc. XIX.
Alt: 11cm

€300 - 400

A 19th century bronze mortar
and pestle.

Almofariz com mão

163
Mesa Costureira
Em madeira lacada a negro com chinoiseries.
Interior com divisórias e cesto para lãs em seda.
Trabalho do Séc. XIX.
Dim: 51x41x68cm
A 19th century black lacquer chinoiserie work
table. Interior partitions and silk lined basket.
€400 - 600

€50 - 75

162
Almofariz com mão
Em bronze, Séc. XIX.
Alt: 7cm
A 19th century bronze mortar
and pestle.
€50 - 75

162

160

161

116

117

166
Henrique Araújo Moreira (1890 - 1979)

164
Anjo

Cabeça
Escultura em bronze.
Alt: 51cm
Head bronze sculpture.
€2.000 - 3.000

Escultura em madeira do Séc. XVIII,
com restos de policromia.
(defeitos)
Alt: 53cm
An 18th century sculpture of an
angel, with extensive wear to the
polychromy. Defects.
€500 - 800

165
Querubim
Em talha dourada e
policromada.
Alt: 33cm
A polychrome and gilt carved
wood cherhub.
€400 - 600

118

119

170
Soares dos Reis (1847 - 1889)
Menino
Escultura em bronze, marcada.
Alt: 48 cm
Boy figure, bronze sculpture, signed.

167

€1.500 - 2.500

Urna com tampa em alabastro
Decorada com flores em relevo,
adaptada a candeeiro de mesa.
(defeitos)
Alt: 61cm
A carved alabaster urn with cover,
mounted as a lamp. Defects.
€100 - 150

168
Vaso em alabastro
Adaptado a candeeiro de mesa.
Alt: 42cm
Alabaster vase, mounted as a lamp.
€300 - 400

169
Par de bases em alabastro
Torneadas e decoradas com golfinhos.
Adaptadas a candeeiros de mesa.
Alt: 20cm
Pair of alabaster stands, turned and
decorated with dolphins, mounted as
table lamps.
€200 - 300

120

121

171

172

Relógio de mesa

Relógio de Mesa Art Deco

Em mármore preto, com mostrador metálico.
Marca de fabricante - Auboin B5 Poissonniére, nº1.
Francês, Séc. XIX/XX.
Dim: 45x16x16cm

Caixa em mármore de várias cores e mostrador metálico. Francês,
segundo quartel do Séc.XX.

A late 19th, early 20th century french black marble table
clock. Movement signed “Auboin B5 Poissonniére, nr. 1”
€2.000 - 3.000

122

Dim: 62x16x26cm
A french art-deco table clock. Multi coloured case and metalic dial,
2nd quarter of the 20th century.
€500 - 750

123

173
Figuras populares chinesas
Par de técnicas mistas sobre
papel de arroz.
Dim: 17x12.5cm
A pair of chinese mixed media
works on rice paper.
€400 - 600

174
Figuras populares chinesas
Lote idêntico ao anterior
Dim: 17x12.5cm
Lot similar to previous one.
€400 - 600

175
Escultura “Dançarina indiana”

176

Em prata, Séc. XX.
(amolgadela)
Alt: 27cm Peso: 427 g

Escultura “Indiana a carregar jarra”
Em prata, Séc. XX.
(pequena amolgadela)
Alt: 25cm Peso: 598g

A silver sculpture, chased as an indian
dancer. 20th century. Bruise.

A silver sculpture, chased as an indian woman
carrying a jar. 20th century. Small bruises.

€180 - 220

€180 - 220
124

125

177

178

Galheteiro

Caixa de cigarros

Com galhetas em vidro
e armação em prata
portuguesa, contraste
Águia do Porto (19381984) (Vidal – 49).
Alt: 29cm
Peso: 1014g

Em prata portuguesa, interior em madeira.
Contraste do Porto (pós-1985) (Vidal-41).
Dim: 24x19x6cm
Peso: 1183g
Portuguese cigarette silver box, wood
interior. Porto assay mark.
€500-800

A portuguese silver cruet,
glass recipients. Porto
assay mark (1938-1984).

182

183

184

185

Caixa em vidro

Par de talheres de salada

Caixa redonda

Caixa para cigarros

Facetada com tampa em
prata, contraste Águia do
Porto (1938-1984) (Vidal - 49).
(pequenas amolgadelas)
Alt: 11 cm

Em prata martelada, contraste
Àguia do Porto (1938-1984).
Marca da ourivesaria José
Rosas (Vidal-65).
Comp: 20cm Peso: 128g

Em prata portuguesa, contraste
Águia do Porto (1938-1984)
(Vidal - 49).
Dim: 4x12cm Peso: 189g

Em prata portuguesa,
contraste Águia do Porto
(1938-1984) (Vidal - 49).
Interior em madeira.
Dim: 4x12cm
Peso: 238g

A cut glass box with silver
cover, Porto assay mark (19381984), minor crushes.

A pair of silver salad ware.
Porto assay mark (1938-1984)
and José Rosas marker’s mark.

€50 - 80

€120 - 180

A portuguese silver circular box,
Porto assay mark (1938-1984).
€70 - 120

A portuguese silver
cigarette box, Porto assay
mark (1938-1984), wood
interior.
€120 - 180

€400 - 600

179
Manteigueira em prata portuguesa
Contraste Javali do Porto (1887-1937), marca de ourives
de grifo com escudo.(pequenas amolgadelas)
Dim: 8x16cm Peso: 263g
A portuguese silver butter dish, Porto assay mark
(1887-1937) and maker’s mark. Small bruises.
€100 - 150

180

181

Frasco em vidro

Espelho de mesa redondo

Trabalhado, com gargalo
em prata, Séc. XX.
Alt: 18cm

Com moldura em prata
portuguesa.
Contraste Águia do Porto
(1938-1984) (Vidal - 49).
Diam: 19cm

A cut glass flask, silver
mount.

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

€60 - 90

€100 - 150

180

181

184
182
185

183

186

187

Salva em prata portuguesa

Serviço de chá e café

Bordo ondulado e gravado, contraste Águia do Porto
(1938-1984) (Vidal – 49), marca de Pedro Batista.
Diam: 40cm Peso: 1106g

Em prata portuguesa, composto por bule, cafeteira,
açucareiro e leiteira. Contraste Águia do Porto (1938-1984)
(Vidal – 49), marca de Pedro Batista.
Alt: 16,5cm Peso: 1522g

A portuguese silver salver, engraved wavy border.
Porto assay mark (1938-1984) and Pedro Batista mark.

A portuguese silver coffee and tea set composed of: a teapot, a coffee-pot, a sugar bowl and a cream-jug.
Porto assay mark (1938-1984) and Pedro Baptista mark.

