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1
Armadura decorativa
Japão, período Taisho, c.1920. 

Em metal  lacado a preto e tecido 
bordado e seda verde e laranja, 
com os respectivos “Kabuto” de tipo 
“Akadonori, Mempo e Yoradekake”. As 
mangas “nio gote” e guarda-pernas 
“kawara haidate” em malha e lamela 
de ferro. Com o seu cofre/estojo. 
Algumas faltas e desgaste.
Alt: 156cm

Complete japanese armour, Taisho 
Period c. 1920. Black lacquered metal 
and silk embroided fabric. “Kabuto” 
helmet of the “Akadonori, Mempo and 
Yoradekake” type. “Nio gote” sleeves 
and rebar leg protection “kawara 
haidate”. With original fitted case. 
Some minor defects and wear.

€2.000 - 2.500
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2
Tigre 
Japão, Período Meiji (1868-1912), c. 1900. 

Em bronze patinado, olhos em vidro. 
Falta de um olho.
Comp: 61cm

Japanese tiger, Meiji Period, c. 1900. 
Bronze sculpture with glass eyes. 
One eye missing. 

€1.200 - 1.500

3
Elefante em vulto perfeito em bronze. 
Japão, Período Meiji (1868-1912), c. 1900.

Figura realista representada de pé e 
a andar, com a pele minuciosamente 
representada: flácida e carregada de 
rugas finas. A cabeça ligeiramente 
virada sobre o lado direito de tromba 
baixa, carregando uma plataforma em 
madeira lacada a vermelho e preto. Base 
em madeira. 
Assinado MARUKOSHI. 
Falta o elemento central da plataforma.
Dim: 29x36cm (bronze)
Alt total: 55cm

A Japanese bronze sculpture of an
elephant. Meiji Period, c. 1900. The
realistic cast figure is represented with
detailed work to the skin (flaccid and 
filled with
fine wrinkles), and walking with the head 
slightly turned to the right, carrying a red 
and black lacquered wood platform. 
On carved wood stand.
Platform prop missing.

€1.500 - 2.000
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4
Pipa de grandes dimensões com tampa
Japão, Período Meiji (1868-1912). 

Em bronze patinado. Forma bojuda sobre pé 
alto hexagonal. As pegas laterais e tampa 
representam cães de fóo. Torneira em forma 
de cabeça de dragão.    
Alt: 108cm
A large bronze japanese pipe, Meiji Period
(1868-1912). Bulbous body to an hexagonal
foot. Foo dog handles and dragon-shaped
spigot.

€5.000 - 6.000

5
Figura da Guarda Nio. 
Japão, período Meiji (1868-1912). Séc. XIX. 

Escultura em madeira policromada 
representando um dos “Rikishi Kongo” 
sentado sobre um pedestal rochoso. 
Corpo musculado e nú da cintura para 
cima, os braços levantados para suportar 
uma folha de lótus aberta. Expressão 
feroz com boca aberta na posição agyo. 
Pequenas faltas na policromia.  
Alt: 70cm

A Nio’s Guard “Rikishi Kongo”, 19th century 
Meiji Period (1868-1912).  The carved and 
polychrome figure on a rock, muscular 
body lifting the arms to support a lotus 
flower, fierce expression to the face, known 
as the “Agyo” position.

€1.500 - 2.000



12 13

6
Par de jarrões
Japão, finais do período meiji (1868-1912). 

Decoração com esmaltes rouge de fer com duas águias no meio 
de rochedos, árvores e flores. No interior do gargalo esmaltes Imari 
e ouro com peónias. 
Ambos com restauro nos gargalos.
Alt: 91,5cm
A pair of late Meiji (1868-1912) baluster vases. “rouge de fer”
decoration depicting a couple of eagles on rocks, trees and 
flowers.
Neck interior decorated gilt and Imari depicting peonies. 
Both restored at the neck.

€800 - 1.000

7
Fonte com três pés altos 
Japão, Período Meiji (1868-1912), c.1880. 

Em porcelana Imari, suportada por três 
figuras formando os pés. Decoração em 
esmaltes polícromos com pássaros no 
meio de “prunus” floridos e torneira em 
bronze. 
Esbeiçadela e restauro na tampa.
Alt: 36,5cm
A Meiji (c. 1880) porcelain water cistern
and cover.
The cistern is supported by three molded
figures. Polychrome decoration depicting
birds and floral “prunus” and bronze spigot.
Restoration to the cover.

€500 - 600

8
Grande Okimono 
Japão, Período Taisho, c. 1920. 

Em marfim gravado e realçado de tinta, 
representando artista ambulante a tocar 
viola e levando uma caixa na qual está 
uma mascara de teatro “Nô” de uma figura 
feminina provavelmente “Ko-omote”. 
Alt: 44cm

A large ivory Japanese Okimono, Taisho 
Period c. 1920.  Carved ivory figure depicting 
an ambulant artist playing the guitar and 
carrying on a box containing a “Nô” theatre 
mask of a feminine figure, possibly “Ko-omote”.

€800 - 1.000
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9
Prato japonês Nabeshima 
Período Edo-final do Séc. XVIII, início XIX. 

Em porcelana branca decorada a azul
sob vidrado, com peónias e rochedo. 
Pequena esbeiçadela.
Diam: 20,5cm

A Nabeshima dish, Edo Period-late 18th 
century, early 19th century. Blue underglaze 
decoration depicting peonies and rock. 
Minor chip.

€200 - 300

10
Okimono 
Japão, Período Meiji (1868-1912), Séc. XIX.

Em madeira, representado um velho sábio 
sentado sobre rocha, apoiando-se sobre 
uma pilha de livros. 
Assinado.
Alt: 24cm
Comp: 32cm

Japanese Okimono, 19th century Meiji 
Period (1868-1912). 
Carved wood figure of an old savant man 
sitting on a rock and leaning over a stack
of books. 
Signed.

€400 - 500

11
Contador
Japão, período Edo, final do Séc. XVIII.

Em madeira lacada a preta e ouro “ro-iro”, com oito gavetas 
decoradas a dourado com paisagens de montanha e mar.
Pequenas faltas e defeitos.
47x53x36,5 cm

A black and gold lacquered japanese cabinet, Edo Period 
(late 18th century). “Ro-iro” lacquered wood, eight drawers 
depicting mountain and sea views in gold lacquer. 
Minor defects. 

€2.000 - 2.500
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12
Grande jarrão em faiança Satsuma. 
Japão, finais do período Meiji (1868-1912). 

Decoração policromada e a ouro representando 
paisagem lacustre com figuras e ao fundo o monte Fuji. 
Pegas em forma de cabeça de dragão. 
Falta da tampa e uma pega partida e colada.
Alt: 110cm

A large Satsuma baluster vase.Late Meiji period
(1868-1912). Polychrome and gilt decoration depicting
lake landscape with figures and the Fuji mountain.
Dragon head shaped handles.
Cover missing and one glued handle.

€600 - 800

14
Contador Nambam
Japão, Período Edo, início Séc. XVII. 

Em madeira lacada e embutida a 
madrepérola. Decoração a preto, ouro 
e vermelho com flores. Cinco gavetas 
com interior lacado a preto. Ferragens 
em bronze. 
Restauros, faltas e defeitos, desgaste 
no dourado e pintura parcialmente 
retocada. 
Dim: 19x28,5x19cm

An early 17th century Nambam 
cabinet. Mother-of-pearl inlaid, black, 
red and gold lacquered decoration. 
Five drawers with black lacquered 
interior. Bronze mounts.  
Restoration to the polychromy, losses 
and defects, wear to the gold.

€1.000 - 1.200

13
Grande jarrão em faiança
Japão, período Showa. 

Decoração policromada e a ouro representando 
guerreiro sentado no meio de flores.
Alt: 97cm

A large japanese baluster vase, Showa Period. 
Polychrome and gilt decoration depicting warrior 
on floral background.

€400 - 500

15
Baú Nambam
Japão, Período Edo, Séc. XVII. 

Em madeira lacada a preto e ouro representando 
flores e bambu. Bordos embutidos em madrepérola. 
Ferragens em bronze. Interior em laca preta. 
Restauros, faltas e defeitos, desgaste no dourado.
20,5x30,5x17,5 cm

A Nambam chest, Edo Period, 17th century. Black 
and gold lacquered depicting flowers and bamboo. 
Mother-of-pearl inlaid edges. Bronze mounts. 
Restoration, losses and defects. Wear to the gold.

€1.000 - 1.200
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16
Urna funerária “Machang”
Cultura Gansu Yanshao, fase Banshan. c. 2000 A.C. 
Em terracota pintado a vermelho e preto em faixas. Interior do gargalo 
com decoração semelhante. Duas pegas em forma de alça.
Alt: 18cm

Nota: Acompanhado pelo relatório nºC299g41 do teste de 
termoluminescência do Laboratório de Pesquisa de Arqueologia e 
História d’Arte da Universidade de Oxford consistente com a datação 
deste lote. 
Proveniência: Colecção Privada

A “Machang” urn, Gansu Yanshao culture, Banshan phase. c. 2000 B.C.
Terracotta painted in red and black bands. Interior bottleneck 
with similar decoration. Two loop-shaped handles.
Height: 18cm

Note: The results of Oxford Authentication Lab., thermo luminescence
test no. C299g41 is consistent with the dating of this lot.
Provenance: Private Collection.

€1.500 - 1.800

17
Vaso “Lian Mingki”
China, dinastia Han (206 A.C - 220 D.C). 
Em terracota com restos de policromia representando oito Fénixes
em posição simétrica. Sobre três pés. 
Esbeiçadela e restauros nos pés.  
Alt: 24cm

Nota: Acompanhado pelo relatório nºC299g37 do teste de 
termoluminescência do Laboratório de Pesquisa de Arqueologia 
e História d’Arte da Universidade de Oxford consistente com a 
datação deste lote.  
Proveniência: Colecção Privada

A chinese terracotta “Lian Mingki” vase, Han dynasty (206 A.C.-220).
Traces of polychrome decoration depicting eight phoenixes in
symmetric position. Standing on three feet.
Chip and restoration to the feet.
Note: The results of Oxford Authentication Ltd., thermo
luminescence test no. C299g37 is consistent with the dating of this
lot. Provenance: Private Collection.

€2.000 - 3.000
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18
Cavalo
China, dinastia Han (206 A.C - 220 D.C). 
Em terracota com restos de policromia vermelha, branca 
e preta. Cabeça com boca aberta e dentes à mostra, da 
mesma época mas provavelmente adaptada de outra figura.
Alt: 53cm

Nota: Acompanhado pelo relatório nºC199c33 do teste 
de termoluminescência do Laboratório de Pesquisa de 
Arqueologia e História d’Arte da Universidade de Oxford 
consistente com a datação deste lote. 
Proveniência: Colecção Privada

A Chinese horse, Han dynasty (206 B.C.-220). Traces of
red, white and black polychromy. Head of the same date
but possibly adapted from another horse figure.
represented with open mouth showing the teeth.

