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1
Francesco Bartolozzi, R.A. (Itália, 1725-1815)
“Joannes Evelyn Esq.R” 
Gravura a negro aberta em chapa de cobre 
Datada de 1776 
24x17cm

Black etching on copper plate, dated of 1776.

€150 - 250
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2
Francesco Bartolozzi, R.A. (Itália, 1725-1815)
“The Assasination of Amnon” segundo Guercino 
Gravura a negro aberta em chapa de cobre 
35x52cm

“The assassination of Amnon” after Guercino. 
Black etching on copper plate.

€500 - 800

9

3
Francesco Bartolozzi, R.A. (Itália, 1725-1815)

“Concerto vocale Nella scuola di Antonio 
Comi Alento” 

Gravura a negro aberta em chapa de cobre 
36x53cm

Black etching on copper plate.

€500 - 800

4
Francesco Bartolozzi, R.A. (Itália, 1725-1815)

“A Sacrifice” segundo Guercino 
Gravura a negro aberta em chapa de cobre 

35x53cm

“A Sacrifice” after Guercino. 
Black etching on copper plate.

€500 - 800
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5
Escola portuguesa do Séc. XVIII
Flagelação de Cristo 
Óleo sobre tela 
27x17cm

18th century Portuguese school. 
Flagellation. Oil on canvas.

€400 - 600

11

6
Escola Portuguesa do Séc. XVIII
Ressurreição de Cristo 
Óleo sobre tela 
27x17cm

18th century Portuguese school. 
Resurrection. Oil on canvas.

€400 - 600
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8
Escola Italiana do Séc. XIX
Retrato de Mulher 
Óleo sobre tela 
53.5x38.5cm

19th century italian school. 
Lady’s portrait. Oil on canvas.

€1.000 - 1.500

7
Escola Inglesa do Séc. XVIII
Retrato de Astrólogo
Óleo sobre tela
64x54cm

18th century English school. 
Astrologer’s portrait. Oil on canvas.

€2.500 - 3.500

9
Escola Portuguesa do Séc. XVIII

Rei D. José I de Portugal 
Óleo sobre tela 

120x89cm

18th century Portuguese school. D. José, 
King of Portugal. Oil on canvas.

€5.000 - 8.000

13
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10
Lucio Cargnel (Itália, 1903-1998)
Paisagem com casario e lago 
Óleo sobre papel  
Assinado 
12.5x18cm

Lucio Cargnel (Italy 1903-1998). 
Landscape. 
Oil on paper. Signed.

€500 - 800

11
Escola Francesa do Séc. XIX

Paisagem com rio e pescadores 
Aguarela sobre papel 

24.5x32.5cm

19th century French school. 
Riverscape with fishermen. 

Watercolour on paper.

€400 - 600

12
Escola Holandesa do Séc. XVIII

Paisagem com moinho, pastor e animais. 
Óleo sobre madeira 

28x40cm

18th century Dutch school. Landscape. 
Oil on panel.

€1.000 - 1.500

15

13
Gabriel Kammerer
Paisagem de jardim com figuras e Baptizado 
Par de óleos sobre madeira 
Assinados 
19x21cm

Landscape with figures and Christening. 
Pair of oils on panel. Signed.

€200 - 300
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14
Shirley Anne Webb (Inglaterra, Séc. XX)
“Paisagem Gelada” 
Óleo sobre platex 
Assinado 
30x40cm

Frozen landscape. Oil on platex. 
Signed.

€400 - 600

15
Shirley Anne Webb (Inglaterra, Séc. XX)
“Paisagem Gelada” 
Óleo sobre platex 
Assinado 
30x40cm

Frozen landscape. Oil on platex. 
Signed.

€400 - 600

17

16
Escola Inglesa do Séc. XIX

Paisagem com casario, figuras e animais
Óleo sobre tela
Assinado Hardi

32x45cm

19th Century English School. Landscape. 
Oil on canvas. Signed Hardi.

€1.000 - 1.500

17
Paisagem com figuras

Óleo sobre tela 
Assinatura ilegível 

30x55cm

Landscape and figures.
Oil on canvas.

Undistinct signature.

€500 - 600
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18
Escola Francesa do Séc. XVIII
Paisagem com casario e figuras 
Óleo sobre tela 
57x53cm

18th century French school. Landscape. 
Oil on canvas.

€2.000 - 3.000

19

19
Jarra da Vista Alegre
Em porcelana e biscuit azul, bege e ouro 
com medalhão ao centro com flores. 
Marca nº 11 (1852 - 1869) 
(Pequenos defeitos) 
Alt.:28cm

A Vista Alegre porcelain Jar.
Blue, beige and gilt glazed and unglazed 
porcelain, floral medallion at the center. 
Mark nr. 11 (1852-1869). Minor defects.

€1.000 - 1.500
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20
Par de jarras da Vista Alegre
Em porcelana, em forma de balaústres 
com decoração de inspiração grega, 
representando figuras alegóricas sobre 
fundo vermelho Pompeia. 
Base com inscrição “Fábrica da Vista 
Alegre 20 de Abril de 1886”. 
Alt.:50cm 
Nota: Existe exemplar idêntico no Museu 
Nacional de Arte Antiga.

A Vista Alegre porcelain pair of baluster 
vases. Classical figures on pompeian red 
ground. Inscribed “Fábrica da Vista Alegre 
20 de Abril de 1886”. Note: Similar piece at 
the Museu de Arte Antiga.

€10.000 - 15.000

21
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21
Quatro copos de pé alto

Em cristal da Vista Alegre (1837-46), de 
fustes espirolados. 

Alt.:17.5cm

Four Vista Alegre lead-glass chalices, 
1837-1846 with spiral stem.

€600 - 800

22
Jarro e quatro cálices
Em cristal de Baccarat. 
Marcados 
Alt Jarro.:23cm                                                                                      
Alt copos.:14cm

A Baccarat lead-glass liquor set, 
comprising a jar and four chalices.
€100 - 150

23

23
Garrafa
Em cristal moldado e lapidado. 
(Sinais de uso, pequenas falhas). 
Alt.:44cm

A cut lead-glass decanter. Wear and 
minor losses.
€100 - 150

24
Tankard
Em vidro moldado com tampa em metal 
prateado monogramado. Séc. XX 
Alt.:23cm

A tankard, silvered cover with monogram. 
20th century.
€100 - 150

25
Frasco com tampa
Em cristal lapidado decorado com 
flores, com aro e aplicação em prata 
contrastada. 
Alt.:23cm

A cut lead-glass flask with silver mount.
€50 - 75

26
Frasco de perfume de toucador
Em cristal lapidado.
Alt.:17cm

A cut lead-glass scente bottle.
€50 - 75

27
Frasco com tampa 
Em cristal lapidado decorado com flores, 
aro e aplicação em prata contrastada.
Alt.:23cm

A cut lead-glass flask with silver mount.
€50 - 75

23
24 25 26 27
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28
Cómoda Estilo D.Maria
Com gaveta secretária, em Mogno e 
Espinheiro.  Tampo em pedra mármore. 
119x65x97cm

A D. Maria (1777-1816) style mahogany 
and thorngush commode with one 
bureau drawer. Marble top.

€1.000 - 1.500

29
Mesa de jantar Estilo Inglês

Em mogno, com três pés e uma tábua. 
160x110x77cm (fechada) 

240x110x77cm (aberta)

An English style mahogany dinning table.

€600 - 900

25

30
Par de cadeiras D.José
Em nogueira entalhada e dourada, 
com assentos em palhinha.
Séc. XVIII

A pair of D. José (1750-1777) chairs. 
Carved and gilt wallnut, caned seats. 
Portugal, 18th century.

€300 - 500

31
Grande Capitel de coluna

Em madeira entalhada e dourada, 
representando folhagens, flores e volutas. 

65x55cm

A large carved and gilt chapiter.

€800 - 1.200 
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32
Consola Estilo Império

Em mogno, com duas gavetas e 
ferragens em bronze dourado. 

110x59x83cm

An Empire style mahogany console, 
two drawers and gilt bronze mounts.

€700 - 1.000

33
Mesa de jogo Romântica
Em Murta, de pé central. 
Portuguesa, Séc. XIX 
87x44x79cm

A 19th century Portuguese 
myrtlewood card table.