€800 - 1.200

€1.600 - 1.800

126

127

188
Jarro em prata portuguesa
Contraste Águia do Porto
(1938-1984) (Vidal – 49).
Alt: 27cm
Peso: 1070g
A portuguse silver jug,
Porto assay mark (1938-1984).
€800 - 1.200

189

190

191

Cesto para pão

Salva em prata portuguesa

Cesto para pão

Em prata portuguesa vazada, contraste
Águia do Porto (1938-1984) (Vidal – 49).
Dim: 14x19,5cm Peso: 157g

Estilo D. João V, contraste Águia do Porto
(1938-1984) (Vidal – 49).
Diam: 20cm Peso: 118g

Em prata portuguesa, decoração vazada, contraste do Porto
(pós-1985), marca de fabricante Topázio (Vidal – 4109).
Dim: 23x27cm Peso: 603g

A portuguese silver basket. Pierced decoration,
Porto assay mark (1938-1984).

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

A portuguese silver basket. Pierced decoration, Porto assay
mark (after 1985), Topázio maker’s mark.

€200 - 300

€140 - 180

€450 - 650

128

129

194
Bacia da barba e gomil
Em prata portuguesa, marca de
ensaiador do Porto (1792-1803),
marca de ourives de AD (17681804) (M.A. - P16 e P105).
Gomil: 30cm
Lavanda: 6.5x35x33cm
Peso: 2011g

192
Par de castiçais
Em prata martelada portuguesa e arandelas
em prata vazada. Contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal – 4109).
Alt: 41cm
Peso: 780g

A late 18th, early 19th century
portuguese silver ewer and basin.
Porto assay mark (1792-1803) and
AD maker’s mark (11768-1804).

A pair of portuguese silver candlesticks, pierced
sconces. Porto assay mark (after 1985).
€800 - 1.200

€6.500 - 9.500

193
Serviço de chá e café
Em prata portuguesa, composto por bule, cafeteira, açucareiro e leiteira.
Contraste Javali do Porto (1887-1937), marca de ourives Augusto César
Trindade Machado (1887) (Vidal – 73 e 896).
(ligeiras amolgadelas)
Alt. Cafeteira: 23.5 cm Peso: 3568 g
A portuguese silver coffee and tea set composed of: tea-pot, coffee-pot,
sugar bowl and cream-jug. Porto assay mark (1887-1937) and Augusto
César Trindade Machado (1887) maker’s mark. Minor crushes.
€1.400 - 1.800

130

131

197

195

195

196

197

198

Prato de servir em prata
portuguesa

Seis pratos marcadores

Bandeja oval

Bandeja oval

Em prata portuguesa,
contraste Águia do Porto
(1938-1984) (Vidal – 49),
marca de Pedro Batista.
Diam: 27cm
Peso: 3591g

Em prata portuguesa,
contraste Águia do Porto
(1938-1984) (Vidal – 49),
marca de Pedro Batista.
Dim: 50x34cm Peso 1803g

Em prata portuguesa,
contraste Águia do Porto
(1938-1984) (Vidal – 49),
marca de Pedro Batista.
Dim: 45x31,5cm Peso: 1473 g

A set of eight portuguese
silver plates. Porto assay
mark (1938-1984) and
Pedro Batista mark.

A portuguese silver oval
dish. Porto assay mark
(1938-1984) and Pedro
Batista mark.

A portuguse silver oval dish.
Porto assay mark (1938-1984)
and Pedro Batista mark.

€2.000 - 3.000

€1.500 - 2.000

Contraste Águia do Porto
(1938-1984) (Vidal – 49),
marca de Pedro Batista.
Diam: 36cm
Peso: 1178g
A portuguese silver dish. Porto
assay mark (1938-1984) and
Pedro Batista mark.
€800 - 1.200

198
196

199

200

Centro de mesa

Castiçal

Em prata portuguesa,
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal – 4109).
Diam: 18cm
Peso: 1119g

Em prata portuguesa,
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal – 4109).
Alt: 26,5cm
Peso: 183g

A portuguese silver centrepiece.
Porto assay mark (after 1985).

A portuguese silver candlestick.
Porto assay mark (after 1985).

€850 - 1.300

€150 - 200

201
Cesto redondo
Em prata portuguesa vazada,
decoração malmequeres. Séc. XIX /XX.
Dim: 31x37cm Peso: 922g
A late 19th, early 20th century portuguese silver
basket. Pierced decoration depicting marigolds.
€1.000 - 1.200

132

133

€800 - 1.200

202

204

Salva de quatro pés estilo D. Maria

Cafeteira D. Maria

Em prata portuguesa,
contraste Javali do Porto (1887-1937)
(Vidal - 73).
Diam: 26cm
Peso: 1241g

Em prata portuguesa, decoração
gravada “grinaldas”, marca de
ensaiador de Lisboa (1770-1804),
marca de ourives de Pedro José Lisboa
(1750-1843), remarcada com “Cabeça
de velho” (M.A.- L31 e L466).
Alt: 31cm
Peso: 1305g

A portuguese silver salver in the
neoclassical manner (D. Maria style).
Porto assay mark (1887-1937).
€1.200 - 1.800

A late 18th, early 19th century
portuguese silver coffee-pot, engraved
decoration depicting garlands. Lisboa
assay mark (1770-1804) and Pedro José
Lisboa maker’s mark (1750-1843), later
guarantee mark “Cabeça de Velho”.
€2.300 - 2.800

203
Doze lavabos
Em prata portuguesa,
contraste Águia de Lisboa (1937-1984)
(Vidal – 48).
Marca da joalheira do Carmo.
Dim: 5x11cm Peso: 1488g
A portuguese silver set of twelve table
bowls, Lisboa assay mark (1937-1984)
and Joalharia do Carmo retail’s mark.
€1.300 - 1.800

134

135

206

205
Fruteira
Em prata portuguesa,
decoração relevada “Rosas”,
contraste Águia do Porto
(1938-1984) (Vidal – 49).
Dim: 6.5x27cm
Peso: 454g
A portuguese silver fruit bowl,
chased decoration depicting
roses. Porto assay mark (19381984).
€180 - 300

Fruteira
Em prata portuguesa,
decoração gomada, contraste
Águia do Porto (1938-1984),
marca de fabricante Topázio
(Vidal – 49).
Dim: 5,5x28,5cm

Peso: 574g

A portuguese silver fruit bowl.
Fluted decoration, Porto assay
mark (1938-1984) and Topázio
maker’s mark.
€400 - 600

207
Centro de mesa floreira
Em prata portuguesa, contraste Águia do Porto
(1938-1984) (Vidal – 49), marca da ourivesaria
Ferreira Marques.
Dim: 13x48x34cm Peso: 3003g
A portuguese silver centrepiece. Porto assay mark
(1938-1984) and Ferreira Marques retail mark.
€2.500 - 3.000