Note: The results of Oxford Authentication Ltd., thermo
luminescence test no. C199c33 is consistent with the
dating of this lot.
Provenance: Private Collection.

€3.500 - 4.000 19
Grande figura de Lokapala em Sancai
China, dinastia Tang (618-907). 

Em terracota vidrada a três cores: verde, 
castanho e amarelo. Figura de pé sobre 
um búfalo deitado, postura poderosa e 
posição ameaçadora com mão esquerda 
levantada e punho fechado, mão direita na 
cintura. Rosto feroz. 
Restauros.
Alt: 87cm

Nota: Acompanhado pelo relatório 
nºC199c67 do teste de termoluminescência 
do Laboratório de Pesquisa de Arqueologia 
e História d’Arte da Universidade de Oxford 
consistente com a datação deste lote.
Está uma figura exposta no Victoria & Albert 
Museum   em Londres e vem ilustrada em: 
M. Medly, “A Chinese Potter”, New York, 1976, 
p. 82, fig. 53. 
Proveniência: Colecção Privada
An important chinese “Lokapala Sancai”
figure, Tang dynasty (618-907). Green, Brown
and yellow glazed terracotta. The figure is
standing on a lying buffalo showing a
powerfull and threatening pose with left 
hand raised and clenched fist, and right 
hand on the waist. Fierce face.
Restoration.

Note: The results of Oxford Authentication
Ltd., thermo luminescence test no. C199c67
is consistent with the dating of this lot.
Identical figure belonging to the Victoria &
Albert Museum in London and illustrated
by M. Medly in “A Chinese Potter”, New York,
1976, pp. 82, fig. 53.
Provenance: Private Collection.

€15.000 - 18.000
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20
Cavalo
Dinastia Tang (618-907).

Em terracota chinesa, com policromia vermelha 
e laranja. Sobre uma base rectangular, a cabeça 
ligeiramente virada sobre o lado esquerdo. 
Restauro nas patas.
Alt: 58cm 

Nota: Acompanhado pelo relatório nºC198g78 
do teste de termoluminescência do Laboratório 
de Pesquisa de Arqueologia e História d’Arte da 
Universidade de Oxford consistente com a datação 
deste lote.

A chinese terracotta model of a horse, Tang dynasty 
(618-907), red and orange polychromy. On a 
rectangular base, the head slightly turning to the left. 
Restoration on the feet.

Note: The results of Oxford Authentication Ltd., thermo 
luminescence test no. C198g78 is consistent with the 
dating of this lot.

€4.000 - 5.000

21
Cavalo
Dinastia Tang (618-907). 
Em terracota chinesa com policromia vermelha 
e laranja. Pata dianteira levantada e cabeça 
ligeiramente virada sobre o lado esquerdo. Selado 
sobre manta negra.
Restauro nas patas.
Alt: 42cm

Nota: Acompanhado pelo relatório nºC198u54 
do teste de termoluminescência do Laboratório 
de Pesquisa de Arqueologia e História d’Arte da 
Universidade de Oxford consistente com a datação 
deste lote.

A chinese terracotta model of a horse, Tang dynasty 
(618-907), red and orange polychromy. Right foreleg 
raised and head slightly turned to the left. Saddled 
on black blanket. 
Restoration on the feet.

Note: The results of Oxford Authentication Ltd., thermo 
luminescence test no. C198u54 is consistent with the 
dating of this lot.

€2.800 - 3.200
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23
Duas grandes figuras de Oficiais Wenguan em Sancai, 
China,dinastia Tang (618-907). 

Em terracota vidrada a três cores: verde, castanho e amarelo. Ambos representados de pé, com as 
mãos juntas ao peito e dentro das mangas. Envergando túnica sobre longa saia. Um representando 
um oficial militar o outro um oficial civil.
Ambos com restauros.
Alt: 83 e 80cm

Nota: Acompanhado pelos relatórios nºC199c57 e C199c19 de testes de termoluminescência do 
Laboratório de Pesquisa de Arqueologia e História d’Arte da Universidade de Oxford consistente com
a datação deste lote.

A chinese “Luotuo Sancai” figure of a camel, Tang dynasty (618-907).
Green, brown and yellow glazed terracotta. The animal standing on
a pedestal with raised head and open mout to bray.

Note: The results of Oxford Authentication Ltd., thermo luminescence
test no. C199y7 is consistent with the dating of this lot.

€15.000 - 18.000

22
Camelo “Luotuo em Sancai”
China, dinastia Tang (618-907).

Em terracota, vidrada a três cores: verde, castanho e amarelo. 
Figura em pé sobre um pedestal, com a cabeça levantada e de 
boca aberta a zurrar.
Alt: 57cm

Nota: Acompanhado pelo relatório nºC199y7 do teste de 
termoluminescência do Laboratório de Pesquisa de Arqueologia 
e História d’Arte da Universidade de Oxford consistente com a 
datação deste lote.

A chinese “Luotuo Sancai” figure of a camel, Tang dynasty (618-907). 
Green, brown and yellow glazed terracotta. The animal standing on 
a pedestal with raised head and open mouth.

Note: The results of Oxford Authentication Ltd., thermo luminescence 
test no. C199y7 is consistent with the dating of this lot.

€6.000 - 8.000
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24
Vaso funerário 
China, dinastia Song do Norte, Província de Zheijiang, Fornos de 
Lishui, final do Séc.X, início do Séc.XI. 

Em grés vidrado céladon. Formato duplo e com cinco tubos no 
exterior, decorado com vários animais em relevo.
Pequenas faltas e ligeiros restauros.
Alt: 56cm

Nota: O fundo deste vaso foi raspado antes da cozedura,
característica das peças atribuídas aos fornos de Lishui.

A chinese glazed stoneware funerary jar-North Song dynasty,
Zheijiang Province, Lishui Kilns-late 10th century, early 11st century.
Double shaped format with five exterior tubes. 
Decorated with several molded animals.
Minor restoration and chips.

Note: The bottom was scraped before entering the kiln, 
a peculiarity attributed to the Lishui kilns.

€2.750 - 3.200

25
Pote 
China, dinastia Ming Final do Período Wanli (1573-1620), Séc. XVI/XVII. 

Em porcelana branca, decorado a azul-cobalto sob vidrado, com quatro reservas 
representando alternadamente peónias e “prunus” floridos intercalados por “ruyi”. Remate 
do gargalo com quatro reservas menores representando arranjos florais. Cerclagem do 
gargalo em latão antigo, o que indica provavelmente a inexistência do mesmo. 
Proveniência: Antiga Colecção de Mm. Elena Adorno Sarto Hortega.
Alt: 40cm

A large white porcelain jar, Ming dynasty, Wanli Period (1573-1620). 
Decorated in cobalt-blue tones with four large lotus-shaped panels enclosing peonies
and “prunus” interspersed by “ruyi”. The shoulder with four smaller panels depicting
flowers. The neck lined in antique brass, which probably indicates the lack of it.
Provenance: Formerly in the collection of Mm. Elena Adorno Sarto Hortega.

€3.000 - 4.000
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26
Importante e raro vaso Meiping
China, dinastia Ming, marca e período Wanli,(1573-1620) Séc. XVI. 
Em porcelana branca, com rica decoração a azul-cobalto sob vidrado, 
representando flores de lótus e enrolamentos vegetalistas. A parte inferior
e o ombro decorados a pétalas. 
Marca wanli a seis caracteres em azul na horizontal na parte exterior do vaso.
Defeito de cozedura, gargalo cortado. 

Nota: A produção de vasos Meiping com estas dimensões foi extremamente 
rara no período Wanli. Peça idêntica vendida na Sotheby´s, Nova York, 1 de 
Dezembro de 1992, lote 272 
Alt: 47cm

Important and rare Meiping porcelain vase, Ming dynasty, Wanli period, 16th 
century. Painted in rich cobalt-blue tones depicting lotus flowers and other 
vegetal windings. Marked at the neck shoulder with six horizontal marks.
Glaze defect to the base, cut neck.

Note: The production of Meiping vases with these dimensions was 
Extremely rare during the Wanli period. Similar item sold at 
Sotheby’s, New York, December 1st 1992, lot 272.

€30.000 - 40.000



30 31

27
Raro pote Guan
China, dinastia Ming, marca e período Xuande (1426-1435), Séc. XV.

Em porcelana branca, com rica decoração azul-cobalto sob vidrado, representando 
casal de pavões sobre motivos florais estilizados, rochedos, flores e ondas na base. 
Marca Xuande com seis caracteres a azul na horizontal na parte exterior. O vidrado 
é ligeiramente azulado com algumas pequenas impurezas e a porcelana é de 
textura irregular, tipo “casca de laranja”, o que é perfeitamente normal do período.  
Alt: 32,8cm

Nota: É raro encontrar potes com esta decoração e marca neste período.

A rare Guan vase, Ming dynasty, Xuande period (1426-1435), 15th century.
Painted in rich cobal-blue tones depicting a peacock couple on floral background, 
rocks and waves. Xuande period mark with six characters on the exterior.
The glaze is slightly blue with minor defects, and some irregular paste “orange peel” 
features, perfectly consistent with this period.

Note: It is rare to find vases with such decoration and mark in this period.

€20.000 - 30.000
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28
Prato
China, dinastia Qing, início do Séc. XVIII.

Em porcelana branca, decorado a 
azul-cobalto sob vidrado, representando 
uma cena de interior com uma figura 
masculina e uma criança.
Diam: 19,5cm

A Qing dynasty, early 18th century plate.
Cobalt-blue underglaze decoration
depicting interior scene, with
masculine figure with child.

€800 - 1.200

29
Prato
China, dinastia Ming, Séc. XVII.
Em porcelana branca, decorado a
azul-cobalto sob vidrado, representando 
dois homens sentados num terraço.
Diam: 21,5cm

A Ming, 17th century plate. Cobalt-blue 
underglaze decoration depicting two 
masculine figures sitting on a terrace.

€800 - 1.200

31
Cabeça de dignitário em pedra 
China, período Ming, Séc. XVI/XVII.

Alt: 29cm

A carved stone dignitaries’ head. 
China, Ming Period late 16th century, 
early 17th century. 

€4.000 - 5.000
30
Par de potes com tampa
China,dinastia Ming, Séc. XVII. 

Em porcelana branca, 
decorados a azul-cobalto sob 
vidrado representando “qilong” 
no meio de nuvens.
Alt: 18cm

A pair of Ming porcelain vases
and covers,17th century. 
Cobalt-blue underglaze 
decoration depicting “qilong” 
and clouds.

€2.500 - 3.200
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34
Grande prato 
China, dinastia Qing, período Kangxi (1662-1722). 

Em porcelana branca, decorado em vários tons 
de azul-cobalto sob vidrado representando 
peónias e “prunus” florido. Aba decorada com 
peónias e folhas. 
Marcado no fundo com duplo círculo azul.