€800 - 1.200

27

34
Coluna torsa com capitél
Em Castanho, entalhada com 
parras de videira e cachos de uvas. 
Assente sobre base quadrangular 
com entalhamentos, 
representando motivos vegetalistas.                                          
Trabalho português do Séc. XIX 
Alt.:157cm

A 19th century Portuguese chestnut 
spiral column and chapiter. Carved 
decoration depicting vines and 
grapes, square base carved with 
floral motifs.

€200 - 300 35
Mesa pé de galo
Em Pau-santo e outras madeiras, 
com tampo oitavado, e ferragens 
em latão dourado. 
52x52x72cm

A tripod table, octogonal top. 
Carved rosewood and other woods, 
gilt brass mounts.

€250 - 350
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36
Pequena mesa de trabalho George III
Em mogno, com duas gavetinhas. 
(Pequenos defeitos) 
46x46.5x74cm

A George III mahogany desk, two drawers. 
Minor defects.

€400 - 600

37
Pequena mesa Bufete

Em Castanho, com pernas torneadas 
em espiral e em bolacha. Travessas 

espiroladas e ferragens em latão vazado. 
Uma gaveta. 

(Pequenos defeitos) 
6x39x67cm

A small chestnut bufete table. Spiral and 
turned legs and stretchers. Pierced brass 

mounts, one drawer. Minor defects.

€200 - 300

29

38
Espelho de parede
Em madeira dourada a ouro fino. 
Trabalho Françês do Séc. XIX 
85x55cm

A 19th century French gilt-wood mirror

€800 - 1.200

39
Espelho de parede oval
Com moldura em madeira entalhada e 
dourada a ouro fino. 
Trabalho do Séc. XVIII 
(Defeitos) 
79x51cm

An 18th century gilt-wood oval mirror.

€700 - 900

40
Mesa de centro Romântica
Em Mogno, com tampo 
recortado em mármore. 
113x59x76cm

A romantic mahogany center 
table, marble serpentine top.

€250 - 300
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42
Par de Ânforas D.Maria do Séc. XVIII

Em madeira entalhada, dourada a ouro fino, 
representando folhagens estilizadas. 

Alt.:33cm

A 18th century pair of D.Maria (1777-1816) 
carved and gilt urns with floral motifs.

€300 - 400

41
Par de Apliques
Em bronze dourado com dez lumes cada. 
Pingentes e pedras em vidro e cristal. 
Alt.:70cm

A pair of ormolu, crystal and cut-glass 
ten-branch wall-lights.
€1.000 - 1.500

31

43
Tocheiro 
Em alabastro, adaptado a candeeiro. 
Alt.:84cm

An alabaster torchére, fitted as a lamp.
€500 - 800

44
Tocheiro D. José

Em madeira entalhada e prateada. 
(Faltas) 

Alt.:77cm

A D. José (1750-1777) carved and 
silvered torchére. Losses.

€200 - 300

45
Par de terminais de Altar

Em madeira pintada e dourada. 
Alt.:48.5cm

A pair of carved, polychrome and gilt 
altar terminals.

€200 - 300
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46
Registo
Nossa Senhora com o Menino 
Litografia sobre papel 
Trabalho do Séc. XIX 
33.5x27cm

Our Lady with the Child, etching 
ond paper. 19th century.

€150 - 200

47
Registo
Nossa Senhora dos Remédios 
Bordado sobre seda a fio de ouro e prata. 
Trabalho do Séc. XIX 
32x26cm

Our Lady of the Remedies, gold and silver 
on silk embroidery work. 19th century.

€150 - 200 

48
Fragmento de Painel

Em madeira policromada, representando a Virgem e 
São Francisco Xavier. 

Trabalho Indo-português do Séc. XVIII 
(Falhas no suporte e desgaste na policromia) 

38x114cm

An 18th century Indo-Portuguese fragment. Polychrome 
wood panel depicting the Virgin and Saint Francis 

Xavier. Losses and wear to the polychromy.

€250 - 350

33

49
“Santa Catarina de Siena”
Escultura em madeira policromada. 
Trabalho do Séc. XVIII 
(Faltas e restauros) 
Alt.:90cm

An 18th century carved and painted 
wood sculpture of Saint Catherine of 
Siena. Losses and restoration.

€3.000 - 4.000
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50
S.Tomás de Aquino
Escultura em madeira policromada e dourada. 
Trabalho Português do Séc. XVIII 
Alt.:37cm

A Portuguese 18th century carved and polychrome 
wood sclupture of Saint Thomas of Aquino.

€800 - 1.200

51
“Nossa Senhora com o Menino”

Escultura em madeira de buxo. 
Trabalho Europeu do Séc. XVIII 

(Faltas) 
Alt.:63cm

An 18th century boxwood sculpture 
of Our Lady with the Child. 

Losses

€1.000 - 1.500

35

52
Escola Andaluza do Séc. XVII/XVIII
Nossa Senhora com o Menino e São João 
Escultura em madeira dourada e policromada. 
Suporte em bronze dourado com relicários. 
Alt. Nossa Senhora:13cm 
Dim. suporte:20x14cm

Late 17th, early 18th century andalusian school. Our 
Lady with the Child and Saint John. Carved, polychrome 
and gilt wood. Ormolu mount with reliquaries.

€1.200 - 1.800
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53
Santa Ana ensinando a Nossa Senhora a ler
Escultura em Teca policromada, com caras, 
mãos e pés em marfim. Cadeirão de espladar 
alto e base em madeira pintada.
Alt total.:67cm

A polychrome teak sculpture of Saint Anne 
with our Lady; ivory faces, hands and feet. 
High-back chair and base in painted wood.

€3.000 - 4.000

37

54
Cenas da Paixão de Cristo
A via Sacra, o Calvário, o Sepúlcro e a Ressureição. 
Díptico em marfim esculpido em alto relevo. 
Trabalho do Séc. XIX 
26x20cm

A 19th century carved ivory diptych, representing the Stations 
of the Cross, the Crucifiction, the Tomb and Resurrection

€2.500 - 3.500
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55
Santo Bispo
Escultura peninsular do Séc. XVII 
Em madeira dourada a ouro fino, 
com pedrarias e base marmoreada. 
(Defeitos) 
Alt.:39.5cm

A 17th century carved and gilt wood 
sculpture of a saint bishop. 
Marbled base. Defects.
€1.000 - 1.500

131 275/2
Par de Anjos candelários do Séc. XVIII
Em madeira entalhada e policromada. 
Alt.:58cm

A pair of 18th century torchére angels 
in carved and polychrome wood.
€5.000 - 7.000

57
Santo António com o Menino
Escultura em madeira policromada
e dourada. Séc. XVIII 
(Pequenas faltas e defeitos) 
Alt.:38cm

An 18th century carved, painted and gilt 
sculpture of Saint Anthony with the Child. 
Minor losses and defects.
€1.700 - 2.200

39

58
Pietà
Escultura em madeira policromada e 
dourada com resplendor em prata. 
Trabalho português do Séc. XVIII 
(Pequenos defeitos) 
Alt.:26cm

A 18th century Portuguese Pietà. Carved, 
polychrome and gilt wood, silver hallo. 
Minor defects.
€2.000 - 2.500

59
Santa

Escultura Indo-portuguesa, 
do Séc. XVII, em marfim. 

Alt.:23cm

A 17th century Indo-Portuguese 
ivory sculpture of a saint.

€2.800 - 3.200

60
Nossa Senhora da Conceição com o Menino

Escultura Indo-portuguesa do Séc. XVII/XVIII, em marfim. 
Alt.:24cm

A late 17th, early 18th century Indo-Portuguese ivory 
sculpture representing Our Lady with the Child.

€2.800 - 3.200
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61 
Santa do Calvário (Maria Madalena)
Escultura em madeira policromada. 
Trabalho Indo-português do início do Séc. XVIII 
Alt.:31cm

An early 18th century Indo-Portuguese 
sculpture of Saint Mary Magdalene, carved 
and painted wood.