136

137

208
Serviço de chá e café estilo D. João V
Em prata portuguesa, composto por bandeja, bule,
cafeteira, açucareiro e leiteira. Contraste Águia do Porto
(1938-1984) (Vidal – 49).
Cafeteira: 29,5cm
Bandeja: 81x51cm
Peso: 7925g
A portuguese silver coffee and tea set in the barroque
manner, composed of: coffee-pot, tea-pot, sugar bowl,
cream jug and tray. Porto assay mark (1838-1984).
€4.000 - 6.000

138

139

209
Cesto redondo para pão
Em prata portuguesa perlada,
contraste do Porto (pós-1985)
(Vidal – 4109), marca de
fabricante Topázio.
Dim: 22x33cm
Peso: 887g
A portuguese silver basket.
Beaded decoration, Porto
assay mark (after 1985),
Topázio maker’s mark.
€750 - 950

210
Salva
Em prata portuguesa,
contraste Águia do Porto
(1938-1984) (Vidal – 49).
Diam: 28cm Peso: 620g
A portuguaese silver salver.
Porto assay mark (1938-1984).
€400 - 600

212
Três castiçais
Em prata portuguesa, contraste de Lisboa
(pós-1985) (Vidal – 418).
Peso total: 979g
O maior: 40,5g
A portuguese silver set of three candlesticks.
Lisboa assay mark (after 1985).
€900 - 1.200

211
Fruteira
Em prata portuguesa,
contraste Águia do Porto
(1938-1984) (Vidal – 49).
Dim: 4x24cm Peso: 324g
A portuguese silver fruit plate,
Porto assay mark (1938-1984).
€300 - 400

140
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216
Lavanda e gomil
213

214

215

Cafeteira D. Maria

Bule D. Maria

Leiteira D. Maria

Em prata portuguesa, marca de
ensaiador de Lisboa (1810-1822),
marca de ourives de IBD (1790-1843)
(M.A.- L36 e L499).
Alt: 29,5cm
Peso: 1196g

Em prata portuguesa, marca de
ensaiador de Lisboa (1810-1818),
marca de ourives Domingos dos
Reis (1807-1843) (M.A.- L36 e L207).
Alt: 26cm
Peso: 968g

An early 19th century portuguese
silver coffee-pot, Lisboa assay mark
(1810-1822) and IBD maker’s mark
(1790-1843).

An early 19th century portuguese
silver tea-pot, Lisboa assay mark
(1810-1818) and Domingos dos
Reis marker’s mark (1807-1843).

Em prata portuguesa, marca
de ensaiador de Lisboa (18101822), marca de ourives de IBD
(1770-1804) (M.A.- L36 e L278).
(restauro)
Alt: 19,5cm
Peso: 401g

€1.300 - 1.800

€1.200 - 1.500

142

Em prata brasileira, marcas não
identificáveis (lavanda do Séc. XVIII
e gomil do Séc. XX).
Lavanda: 5x45x31,5cm
Gomil: 27,5cm
Peso: 2200g
A 20th century brasilian silver ewer
and basin, mark unidentifiable.
€2.200 - 3.000

An early 19th century portuguese
silver cream-jug, Lisboa assay mark
(1810-1822) and IBD maker’s mark
(1770-1804). Restoration.
€500 - 800

143

217
Lingote
De quilo em prata fina.
Marca de ensaiador Albino Moutinho.
One kilogram pure silver bar (999,9).
Albino Moutinho assay mark.
€800 - 1.200

219
Lavanda e gomil
Em prata portuguesa, contraste
do Porto (pós-1985) (Vidal – 4109).
Jarro: 28,5cm
Lavanda: 4,5x32cm
Peso:1580g
A portuguese silver ewer and basin.
Porto assay mark (after 1985).
€1.500 - 2.000

221
Prato de servir

220
Bandeja de pequenas dimensões
Em prata inglesa do Séc. XX, marca
ourives Mappin.
Dim: 51x21,5cm
Peso: 427g

Em prata portuguesa, contraste
Águia (1938-1984) (Vidal – 49).
(amolgadela)
Diam: 36,5cm
Peso: 1000g
A portuguese silver dish. Bruise
€400 - 600

A 20th century english silver small
tray, Mappin maker’s mark.
€500 - 750
218
Par de candelabros de sete lumes
Em prata portuguesa, contraste do Porto
(pós-1985) (Vidal – 4109).
Alt: 52cm
Peso: 2637g
A pair of portuguese silver seven-light
candelabra. Porto assay mark (after 1985).
€2.500 - 3.000

144

145

222

223

Serviço de chá e café

Par de candelabros de três lumes

Em prata portuguesa, composto por bandeja,
bule, cafeteira, leiteira e açucareiro. Contraste
Águia do Porto (1938-1984) (Vidal – 49).
(ligeiras amolgadelas)

Em prata portuguesa canelada, contraste
Águia do Porto (1938-1984) (Vidal - 49).
Peso: 1477 g 31.5 cm

Bandeja: 71x43cm

Cafeteira: 30cm

A pair of portuguese silver three-light
candelabra, fluted decoration. Porto assay
mark (1938-1984).

Peso: 6860g

A portuguese silver coffee and tea set composed of:
tea-pot, coffee-pot, sugar bowl, cream jug and tray.
Porto assay mark (1938-1984). Minor bruises.

€1.200 - 1800

€3.000 - 3.500

146

147

224

225

Par de castiçais

Serviço de chá e café

Em prata vazada, Séc.XIX. Sem marca.
Alt: 26cm
Peso: 753g

Em prata portuguesa, composto por bandeja,
bule, cafeteira, açucareiro e leiteira. Contraste
Águia do Porto (1938-1984) (Vidal – 49).
Bandeja: 25,5x68,5x41cm
Peso: 6043g

A 19th century pair of silver candlesticks,
pierced decoration. Unmarked

A portuguese silver coffee and tea set, composed
of: coffee-pot, tea-pot, sugar bowl, cream-jug and
tray. Porto assay mark (1938-1984).