Diam: 37cm

A large porcelain dish, Kangxi Period (1662-1722), 
Qing dynasty. Painted in rich cobalt-blue tones
depicting peonies and “prunus”, rim decorated
with peonies and leaves.
Marked at the bottom with double blue circle.

€1.200 - 1.500

32
Taça 
China, dinastia Qing, período 
Kangxi (1662-1722). 

Em porcelana branca, decorada 
em tons de azul sob vidrado 
apoiada num pequeno pé, 
representando uma cena de 
exterior com casal de dignitários 
debaixo de um pinheiro em 
terraço de jardim cercado. 
Alt: 7,5cm 
Diam: 18cm

A bowl, Kangxi Period (1662-1722),
Qing dynasty. The bowl body on a
wedge-shaped foot. Cobalt-blue
underglaze decoration depicting
a scene of two dignitaries under a
pine-tree on a walled terrace.

€800 - 1.000

33
Par de grandes pratos 
China, dinastia Qing, período 
Kangxi (1662-1722). 
Em porcelana branca, decorados 
a azul-cobalto sobre vidrado 
representando peónias no fundo. 
Aba com seis reservas com 
motivos florais. 
Marcado no fundo com duplo 
círculo azul.
Diam: 27cm

A large pair of porcelain dishes, 
Kangxi period (1662-1722), Qing 
dynasty.
Painted in rich cobalt-blue tones
depicting peonies on the 
background, with six floral reserve 
at the rim.
Marked at the bottom with double
blue circle.

€500 - 600

35
Grande prato 
China, dinastia Qing, período Kangxi 
(1662-1722). 

Em porcelana branca, decorado a azul 
sob vidrado representando cena de caça 
ao veado. Na aba, seis reservas decoradas 
com motivos florais. 
Marcado no fundo com duplo círculo a 
azul sob vidrado. 
Diam: 31cm
A large porcelain dish, Kangxi period 
(1662-1722), cobalt-blue underglaze 
decoration depicting deer hunting scene. 
Six floral reserves at the rim.
Marked at the bottom with double blue 
circle.

€600 - 800
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Vaso “Yen Yen” 
China, dinastia Qing, período Kangxi (1662-1722). 

Decoração da família verde representando rochedos, 
grandes peónias e fénix. 
Marcado na base com duplo círculo a azul sob vidrado.
Alt: 46cm

A “Yen Yen” vase, Kangxi Period (1622-1722), Qing Dynasty. 
Famille Vert decoration depicting rocks, large peonies and 
phoenix. 
Marked at the base with the two blue undergalze circles.

€4.000 - 6.000

38
Pote com tampa 
China, dinastia Qing, período Kangxi (1662-1722), Séc XVII c.1690.

Em porcelana branca, decorado a azul-cobalto sob vidrado com 
peónias, folhas e outros enrolamentos vegetalistas, corpo bojudo 
com o gargalo arredondado.
Marcado na base em azul com folha dentro de um duplo círculo.
Ínfima falha no bordo da tampa. 
Alt: 63cm

Nota: Este pote vem do navio “Vung Tão Do” afundado cerca de 
1690 ao largo da costa vietnamita, enquanto viajava da China 
para Jacarta transportando porcelanas para Companhia da 
Índias Orientais Holandesa. 
Proveniência: Adquirido na Christie´s Amesterdão em 1992.

A baluster vase and cover, Qing dynasty, Kangxi Period c. 1690.
Cobalt-blue underglazed profuse decoration depicting peonies, 
leaves and other vegetal windings Bulbous body and rounded 
bottleneck.
Marked at the base with blue leaf inside the double circle.
Tiny chip to the cover rim.

Note: This vase is part of the cargo of the “Vung Tão Do” ship that
shank circa 1690 near the Vietnamese coast, while sailing between
China and Jacarta.
Provenance: Acquired at Christie’s Amsterdam in 1992.

€10.000 - 12.000

36
Vaso “Yen-Yen” 
China, dinastia Qing, período Kangxi (1662-1722). 

Em porcelana branca, decorado a azul-cobalto 
sob vidrado de forma balustre,  representando 
paisagem montanhosa com dois veados no meio 
de rochedos, árvores, cegonhas e nuvens. 
Marcado no fundo com duplo círculo a azul sob 
vidrado. 
Restaurado.
Alt:46,5cm

A “Yen-Yen” baluster vase, Kangxi period
(1662-1722), cobalt-blue underglaze decoration
depicting rocky landscape, storks and clouds.
Marked at the base with the two blue
underglaze circles. Restoration.

€2.000 - 3.000



38 39

39
Importante vaso de cabeça dupla
China, dinastia Qing, período Kangxi (1662-1722).

Em porcelana branca, com rica decoração em 
tons de azul-cobalto sob vidrado, representando 
ao centro quatro paneis em forma de flor-de lis, a 
qual apresenta uma rica e invulgar decoração 
em vários tons de azul, representando um friso de 
lótus, peónias, a rainha das flores e símbolo da 
Primavera, da riqueza e anúncio de boa-sorte. A 
mesma decoração no gargalo. No ombro quatro 
reservas com vasos arcaícos e ramos de flores.
Ínfima falha no gargalo e ligeiro cabelo. 

Nota: Vasos do período Kangxi desta dimensão 
e decoração são extremamente raros. Um vaso 
idêntico foi registado e inventariado na colecção 
de Augusto “O Forte” em 1721, ilustrado em “The 
monumental Vessels, originaly 151 pieces, come 
from the copious porcelain collections of the 
palaces of Oranienburg and Charlottemburg.”.
Alt: 96,5cm

An important gourd vase, Kangxi period
(1662-1722), Qing dynasty. Painted in rich
undergalze cobalt-blue tones, at the center
with four lotus shaped reserves with profuse
decoration of peonies and lotus-flower, the Flower
Queen, the Spring, abundance and luck symbols.
Similar decoration to the neck. Four reserves with 
archaic vases and flower bouquets.
Tiny chip and minor hairline.

Note: Kangxi vases with this dimension and
decoration are extremely rare. A similar vase
is registered in the collection of Augustus Le
Fort in 1721, illustrated in “The monumental
Vessels, originaly 151 pieces, come from the
copious porcelain collections of the palaces of
Oranienburg and Charlottemburg.”

€20.000 - 30.000
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Excepcional vaso garrafa 
China, dinastia Qing, período Kangxi (1662-1722), Séc XVII c.1685.

Em porcelana branca, decorada em tons de azul e vermelho-
cobre sob vidrado. Finamente pintado com os “3 amigos”: pinheiro, 
prunus e bambú. Algumas flores e detalhes realçados no rico 
vermelho-cobre. Em baixo, par de pássaros em voo. No gargalo, 
inscrição de um poema em azul sob vidrado, assinado Qing Yun. 
Marcado no fundo com duplo círculo a azul sob vidrado. 
Ínfima falha no gargalo.
Alt: 41cm

Nota: Foi vendido um idêntico na Christie´s, Hong Kong, 01 de Maio 
de 1995, lote 739.

Exceptional bottle vase, Kangxi period (1662-1722). Fine cobalt-blue 
and copper-red underglaze decoration, depicting “three friends”: 
pine, prunus and bamboo. Some flowers accented by copper-red 
and couples of birds flying below. 
The neck is inscribed with a poem and signed Qing Yun.
Marked at the bottom with the two blue underglaze circles.
Tiny chip. 

Note: Similar piece sold at Christie’s, hong Kong, May 1 1995, lot 739.

€10.000 - 15.000
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Vaso 
China, transição do reinado Yongzheng para o 
reinado Qianlong, Séc. XVIII, c. 1735.
Decoração com ricos esmaltes da família rosa 
representando rochedo florido de peónias. 
Alt: 46cm 

A baluster vase, Yongzheng/Qianlong trasition 
period, 18th century, c. 1735. Rich Famille Rose 
decoration depicting rock and peony.

€5.000 - 6.000
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Raríssimo vaso turquoise-ground 
China, marca e período Qianlong (1736-1795), Séc XVIII. 

Em porcelana, decorado com esmaltes da família rosa sobre 
fundo de cor turquesa. O corpo ovóide apoiado em cima de 
um pé curto e suavemente subindo até ao pescoço de forma 
harmoniosa. Vaso com pulverização floral, prunus, peónias, lótus, 
e rosas. Interior do gargalo e fundo também esmaltados de cor 
turquesa. 
Marca Qianlong em Zuanshu e época Qianlong.
Alt: 38cm

Nota: Este vaso exemplifica a imensa variedade de estilos 
e inovações exploradas durante o período Qianlong. A 
predilecção do imperador Qianlong pelo desenvolvimento de 
uma grande palete de cores permitiu o aparecimento destes 
tons bem ao gosto da época, mas de dificílima execução.
Proveniência: Antiga colecção Héliot et Fils, 34, Rue de Berlin, 
Paris. 
An extremely rare “Turquoise-Ground” Qianlong (1736-1795)
vase. Famille Rose decoration on turquoise ground depicting
peonies, lotus, roses and other flowers. Interior of the neck and
base also turquoise painted. Qianlong and Zuanshu marks.

Note: This vase exemplifies the great variety of innovations
created during the Qianlong reign after the emperor’s
predilection for the development of a great color pallet which 
allowed for the emergence of these difficult to achieve tones.
Provenance. Late collection Hélliot et Fils, 34, Rue de Berlin, Paris.

€15.000 - 20.000
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Raro vaso céladon de forma “Hu”
China, dinastia Qing, marca e período Qianlong (1736-1795) Séc. XVIII.
Decoração em relevo e forma harmoniosa com ramos e flores 
coberto por esmalte céladon verde pálido. Corpo bojudo e duas 
pegas em forma de cabeças de elefante. 
Marca Qianlong com seis caracteres em azul e de época.
Alt: 34,5cm

A rare “Hu” vase, Qing dynasty, Qianlong mark and period
(1736-1795). Relief decoration of branches and flowers 
covered by a pale green celadon enamel. 
Elephant’s head shaped handles. 
Qianlong mark with six characters in blue.

€50.000 - 60.000
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Vaso com tampa
China, dinastia Qing, final do Séc. XVIII, início do Séc. XIX.

Em jade branco com bojo circular e achatado, colo 
cilíndrico e pé oval. Meticulosamente esculpido em alto 
relevo com dois dragões no meio dos ramos e flores. Pegas 
laterais esculpidas com flores. Tampa em forma de lótus. 
Alt: 22,5cm

A white jade vase, Qing dynasty, late 18th century, early 
19th century, with circular flat body, cylindrical chest and 
oval foot. Finely carved in high relief, depicting two dragons, 
amongst flowers and branches. Floral carved side handles 
and lotus shaped cover.

€30.000 - 50.000
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Cafeteira com tampa
China, Dinastia Qing, marcada 
Qianlong (1736-1795).