€1.000 - 1.500

41

62
Nossa Senhora com Menino
Escultura em madeira policromada 
com restos de douramento. 
Flamenga, de Malines, Séc. XV/XVI 
(Pequenos defeitos) 
Alt.:37cm

A late 15th, early 16th century Malines 
sculpture of Our Lady with the Child. 
Carved and polychrome wood, traces 
of gilding. Minor defects

€5.000 - 7.000
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63
Par de colunas 

Em madeira entalhada e dourada a 
ouro fino, decoradas com uvas, parras, 

pássaros e puttis. 
Trabalho do Séc. XVIII

(Falta de capitéis) 
Alt.:157cm

A pair of 18th century carved and gilt 
columns. Decoration with grapes, vines, 

birds and putti.
(capitals missing)

€900 - 1.200

43

64
Caixa Francesa do Séc. XIX
Em bronze dourado trabalhado, com 
miniaturas pintadas sobre marfim. 
27x19x21cm

A 19th century French ormolu and 
ivory miniature box.

€600 - 900
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65
Três caixas
Em prata e prata dourada portuguesa, 
contrastes Águia de Lisboa e do Porto 
(1938-1984), interior com espelho. 
6.5x6cm (a maior) 
111g

Lot comprising three silver and vermeil 
boxes, Lisbon and Porto assay marks 
(1938-1984), mirror interior.

€35-50

67
Caixinha em tartaruga
Com aplicações em prata, osso e metal 
dourado, representando ramo de flores.

A tortoiseshell, silver, gilt metal and horn 
box, decoration depicting a bouquet.

€50 - 75

66
Três fosforeiras
Em prata inglesa, marcas diversas. Séc. XX 
(Pequenos defeitos) 
4.5x4.5cm (a maior) 
84g

Three English silver match-boxes, 20th 
century. Marked.

€25-50

68
Caixinha para rapé
Em tartaruga com aplicação em prata, 
representando figura em bicicleta antiga.

A tortoiseshell and silver snuff box, 
decoration depicting figure riding a 
velocipede.

€50 - 75

70
Caixinha oval
Em tartaruga com aplicações em metal 
prateado.

A tortoiseshell and silvered metal box.

€40 - 60

69
Cartoneira e duas fosforeiras
Em filigrana de prata e as duas fosforeiras 
em prata.  Séc. XIX/XX 
(Pequenos defeitos) 
10x6.5cm (cartoneira) 
102g

Lot comprising a silver filigree card-box 
and two match-boxes. All late 19th, early 
20th entury. Minor defects.

€30 - 50

65 67
69

69

66

68

66

70

69

65
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45

71
Caixa redonda
Em latão 
Decorada com grega e efígie de Lord Wellington. 
Trabalho inglês do Séc. XVIII/XIX 
Diam.:7cm

A George III English brass round box, decoration 
depicting Lord Wellington effigy. 
Late 18th, early 19th century.
€100 - 150

72
Caixa redonda

Em latão 
Decorada com símbolos do exército 

britânico e efígie de soldado. 
Trabalho inglês do Séc. XVIII/XIX 

Diam.:7.5cm

A George III English brass round box, 
decoration depicting british army 

symbols and soldier’s effigy. 
Late 18th, early 19th century.

€100 - 150
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73
Caixa de rapé
Em ouro (14kt) Austro-húngara com 
decoração gravada. 
Séc. XIX, marcada. 
0.7x8x6cm 
101g

A 19th century Austro-hungarian 14kt gold 
snuff box, engraved decoration. Marked.
€1.600 - 1.800

47

74
Caixa de rapé
Em ouro, com aplicação de “Armas da casa de Sabóia”, sobre 
esmalte azul, decoração cinzelada “Folhagens” e guilhochada. 
Séc. XIX, com estojo de origem. 
8x5.7cm 
162.2g

A 19th century gold snuff-box with the House of Savoy’s coat 
of arms on blue enamel cartouche. Guilloché, and chiseled 
decoration depicting floral motifs. Original fitted case.
€4.000 - 6.000
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75
Polvorinho
Em marfim trabalhado com 
aplicações em prata indiana. 
Comp.:28cm

A carved ivory and indian 
silver powder flask.

€400 - 600

77
Caixa de rapé Romântica
Em prata, com decoração gravada. Séc. XIX/XX 
(Pequenos defeitos) 
2x7x3.5cm 
43.8g

A late 19th, early 20th century silver snuff-box, 
engraved decoration. Minor defects.

€100 - 150

78
Caixa de rapé
Em prata portuguesa, monogramada, 
contraste Javali do Porto (1887-1984) 
(Vidal-83). 
2x7.5x3.5cm 
78g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver snuff-box, monogram. 
Porto assay mark (1887-1937).

€150 - 200

79
Cigarreira
Em prata portuguesa monogramada, sistema de abertura, 
contraste Javali de Lisboa (1887-1937), 
marca da ourivesaria A.L. DE SOUSA. 
1x12x8.5cm

A Portuguese silver cigarette-case with monogram. 
Lisbon assay mark (1887-1937) and A.L. de Sousa retail’s mark.

€70 - 120

76
Polvorinho
Em madeira exótica com 
gargalo em marfim. 
Comp.:24.5cm

An exotic wood powder 
flask, ivory nozzle.

€200 - 300

49

80
Caixa em marfim 
Trabalho indiano para o mercado 
inglês com marfim de dois tons e 
miniaturas de militar e dama na tampa.                         
Séc. XVIII/ XIX 
9.5x17.2x12cm

A two tone ivory Anglo-indian box, late 
18th early 19th century.

€400 - 600
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81
Bilheteira
Em marfim, com formato 
rectangular e decoração esculpida 
em baixo relevo representando 
motivos do quotidiano Chinês. 
8.5x4.5cm

A 19th century Chinese carved ivory 
rectangular foot salver, decoration 
depicting Chinese quotidian 
scenes.
€200 - 400

83
Bilheteira
Em marfim, com formato 
rectangular e decoração esculpida 
em baixo relevo representando 
motivos do quotidiano Chinês. 
8x4.5cm

A 19th century Chinese carved ivory 
rectangular foot salver, decoration 
depicting Chinese quotidian 
scenes.
€200 - 400

85
Bilheteira
Em marfim, com formato 
rectangular e decoração esculpida 
em baixo relevo representando 
motivos do quotidiano Chinês. 
8x4.5cm

A 19th century Chinese carved ivory 
rectangular foot salver, decoration 
depicting Chinese quotidian 
scenes.
€200 - 400

82
Bilheteira
Em marfim, com formato rectangular 
e reservas nas faces, sendo uma em 
forma de cruz latina, representando 
motivos do quotidiano Chinês. 
Trabalho Chinês do Séc. XIX para o 
mercado Europeu. 
11x7cm

A 19th century Chinese carved 
ivory rectangular foot salver for the 
european market. Decoration carved 
inside reserves, one cross shapped 
depicting a Chinese quotian scene.
€250 - 350

84
Bilheteira
Em marfim, com  formato rectangular 
e reservas nas faces representando 
motivos do quotidiano Chinês. 
Trabalho Chinês do Séc. XIX para o 
mercado Europeu. 
11x7cm

A 19th century Chinese carved ivory 
rectangular foot salver for the european 
market. Decoration depicting Chinese 
quotian scenes.
€250 - 350

81

83
85 82

84

51

86
Centro de mesa/floreira tripla
Com armação em prata Arte Nova e três recipientes em vidro.  
Contraste Javali do Porto(1887-1937), marca de ourives de Guilherme Soares 
(1887), sistema de movimentação das floreiras laterais, recipiente central em 
vidro de Murano posterior (Vidal-73 e 1863). 
Diam.:52cm 
1934g

A late 19th, early 20th century art-nouveau silver centre-piece. Three glass 
containers, movable lateral flower bowls, large murano container of later date. 
Porto assay mark (1887-1937) and Guilherme Soares maker’s mark (1887).
€1.500 - 1.800
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87
Par de potes bojudos
Em faiança Portuguesa do Rato do Séc. XVIII. 
Decoração a azul com insígnias coroadas do 
Real convento de S.Domingos. 
Alt.:32cm

A pair of 18th century Portuguese faience 
vessels, blue decoration depicting the 
coronated insigina of the Royal Saint 
Dominic’s convent.