€1.800 - 2.500

€3.000 - 4.000

148

149

226
Faqueiro doze pessoas
Em prata portuguesa, composto por
19 talheres de servir, colheres de sopa,
talher de carne, de peixe, de sobremesa,
colheres de gelado, garfos de bolo,
colheres de chá e de café. Contraste
Águia do Porto (1938-1984) (Vidal – 49).
Concha de sopa: 27 cm
Peso: 8038g
A portuguese silver table service of
flatware, for twelve. Comprising 19 serving
cutlery; soup spoons; table forks and
knifes; fish forks and knifes; dessert forks
and knifes; cake forks; ice-cream, coffee
and tea spoons. Porto assay mark (19381984).
€8.000 - 12.000

150

151

227
Salva de gradinha
Em prata portuguesa, decoração gravada,
contraste Águia do Porto (1938-1984),
marca de fabricante Topázio (Vidal – 49).
Diam: 32cm

Peso: 819g

A portuguese silver pierced gallery tray,
engraved decoration. Porto assay mark
(1938-1984) Topázio maker’s mark.
€600 - 800

228
Palmatória e fosforeira
Em prata portuguesa, decoração
guilhochada, datada de 19-7-1890.
Contraste Javali do Porto (1887-1937),
marca de ourives ilegível (Vidal - 73).
(amolgadelas)
Alt: 9cm
Peso: 203g
A portuguese silver chamberstick and
match box. Guilloché decoration.
Inscribed and dated 19-7-1890. Porto
assay mark (1887-1937) and maker’s
mark. Bruises.
€300 - 400

229

230

Palmatória

Palmatória

Em prata portuguesa monogramada,
decoração guilhochada. Contraste Javali
do Porto (1887-1937), marca de ourives G de
guimarães (Vidal – 73 e ), sem apagador.
Alt: 5,5cm Peso: 115g
A portuguese silver chamberstick. Guilloché
decoration, Porto assay mark (1887-1937)
and maker’s mark. Candle snuffer missing.
€150 - 200

152

Em prata vazada e relevada, Séc. XX.
Alt: 10cm Peso: 204g
An embossed and pierced silver
chamberstick.
€250 - 350

231
Dois castiçais
Em prata portuguesa, marcas de ensaiador de Lisboa
(1822-1843), marcas de ourives de António José da Mota
(1804-1843) e de António Martins da Silva (1814-1870)
(M. A. - L40, L107 e L127).
Alt: 22,5cm Peso: 662g
Two 19th century portuguese silver candlesticks. Both
Lisboa assay mark (1822-1843). António José da Mota
(1804-1843) and António Martins da Silva maker’s mark.
€800 - 1.200

153

233
Píxide
Em prata dourada alemã,
decoração gravada e relevada.
Séc. XVIII, marcado.
Alt: 37cm

Peso: 1025g

An 18th century German silvergilt pyx. Chased and engraved
decoration. Marked.
€9.000 - 15.000
Lote da capa

232
Serviço de chá e café estilo D. João V
Em prata portuguesa, composto por bandeja, bule, cafeteira,
açucareiro e leiteira. Contraste Javali do Porto (1887-1937),
marca de ourives de Monteiro e Filhos (Vidal – 73).
Cafeteira: 29cm Bandeja: 70x42cm Peso: 6921g
A portuguese silver coffee and tea set in the barroque
manner, composed of: coffee-pot, tea-pot, sugar bowl, cream
jug and tray. Porto assay mark (1887-1937) and Monteiro e
Filhos maker’s mark.
€4.000 - 6.000

154

155

Jóias e
Relógios
156

157

234

235

Alfinete

Pregadeira “Pássaro”

Em prata e ouro português, cravejado com
strass. Contraste de Lisboa (1938-1984),
marca de ourives de Miguel da Silva
Andrade (1942 – 1975). Estojo original.
Peso: 21,2g

Em prata e ouro, cravejado com esmeralda
e diamantes talhe rosa, Séc. XIX.
Peso: 24,1g
A 19th century diamond, emerald and
enamel bird brooch. Designed as a landing
bird entirely set with rose cut diamonds,
one round brilliant diamond and one
round emerald, mounted in silver and gold,
accented with red enamel. Portuguese
assay and maker’s marks.

A portuguese paste brooch, mounted
in silver and gold, Lisboa assay mark
(1938-1984) and Miguel da Silva Andrade
maker’s mark. Original fitted case.
€1.000 - 1.500

€1.500 - 2.000

158

159

236
Adereço em ouro cravejado
Composto por colar, pulseira, par de brincos e anel cravejado.
Colar cravejado com 325 brilhantes (19,45 ct.) Peso: 60g
Pulseira cravejada com 164 brilhantes (7,30 ct.) Peso: 26,1 g
Par de brincos cravejados com 30 brilhantes (3,66 ct.) Peso: 9,2 g
Anel cravejado com 4 diamantes talhe navette (1,20 ct.) e 12 em talhe de
brilhante (0,84 ct.) Peso: 4,7g
A diamond parure, comprising: a necklace, a bracelet, a pair of earrings and a
ring, mounted in yellow gold. Necklace set with 325 round brilliant cut diamonds
(ttw. ca. 19,45ct), bracelet set with 164 round brilliant cut diamonds (ttw. ca.
7,30ct), earrings set with 30 round brilliant cut diamonds (ttw. ca. 3,66ct) and the
ring set with 4 marquise brilliant cut diamonds (ttw. 1,20ct) and 12 round brilliant
cut diamonds (ttw. 0,84ct).
€20.000 - 30.000

160

161

241
Anel
Em ouro branco (18kt.), cravejado com 70
diamantes (0,50ct.) sendo o central em
talhe brilhante (c. 2,20ct.)
Grau de cor J e qualidade VVS1. Marcado.
Peso: 3,1g
A diamond ring. The central brilliant cut
diamond weighing circa 2,20ct (J color,
VVS1), accented by 70 diamonds weighing
a total of circa 0,50ct. Marked.

238

€6.000 - 9.000

Pendente “Cruz”
Em platina, cravejado com 59 diamantes
talhe 8/8 (2ct.) e brilhante (0,60ct.).
Peso: 7,6g
A diamond pendant. Designed as a
latin cross entirely set with 59 single cut
diamonds weighing circa 2ct. and one
round brilliant diamond weighing circa
0,60ct, mounted in platinum.
€1.200 - 1.800

237
Fio em ouro branco com
pendente “Cruz”
Em prata e ouro cravejado
com safiras e diamantes sendo
o central em talhe antigo de
brilhante. Contrastados
Peso: 3,9g
A sapphire and diamond cross
pendent, mounted in silver
and gold, on white gold chain.
Marked.