Em jade branco com forma de 
cabaça, o bojo circular e ligeiramente 
achatado. Asa de forma elegante 
e tampa com uma borboleta. Jade 
translúcido de tonalidade branca 
esverdeada, uniforme. Inscrição de 
caracteres e poema.
Marca Qianlong com seis caracteres.
Alt: 25cm

A white jade coffee-pot, Qing dynasty,
marked for the Qianlong period
(1736-1795). In the shape of a
gourd, with circular bulge slightly 
flattened. Elegant handle and butterfly 
shaped cover.
Inscription of symbols and poem.
Qianlong mark.

€20.000 - 30.000
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Vaso Garrafa 
China, dinastia Qing, marca e período 
Qianlong (1736-1795), Séc. XVIII 

Em vidro translúcido, soprado e 
espesso de cor azul safira.
Marca Qianlong incisa de quarto 
caracteres dentro de um quadrado.
Alt: 21cm
A blue glass bottle vase, Qianlong
(1736-1795). Thick, blue, translucent 
sapphire glass Slip-marked for the 
Qianlong period.

€8.000 - 10.000 
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Rara Garniture de altar 
China, dinastia Qing, Séc. XVIII/XIX. 

Em metal, composta por um queimador de incenso, um par de castiçais e um par de vasos.
Queimador de incenso de forma quadrada sobre quatro pés, decorado com varias 
placas de esmalte pintadas representando flores. Uma das placas com inscrição de cinco 
caracteres “TEMPLO HE SAN LONG “. Pegas em forma de dragão com incrustação de pedras. 
Castiçais e vasos de forma e decoração idêntica têm ainda aplicadas placas de esmalte 
representado cenas de exterior com figuras. Falta de algumas placas de esmalte.

Nota: É muito raro encontrar uma garniture completa com estas características.
Alt: 66cm

A rare altar metal garniture, Qing dynasty, 18th to 19th century. Composed of an incense 
burner, a pair of candlesticks and pair of vases. Decorated with enamel panels, one 
inscribed “Templo He San Long”. Dragon handles set with colored stones. Some enamel 
plaques missing. Note: It’s very rare to find a complete garniture with these characteristics.

€15.000 - 20.000
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Mesa de Altar Huanghuali
China Séc. XVIII/XIX.

Em madeira entalhada com bonita 
pátina. Pés com motivos “ruyi”. 
228x32x99cm

A “huanghuali” altar table in carved 
wood, with beautiful patine. Feet 
with“ruyi” motives. China late 18th 
century, early 19th century. 

€4.000 - 6.000



58 59

49
Grande par de potes com tampa
China, dinastia Qing, período Qialong (1736-1795), Séc XVIII. 

Em porcelana da Companhia das Índias. Decoração powder blue
com esmaltes da família rosa. Reservas em forma de folha recortada 
com vistas de jardim com cerca, rochedos e flores. Pegas das tampas 
em forma de cães de fóo a ouro. 
Restauros na base das pegas e pequena esbeiçadela restaurada 
numa das tampas.
Alt: 78,5cm

A pair of large baluster vases and covers, 
China, Qing dynasty, Qianlong period (1736-1795), 18th Century.
Powder blue decoration and famille rose leaf shaped reserves depicting 
flowers and rocks. Cover handles molded as gilt dragons.
Restoration to the handles and a minor chip to the cover.

€12.000 - 15.000

50
Vaso em forma de garrafa
China, dinastia Qing, período JiaQing, 
(1796-1820), Séc. XIX.

Em porcelana branca, decorada a azul 
e vermelho representando peónias e 
folhagem. 
Marcado com o duplo círculo azul.
Furada no fundo.
Alt:  39cm

A Chinese porcelain bottle vase, 
Qing dynasty, JiaQing period
(1796-1820). Blue and red decoration 
depicting peonies and other floral motifs.
Marked with the double blue circle. 
Hole at the base.

€1.500 - 2.000
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Raro vaso
China, dinastia Qing, Séc. XVIII-XIX.

Em porcelana com exterior em tonalidades de 
vermelhos fortes que se assemelham ao bronze. 
Corpo globular a partir do qual se eleva um 
ombro inclinado para formar um gargalo longo 
e cilíndrico.
Alt: 25cm 

Rare chinese porcelain vase of bulbous body 
and long cylindric neck. Exterior dark red tones, 
resembling bronze. Qing dynasty, 18th to 19th 
century.

€3.000 - 4.000

52
Figura Feminina Guanyin 
China, Séc. XVIII. 

Em porcelana branca, de pé sobre 
uma base rockwork. O vestido 
comprido esconde o seu braço 
esquerdo e na sua mão direita estaria 
provavelmente um Ruyi. Nos ombros 
tem uma capa com motivos florais 
também em forma de Ruyi.
Restauros e faltas.
Alt: 62,5cm

China, 18th Century.
A blanc de chine guanine,
standing on a rockwork base.
Her long dress hides her left arm
where probably would exist a Ruyi.
On her shoulders a cape with floral 
motivs.
Restoration and faults.

€4.000 - 5.000

53
Pote 
China, dinastia Qing, período Kangxi 
(1662-1722), Séc. XVIII. 

Em porcelana branca, decorado 
em tons de azul sob vidrado com 
representação de dignitário recebendo 
homenagem de visitantes. 
Alt: 22,5cm

A baluster vase, late Kangxi period 
(1662-1722), 18th century. Cobalt-blue 
undergalze decoration depicting a 
dignitary receiving the tribute of two 
visitors.

€1.000 - 1.200



62 63

54
Raro Grande prato
China, dinastia Qing, marca e período 
Guangxu (1875-1909). 

Em porcelana branca, decorado com 
ricos esmaltes da família rosa. O fundo, 
com decoração densa representa 
um grande dragão em rouge de fer, 
dividindo a pérola sagrada com uma 
fénix voando e exibindo a sua longa 
cauda.
Ínfima esbeiçadela no bordo. 
Diam. 34 cm

A large dish, China, Qing 
ynasty,Guangxu Period and mark. 
(1875-1909).  In white porcelain, with 
Famille Rose decoration, depicting 
a large dragonin rouge de fer, dividing 
the sacred pearl and  a large phoenix 
showing his large tail.
Tiny chip to the rim.

€4.000 - 6.000
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Par de vasos garrafa
China, dinastia Qing, marca e período Guangxu (1875-1909).

Decoração Powder Blue e a ouro cobertos com esmalte 
brilhante,  cada um com dois dragões de cinco garras com 
pérola sagrada no meio de chamas fogo e nuvens. No 
ombro, paínel circular com flores e os quatro símbolos Shou. 
No gargalo esguio, um dragão debaixo de um ruyi.
Marca Guangxu com seis caracteres a dourado.
Alt: 40cm

A pair of Powder blue bottle vases
China, Qing Dynasty, Guangxu Period and mark (1875-1909). 
Powder blue and gilt decoration depicting two five claws
dragons each,and the sacred pearl in the middle of flames 
and clouds. In the shoulder a circular panel with flowers and 
the four Shou symbols.
Gilt Guangxu mark with six golden characters.

€6.000 - 8.000
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Raro par de vasos
China, dinastia Qing, marca e período Guangxu (1875-1909). 

Em porcelana decorados com ricos esmaltes em tons de rosa, 
azul, turquesa, verde e amarelo. Várias figuras atravessando as 
ondas do mar para a ilha dos imortais ao qual se prestam para 
a celebração de dignatários com provavelmente o intuito de um 
anúncio de casamento.
Pescoço comprido sobre fundo amarelo com enrolamentos de 
lótus, caracteres “fu”, símbolos “shangxi” e morcegos.
Marca Guangxu com seis caracteres em azul.
Alt: 59,5cm

A rare pair of vases. China, Qing dynasty, Guangxu Period and 
mark (1875-1909).  Porcelain with rich decoration in pink, blue, 
turquoise green and yellow tones. The long neck with yellow 
background depicting lotus, “fu” and “shangxi” symbols, and bats.
Guagnxu mark with six blue characters.

€20.000 - 30.000
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Vaso “Tianquiping”
China, dinastia Qing, período 
Guangxu (1875-1909). 

De corpo bojudo, esmaltes da 
família rosa com decoração 
dita “os nove pêssegos”, de um 
rochedo com pessegueiro e os 
seus  nove pêssegos sobrevoado 
por quatro morcegos. 
Restaurado. 
Alt: 38,5cm

A “Tianquiping” vase.
China,Qing dynasty, Guangxu 
Period (1875-1909). Famille 
Rose decoration depicting 
the so-called “Nine Peaches” 
decoration. A peach-tree on a 
rock with four bats. 
Restoration.

€3.000 - 4.000

57
Par de taças mil flores 
China, dinastia Qing, marca e período Guangxu (1875-1909).

Taças de bordo direito repousando sobre um pequeno pé 
em porcelana branca,  decorada com ricos esmaltes da 
família rosa preenchendo todo o exterior com diversas flores, 
chamado “mil-flores”, sendo o interior também revestido de 
vidrado branco.
Marca Guangxu com seis caracteres a vermelho.
Diam: 16,5cm

A pair of “mille-fiore” bowls
China, Qing dynasty, Guangxu Period and mark (1875-1909). 
Famille Rose decoration depicting flowers, the so-called 
“mille-fiore” decoration.
Guangxu mark with six red characters.

€1.500 - 2.000
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Grande par de aquários
China, dinastia Qing, período Daoguang (1821-1850), Séc. XIX.

Em porcelana com decoração em esmaltes de tons de rosa, azul, turquesa, verde 
e amarelo. Com duas reservas centrais representando a celebração da chegada 
de um dignatário, a parte de cima é composta simetricamente por doze “ruyi”. 
Ambos com restauro.
Alt: 46cm   Diam: 52cm

A large pair of fishbowls in Chinese porcelain, China,Qing dynasty, Daogung period 
(1821-1850), 19th Century. In porcelain with pink, blue, turquoise, green and yellow 
decoration with two central reserves, representing the arrival of a dignitary. The top 
is symmetrically composed by twelve “ruyi”.
Both with restoration.

€5.000 - 6.000
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Par de vasos “Roleau”
China, dinastia Qing, Séc. XIX.

Em porcelana com esmaltes policromados e 
decoração moldada representando símbolos taoistas 
e budistas, mobiliário, flores, vasos, “ruyi”, morcegos, 
caranguejo, coelho e insectos.    
Alt: 60,5cm

A large pair of fishbowls in Chinese porcelain,
China,Qing dynasty, Daogung period (1821-1850), 
19th Century. In porcelain with pink, blue, turquoise, 
green and yellow decoration with two central reserves, 
representing the arrival of a dignitary. The top is 
symmetrically composed by twelve “ruyi”.
Both with restoration.

€3.000 - 4.000
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Grande vaso “Yingcai”
China, dinastia Qing.

Em porcelana, decorado com esmaltes da família verde, amarelo, rouge 
de fer, lilás magnésio e azul, representando uma cena de guerreiros com 
cavalos perto de uma aldeia.
Na parte inferior, uma figura de Baxian – um dos imortais. No ombro 
quatro símbolos budistas.
Pequeno restauro no fundo.
Alt: 51cm

A large “Yingcai” vase, Qing dynasty, 19th century. Famille Vert decoration 
depicting a warrior scene near a village. In the superior part a Baxian 
figure – on of the immortals. On the shoulder four Buddhist symbols.
Minor restoration at the bottom.