€2.000 - 3.000

53
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88
Figura Masculina
Jarro em faiança portuguesa 
policromada. 
Coimbra, Séc. XIX 
Alt.:39cm

A 19th century Coimbra faience jar, 
polychrome decoration depicting 
masculine figure.
€200 - 300

55

89
Figura Masculina
Jarro com tampa em faiança 
portuguesa policromada.  
Coimbra, Séc. XIX 
Alt.:37.5cm

A 19th century Coimbra faience jar, 
polychrome decoration depicting 
masculine figure.
€300 - 400
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90
Doze colheres de chá e concha de açúcar
Em prata portuguesa, Arte Nova, contraste Javali 
do Porto (1887-1937)(Vidal-83), estojo. 
Comp.:13cm (concha) 
215g

An art nouveau Portuguese silver set of 12 tea 
spoons and a sugar-bowl spoon. 
Porto assay mark (1887-1937).

€90 - 130

91
Sete Talheres de servir

Com cabos em prata, talher de trinchar, duas 
conchas de molho e colher para azeitonas. 

Séc. XIX/XX, contraste Javali do Porto (1887-1937) 
(Vidal-83). Dois talheres não originais. Com estojo. 

Comp.:28cm (faca) 
394g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver set 
of 7 serving pieces comprising: carver, two sauce 

spoons and one olive spoon. 
Porto assay mark (1887-1937).

Two later pieces. With case.

€100 - 150

57

92
Quatro Saleiros Período Victoriano
Com respectivas colheres, mostardeira com colher e dois caneleiros em prata 
Inglesa, marca de cidade de Birmingham (1887), marca de ourives ESB, sem 
almas de vidro. Uma colher em metal, com estojo original. 
Alt.: 8cm (caneleiro) 
234g

A victorian English silver table set comprising: 4 salt cellars with spoons, mustard 
cellar with spoon and 2 cinnamon cellars. Birmingham city mark (1887) and ESB 
maker’s mark, glass containers missing. One metal spoon, original case.
€200 - 300
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93
Castiçal Romântico
Em prata portuguesa, marca de 
ensaiador do Porto (1810-1861), 
marca de ourives de JGTA (1870-1881) 
(M.A.-P68 e P393) (M.A.-P46 e P407). 
(Pequenas amolgadelas) 
Alt.:18cm 
280g

A 19th century Portuguese silver 
candlestick. Romantic. Porto assay 
mark (1810-1861) and JGTA maker’s 
mark (1870-1881). Minor dents.
€120 - 180

94
Castiçal
Em prata portuguesa, decoração vazada, 
marca de ensaiador do Porto (1881), marca 
de ourives de João de Oliveira e Costa 
(1870-1886) (M.A.-P67 e P407). 
(Pequenas amolgadelas) 
Alt.:27.5cm 
455g

A 19th century Portuguese silver candlestick. 
Pierced decoration. Porto assay mark (1881) 
and João de Oliveira e Costa marker’s mark 
(1870-1886). Minor dents.
€200 - 300

95
Castiçal Neoclássico
Em prata portuguesa, marca de 
ensaiador do Porto (1810-1818), marca 
de ourives de Luís António Rodrigues de 
Araújo (1810-1836) (M.A.-P23 e P427). 
Alt.:22.5cm 
320g

A neoclassic Portuguese silver 
candlestick. Porto assay mark (1810-
1818) and Luís António Rodrigues de 
Araújo maker’s mark (1810-1836).
€170 - 200

59

96
Paliteiro “Guerreiro”
Em prata portuguesa, contraste do Porto 
(pós 1985) (Vidal-4109). 
Alt.:18.5cm 
138g

A Portuguese silver toothpick holder, 
chiseled as a warrior. 
Porto assay mark (after 1985).
€100 - 150

97
Paliteiro “Menino com tulipa”
Em prata portuguesa, contraste Javali do 
Porto (1887-1937), marca de ourives de 
José Cardoso (1887) (Vidal-73 e 2020). 
Alt.:18.5cm 
156g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver toohtpick holder 
chiseled as a putti with a tulip. 
Porto assay mark (1887-1937) and 
José Cardoso maker’s mark (1887).
€120 - 180
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99
Cinco talheres de servir
Em prata portuguesa, decorações 
e contrastes diversos. Séc. XIX/XX 
(Pequenas amolgadelas) 
Comp.:25.5cm (espátula) 
507g

Lot comprising: five Portuguese 
silver serving pieces of flatware. 
Marked, minor dents.

€70 - 120

98
Faqueiro Estilo “cabos de pistola”

Para doze pessoas, em prata portuguesa, 
composto por seis talheres de servir, colheres de 
sopa, talher de carne, de peixe e de sobremesa, 

e colheres de chá e de café.  
Contraste Águia do Porto (1938-1984) (Vidal-64). 

7670g 
24.5cm (colher de arroz)

A Portuguese silver table service of flatware 
for twelve in the so called model “pistol grip”. 

Comprising: 6 serving pieces, soup spoons, table 
forks and knifes, fish forks and knifes, dessert forks, 

knifes and spoons, and tea and coffee spoons. 
Porto assay mark (1938-1984).

€3.000 - 3.500

61

100
Boleira
Em vidro com pega, tampa dupla e base 
em prata portuguesa, monogramada e 
datada 3-4-1916, contraste Javali do Porto 
(1887-1937) (Vidal-73). 
31x27.5x18cm

An early 20th century Portuguese silver and 
glass cake covered dish. Monogram dated 
3-4-1916. Porto assay mark (1887-1937)

€300 - 500
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102
Jarra Ânfora
Em prata portuguesa, com decoração relevada. 
Contraste Águia do Porto (1938-1984) (Vidal-49). 
Alt.:37cm 
1053g

A Portuguese silver amphora jar. 
Porto assay mark (1938-1984)

€600 - 800

101
Jarro Estilo D.João V

Em prata portuguesa, de grandes 
dimensões, contraste Águia do Porto 

(1938-1984) (Vidal-49). 
Alt.:32cm 

908g

A large Portuguese silver jug in the 
barroque manner. 

Porto assay mark (1938-1984).
€250 - 350

103
Jarra Estilo D.João V
Em prata portuguesa, de grandes dimensões, 
contraste Águia do Porto (1938-1984) (Vidal-49). 
Alt.:32.5cm 
1195g

A large Portuguese silver vase in the barroque 
manner. Porto assay mark (1938-1984).

€400 - 600

63

104
Serviço de chá e de café
Em prata portuguesa canelada, pegas em Pau-
santo, composto por bule, cafeteira, açucareiro 
e leiteira. Contraste Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal-49). 
Alt.:31cm (cafeteira) 
2904g

A Portuguese silver coffee and tea set, brasilian 
rosewood handles, comprising: a coffee-pot, 
a tea-pot, a sugar bowl and a milk jug. 
Porto assay mark (1938-1984).
€1.000 -1.500
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105
Conjunto de toilette
Em prata portuguesa, composto por 
espelho de mesa, duas escovas, 
caixa, caixa guarda-jóias com chave 
e aneleira. Contraste Águia de Lisboa 
(1938-1984) (Vidal-65). 
Alt.:30.5cm (espelho de mesa) 
607g

A Portuguese silver dressing set 
comprising: a table mirror, two brushes, 
one box, one jewellery box with key 
and one small salver. 
Lisbon assay mark (1938-1984).
€400 - 600

106
Fruteira “Concha” com três pés
Em prata portuguesa, contraste Águia 
do Porto (1938-1984) (Vidal-49). 
8x31x30cm 
591g

A Portuguese silver bowl in the shape 
of a shell on three feet. 
Porto assay mark (1938-1984)
€350 - 450

65

107
Espelho de mesa
Com moldura em prata portuguesa. 
Marca de ensaiador do Porto e marca de 
ourives de FDM. 
63x51cm

A Portuguese silver table mirror.
Porto assay and FDM maker’s mark.