240

€100 - 150

Anel
Em ouro português,
cravejado com esmeralda e
16 brilhantes (0.16ct.).
Peso: 9,6g
A diamond ring, mounted
in gold. Set with 16 round
brilliant cut diamonds
(ttw. 0,16ct).
239

€400 - 600

Anel
Em ouro branco (18kt),
cravejado com 65 diamantes
(0,50ct) e o central em talhe
navette (0,84ct). Marcado.
Peso: 3,1g
A diamond ring, mounted in
white gold (18kt). Set with
65 diamonds weighing circa
0,50ct., the central marquise
cut diamond weighing circa
0,84ct. Marked.
€1.200 - 1.800

162

163

242
Alfinete
244

Em prata e ouro português, cravejado
com 52 diamantes talhe rosa e um talhe
brilhante (0,20ct.), contrastado.
Peso: 15,5g

Alfinete “laçada”
Em prata e ouro português,
cravejado com 172 diamantes talhe
rosa e 35 em talhe 8/8 (1 ct.).
Séc. XX, estojo original.
Peso: 44g

Portuguese silver and gold brooch. Set with
52 rose cut diamonds and one brilliant cut
(0,20ct.), marked.
€200-300

A 20th century (1st half) portuguese
diamond bow brooch. Set with 172
rose cut diamonds and 35 single
cut diamonds weighing circa 1ct.
Original fitted case.
€1.500 - 2.500

243
Baume et Mercier
Relógio de pulso em ouro (18kt)
cravejado com 6 brilhantes (1.80ct.),
mostrador em esmalte negro, movimento
a quartzo.
Peso: 30,1g
A diamond and gold Baume et Mercier
wristwatch. Set with 6 round brilliant cut
diamonds (ttw. 1,80ct), black enamel dial,
quartz movement.
€1.800 - 2.500

164

165

248
Fio
Em ouro branco com pérolas
naturais e pendente em prata e
ouro cravejado com 39 diamantes
talhe rosa sendo o central em talhe
antigo de brilhante.
Peso: 8,8g

245

A diamond and pearl pendent and
chain necklace. The pendent set
with 39 rose cut diamonds and one
old brilliant cut, mounted in silver
and gold. The chain in white gold
and seed pearls.

Anel

€180 - 220

Em ouro branco, cravejado com 5 safiras
e 24 brilhantes (0,50 ct.), contrastado.
Peso: 5,6g
A sapphire and diamond ring, set with
5 blue sapphires and 24 round brilliant
diamonds weighing c. 0,50ct. Marked.
€300 - 400

246
Anel
Em ouro português, cravejado com
59 brilhantes (0,60 ct.),contrastado,
marca Brior.
Peso: 13,9g
A Brior diamond ring. Set with 59 round
brilliant diamonds weighing c. 0,60ct.,
mounted in gold. Assay and Brior
maker’s mark.
€700 - 900

249
247

Colar de pérolas

Dois anéis

Três fiadas de pérolas (7,5mm) Akoya,
fecho em ouro amarelo (18kt.) e ónix
cravejado com 77 brilhantes (3,41 ct.),
marcado Mickymoto.
Peso: 112g

Em ouro branco português, cravejado
com 86 brilhantes (0,90ct.), contrastados.
Peso: 7,6g
Two diamond rings set with 86 round
brilliant cut diamonds weighing
c. 0,90ct.; mounted in white gold.
Portuguese assay marks.

A three row cultured pearl and diamond
necklace. The cultured pearls of 7,5mm
and onix and round brilliant cut diamond
(ttw. 3,41ct.) clasp mounted in yellow gold.
Signed Mikimoto.

€300 - 400

€4.000 - 8.000

166

167

250

252

Bulgari

Franck Muller

Com bracelete Relógio de pulso com
mostrador e barcelete em ouro.

Relógio de pulso em aço.

Ref.: BB26GD Nº: 144396

A Franck Muller steel wristwatch.

A gold Bulgari wristwatch.
€3.500 - 4.500

Ref.: 1752 QZ

Nº: 94

€2.000 - 2.500

253
Rolex Lady Oyster
Relógio de pulso com mostrador e
bracelete em ouro.
Ref.: 6517

Nº: 1762968

A gold “Lady Oyster” Rolex wristwatch.
€3.300 - 3.800

254

251

Audemars Piguet

Breitling Wings

Relógio de pulso em aço e ouro.
Modelo Royal OAQ
Ref.: E67100
Nº: 5084

Relógio de pulso em aço e ouro.
Nº: 7089

A gold and steel “Roayl OAQ”
Audemars Piguet wristwatch.

A gold and steel Breitling “Wings”
wristwatch, steel bracelet.

€2.750 - 3.250

€750 - 9500

168

169

255
Rolex DATEjust
Relógio de pulso em aço e ouro.
Bracelete Jubileu.
Ref.: 1601
Nº: 3560177
A gold and steel “DateJust” Rolex
wristwatch, Jubilee bracelet.
€2.150 - 2.600
258
Ebel Voyager – Horas Mundiais
Relógio de pulso em aço e ouro
com bracelete em pele.
Nº: 34609622
A gold and steel Ebel Voyager
“Hours of the World” wristwatch
with leader bracelet.
€950 - 1.250

256
Girard Perregaux
Relógio de pulso em aço e ouro.
Cronógrafo. Automático.
BJ Nº 74

260
Cartier Phantere

An automatic gold and steel
chronograph Girard Perregaux
wristwatch.

Relógio de pulso em aço,
movimento a quartzo.
Nº: CC443921

€2.750 - 3.250

A quartz “Panthere” Cartier
wristwatch.
€900 - 1.200

257
Rolex DATEjust
Relógio de pulso em aço e ouro.
Bracelete Jubileu.
Ref.: 1601
Nº: 1794777
A gold and steel DateJust Rolex
wristwatch, Jubilee bracelet.
€2.050 - 2.200

170

259
Cartier SANTOS
Relógio de pulso em aço.
Automático.
Nº: 090619732
An automatic steel “Santos”
Cartier wristwatch.
€650 - 850

171

266

261

Piaget

Ebel 1911

Relógio de pulso em ouro branco
e bracelete em pele. Automático.

Relógio de pulso em aço e ouro.
Nº74623406

Ref.: 156766

A gold and steel Ebel 1911 wristwatch.

Nº: 12406

A white gold automatic Piaget
wristwatch with leather bracelet .
Ref. 156766, nr. 12406.

€500-750

€2.750 - 3.250

262
Chopard Reserva de Marcha
Relógio de pulso em ouro e
bracelete em pele. Automático.
Nº: 378244-2248
An automatic gold Chopard
wristwatch, leather bracelet.
€3.100 - 3.600

265
Franck Muller Casablanca
Relógio de pulso em aço e pele.
Ref.: 2852
Nº: 1323
A Franck Muller steel wristwatch,
leather bracelet.
€2.900 - 3.400

264
Chopard
Relógio de pulso em ouro
branco e bracelete em pele
com fecho em inox.
Ref.: 12-7366 Nº: 483077426-1
A white gold Chopard
wristwatch, leather bracelt with
steel clasp.
€1.500 - 1.800

263

267
Breitling

Vacheron Constantin

Relógio de pulso em aço e
bracelete em pele. Cronógrafo.

Relógio de pulso em ouro
com bracelete em pele e
fivela em ouro.
Nº Caixa: 332615

Ref.: A13035.1

A gold Vacheron Constantin
wristwatch, leather bracelet,
gold clasp.

€1.100 - 1.500

€3.350 - 3.800

172

Nº: 19394

A Breitling steel chronograph,
leather bracelet wristwatch. Ref.
A13035.1, nr. 19394.