€1.500 - 1.800

61
Vaso
China, dinastia Qing, Séc. XIX.

Em porcelana com decoração da família verde. Corpo cilíndrico 
decorado no ombro com quatro emblemas: O Ch’in, Ch’i, Shu e 
De Hua (as quatro realizações). No corpo estão representadas 
quatro figuras de guerreiros.
Alt: 39cm

Qing dynasty, 19th century. Chinese porcelain vase with 
decorations from the Famille Vert. Cylindrical body decorated on 
shoulder with four badges: O Ch’in, Ch’i, Shu e De Hua (the four 
acomplishments).Four warrior figures represented on the body. 

€1.200 - 1.500
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Vaso “Tianqiuping”
China, dinastia Qing, final do Séc. XIX. 

Em porcelana branca, decorado 
com esmaltes representando várias 
crianças brincando com pipas, 
espadas, bandeiras, instrumentos 
musicais, entre outros. Dragão em 
relevo decorado em rouge de fer e 
dourado.
Marca apócrifa Qianlong em Zuanshu. 
Pequena falha na crina do dragão.
Alt: 40 cm

A “Tianqiuping” vase, Qing Dynasty, 
late 19th century. Profuse decoration 
depicting children playing with 
sword, musical instruments and other 
toys. Rouge de fer and gilt dragon. 
Apocryphal mark of Qianlong in 
Zuanshu.

€1.200 - 1.500

64
Vaso Celadon de forma “Hu”
China, dinastia Qing, Séc. XIX.

Em porcelana branca, com esmalte céladon em tons de verde 
pálido. Corpo bojudo com duas pegas estilizadas em forma de 
dragão.
Marca apócrifa Qianlong em Zuanshu.
Alt: 27cm

A Celadon “Hu” vase, Qing dynasty, 19th century. Pale green 
celadon glaze. Two dragon handles. 
Apocryphal mark of Qianlong in Zuanshu.

€ 1.500 - 2.000
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Móvel duas portas
China, Séc. XIX.

Lacado a vermelho e ouro. Portas decoradas com vista 
de uma paisagem montanhosa. Interior lacado a preto 
com uma prateleira e duas gavetas. 
116x57x181cm

A red and gilt lacquered cabinet. Doors painted in gold 
depicting a mountain landscape. Black lacquered 
interior. China, 19th century. 

€2.500 - 3.000

65
Biombo de Cantão 
China, Séc. XIX.

Composto por três folhas em madeira lacada a preto e vermelho. 
Decoração com animais e árvores de um lado e lacado a preto com 
decoração de bambú e flores do outro.   
Faltas e defeitos.
183x54cm  (cada folha)

A three panel Canton screen, 19th century. Red, gold and black 
lacquered, depicting animals and trees on one side, and the other 
black lacquered and painted with bamboo and flowers.
Defects and losses.

€1.200 - 1.500
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Vaso coberto
China finais do Séc. XIX.

Em forma de pagode. Em marfim esculpido com 
dragões procurando a pérola sagrada no meio 
de nuvens. Tampa em forma de pagode. Pegas 
em forma de dragões estilizados. Incrustações de 
pedras coloridas. Base em madeira. 
Pequenas faltas.
Alt: 54,5cm

A carved ivory vase with cover in the form of a 
Pagoda. China,late 19th Century. Detailed work 
depicting dragons looking for the sacred pearl 
with clouds. Dragon handles, set with colored 
stones. Wood bases. 
Minor losses.

€1.200 - 1.500

67
Vaso com tampa 
China, dinastia Qing, final Séc. XIX.

Em jade céladon de forma arcaica, decorado 
com motivos geométricos em relevo, as pegas 
em forma de dragão estilizado com corrente.
Defeito na corrente.
Alt: 15cm

A Celadon jade vase, Qing dynasty,, late 19th 
century. Geometric decoration. Dragon handles 
with chain.
Defects to the chain.

€600 - 800
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72
Par de porta-pincéis
China, Cantão, Séc. XIX.

Em marfim esculpido com dragões e 
nuvens sobre um fundo arrendado. 
Alt: 15,5cm

A pair of carved ivory brush holders 
depicting dragons and clouds on 
pierced background. Canton, 19th 
century.

€600 - 700

71
Bola de Cantão 
China, Cantão c.1900.

Em marfim, com várias esferas 
esculpidas de vários dragões,       
suportada por figura feminina. 
Pequenos defeitos.
Alt: 30cm

An Ivory Canton Ball, suported by a foot 
with feminine figure. China, ca. 1900. 
Minor defects.

€400 - 500

70
Casal de Dignatários
China, final Séc. XIX, início Séc. XX.

Em marfim esculpido segurando flores 
de lótus.
Pequena falta numa flor.
Alt: 41cm

An ivory dignitary’s couple, China late 
19th century, early 20th century.
Minor losses.

€800 - 1.000

69
Casal de Dignatários
China final Séc. XIX.

Em marfim esculpido.
Assinados na base.
Pequeno restauro.
Alt:  45cm

An ivory dignitary’s couple, 
China late 19th century.
Signed at the base.
Minor restoration.

€800 - 1.000
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73
Par de vasos garrafa
China, Séc. XX.

Em porcelana com decoração 
policromada, borboletas, flores, “ruyi” e 
caractéres chou.
Marca apocrifa guangxu com seis 
caractéres em vermelho.
Ligeiro cabelo em estrela num vaso.
Alt: 39cm

A pair of Chinese porcelain bottle vases, 
20th century. Polychrome decoration 
depicting butterflies, flowers and other 
motifs. Apocryphal Guangxu marks with
six red characters.
Light star hairline.

€600 - 800

75
Grande figura de dignatário
China, dinastia Qing, Séc. XIX.

Em porcelana. Figura sentada com as 
mãos no peito, usando um chapéu 
com abas. O corpo está inteiramente 
coberto de esmaltes, com um manto 
densamente decorado em tons de 
verde, amarelo, laranja, azul e preto, 
representando flores, lótus, dragões, 
morcegos e vários medalhões Shou.
Alt: 62 cm

A large dignitarie porcelain figure. 
Qing Dynasty, 19th century. The figure 
represented sitted with a hat. The body 
entirely covered with green, yellow, 
orange, blue and black decoration. 

€1.200 - 1.500

74
Grande Vaso em forma de garrafa
China, início do Séc. XX.

Decoração com dragão com cinco 
garras atrás da pérola sagrada, com 
fénix no meio das nuvens e fogo. No 
ombro, uma faixa de quatro dragões, 
o gargalo decorado com pêssegos e 
caracteres Shou. 
Marca apócrifa Qianlong com seis 
caracteres a vermelho. 
Alt: 66cm

A Chinese porcelain bottle vase, early 
20th century. Decoration depicting 
dragon, phoenix and the sacred pearl.
Qianlong apocryphal mark with six red 
characters.

€800 - 1.000
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76
Grande vaso em formato garrafa
China, Dinastia Qing Séc. XIX/XX.

Em cerâmica esmaltada a amarelo 
com gargalo alto no qual esta 
representado um dragão em relevo. 
Pequenas falhas na crina do dragão.
Alt: 61cm

A large bottle vase, Qing Dynasty, late 
19th century, early 20th century. Yellow 
monochrome decoration. Molded 
dragon to the neck shoulder. 
Minor chips to the dragon.

€ 1.500 - 1.800

77
Grande Jarrão
China, dinastia Qing, Séc. XIX.

Em porcelana branca, decorado em 
tons de azul sob vidrado com paisagem 
rochosa, pássaros e fénix. O ombro, 
composto por oito símbolos budistas.
Cabelo.
Alt: 56cm

A large chinese porcelain vase, Qing 
Dynasty, 19th century. Cobalt-blue 
underglaze decoration depicting a rocky 
landscape, birds and phoenix. Shoulder
with eight Buddhist symbols.
Hairline.

€800 - 1.000

78
Par de vasos
China, dinastia Qing, final do Séc. XIX.

Em porcelana branca, com forma 
hexagonal, e esmaltes da família rosa, 
representando peónias, morcegos e 
caracteres “shou”, sobre fundo amarelo.
Alt:  31, 5cm

A pair of Chinese porcelain hexagonal 
vases, Qing dynasty, late 19th century. 
Famille rose decoration depicting 
peonies, bats and shou symbols, on 
yellow background.

€1.500 - 2.000
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79
Raro vaso
China, dinastia Qing, Séc. XIX.

Em porcelana flambé com gargalo largo, decorado de vários “kiling” em vermelho 
escuro sobre fundo verde “kaki”. A base e o interior do gargalo de cor branca. 
Pequeno restauro no gargalo.
Alt: 25cm

A rare Flambé porcelain vase, Qing Dynasty, 19th century. Wide neck decorated with 
several “killing” in drak red on a green “kaki” background. 
Minor restoration to the neck.

€1.500 - 2.000

80
Vaso
China, dinastia Qing,final do Séc. XVIII, início do Séc. XIX.

Em porcelana monocromada com decoração vidrada a castanho cobre. 
Corpo bojudo sobre um pé, pegas em forma de cabeça de elefante.
Pequena esbeiçadela, defeito no bordo do gargalo e cabelo.
Alt: 32cm

A monochrome Chinese porcelain vase, Qing dynasty, late 18th, early 18th century. 
Copper-brown glazed decoration. Elephant’s head handles. Minor chip, defects to 
the neck and hairline.

€600 - 800
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81
Bule
China, dinastia Qing, Séc. XIX.

Em porcelana com decoração policromada sobre fundo 
verde, representando uma paisagem prunus floral em 
relevo. Asa e bico em forma de bambu. 
Asa partida e colada.
Diam: 9cm

A chinese porcelain tea-pot, Qing Dynasty, 19th century. 
Polychrome decoration on green background. Bamboo 
shaped handle and spout. 
Glued handle.

€ 600 - 800

82
Aquário
China, dinastia Qing, Séc. XIX.

Em porcelana, com esmaltes da família 
verde, decorados com casal de fénixes 
no meio de rochedos, flores, árvores 
e pássaros. Na parte superior estão 
representados símbolos budistas. 
Alt:  41cm  Diam: 45,5cm

A fishbowl, Qing,Dynasty, 19th century. 
Famille Vert polychrome decoration 
with a phoenixcouple.

€1.500 - 2.000
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83
Vaso
China, dinastia Qing, Séc. XIX.

Em porcelana azul e branca, decorado com cinco dragões e a bola sagrada 
no meio de nuvens.
Ligeiro restauro no bordo do colo.
Alt: 44cm

A baluster vase, Qing dynasty, 19th century, depicting five dragons, the sacred 
pearl and clouds. Minor restoration to the neck rim.