€3.500 - 4.500
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109
Açucareiro 
Em prata portuguesa canelada, 
marca de ensaiador do Porto 
(1818-1836) (M.A.-P26 e P156). 
(Ligeira amolgadela) 
Alt.:15.5cm 
312g

A 19th century Portuguese silver 
sugar bowl, fluted decoration. 
Porto assay mark (1818-1836). 
Minor dent.
€400 - 500

110
Leiteira de quatro pés Romântica
Em prata portuguesa, marca de 
ensaiador de Lisboa (1822-1843) 
(M.A.-L40 e L300). 
Alt.:19cm 
394g

A 19th century Portuguese silver 
milk jug. Lisbon assay mark 
(1822-1843). 
€350 - 450

108
Jarro
Em prata portuguesa, contraste 
Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal-49). 
Alt.:20cm 
656g

A Portuguese silver jug. 
Porto assay mark (1938-1984).
€260 - 320

67

112
“Camões segurando os Lusíadas”
Escultura em prata sobre base de 
mármore. Séc. XX 
Alt.:21cm (escultura) 
2540g

Camões with the “Lusíadas”. A Portuguese 
silver sculpture, marble base. 20th century.
€600 - 900

111
Salva

Em prata portuguesa, de pequenas 
dimensões, com decoração relevada 
“Mascarões e folhagens” e medalhão 

central “zebra”, contraste Javali do 
Porto (1887-1937) (Vidal-73). 

Diam.:21cm 
184g

A late 19th, early 20th century 
portuguese silver salver. Casted 

decoration depicting masks, floral motifs 
and a central medallion with a zebra. 

Porto assay mark (1887-1937).
€140 - 180

113
“Busto de Camões”
Escultura em prata portuguesa, contraste 
Águia do Porto (1938-1984) (Vidal-49), 
sobre base de mármore. 
Alt.:10cm (escultura) 
1030g

Camões. A Portuguese silver sculpture, 
marble base. 
Porto assay mark (1938-1984).
€400 - 600
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114
115 116

118
Colher de Arroz
Em prata portuguesa, neoclássica, marca 
de ourives de Lisboa de I.I.C. (1750-1804) 
(M.A.-L304) 
Comp.:34cm 
151g

A late 18th, early 19th century Portuguese 
silver serving spoon, Lisbon maker’s mark 
IIC (1750-1804).

€120 - 180

114
Concha de sopa e colher de arroz
Em prata portuguesa monogramada, marca 
de ensaiador de Lisboa (1870-1879), marca de 
ourives de CSAR (1870-1881) (M.A. - L44 e L165). 
Comp.:28.5cm 
257g

A 19th century Portuguese silver serving spoon, 
Lisbon assay mark (1870-1879) and CSAR 
maker’s mark (1870-1881).

€200 - 250

115
Concha de sopa e colher de arroz
Em prata portuguesa, contraste Javali do Porto 
(1887-1937), marca de ourives de José Joaquim 
Monteiro (1887-1949) (Vidal-73 e 1941). 
(Concha com amolgadela) 
Comp.:31cm (concha) 
280g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver 
serving spoon and soup server. Porto assay mark 
(1887-1837) and José Joaquim monteiro maker’s 
mark (1887-1949). Dent to the soup server.

€200 - 250

120
Concha de sopa
Em prata portuguesa, marca de ensaiador de 
Lisboa (1870-1879), marca de ourives de CSAR 
(1870-1881) (M.A.-L44 e L165). 
Comp.:31cm 
189g

A 19th century Portuguese silver soup server, 
Lisbon assay mark (1870-1879) and CSAR 
maker’s mark (1870-1881).

€150 - 200

116
Concha de sopa
Em prata portuguesa, marca de 
ensaiador do Porto (1804-1810), marca 
de ourives de IGU (1784-1836) (M.A.-P17 
e P325).
(Pequeno defeito)
Comp.:30.5cm
160g

A late 18th, early 19th century portuguese 
silver soup server, Porto assay mark (1804-
1810) and IGU maker’s mark (1784-1836). 
Minor defect.

€120-180

117
Colher de arroz
Em prata portuguesa monogramada, marca 
de ensaiador de Lisboa (1870-1879), marca 
de ourives de Francisco António de Almeida 
(1809-1822) (M.A.-L36 e L220). 
Comp.:28.5cm 
109g

A 19th century Portuguese silver serving spoon, 
Lisbon assay mark (1870-1879) and Francisco 
António de Almeida maker’s mark (1809-1822).

€100 - 150

119
Colher de Arroz
Em prata portuguesa monogramada, marca 
de ensaiador de Lisboa (1870-1879), marca 
de ourives de João Ramos Ortiz (1808-1857) 
(M.A.-L43 e L378). 
Comp.:32cm 
109g

A 19th century Portuguese silver serving 
spoon, Lisbon assay mark (1870-1879) and 
João Ramos Ortiz maker’s mark (1808-1857). 
Monogram.

€100 - 150
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122

121
Concha de sopa
Em prata portuguesa monogramada, 
marca de ensaiador de Lisboa (1822-1843), 
marca de ourives de Francisco José dos 
Santos Firmo (1829-1843) (M.A.-L40 e L243). 
(Pequena amolgadela) 
Comp.:30.5cm 
134g

A 19th century Portuguese silver soup 
server, Lisbon assay mark (1822-1843) and 
Francisco José dos Santos Firmo maker’s 
mark (1829-1843). Minor dent.

€100 - 150

122
Concha de sopa
Em prata portuguesa repuxada e gravada, 
marca de ensaiador e de ourives ilegíveis. 
Séc. XIX 
Comp.:37.5cm 
280g

A 19th century Portuguese silver soup server, 
undistinct assay and maker’s marks.

€250 - 300
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124
Balde para gelo e pinça 
Em prata portuguesa, contraste 
Águia do Porto (1938-1984) (Vidal-49). 
Dim.:13cm (balde) 
522g

A Portuguese silver ice bucket with tongs. 
Porto assay mark (1938-1984).
€250 - 350

125
Salva de gradinha
Em prata portuguesa monogramada, de 
pequenas dimensões, com decoração 
guilhochada e gravada, contraste Javali do 
Porto (1887-1937) (Vidal-73). 
Diam.:15cm 
124g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver gallery salver. Guilloché and engraved 
decoration with monogram. 
Porto assay mark (1887-1937).
€80 - 120

123
Fruteiro com quatro pés
Em prata portuguesa, bordo com decoração 
vazada “folhagens”. Contraste Javali do Porto 
(1887-1937), marca de ourives de Júlio Ernesto 
da Silva (1896-1973) (Vidal-73 e 2169). 
40x30cm
936g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver 
fruit bowl on four feet, pierced rim. Porto assay 
mark (1887-1937) and Júlio Ernesto da Silva 
maker’s mark (1896-1973).

€500 - 800

71

127
Cesto oval com pegas Estilo D.João V
Contraste Javali do Porto(1887-1937), 
marca de ourives de João Joaquim 
Monteiro (1887-1949) (Vidal - 73 e 1941). 
(Amolgadelas) 
952g 
42.5x25cm

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver basket in the barroque 
manner. Porto assay mark (1887-1937) 
and João Joaquim Monteiro maker’s 
mark (1887-1949). Crushes.
€350 - 450

126
Bandeja Oval

Em prata portuguesa, de pequenas 
dimensões, contraste Javali do Porto 

(1887-1937) (Vidal-73). 
(Restauros) 
27x19.5cm 

251g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver oval tray. 

Porto assay mark (1887-1937). 
Restoration.

€100 - 150
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129
Seis talheres de servir e cabo
Em prata portuguesa, contraste Javali 
do Porto (1887-1937) (Vidal-83). 
(Pequenas amolgadelas e falta) 
Comp.:29 cm (faca) 
624g

Lot comprising: six Portuguese silver 
serving pieces of flatware and one 
handle. Porto assay mark (1887-1937). 
Losses and minor dents.

€100 - 150

128
Faqueiro para seis pessoas
Em prata portuguesa monogramada, 
composto por colheres de sopa, talheres 
de carne e de sobremesa. Contraste 
Javali do Porto (1887-1937) (Vidal-73). 
Comp.:21cm (colher de sopa) 
2271g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver table service of flatware for six, 
comprising: soup spoons, table knifes and 
forks, dessert spoons, forks and knifes. 
Porto assay mark (1887-1937)

€700 - 900

73

130
Salva
Em prata portuguesa, bordo vazado. 
Contraste Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal-49). 
Diam.:24cm 
212g

A Portuguese silver salver. Pierced 
decoration. Porto assay mark (1938-1984).

€100 - 150

131
Cesto
Em prata vazada, contraste Águia do 
Porto (1938-1984) (Vidal-49). 
29x23cm 
864g

A Portuguese silver basket, pierced 
decoration. Porto assay mark (1938-1984).