173

268
Patek Philippe
Relógio de bolso.
Modelo Chronometro Gondolo.
Nº Caixa: 236648
Ø 53mm
A Patek Philippe “Chronometro Gondolo”.
269

€3.750 - 3.950

Vacheron Constantin
Relógio de bolso.
Modelo Chronometro Royal.
Nº Caixa: 224520 Nº Máquina: 362124
Ø 57mm

274

275

Anel

Anel

Em ouro português, cravejado com 9
safiras sintéticas e 12 diamantes talhe rosa,
contrastado.
Peso: 10g

Em ouro português, cravejado com 7
safiras sintéticas e 4 brilhantes (0,10 ct.),
contrastado.
Peso: 9,6g

A synthetic sapphire and diamond ring,
mounted in gold. Set with 9 synthetic
sapphires and 12 rose-cut diamonds.
Portuguese marks.

A synthetic sapphire and diamond ring,
mounted in gold. Set with 7 synthetic
sapphires and 4 round brilliant cut
diamonds weighing a total of 0,10ct.
Portuguese marks.

€450 - 650

A Vacheron Constantin “Royal
Chronograph” pocket watch.

270

€3.800 - 4.200

Relógio de bolso em ouro rosa.

€450 - 650

International
Ø 45mm
A pink gold International pocket watch.
€1.150 - 1.500

276
Anel Art Deco
271
Pulseira semi-rígida Cobra
Composta por contas de olho-tigre e strass
de tom castanho.
A tiger’s eye and paste “snake” bracelet.
€600 - 900

272

273

Pulseira rígida

Pulseira rígida

Em ouro português, cravejada com
turquesas e porcelana, contrastada.
Peso: 22,6g

Em ouro, com decoração gravada
e esmaltes policromados, Séc. XX.
(pequenas faltas)
Peso: 30,2g

A turquoise and porcelain bangle,
mounted in gold. Portuguese assay marks.
€600 - 900

174

Em prata e ouro, decorado com filete
de esmate azul, cravejado com 26
diamantes talhe rosa e um em talhe
antigo de brilhante (0,30ct.).
(pequena falta no esmalte)
Peso: 14,2g

A gold bangle. Engraved and enameled
decoration. Minor losses.

An art-deco diamond and enamel
ring, set in silver and gold with 26 rose
cut diamonds and one old brilliant cut
diamond weighing ca. 0,30ct. Some
wear at the enamel.

€1.200 - 1.800

€350 - 550

175

279
Alfinete estilo Art Deco
Em ouro, cravejado com 10
brilhantes (0,20ct.), marcado.
Peso: 25,2g
A diamond art-deco style brooch.
Set with 10 round brilliant diamonds
(total weight ca. 0,20ct), marked.
€880 - 1200
277
Alfinete
Em ouro (18kt.), cravejado com 5 citrinos
madeira, marcado.
Peso: 12,4g
A citrine brooch, mounted in 18kt gold,
marked.
€420 - 600

280
Par de brincos
278
Alfinete “Laçada”
Em ouro (18kt.), cravejado com 20
brilhantes (0,40ct.).
Peso: 19,8g
A diamond brooch, designed as a
tied bow, set with 20 round brilliant
diamonds (total weight ca. 0,40ct),
mounted in 18kt gold.
€670 - 800

176

Em ouro branco (18kt.), cravejados
com duas gotas de amazonite e 6
brilhantes (0,12ct.), marcados.
Peso: 8,1g
A pair of amazonite and diamond
ear pendants. The amazonite drops
accented by 6 round brilliant
diamonds (total weight ca. 0,12ct),
mounted in white gold, marked.
€300 - 500

177

281
Anel
Em ouro português, cravejado com 8
zircónias de tom caramelo, contrastado e
assinado em placa de prata.
Peso: 7,3 g
A zircon gold ring. The gold mount is set
with 8 yellow cubic zirconias (cz), marked
and signed in silver plaque.
€220 - 280

283
Anel solitário
Em ouro branco, cravejado com
brilhante (0,25ct.).
Peso: 2,4g
A diamond ring, set in white
gold with a 0,25ct round brilliant
diamond.
€160 - 300

285

286

287

Anel

Anel

Anel

Em ouro português,
cravejado com safira em
talhe oval e 2 brilhantes (0.70
ct), contrastado.
Peso: 9,7g

Em ouro, cravejado com
águas marinhas e 8
brilhantes (0.16 ct), marcado,
Séc. XX.
Peso: 7,9g

Em ouro português,
cravejado com 65 brilhantes
(0.65ct.), contrastado, Séc.
XX.
Peso: 16,7g

A sapphire and diamond
ring, mounted in gold and set
with an oval blue sapphire
and 2 round brilliant cut
diamonds (ttw. 0,70ct).
Portuguese assay marks.

An aquamarine and
diamond ring, mounted
in gold and set with
aquamarines and 8 round
brilliant cut diamonds
weighing a total of 0,16ct.
Marked.

A diamond ring, mounted
in gold and set with 65
round brilliant cut diamonds
weighing a total of 0,65ct.
Portuguese assay marks.

€550 - 850

€500 - 800

€300 - 400

282
Anel
Em ouro amarelo português,
cravejado com 12 brilhantes
e ao centro safira da Austrália,
contrastado.
Peso: 5,4g
A sapphire and diamond ring,
mounted in yellow gold. The central
Australian sapphire accented by 12
round brilliant diamonds. Portuguese
marks.
€300 - 400

284
Anel
Em ouro português cinzelado, cravejado
com 4 rubis, 4 brilhantes e safira do Ceilão
em talhe oval, contrastado.
Peso: 7,4g
A sapphire, ruby and diamond ring. The
oval sapphire accented by four rubies and
4 round brilliant diamonds, mounted in
gold. Portuguese marks.
€300 - 400

178

288

289

290

Anel

Anel

Anel

Em ouro português,
cravejado com pérolas
de cultura, contrastado,
marcado Brijóia, Séc.XX.
Peso: 7,8g

Em ouro branco
português, cravejado com
esmeraldas, diamantes
talhe rosa e 5 em talhe
antigo de brilhante.
Peso: 3,4g

Em platina, cravejado
com 16 brilhantes
(0,75ct). Séc. XX.
Peso: 4,9g

A cultured pearl ring,
mounted in gold and
set with cultured pearls,
portuguese assay marks
and Brijóia maker’s mark.
€200 - 300

An emerald and diamond
ring, mounted in white
gold. Set with emeralds,
rose-cut diamonds and 5
old brilliant cut diamonds.
€500 - 800

179

A diamond ring,
mounted in platinum
and set with 16 round
brilliant cut diamonds
(ttw. 0,75ct.).
€280 - 320

291

292

293

295

296

297

Anel

Anel

Anel

Anel

Anel relicário

Anel “Golfinho”

Em prata e ouro português, cravejado
com citrinos e diamantes, contrastado,
marca de fabricante Topázio, Séc.XX.
Peso: 7,8g

Em ouro português,
cravejado com pérola, 10
esmeraldas e 18 brilhantes
(0,20 ct.), contrastados.
Peso: 7,4g

Em ouro português,
cravejado com 5 brilhantes
(0,65ct.), contrastado, Séc.XX.
Peso: 6g

Em ouro português,
contrastado, Séc. XX.
Peso: 3,2g

Em ouro português, decorado
com esmaltes policromados,
marcado, Séc. XIX.
Peso: 5g

Em ouro português contrastado.
Peso: 1,9g

A 19th century portuguese
enamel ring, mounted in gold.
The ring opens to revel a small
compartment. Portuguese assay
marks.