€800 - 1.000

84
Vaso
China, dinastia Qing, final do Séc. XIX.

Em porcelana com corpo oval e gargalo alto, decoração da família verde, 
amarelo e rouge de fer, representando três cães de fóo, peónias, ramos e folhas.
No gargalo marca Wanli na horizontal com seis caracteres. 
Alt: 45,5cm

A Chinese porcelain baluster vase, Qing dynasty, late 19th century. Famille Vert 
decoration depicting three dragons, peonies, leaves and other floral motifs. 
Horizontal Wanli mark with six characters.

€1.000 - 1.200
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85
Vaso
China, dinastia Qing, Séc. XIX.

Em porcelana policromada e 
decoração com doze reservas em 
relevo sobre fundo verde, de um lado 
vista de paisagem montanhosa e de 
outro pássaro em cima de uma árvore 
florida sobre fundo rosa.
Alt:  37cm

A Chinese porcelain vase, Qing 
dynasty, 19th century. Decoration with 
12 reserves on green background, 
one side with rocky landscape, the 
other depicting bird and tree on pink 
background.

€500 - 600

86
Vaso
China, dinastia Qing, Séc. XIX. 

Em grés, de forma quadrangular. 
Exterior coberto e vidrado de várias 
camadas de cor “sang de boeuf”. 
Marca apócrifa Youngzheng. 
Pequeno restauro no gargalo.
Alt: 40cm

Chinese stoneware vase. Exterior 
covered and glazed in several layers of 
“sangue de bouef” color. 
Marked Youngzheng. 
Small restoration on the neck. Qing 
dynasty, 19th century.

€400 - 500

87
Vaso
China, dinastia Qing, Séc. XIX. 

Em porcelana, com decoração em 
esmaltes da família rosa sobre fundo 
laranja, representando família de 
dignatários. O interior e fundo são 
esmaltados a turquesa. 
Marca apócrifa Qianlong a vermelho.
Alt: 42cm

A baluster vase, Qing dynasty, 19th 
century. Famille rose decoration in 
orange background. Turquoise interior. 
Apocryphal Qianlong red mark.

€500 - 600

88
Jarrão “Yen Yen”
China, dinastia Qing,Séc. XIX. 

Em porcelana branca, decoração 
Powder Blue.
Alt:  41cm

A “Yen Yen” baluster vase, Qing dynasty, 
19th century.In white porcelain, with 
Powder Blue and gilt decoration.

€600 - 800
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90
Mesa baixa 
China, Séc. XIX.
Em madeira lacada a vermelho e 
preto, decorada com paisagem e 
figuras num terraço exterior. 
128x45x37cm

A red and black lacquered table, 
decorated with landscape and figures. 
China, 19th century. 

€800 - 1.000

89
Mesa baixa 
Tailândia, Séc. XIX.

Em madeira lacada e policromada, 
decorada a ouro com guerreiro e 
animal fantástico. 
Faltas.
91x49x24cm

A lacquered table, polychrome and gilt 
decoration depicting warrior. Tailand 
19th century.

€600 - 800

91
Par de tambores de chuva “Dong Son” 
Ásia do Sul, Tailândia, Séc. XVIII/XIX.
Em bronze, de forma redonda, motivos 
geométricos um pé formando cintura
e quatro pegas. 
Com defeitos de uso.
Diam: 47cm

A bronze “Dong Son” rain drum. Circular 
shape with geometric decoration. Four 
handles. South Asia, Thailand, late 18th 
century, early 19th century. 
Defects.

€2.400 - 3.000
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92
Pano bordado
China, dinastia Qing, Séc. XVIII/XIX.

Em seda azul bordada com fios 
policromados e ouro, representando 
casal de dignitários num terraço. 
Emoldurado.
110x70cm

Embroidered cloth in blue silk, with 
polychrome and gold, representing a 
couple of dignitaries’ terrace. Framed. 
China, Qing dynasty, late 18th to early 
19th century.

€1.200 - 1.500

93
Pintura
China, dinastia Qing, Séc. XVIII/XIX.

Tinta da China sobre papel, 
representando paisagem montanhosa 
com casas e árvores. Inscrição de um 
poema assinado Ling Zhan Tai, com 
dois selos do artista.
41x185cm

Chinese ink on paper, depicting 
mountain landscape with houses and 
trees. Inscription of a poem signed Tai 
Ling Zhan, with two seals from the artist. 
Qing dynasty, 18th to 19th century.

€1.200-1.500

94
Pintura sob vidro 
China, dinastia Qing, c. 1900.

Representando paisagem lacustre 
e montanhosa, com varias figuras e 
pagodes. 
34,5x51,5cm

A painting on glass, Qing Dynasty ca. 
1900. Depicting fluvial landscape with 
figures and pagoda. 

€500 - 600
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95
Deusa em pedra, Apsara
Índia, Templo de Dhoulpur, Madhya 
Pradesh, Séc. XII. 
Em pedra sinuosa, inclinando-se 
elegantemente na posição tribhanga, 
com o braço direito erguido atrás da 
cabeça.
Restauro.
Alt: 130cm

A carved stone Apsara goddess. India, 
Dhoulpur temple, Madhaya Pradesh, 
12th century. Tribhanga position 
wearing the “dhoti”.
Restoration. 

€20.000 - 25.000    
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97
Cabeça em pedra
Índia, Templo de Dhoulpur, Madhya 
Pradesh, Séc. XII. 

Alt: 11cm

A carved stone head. India, Dhoulpur 
temple, Madhaya Pradesh, 12th century. 

€800 - 1.000    

96
Cabeça de Shiva
Índia, Templo de Dhoulpur, Madhya 
Pradesh, Séc. XI.

Alt: 25cm

A Shiva’s head. India, Dhoulpur temple, 
Madhaya Pradesh, 11th century. 

€2.000 - 3.000    

98
Deusa em pedra, Apsara
Índia, Templo de Dhoulpur, Madhya 
Pradesh, Séc. XII.

Restauro.
Alt: 64cm

A carved stone Apsara goddess. India, 
Dhoulpur temple, Madhaya Pradesh, 
12th century. Restoration.

€7.500 - 10.000    
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100
Cabeça de Buddha em pedra
Índia, Jhansi, Madhya Pradesh, Séc.VIII/IX. 

Cabelos em “usnisha” com “ratna”.
Alt 45cm (com base: 55cm) 

A Buddha’s head, India, Jhansi, Madhay Pradesh, late 
8th century, early 9th century. “Usnisha” hair with “ratna”. 

€6.000 - 8.000

99
Deusa em pedra, Apsara
Índia, Jhansi, Madhya Pradesh, Séc. XIII. 

Restauro.
Alt: 63cm

A carved stone Apsara goddess, India, Jhansi, 
Madhay Pradesh, 8th century. 
Restoration.

€3.500 - 4.500
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101
Buddha em pedra
Índia, Mathura, Período Pós-Gupta, Séc. X/XI.

Restauro.
Alt: 120cm

A carved stone Buddha. India, Mathura, after-Gupta 
period, late 10th century, early 11th century. 
Restoration.

€10.000 - 15.000
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104
Vaso 
China, Séc. XX.

Em jade, de corpo bojudo assente 
sobre pé. Apresenta três pegas 
em forma de cabeça de dragões 
agarrando cada uma um anel. A 
tampa tem decoração rendada.
Alt: 22,5cm

Jade vase with bulbous body set on 
stand, showing three dragon shaped 
handles, each grabing one ring. Lace 
decorated cover. China, 20th century.

 €700 - 800

103
Figura de dignitário
China, Séc. XVIII/XIX.

Esculpida em madeira. Sentado no seu 
cadeirão. As suas vestes estão decoradas 
com dragões no meio de nuvens. 
Faltas 
Alt: 35cm

Dignitary wood carved figure, sitting on 
armchair. Robes decorated with dragons 
in clouds. China, late 18th to early 19th 
century.

€400 - 500

102
Caixa toucador
China, Dinastia Qing, Séc. XIX.

Em madeira com embutidos em marfim 
e interior com espelho e divisórias. 
Falta uma pega
Dim: 10,5 x21 x16

A toilet box, Qing dynasty, 19th century. 
Inlaid ivory decoration. 
One handle missing.

€300 - 400

105
Grande prato
China, dinastia Qing, período Qianlong (1736-1795), 
Séc. XVIII c. 1750. 

Em porcelana, decorado com esmaltes da família rosa. 
Fundo com dois cães de fóo e  pérola sagrada, um em 
rouge de fér e ouro, o outro em cinza. Na aba, quatro 
ramos florais.
Diam: 38,5cm

A large dish, Qing dynasty, Qianlong period (1736-1795), 
Séc. XVIII c. 1750. Famille Rose decoration depicting two 
lions and the sacred pearl in rouge de fégold and grey.
Rim depicting four bouquets.

€800 - 1.000

107
Grande prato
China, dinastia Qing, período Qianlong 
(1736-1795), Séc. XVIII. 

Em porcelana da Companhia das Índias. 
Decoração em esmaltes da família rosa, 
com dois veados no meio de rochedo, 
crisântemo e peónias. 
Diam: 38,5 cm

A large dish, Qing dynasty, Qianlong 
Period (1736-1795). Famille Rose 
decoration depicting a couple of deers, 
rock, chrysanthemum and peonies. 

€800 - 1.000

106
Grande prato
China, dinastia Qing, período Qianlong 
(1736-1795), Séc. XVIII. 

Em porcelana branca, decorado em tons de 
Imari azul e ouro, representando um terraço 
exterior com cerca, bambú e peónias. 
Aba com quatro reservas com paisagens, 
separadas de quatro medalhões.
Diam: 38 cm

A large Imari dish, Qing dynasty, Qianlong 
period. Imari and gilt decoration depicting 
a terrace with peonies and bamboo. 
Four reserves to the rim separated by four 
medallions.

€1.200 - 1.500
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108
Bule com pires 
China, dinastia Qing, período Qialong (1736-1795), Séc. XVIII. 

Em porcelana da Companhia das Índias. Decorado com esmaltes da 
família rosa com motivos florais em relevo, pires recortado. 
Pires restaurado e tampa adaptada. 
Alt:12cm

A miniature tea-pot and stand China, Qing dynasty, Qianlong period 
(1736-1795, 18th century. Famille Rose relief decoration, scalloped stand. 
Restoration to the stand and adapted cover.

€200 - 300

109
Pequena terrina redonda
China, dinastia Qing, período Qianlong 
(1736-1795), Séc. XVIII. 

Em porcelana Companhia das Índias. 
Decoração em esmaltes da família rosa, 
com motivos florais e pegas em forma 
de cabeça de coelho. Pega da tampa 
restaurada e falta uma orelha de um 
coelho.
Diam: 18 cm

A miniature tureen. China, Qing 
dynasty,Qianlong Period (1736-1795). 
Famille Rose, decoration depicting 
floral motifs, rabbit’s head handles. 
Restoration to the cover handle and 
one rabbit’s ear missing.