€400 - 600

132
Cesto para pão redondo
Em prata portuguesa, contraste 
Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal-49). 
24x29cm 
506g

A Portuguese silver basket. 
Porto assay mark (1938-1984)

€200 - 300

133
Salva
Em prata portuguesa, com bordo 
entrançado. 
Contraste Javali do Porto
(1887-1937) (Vidal-73). 
Dim.:28cm 
412g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver salver, twisted rim. 
Porto assay mark (1887-1937).

€140 - 180

134
Fruteira 
Em prata portuguesa. Contraste Águia 
do Porto (1938-1984) (Vidal-49). 
Dim.:28cm 
308g

A Portuguese silver fruit bowl. 
Porto assay mark (1938-1984).

€120 - 170
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135
Cesto para pão
Em prata portuguesa, com decoração 
vazada. Contraste Águia do Porto
(1938-1984) (Vidal-49), 
inscrição no fundo.                                                                                               
(Defeitos) 
21x27cm 
526g

A Portuguese silver basket, pierced 
decoration. Porto assay mark (1938-
1984), inscribed. Defects.
€250 - 350

136
Serviço de chá e de café

Em prata portuguesa, composto por bandeja, 
bule, cafeteira, açucareiro e leiteira. Contraste 

Javali do Porto (1887-1937) (Vidal-73). 
Alt.:19cm (cafeteira)
51x26cm (bandeja) 

1962g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver 
coffee and tea set, comprising: a tray, tea-pot, 

a coffee-pot, a sugar bowl and a milk jug. Porto 
assay mark (1887-1937)

€800 - 1.200
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137

138

137
Taça de pingos D.Maria

Em prata portuguesa, marca de ensaiador 
de Lisboa (1810-1822), marca de ourives 
de Bernardo José Rodrigues (1809-1822), 

duplamente remarcada com
 “Cabeça de velho” (M.A.-L36 e L151). 

Diam: 8cm 
291g

A D. Maria Portuguese silver bowl.
Lisbon assay mark (1810-1822), Bernando 
José Rodrigues maker’s mark (1809-1822) 

and twice stamped “Cabeça de Velho” mark.

€300 - 400

138
Seis lavabos 

Em prata portuguesa, contraste
 Águia do Porto (1938-1984) (Vidal-65) 

Diam.: 9 cm 
370g

A Portuguese silver set of hand-wash bowls 
for six. Porto assay mark (1938-1984).

€200 - 250

139
Salva
Em prata portuguesa, contraste 
Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal-49). 
(Ligeira amolgadela) 
Diam.: 26cm 
278g

A Portuguese silver salver. 
Porto assay mark (1938-1984). 
Minor bruise.
€100 - 120

140
Salva
Em prata portuguesa, contraste 
Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal-49). 
Diam.: 26.5cm 
207g

A Portuguese silver salver. 
Porto assay mark (1938-1984).
€80 - 120

141
Salva
Em prata portuguesa, contraste 
Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal-49). 
Diam.: 25cm 
172g

A Portuguese silver salver. 
Porto assay mark (1938-1984).
€100 - 150

143
Cinzeiro “Armas de Portugal”
Em prata portuguesa, contraste Javali 
do Porto (1887-1937) (Vidal-83). 
(Faltas) 
12x13cm 
34g

A Portuguese silver ash-tray with the 
Portuguese coat of arms. 
Porto assay mark (1887-1937). Losses

€40 - 60

142
Cinzeiro “Armas de Portugal”
Em prata portuguesa, contraste Águia do 
Porto (1938-1984) (Vidal-49). 
17x15cm 
106g

A Portuguese silver ash-tray with the 
Portuguese coat of arms. 
Porto assay mark (1938-1984).

€40 - 60
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146

145

147

144
Caixa para cigarros
Em prata portuguesa 
Interior em madeira, contraste 
do Porto (pós-1985) (Vidal – 41). 
6x24x19cm 
1183 g

A Portuguese silver cigarette 
box, wood interior. Porto assay 
mark (after 1985)

€500 - 800

145
Caixa para cigarros
Em prata portuguesa, 
contraste Águia de Lisboa 
(1938-1984) (Vidal-48), 
interior com madeira. 
(Defeitos) 
3.5x15x10cm 
368g

A Portuguese silver 
cigarette box, wood 
interior. Lisbon assay mark 
(1938-1984). Defects.

€100 - 150

146
Caixa para cigarros
Em prata portuguesa, com 
interior em madeira. 
Contraste Águia de Lisboa 
(1938-1984) (Vidal-48). 
15x9.5cm 
383g

A Portuguese silver 
cigarette box, wood 
interior. Lisbon assay mark 
(1938-1984).

€150 - 200

147
Caixa para cigarros
Em prata portuguesa, com 
interior em madeira.  
Contraste Águia de Lisboa 
(1938-1984) (Vidal-48). 
Tampa com inscrição. 
16x11cm 
451g

A Portuguese silver cigarette 
box, wood interior. Lisbon 
assay mark (1938-1984). 
Inscribed cover

€200 - 300

148
Bomboniére em prata 
portuguesa
Contraste Águia do Porto 
(1938-1984), marca de 
ourivesaria José Rosas 
(Vidal-49). 
3.5x12cm 
131g

A Portuguese silver 
bomboniére, José Rosas. 
Porto assay mark (1938-1984) 
and José Rosas maker’s mark.

€40 - 60

149
Tesoura de Morrões
Em prata inglesa 
monogramada. 
Marca da cidade de 
Londres (1791-1792), 
marca de ourives WA. 
16.5cm 
97.g

A George III English silver 
scissor snuffer. 
London assay mark 
(1791-1792) and WA 
maker’s mark.

€100 - 150

150
Salva de pequenas dimensões
Em prata portuguesa, contraste Javali do 
Porto (1887-1938), marca de ourives de 
José Joaquim Monteiro (Vidal-73 e 1941). 
Diam.:16cm 
92g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver salver. Porto assay mark (1887-1938) 
and José Joaquim Monteiro maker’s mark.

€200 - 250
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151
Santo Bispo

Escultura em prata de baixo teor, 
cravejada com vidros coloridos. 

Marcas fantasistas. 
Europa, Séc. XX 

(Faltas) 
Alt.:17.5cm 
Peso:231g

A 20th century silver (poor alloy) 
sculpture, set with paste. 

Fancy marks. Losses

€100 - 150

152
Salva de três pés
Em prata portuguesa, com 
bordo vazado. 
Contraste Javali do Porto 
(1887-1937) (Vidal-73). 
Dim.:29cm 
391g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver salver, 
pierced rim, on three feet. 
Porto assay mark (1887-1937).

€130 - 180

153
Salva Estilo D.João V
Em prata portuguesa, contraste 
Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal-49), inscrição. 
207g 
Diam.:27cm

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

€80 - 120

154
Salva
Em prata portuguesa, com bordo 
decorado “Malmequeres”. Contraste 
Javali do Porto (1887-1937) (Vidal-73). 
Dim.:27cm 
321g

A late 19th, early 20th Portuguese silves 
salver, rim decorated with marigolds. 
Porto assay mark (1887-1937).

€140 - 180



78

155
Faqueiro para seis pessoas
Em prata portuguesa, composto por 7 
colheres de sopa, talher de carne, de 
peixe e de sobremesa, colheres de chá 
e 5 de café. Contraste Águia do Porto 
(1938-1984) (Vidal-65), alguns talheres 
anteriores. Séc. XIX/XX 
(Falta uma colher de café) 
3137g

A Portuguese silver tableware service of 
flatware for six, comprising: 7 soup spoons, 
6 table forks and knifes, 6 fish forks and 
knifes, 9 dessert forks, knifes and spoons, 6 
tea and 5 coffee spoons. 
Porto assay mark (1938-1984), some of 
earlier date. One coffee spoon missing.

€800 - 1.200
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157

158

159

160

156
Bandeja rectangular e doze copos de vodka

Em prata e prata dourada francesa, decoração 
guilhochada, marca da cidade de Paris. 

22x17cm (bandeja) 
Alt.:4cm (copo) 

626g

A French silver and vermeil vodka set comprising: 
a tray and 12 goblets. Guilloché decorated.