€80 - 120

A citrine and diamond ring, mounted
in silver and gold. Portuguese assay
and Topázio maker’s mark.

A pearl, diamond and
emerald ring, mounted in
gold and set with a pearl,
10 emeralds and 18 round
brilliant cut diamonds
(ttw.0,20ct). Portuguese
assay marks.

€200 - 300

A diamond ring, mounted in
gold and set with 5 round
brilliant cut diamonds
weighing a total of 0,65ct.
Portuguese marks.

A portuguese gold ring,
engraved decoration.
Portuguese assay and
maker’s marks.
€150 - 200

A portuguese gold ring chased in
the shape of a dolphin’s head.

€150 - 200

€240 - 280

€250 - 350

298
Alfinete e par de brincos
Em prata e ouro português, cravejados
com diamantes e 3 brilhantes,
contrastados, Séc. XX.
Peso: 21,6g
A diamond demi-parure, comprising a
brooch and a pair of earring set with rose
cut diamonds and 3 round brilliant cut
diamonds, mounted in silver and gold.
Portuguese marks.
€300 - 400

299
Anel
Em ouro branco português,
cravejado com citrino talhe
quadrado e 56 brilhantes
(0,60ct.), contrastado.
Peso: 16,3g

294
Par de brincos

A citrine and diamond ring, the
square cut citrine accented by
56 round brilliant cut diamonds
weighing circa 0,60ct, mounted
in white gold. Portuguese assay
marks.

Em ouro bicolor, cravejados com 2 pérolas de
cultura (7,5mm) e 10 brilhantes (0,10ct.).
Peso: 4,8g
A pearl and diamond pair of ear pendants.
Set with two cultured pearls (7,5mm) and
10 round brilliant cut diamonds (0,10ct.),
mounted in two-coloured gold.

€550 - 850

€100 - 150

180

181

302
Par de brincos
Em ouro português, cravejados com
ágata azul e 2 brilhantes (0,10ct.).
Peso: 5,2g

300
Em ouro bicolor, cravejado com 7
brilhantes (0,30 ct.), contrastado.

A pair of agate and diamond earrings, the
blue agate accented by 2 round brilliant
diamonds (0,10ct.), mounted in gold.
Portuguese assay marks.

Peso: 15,6g

€150 - 250

Colar

A two-coloured gold and diamond
necklace. The center set with 7 round
brilliant diamonds weighing c. 0,30ct.
Marked.
€300 - 400

303
Colar
Em prata e ouro português,
cravejado com pérolas de
cultura, diamantes talhe
rosa e 1 em talhe brilhante,
contrastado, Séc.XX.
Peso: 17,4g
A diamond and cultured pearl
necklace, set with rose-cut
diamonds, one brilliant cut
diamond and cultured pearls,
mounted in silver and gold.
€350 - 450

301
Adereço
Em prata e ouro português, composto por
anel e par de brincos cravejados com
diamantes talhe rosa e espinelas sintéticas
azuis, contrastados, Séc.XX.
Peso: 11,9 g

304

A rose-cut diamond and synthetic spinel
demi-parure, mounted in silver and gold.
Portuguese assay marks.

Par de brincos
Em ouro português, cravejados com
4 brilhantes (0,80 ct), contrastados.

€300 - 400

Peso: 3,1g
A diamond pair of earrings. Set with
4 brilliant cut diamonds (ttw. 0,80ct),
mounted in gold. Portuguese assay
marks.
€450 - 550

182

183

305
Pulseira
Em prata e ouro português, cravejada com
pedras de imitação, contrastada, Séc.XX.
(faltas)
Peso: 38,3g

309

A paste-set silver and gold bracelet.
Portuguese assay marks. Losses

Figura feminina
Anel e par de brincos
Em prata e ouro, cravejados com
espinelas sintéticas e strass, Séc.
XIX/XX.

€400 - 600

A late 19th, early 20th century
synthetic spinel and paste
demi-parure comprising a pair of
earrings and a ring, mounted in
silver and gold.

308
Colar de pérolas

306
Par de brincos
Em prata e ouro, cravejados com 36 diamantes
talhe rosa e 34 em talhe 8/8 (1,20ct.)
Peso: 14,4g
Pair of silver and gold earings, set with 36 rose
cut diamonds and 34 single cut diamonds
(1,20ct.)

De cultura (7mm), com fecho em ouro
branco português, cravejado com safira
austrlaina e 12 brilhantes (0,24 ct.),
contrastado.

€200 - 300

A cultured pearl necklace (7mm), saphire
and diamond clasp. The clasp set with an
australian saphire and 12 round brilliant
diamonds weighing circa 0,24ct., mounted
in white gold. Portuguese assay marks.
€200 - 350

€400-500
310
“Emblema do SPORT LISBOA E BENFICA”
Alfinete de lapela em prata e ouro
cravejado com esmeraldas, safiras,
diamantes e ao centro 1 brilhante (0,08ct.)
Peso: 4,3g
An emerald, sapphire and diamond “Sport
Lisboa e Benfica” tie-pin, mounted in
silver and gold, the central round brilliant
diamond weighing circa 0,08ct
€120 - 180

307
Fio e pulseira
Em ouro português, malha de barbela
batida, contrastados.
Peso: 92,2g

311
Colar de pérolas

A yellow gold demi-parure comprising a
necklace and a bracelet of chain design.
Portuguese assay marks.

De cultura (7mm), com
fecho em prata portuguesa,
contrastado.