€600 - 800

110
Poncheira
China, dinastia Qing, período 
Qianlong (1736-1795), Séc. XVIII.

Em porcelana Companhia das Índias. 
Decoração em powder blue
e dourado.
Desgaste no dourado e dois cabelos.
Diam: 26 cm

A powder-blue bowl, China, Qing 
dynasty,Qianlong Period (1736-1795) 
18th Century. Powder-blue and gilt 
decoration. 
Wear to the gold and two hairlines.

€200-400

111
Par de poncheiras 
China, dinastia Qing, período Qianlong 
(1736-1795), Séc. XVIII.

Em porcelana Companhia das Índias. 
Decoração Imari, azul e dourado com 
motivos florais, no interior com uma peónia. 
Uma com cabelo.
Diam: 26 cm

A pair of Imari bowls China, Qing 
dynasty,Quianlong Period (1736-1795), 
18th century Imari and gilt floral decoration. 
Interior with a peony. 
Hairline.

€400-500
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112
Vaso 
China, dinastia Qing,Séc. XIX.

Em porcelana branca, com decoração 
a azul, e medalhões com figuras num 
terraço, as pegas em forma de “qilong”. 
A cauda de um qilong refeita, um cabelo 
no gargalo.
Alt: 26cm

A moonflask, Qing dynasty, 19th century. 
Blue underglaze decoration. “Qilong” 
handles. 
Restoration to a Quilong tale and hairle.

€200 - 300

113
Par de vasos
China, dinastia Qing, Séc. XIX. 

Em porcelana branca, com decoração 
a azul. Um vaso decorado com 
pássaros e borboletas no meio de uma 
árvore florida de peônias, e outro com 
duas mulheres e criança num terraço 
com uma bananeira.
Marca apócrifa Kangxi.
Alt: 26cm

A pair of baluster vases, Qing dynasty, 
19th century. Blue underglaze 
decoration. 
Apocryphal Kangxi mark.

€200 - 300

114
Garrafa e bacia
China, Cantão final Séc. XIX.

Decoração policromada Mandarim, 
com figuras, borboletas e pássaros.
Gargalo com restauro e pequenas 
esbeiçadelas na tampa.
Garrafa: 38cm   Bacia diam: 41cm

A basin and ewer, Canton late
19th century. Mandarin decoration 
depicting figures,  butterflies and birds.
Restoration, minor chips to the cover.

€150 - 200

115
Par de Vasos
China, Cantão, final Séc. XIX.

Decoração Mandarim com reservas 
com cenas de interior e figuras no 
meio de flores e borboletas. No ombro 
dois qillong em relevo e pegas em 
forma de cães de fóo.
 Alt: 30cm

A pair of baluster vases, Canton late 
19th century. Polychrome decoration 
depicting interior scenes and floral, 
figures and butterflies.
motifs. Qilong handles in foo dogs 
shape.

€250 - 300

116
Par de vasos
China, Cantão final Séc. XIX.

Decoração policromada dita mandarim 
com flores, borboletas e pássaros.
Alt: 30cm

A late 19th century Canton baluster vase.
Mandarin decoration with flowers, butterflies 
and birds.

€200 - 300
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122
Taça 
China, Séc. XX

Em porcelana branca, forma 
hexagonal. Decoração em relevo
de motivos florais.
Diam: 10.5cm    Alt: 7cm

White porcelain hexagonal bowl. Relief 
decoration with flower motifs. China, 
20th century. 

€100 - 150

118
Grande prato
China, dinastia Qing, Séc. XIX. 

Em porcelana branca, com decoração 
em céladon representando motivos 
vegetalistas.
Diam: 29,5cm

A plate, Qing dynasty, 19th century, 
céladon decoration depicting floral 
motifs.

€300 - 350

119
Prato
China, dinastia Qing, Séc. XIX. 

Em porcelanabranca, com decoração 
em céladon representando motivos 
vegetalistas.
Diam: 33cm

A plate, Qing dynasty, 19th century, 
céladon decoration depicting floral 
motifs.

€300 - 350

117
Prato recortado
China, dinastia Qing, Séc.XIX. 

Em porcelana branca, com decoração 
em céladon representando uma flor de 
lótus aberta. 
Marca apócrifa Qianlong em Zuanshu. 
Pequena esbeiçadela e cabelo.
Diam: 25cm

A scalloped plate, céladon decoration 
depicting an opened lotus flower.
Apocryphal Qianlong mark in Zuanshu.

€200 - 250

123
Guanyin
China, Séc. XX.

Em porcelana blanc de chine. 
Alt: 25cm

A blanc de chine figure, Chinese 
porcelain, 19th century.

€200 - 300

124
Placa 
China, dinastia Qing, Séc. XIX. 

Em mármore, rectangular, com 
esmaltes representando figuras de 
mandarins num terraço.
Partida e colada.
40x30,5cm

A marble plaque, Qing dynasty, 
19th century. Polychrome enamel 
decoration depicting figures on a 
terrace.
Glued.

€400 - 500

120
Prato
China, dinastia Qing, Séc. XIX. 

Em porcelana branca, com decoração em 
céladon representando motivos vegetalistas. 
Pequena esbeiçadela no verso da aba.
Diam: 37cm

A plate, Qing dynasty, 19th century, céladon 
decoration depicting floral motifs. 
Minor chip.

€300 - 350

121
Grande prato
China, Séc. XIX/XX.

Em grés coberto de esmalte vidrado castanho claro. 
Diam: 32cm

A large stoneware dish, Brown decoration. Late 19th 
century, early 20th century.

€100 - 200
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125
Prato pequeno
China, dinastia Qing, Séc. XIX.

Em porcelana branca com decoração 
powder blue e um dragão dourado.
Desgasto no dourado.
Marca apócrifa Zuanshu Qianlong .
Diam: 19cm 
A Powder blue plate in white 
porcelain with a golden dragon. Qing 
dynasty,19th century. Wear to the gold.
Apocryphal Qianlong Zuanshu mark.

€100 - 150

126
Grande prato
China, dinastia Qing, Séc. XIX.

Em porcelana branca, com 
decoração powder blue.
Cabelo
Diam: 33,5cm

A Powder Blue plate, Qing dynasty, 
19th century. Hairline.

€200 - 300

127
Grande prato
China, dinastia Qing, Séc. XIX.

Em porcelana branca com decoração 
a azul. Casas no meio de pinheiros e 
montanhas.
Esbeiçadela e cabelo.
Diam: 34cm

A dish, Qing dynasty, 19th century. 
White porcelain with blue underglaze 
decoration.
Losses and hair.

€180 - 200

130
Vaso
China, período Min Guo Séc. XX.

Em porcelana branca, com decoração 
em esmaltes da família rosa, 
representando cinco figuras femininas 
num jardim debaixo de uma árvore. 
No verso inscrição de um poema. As 
pegas em forma de cães de fóo.
Furado no fundo.
Alt: 46cm

A Baluster vase, Min Guo Period 20th 
century. Famille rose decoration 
depicting five feminine figures under a 
tree. Poem inscribed. Dragon handles. 
Hole in the bottom.

€200 - 300

128
Grande prato
China, dinastia Qing, Séc. XIX. 

Em porcelana, branca com decoração 
em esmaltes da família rosa, e flores 
sobre fundo verde.
Diam: 34cm

A large dish, Qing dynasty, 19th century. 
Famille rose decoration.

€200 - 300

129
Covilhete grande
China, dinastia Qing, Séc. XIX. 

Em porcelana branca, com decoração 
em esmaltes da família rosa, e flores 
sobre fundo verde. Dois cabelos e 
restauro na aba.
Diam: 35,5cm

A large dish, Qing dynasty, 19th century. 
Famille rose decoration.

€100 - 200
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131
Par de jarrões
China, Séc. XX.

Em porcelana. Decoração vegetal no 
meio aquático - lótus, flores, peixes, 
pássaros, patos, rãs e borboletas.
Alt: 160cm

A pair of Chinese porcelain baluster 
vases, polychrome decoration 
depicting lotus, flowers, fishes, birds, 
among others. 20th century.

€1.000 - 1.500

132
Par de jarrões
China, Séc. XX.

Em porcelana com decoração a 
laranja e vermelho representando 
romãs e dragões em relevo no meio de 
motivos florais, as pegas em forma de 
tronco de árvore.
Pequenas faltas nos dragões 
Alt: 123cm

A pair of Chinese porcelain baluster 
vases, 20th century. Orange and rouge 
de fer decoration depicting raised 
pomegranates and dragons. Small 
losses to the dragons.

€800 - 1.000

133
Par de jarrões
China, trabalho moderno, Séc. XX.

Em porcelana, decorado a azul com 
paisagens fluviais.
Alt:  110cm

A pair of Chinese porcelain baluster 
vases, blue underglaze decoration 
depicting fluvial landscapes.

€500 - 1.000

134
Aquário
China, Séc. XX. 

Em porcelana e decoração com 
esmaltes do estilo da família rosa.
Alt:  36cm
Diam: 40cm

A Chinese porcelain fishbowl, 20th 
century. Famille rose decoration 
depicting floral motifs.

€150 - 200
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135
Divindade
China, Séc. XX.

Em serpentina.
Alt: 13,5cm

A serpentine goddess, 
China, 20th century.

€150 - 200

136
Divindade
China, Séc. XX.

Em Lápis-lazúli esculpido.
Alt: 17cm

A carved Lapis Lazuli goddess, 
China, 20th century.

€200 - 300

137
Grupo de divindades 
China, Séc. XX.

Em quartzo rosa esculpido.
Alt: 16cm

A carved rose quartz goddess, 
China, 20th century.

€300 - 400

138
Divindade
China, Séc. XX.

Em pedra esculpida.
Alt: 16,5cm

A carved stone goddess, 
China, 20th century.

€100 - 200

139
Divindade
China, Séc. XX.

Em serpentina.
Alt: 13,5cm

A serpentine goddess, 
China, 20th century.

€200 - 300

140
Divindade Feminina
China, Séc. XX.

Em serpentina.
Alt: 13cm

A serpentine goddess, 
China, 20th century.

€150 - 200
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141
Tabuleiro
China, disnastia Qing, Séc. XIX.

Em madeira, com incrustações 
em madre pérola, decorado com 
flores, vasos, cães de fóo e figuras 
masculinas.
61x38 cm

Chinese wood tray with inlaid 
mother-of -pearl, decorated with flowers 
vases, foo dogs and male figures. 
Qing dynasty, 19th century.

€100 - 150

142
Cabeça de figura feminina em pedra
Cambodja, Séc. XIX. 
Alt: 61cm

A carved stone feminine figure’s head. 
Camboge 19th century.

€1.000 - 1.500

143
Pintura
China, Séc. XIX/XX.

Tinta da China sobre papel, 
representando figura de mulher no 
meio de rochedo, árvore e flores. 
Inscrição de um poema, com dois 
selos do artista (não identificado). 
Manchas de humidade.
104x39cm

Chinese ink on paper, representing a 
feminine figure amongst rock, tree and 
flowers. Inscription of a poem, with two 
seals from the artist (unidentified). 
Humidity stains.
19th  century.