Paris hallmark.
€200 - 250

157
Taça de três pés e pega
Em prata austríaca, marca de ensaio de 
(1821), marca de ourives de Prandtenur. 
Diam.: 12cm 
338g

An Austrian silver bowl with three feet 
and handle.
Assay mark of 1821 and Prandtenur 
maker’s mark.
€130 - 180

158
Taça com pegas
Em prata portuguesa, marcada. 
Séc. XIX/XX 
4x17x11cm 
109g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver bowl. Marked.
€40 - 60

159
Seis suportes de talher
Em prata portuguesa, contraste Javali do 
Porto (1887-1937) (Vidal-73). 
Comp.:8.5cm 
198g

A Portuguese silver set of six cutlery rest. 
Porto assay mark (1887-1937).

€70 - 120

160
Seis copos
Em prata portuguesa, e um em metal 
com contrastes diversos. Séc. XIX/XX 
(Pequenos defeitos) 
Alt.:7cm (o maior) 
200g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver set of six beakers, 
plus one metal beaker. Minor defects.

€60 - 90
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162
 Tabuleiro 
Em casquinha francesa. 
Marca de fabricante Christofle. 
71x47cm

A Christofle tray.
€300 - 400

161
Par de cabeças de carneiro
Aplicações de parede em bronze 
dourado. 
Alt.:20cm

A pair of gilt bronze sculptures 
casted as ram heads.
€150 - 200
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163
Meninos músicos
Par de esculturas em biscuit, com 
peanhas em madeira pintada. 
Trabalho europeu do Séc. XIX 
Alt. total: 45cm 
Alt. meninos: 31cm

A pair of 19th century biscuit sculptures 
of musician putti, painted pedestals.
€2.000 - 3.000
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164
Par de Jarras
Em vidro opaline rosa, com dourados.  
Francesas do Séc. XIX 
Alt.:40cm

A pair of 19th century French opaline pink 
vases, accented with gilt decoration.

€1.000 - 1.500

83

165
Irénée Rochard (1906-1984)
Gaivota 
Escultura em bronze patinado com base 
em pedra mármore. 
Assinada na base 
63x62cm

Seagull. Patinated bronze sculpture with 
marble base. Signed.

€500 - 750
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166
Serviço de Jantar 
Em porcelana de Limoges, decorado a ouro.
1ª metade do Séc. XX

Composto por: 18 pratos rasos, 7 pratos para sopa, 8 pratos 
de fruta, 6 pratos de doce, 1 molheira, 1 terrina redonda
Total:41 peças

A Limoges porcelain dinner service 
1st half of the 20th century, gilt decoration. Comprising: 
18 plates, 7 soup plates, 8 fruit plates, 6 dessert plates, 
1 sauce boat and 1 tureen (41 pieces).

€350 - 500

167
Serviço de Jantar
Em porcelana da Vista Alegre com barra verde e ouro. 
Marca nº 20, (1870-1880) 
Composto por: 16 pratos rasos, 12 pratos para soupa, 9 pratos para sobremesa, 12 
pratos para doce, 2 molheiras redondas com tampa, 2 pratos cobertos, 2 fruteiros de 
pé, 2 azeitoneiras, 1 pequena terrina com prato, 6 travessas de diferentes tamanhos. 
Total de 64 peças

A Vista Alegre dinner service, 1870-1880. Green and gilt rim. Mark nr. 20 (1870-1880). 
Comprising: 16 dinner plates, 12 soup plates, 9 fruit plates, 12 dessert plates, 2 round 
tureens and covers, 2 entrée dishes, 2 comports, 2 olive dishes, 1 small tureen and dish, 
and 6 dishes of graduated size . 64 pieces.

€300 - 500
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168
Par de Urnas
Em porcelana tenra inglesa de Derby do Séc. XIX 
Decoração dourada e policromada com flores e grinaldas. 
Marcas na base 
(Restauro na pega de uma das urnas) 
Alt.:32.5cm

A pair of 19th century Derby stoneware urns. Gilt and 
polychrome decoration depicting flowers and garlands. 
Marked at the bottom. Restoration to one handle.

€500 - 600
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169
Terrina oval com tampa
Em porcelana Haviland-Limoges 
(1894-1931), decorada a ouro, 
com armas de Sousa Carvalho 
e Perdigão, Conde de Ervideira. 
Comp.:34cm

An Haviland-Limoges (1894-
1931) porcelain dish and cover, 
gilt decorated with Conde da 
Ervideira coat of arms.

€500 - 800

170
Fruteira 
Em porcelana Haviland-Limoges 
(1894-1931), decorada a ouro, 
com armas de Sousa Carvalho 
e Perdigão, Conde de Ervideira. 
Diam.:25cm

An Haviland-Limoges (1894-
1931) porcelain fruit bowl, gilt 
decorated with Conde da 
Ervideira coat of arms.

€300 - 500

171
Par de azeitoneiras
Em porcelana Haviland-Limoges 
(1894-1931), decoradas a ouro, 
com armas de Sousa Carvalho 
e Perdigão, Conde de Ervideira. 
Comp.:22cm

A pair of Haviland-Limoges 
(1894-1931) porcelain olive 
dishes, gilt decorated with 
Conde da Ervideira coat of 
arms.

€150 - 200

172
Travessa funda
Em porcelana Haviland-
Limoges (1894-1931), decorada 
a ouro, com armas de Sousa 
Carvalho e Perdigão, Conde de 
Ervideira. 
Comp.:42cm

An Haviland-Limoges (1894-
1931) porcelain dish, gilt 
decorated with Conde da 
Ervideira coat of arms.

€200 - 300

173
Travessa peixeira
Em porcelana Haviland-Limoges 
(1894-1931), decorada a ouro, 
com armas de Sousa Carvalho 
e Perdigão, Conde de Ervideira. 
Comp.:47cm

An Haviland-Limoges (1894-
1931) porcelain fish dish, gilt 
decorated with Conde da 
Ervideira coat of arms.

€300 - 500

174
Tabuleiro de aba recortado

Em madeira lacada, decorado 
com chinoiseries a ouro. 

Comp.:54cm

A Chinese lacquer and gilt 
scalloped tray.

€200 - 300

169

170 171

172

173
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175
Par de Jarras
Em porcelana do Japão Satsuma, 
adaptadas a candeeiros. 
Séc. XX

A pair of japanese Satsuma vases, 
fitted as lamp. 20th century.

€300 - 400

176
Par de potes

Em porcelana do Japão, 
pintados e dourados. 

Decorados com pavões e flores. 
Alt.:47cm

A pair of japanese porcelain 
baluster vases. Gilt and painted 
decoration with peacocks and 

flowers.

€180 - 220
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178
Dois potes em grés 
China, Séc. XIX/XX 

Alt.:15cm

Two late 19th, early 20th century 
Chinese stoneware vases.

€80 - 120

179
Par de Cães de Foo 
Em bronze dourado. Japão 
Alt.:12cm

A pair of japanese ormolu lions.
€100 - 150

177
Par de potes
Em porcelana da china, decoradas a azul 
e branco com flores e caracteres Chineses. 
Alt.:20cm

A pair of Chinese export porcelain vases, 
blue undeglaze decoration.
€100-150
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180
Par de estribos
Em madeira revestida a laca com incrustação 
de Madrepérola e interior a laca vermelha. 
Japão, finais período Monoyama (1573-1615),
início período Edo (1615-1868).                                                        
(Pequenas faltas e restauros) 
27x32x14cm

A pair of early 17th century Japanese mother-
of-pearl inlaid and red-lacquered stirrups. 
Late Momoyama periodo (1573-1615), early 
Edo period. (1615-1868). Small flaws and 
restorations
€2.000 - 3.000



90

181
Par de vasos Canudos
Em porcelana do Japão com decoração Imari 
azul e dourado. 
(um com cabelos no fundo) 
Alt.:62cm

A pair of japanese porcelain beaker vases, Imari 
decoration. One with hairlines at the bottom.

€300 - 400

182
Travessa Octogonal
Em porcelana da China, Companhia das Índias.  
Decorada a azul e branco com motivos florais. 
Período Qianlong. 
(Pequenas esbeiçadelas no bordo) 
Comp.:37.5cm

A Quianlong Chinese export porcelain octogonal 
dish. Blue underglaze decoration depicting floral 
motifs. Minor chips at the rim.