€2.200 - 2.800

A cultured pearl (7mm)
necklace, silver clasp.
Portuguese assay marks.
€60 - 130

184

185

312
Colar de pérolas de quatro fiadas
Pérolas de cultura (7mm) intercaladas por
contas de ágata facetadas com fecho em
prata portuguesa, contrastado.
A cultured pearl (7mm) and agate
necklace, interspersed with faceted beads
of agate, silver clasp, portuguese assay
marks.
€100 - 200

314
Colar de pérolas de duas fiadas
Pérolas de cultura em degradée (3,5~7,8
mm), com fecho em prata e ouro
cravejado com diamantes tendo ao centro
um em talhe 8/8.
A two row decrescent cultured pearl
necklace (3,5~7,8 mm) to a diamond
clasp mounted in silver and gold.
€300 - 400

313
Colar de pérolas
De cultura (11mm), contas em cubo de
cristal e de ametista, com fecho em prata
martelada, contrastado.
A cultured pearl (11mm), amethyst and
paste necklace. Silver clasp, marked.
€80 - 120

186

187

315
Pendente “Nossa Senhora”
Em ouro português, marcado, Séc.XIX.
Peso: 3,4g
A 19th century chased gold pendant,
depicting The Virgin. Portuguese assay
marks.
€120 - 180
316
Bolsa
Em malha de prata dourada portuguesa.
Contraste Javali do Porto (1887-1937),
marca de ourives ilegível (Vidal – 73).
(pequenas faltas)
Peso: 114,5g
A Lady’s silver-gilt evening bag. Porto assay
and maker’s mark (1887-1937). Minor
losses.
€500 - 750

188

317
Adereço
Em ouro cinzelado, composto por alfinete/
pendente e par de brincos, contrastados,
Séc.XIX.
Peso: 19,3g
A 19th century chased gold demi-parure
comprising a pendant/brooch and a pair
of ear pendants. Marked.
€600 - 900

189

318
Par de brincos
Em ouro português, cravejados com
porcelana azul, contrastados, Séc.XX.
Peso: 6,5g
A pair of gold and porcelain earrings,
marked.

323

€180 - 220

Par de argolas
Em ouro português, cravejadas
com pérolas de água doce e
pedra azul, contrastados, Séc. XX.
Peso: 4,4g
A pair of portuguese gold,
pearl and blue paste earrings.
Portuguese assay and maker’s
marks.

324
Par de brincos
Em ouro português, cravejados com
pedras de imitação, contrastados, Séc.XX.
Peso: 8,7g

€100 - 150

A pair of gold and paste earrings, marked.

319

€270 - 320

Pendente “Crucifixo”
Em ouro português, contrastado e com
inscrição, Séc. XX.
Peso: 3,4g
A portuguese gold cross shaped pendant.
Portuguese assay and maker’s marks,
inscribed.

325

€150 - 200

Pendente “moeda”
Em ouro português, contrastado, Séc. XX.
Peso: 12,1g
A portuguese gold pendant, chased and
filigree decoration. Portuguese assay and
maker’s marks.
€300 - 4000

321
Par de brincos “à Rainha”
Em ouro português vazado, três corpos
articulados, contrastados, Séc. XX.
Peso: 50,3g

320
Pendente “Borboleta”

A pair of large traditional portuguese gold
ear pendants. Three pierced and chased
articulated bodies. Portuguese assay and
maker’s marks.

Em ouro gravado, Séc. XX.
Peso: 1,9g
A gold butterfly shaped pendant. Marked.

€950 - 1.200

€70 - 90

322

327

Par de brincos “à Rainha”

Pendente “Crucifixo”
Em prata dourada, Séc. XX.
Peso: 22,3g

Em ouro português vazado, três corpos
articulados, marcados, Séc. XX.
Peso: 22,8 g
A pair of traditional portuguese gold ear
pendants. Three pierced articulated bodies.
Portuguese assay marks.
€750 - 950

A portuguese silver-gilt cross shaped
pendant. Chased and engraved
decoration depicting Christ and Our
Lady of the Conception. Portuguese
assay and maker’s marks.

326
Pendente “Crucifixo”
Em ouro português, contrastado, Séc.
XX.
Peso: 13,5g

€80 - 120

A portuguese gold cross shaped
pendant. Chased and engraved
decoration depicting Christ and Our
Lady of the Conception. Portuguese
assay and maker’s marks.
€350 - 450

190

191

328

329

Caixa

Oratório miniatura

Em prata dourada portuguesa, com tampa vazada.
Decoração filigranada e cravejada com porcelanas
azuis e vidros, inscrição no interior. Contraste Águia
do Porto (1938-1984) (Vidal – 65).
Dim: 1,5x8,5x6,5cm

Em prata dourada portuguesa. Interior
com esmalte policromado “Menino Jesus”.
Contraste Águia do Porto (1938-1984)
(Vidal – 49).

Peso: 143g

Dim: 9x5x1cm

A portuguese silver-gilt box. Pierced cover, filigree
decorated and set with blue porcelain and paste.
Porto assay mark (1938-1984). Interior inscribed.

Peso: 97,6 g

A portuguese silver-gilt miniature chantry,
enameled interior depicting Jesus as a
Child. Porto assay mark (1938-1984)

€800 - 1.200

€800 - 1200

192

193

NOTAS

194

195

CONDIÇÕES
NEGOCIAIS
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.

e. A VERITAS considera como comprador o registado que por si ou devidamente representado 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%.

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 VERITAS.
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, tapeçarias, 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 martelo, 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 compra praticadas e devidamente publicitadas ou especificadas pela VERITAS.

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 durante 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 mesma, 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 considera 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.

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 identificação.
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 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 colaboradores, 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 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 garantia de pagamento tanto quanto à forma como quanto ao montante.

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 receber 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 obtenção 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 outros 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 manuseamento, 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 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 mínimo, 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 potenciais 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 execução que eventualmente possa ocorrer, ainda que culposos.
d. A VERITAS não poderá actuar em seu próprio nome como compradora de bens em leilão.

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.

196
160

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 especificamente 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 relativamente à titularidade, autenticidade, condição, atribuição ou histórico de eventuais importações 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 comprador, 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 apreciação 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 actualização 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 estabelecer 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 levantamento e transporte em caso de não venda, são da inteira responsabilidade do vendedor, 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 documento, 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, deduzidas 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 expressamente 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 término 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 anteriores, 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 contrato 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, estado 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 registado, 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, processamento 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 pessoais 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 telefónicamente 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
Banco
Balcão
NIB
IBAN
SWIFT/BIC

PERIHASTA
BPI
Marquês de Tomar
0010 0000 46263080001 82
PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2
BBPIPTPL

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.
A Veritas apoia este movimento contribuindo com um Euro por cada lote vendido.
www.movimento1euro.com
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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.

VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO
Nº LOTE | LOT #

DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

(EM EUROS E EXLUÍNDO COMISSÃO E IVA)

MAXIMUM BID AMOUNT
(IN EUROS AND EXCLUDING BUYER’S PREMIUM & VAT)

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

USO INTERNO | INTERNAL USE
REBEBIDO POR

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

______________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

DATA
_______/______/_______

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________
GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER __________________________________________________

HORA
__________:___________

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 21 794 202
8009 E INFO@VERITASLEILOES.COM
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www.veritasleiloes.com
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