€400 - 600
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145
Par de cadeirões 
China, Séc. XIX.

Em madeira escura, costas com 
medalhão esculpido.
Alt: 93cm

A pair of carved wood chinese chairs, 
pierced backs. China, 19th century. 

€400 - 500

144
Par de cadeirões 
China, Séc. XX. 

Em madeira, com assentos quadrados, 
costas esculpidas em forma de ramos 
de bambú e medalhão redondo em 
mármore.
Alt: 96cm

Pair of carved wood chinese armchairs, 
20th century. Square seats and carved 
backs depicting bamboo and a 
marble medallion.

€400 - 500
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146
Par de cadeirões
China, Séc. XVIII/XIX.

Em madeira, com assentos quadrados, 
costas vazadas e decoração 
geométrica. 

A pair of carved wood chinese chairs 
with pierced geometric backs. China, 
late 18th century, early 19th century.

€1.000 - 1.200

148
Mesa de jogo 
China, Séc. XX.

Em madeira de duas cores, forma 
quadrada e tampo giratório 
entalhado com ramos e flores. 
Quatro abas e quatro gavetas. 
82x56x56cm

A gambling table with carved rotary 
top depicting flowers and branches. 
Four tabs and four drawers. China, 
20th century.

€300 - 400

147
Base para jarrão 
China, Séc. XIX.

Em tamarindo entalhado com tampo 
em mármore rosa. 
41x41x44cm

A Baluster Vase stand, carved tamarind, 
marble top. China 19th century.

€200-300
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149
Tapete chinês 
Lã e algodão com desenho 
floral em tons de azul e beije.
283x242cm

A cotton and wool Chinese 
carpet, blue and cream 
floral decoration. 

€300 - 400

150
Tapete chinês 
Lã e algodão, decorado 
com cerejeira em tons lilás, 
verde e beije.
265x210cm

A cotton and wool chinese 
carpet, lilac, green and 
cream decoration depicting 
a cherry-tree. 

€300 - 400
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151
Par de cães de fóo 
Tailândia, Séc. XX.

Em mármore. 
Alt: 67cm

A pair of marble dragons, 
Thailand, 20th century.

€2.000 - 3.000
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CONDIÇÕES NEGOCIAIS

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

GLOSSÁRIO E TERMOS FREQUENTES
Nas presentes condições negociais e nas comunicações da VERITAS entende-se como:
Catálogo – Toda e qualquer propaganda, brochura, lista de preços ou publicação da VERI-
TAS.
Peça(s), Bens ou Lote(s) – Referem-se aos artigos ou objectos comercializados pelas VERITAS, 
podendo estes constituir, ou não, obras de arte originais.
Obra de Arte Original - corresponde, nos termos do artigo 54.º, n.º 2, do Código do Direito 
de Autor e dos Direitos Conexos, a qualquer obra de arte gráfica ou plástica, tal como 
quadros, colagens, pinturas, desenhos, serigrafias, gravuras, estampas, litografias, esculturas, 
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 mar-
telo, incluindo IVA à taxa legal, e suportada pelo vendedor à taxa aplicável.
Taxa Aplicável corresponde às taxas aplicáveis à comissão de venda e à comissão de com-
pra praticadas e devidamente publicitadas ou especificadas pela VERITAS.

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO

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

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

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

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

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

Artigo 6º - Pagamento e levantamento dos lotes adquiridos
a. De acordo com o preçário em vigor na VERITAS, o comprador obriga-se a pagar à mes-
ma, o montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação 
acrescido de uma comissão de 16%, acrescida de IVA de acordo com o Regime Especial 
de Vendas de Bens em Leilão.  
b. O comprador obriga-se a proceder ao pagamento referido no ponto anterior e a levantar 
o bem durante os 5 (cinco) dias úteis seguintes à data da respectiva compra, podendo ser 
exigido, no momento da arrematação, um sinal de 30% do valor da mesma que não esteja 
coberto por garantia.
c. Findo o mencionado prazo de 5 (cinco) dias úteis, a leiloeira reserva-se o direito de cobrar 
juros à taxa legal em vigor para as operações comerciais.
d. Os lotes arrematados pelo comprador só poderão ser levantados depois de efectuado o 
pagamento da totalidade devida à leiloeira.

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

Artigo 8º - Levantamento e Transporte dos bens ou lotes adquiridos
a. O manuseamento, embalamento, levantamento e transporte do(s) lote(s) arrematados 
pelo comprador, são da sua inteira responsabilidade.  Pelo exposto, considera-se que 
qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, funcionários ou 
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 9º - Falta de Pagamento ou Levantamento dos bens ou lotes adquiridos
a. Se o comprador não proceder ao pagamento da quantia total por si devida à leiloeira, no 
prazo de 21 (vinte e um) dias contados a partir da data de arrematação dos lotes, a VERITAS 
poderá, a todo o tempo, por si e em representação do vendedor, e sem que o comprador 
possa exigir quaisquer compensações ou indemnizações por tal facto:
i. Intentar acção judicial de cobrança da quantia total em dívida;
ii. Notificar o comprador da anulação da venda, sem prejuízo do direito da VERITAS de rece-
ber a comissão devida pelo comprador e da consequente possibilidade de ser intentada 
acção judicial para cobrança desta.
iii. Cobrar juros de mora à taxa legal em vigor sobre o montante em dívida a partir do 22º 
(vigésimo segundo) dia até à data da liquidação total do montante em dívida;
iv. Fazer a retenção de quaisquer bens vendidos ao comprador em falta, no leilão em causa 
ou noutro, disponibilizando-os apenas e após o pagamento global do montante em dívida;
v. Tomar qualquer tipo de medidas que em dado momento se mostrem adequadas à obten-
ção do pagamento total ou parcial da dívida do comprador faltoso como a retenção de 
algum bem, seja a que titulo for, que se encontre na posse da VERITAS.
vi. As situações acima mencionadas deverão ser entendidas sem prejuízo de quaisquer out-
ros direitos de que a VERITAS possa ser titular, incluindo o direito de reclamar o pagamento 
de juros e despesas de manuseamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamen-
to 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 manu-
seamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento e seguro do mesmo, ficando 
ao critério da VERITAS decidir se o armazenamento será efectuado em armazéns próprios 
ou noutros.

Artigo 10º - Direitos sobre fotografias e publicações após a venda
O comprador autoriza expressamente a VERITAS a fotografar, publicar, publicitar e utilizar, 
sob qualquer forma e a todo o tempo, para fins comerciais, culturais, académicos ou outros, 
relacionados ou não com a realização do leilão, a imagem e a descrição de todos os bens 
que através dela tenham sido adquiridos.

CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO

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

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

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

Artigo 14º - Transporte e depósito de peças
O transporte e o depósito de bens nas instalações da leiloeira, bem como o seu poste-
rior 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 responsabili-
dade exclusiva do vendedor.

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

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

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

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

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

Artigo 19º - Não venda de bens colocados em leilão
a. Salvo expressa indicação contrária do vendedor, sobre quaisquer peças colocadas em 
leilão e não vendidas, a leiloeira reserva-se o direito de nos 20 (vinte) dias úteis após o tér-
mino do leilão, realizar a sua venda pelo valor mínimo de venda acordado com o vendedor, 
acrescido da comissão da leiloeira e impostos devidos.
b. Nos casos em que, após o prazo acima estipulado ou outro acordado pelas partes, não 
se tenha realizado a venda da(s) peça(s), a leiloeira deverá comunicar o facto ao vendedor, 
para que:
i. O vendedor pague à VERITAS o que estiver estipulado no contrato celebrado entre ambas 
as partes;
ii. O vendedor proceda ao levantamento da(s) peça(s) consignada(s) nos 5(cinco) dias 
úteis após a data da comunicação. Decorrido este prazo sem que o vendedor tenha levan-
tado 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. Decor-
rido o prazo aqui estabelecido, todas as despesas (seguro, armazenamento, acondiciona-
mento, 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 acor-
dado 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 regis-
tado, considerando-se recebidas até 48 horas após a sua expedição.

Artigo 23º - Dados pessoais
a. Os compradores e vendedores esclarecida e expressamente autorizam o processamento 
dos seus dados pessoais recolhidos na ficha de registo no leilão, no contrato celebrado 
entre as partes, facturas ou outros documentos, nos termos da Lei 67/98 de 26 de Outubro, 
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 pes-
soais fornecidos à VERITAS através do endereço de e-mail: info@veritasleiloes.com.

Artigo 24º - Foro Competente
Para resolução de qualquer conflito entre as partes, será competente o foro da Comarca de 
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.
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A Veritas apoia este movimento contribuindo com um Euro por cada lote vendido.
www.movimento1euro.com

INFORMAÇÕES GERAIS / GENERAL INFORMATION 

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 com-
pra, ou telefonicamente, na data e hora do leilão.

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

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

levantamento de lotes adquiridos
Os lotes adquiridos deverão ser levantados num prazo máximo de 
10 dias, após pagamento integral da factura. Para maior conforto 
e rapidez na recolha dos lotes, poderá efectuar uma marcação 
através do nosso número geral.

 

 

opening Hours
Monday to Friday from 10am to 7pm

appraisals
Our informal appraisals are free of charge and non-binding. 
Should you consider consign with us please contact one of our 
experts at +351 21 7948000 or avaliacao@veritasleiloes.com

absentee and telepHone bidding
If you are unable to attend our sale, we would be pleased to ac-
cept your absentee or telephone bids in strict confidence. To sub-
mit an absentee bid, please fax us the proper form to +351 21 
7948009 and you will be assigned a bidding number and a staff 
member will execute your bids.  

acquired lots payment
All lots acquired should be payed up to 5 days after the sale. Pay-
ment methods available are ATM Card, bank transfer and Cash. 
All bank transfers should be referenced with invoice number, and 
using the following details:

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

acquired lots collection
All lots should be collected up to 10 days after the sale, and after 
full invoice payment.

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, PORTUGAL
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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 1 % + IVA, NUM TOTAL DE 19,68% 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 1 % BUYER’S PREMIUM + VAT, ON A TOTAL OF 19,68% ON THE HAMMER PRICE.

Nº LOTE | LOT # DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

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

ASSINATURA / SIGNATURE _____________________________________________________________________________________________________________
       

        ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID  LICITAÇÃO TELEFÓNICA | PHONE BID

PERIHASTA | AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B 1050-099 LISBOA - PORTUGAL

T +351 21 794 8000 F +351 21 794 8009 E INFO@VERITASLEILOES.COM

USO INTERNO | INTERNAL USE
REBEBIDO POR

______________________

DATA
_______/______/_______

HORA
__________:___________

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

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER __________________________________________________

6

6
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www.veritasleiloes.com

LEILÃO V

ARTE ASIÁTICA
亚洲艺术拍卖

6 de Dezembro de 2011
V

6 de D
ezem

bro de 2011