€250 - 350

183
Travessa Octogonal 
Em porcelana da China, Companhia das Índias. 
Decorada a azul e branco com pagodes e 
paisagem fluvial. 
Período Qianlong 
Comp.:37cm

A Quianlong Chinese export porcelain 
octogonal dish. Blue underglaze decoration 
depicting riverscape.

€250 - 350
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184
Prato grande Recortado

Em porcelana da China, decorado a azul e branco. 
Período Qianlong 

(Pequenos restauros) 
Diam.:35cm

A Quianlong Chinese export large dish, scalloped rim, 
blue underglaze decoration. Minor restoration.

€500 - 800

186
Prato Rechaud

Em porcelana da China, Companhia das Índias. 
Decorada a azul com motivos florais. 

Período Qianlong 
Diam.:23.5cm

A Quianlong Chinese export porcelain plate 
warmer. Blue underglaze decoration depicting 

floral motifs.

€250 - 350

185
Travessa funda Octogonal
Em porcelana da China,Cantão. 
Decorada a azul e branco, com 
pagodes e paisagem floral.                                           
Período Jianqing. 
Comp.:29cm

A Chinese export porcelain octogonal 
dish. Blue underglaze decoration 
depicting landscape. Jianqing period.

€100 - 150
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187
Prato 
Em porcelana da China, decorado 
a azul e branco. 
Séc. XVIII 
Diam.:26.5cm

An 18th century Chinese export dish, 
blue underglaze decoration.

€400 - 600

188
Prato Armoreado
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias. 
Decoração policromada, dita 
“Mandarim Antigo”, comemorativo do 
quarto centenário do descobrimento do 
caminho marítimo para a Índia (1898). 
Período Tzu Hi (1875-1908) 
(Cabelo) 
Diam.:25cm

A Tzu Hi (1875-1908) Chinese export 
armorial dish. Polychrome decoration 
celebrating the 4th centenary of the 
discovery of the maritime route to India 
in 1498. (1898). Hairline

€100 - 150

189
Prato Armoreado
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias. 
Decoração policromada, dita 
“Mandarim Antigo”, comemorativo do 
quarto centenário do descobrimento 
do caminho marítimo para a Índia 
(1898). 
Período Tzu Hi (1875-1908) 
Diam.:25cm

A Tzu Hi (1875-1908) Chinese export 
armorial dish. Polychrome decoration 
celebrating the 4th centenary of the 
discovery of the maritime route to India 
in 1498. (1898).

€150 - 200

190
Prato Armoreado
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias. 
Decoração policromada, dita 
“Mandarim Antigo”, comemorativo do 
quarto centenário do descobrimento do 
caminho marítimo para a Índia (1898). 
Período Tzu Hi (1875-1908) 
(Restauros) 
Diam.:25cm

A Tzu Hi (1875-1908) Chinese export 
armorial dish. Polychrome decoration 
celebrating the 4th centenary of the 
discovery of the maritime route to India 
in 1498. (1898). Restoration

€100 - 150
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191
Taça

Em porcelana da China, 
Companhia das Índias. 
Com decoração Imari. 

(Pequenas esbeiçadelas) 
Diam.:15cm

A Chinese export Imari bowl. 
Minor chips.

€40 - 60

192
Taça
Em porcelana da China, Companhia das Índias. 
Com esmaltes da Família Rosa, com figuras orientais, 
representando cenas do quotidiano Chinês. 
Período Qianlong 
(Pequena esbeiçadela na base) 
Diam.:23.5cm

A Quianlong Chinese export porcelain bowl. Famille 
rose decoration depicting Chinese quotidian scenes. 
Minor chip at the base.

€400 - 600
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193
Par de grandes cestos redondos
Em porcelana da China, Companhia das Índias. 
Decoração com ricos esmaltes em tons turquesa, 
rouge de fer e da Família Rosa. Ao centro, uma 
vista de jardim. Aba vazada. 
Reinado Qianlong 
(Pequenas esbeiçadelas) 
Diam.:27cm

A large pair of Quianlong Chinese export 
porcelain pierced baskets. Profusely decorated 
with turquoise, rouge de fér and famille rose 
enamels, garden view at the center. Minor chips.
€5.000 - 6.000

95
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194
Prato
Em porcelana da China, Companhia das Índias. 
Com esmaltes da Família Rosa, e decoração ocidental. 
Período Qianlong 
(Esbeiçadela na aba e desgastes na decoração)

Diam.:20.3cm

A Quianlong Chinese export plate, famille rose 
decoration depicting ocidental motifs. Chip to the rim 
and wear to the enamels.

€300 - 400

195
Par de Pratos
Em porcelana da China, Companhia das Índias. 
Decoração da Família Rosa, com motivos florais. 
Período Qianlong 
Diam.:22.5cm

A pair of Quianlong Chinese export plates, famille 
rose decoration depicting floral motifs.

€300 - 400

197
Prato grande

Em porcelana da China, 
Companhia das Índias. 

Decoração floral em tons de 
dourado, Imari e esmaltes verdes. 

Período Qianlong 
(Restaurado) 
Diam.:39cm

A Quianlong Chinese export large 
dish, Imari and green enamel 

decoration. Restoration.

€400 - 600
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196
Par de Pratos
Em porcelana da China, Companhia das Índias. 
Decoração da Família Rosa, com motivos florais. 
Período Qianlong 
Diam.:22.5cm

A pair of Quianlong Chinese export plates, famille 
rose decoration depicting floral motifs.

€300 - 400

198
Prato recortado
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Circa 1765, decorado com patos, pássaros e flores. 
Período Qianlong

(desgastes) 
Diam.:32.5cm

A Chinese export dish, Quianlong Period circa 1765. 
Polychrome decoration depicting ducks, birds and 
flowers, scalloped rim. Wear to the polychromy.

€300 - 400

199
Prato Grande
Em porcelana da China, Companhia das Índias. 
Decoração policromada da Família Rosa, representando 
vaso e flores. 
Reinado Qianlong 
(Cabelo em forma de estrela no fundo, e algum desgaste.) 
Diam.:39cm

A Chinese export Quianlong large dish, famille rose 
polychrome decoration depicting vases and flowers. Star 
hairline at the bottom and some wear to the enamels.

€300 - 400
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200
Bacia Redonda

Em Porcelana da China, Companhia das Índias. 
Decoração policromada da Família Rosa, 

representando flores e pássaro. 
Período Qianlong 

(Restaurado) 
Diam.:39.5cm

A Quianlong Chinese export basin, polychrome 
famille rose decoration depicting flowers and bird. 

Restoration.

€500 - 800

201
Prato grande Octogonal
Em porcelana da China, Companhia das Índias. 
Decoração floral da Família Rosa. 
Período Qianlong 
(um cabelo na aba) 
Diam.:37.5cm

A Quianlong Chinese export large octogonal 
dish, polychrome famille rose decoration. 
Hairline to the rim.

€800 - 1.200
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202
Par de pratos recortados
Em porcelana da China, Companhia das Índias. 
Decoração policromada e a ouro com armas europeias. 
Reinado Qianlong (1736-1795) 
(Pequenos defeitos) 
Diam.:23.5cm

A pair of Quianlong Chinese export plates, scalloped 
rim. Polychrome and gilt decoration depicting european 
coat of arms. Minor defects. 
€250 - 350

203
Par de pratos oitavados
Em porcelana da China, Companhia das Índias. 
Decoração policromada e a ouro com armas europeias. 
Reinado Qianlong (1736-1795) 
Diam.:22cm

A pair of Quianlong Chinese export octogonal plates. 
Polychrome and gilt decoration depicting european 
coat of arms.
€250 - 350

204
Terrina com tampa redonda
Em porcelana da China, Companhia das Índias. 
Decoração policromada com armas europeias. 
Reinado Qianlong (1736-1795) 
(Restauro numa das pegas) 
Diam.:23cm

A Quianlong Chinese export round tureen and 
cover. Polychrome decoration depicting european 
coat of arms. Restoration to one handle.
€2.500 - 3.500
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205
Prato de grandes dimensões

Em porcelana da China, Companhia das Índias. 
Decoração policromada com armas de Sampaio e Melo. 

Francisco José de Sampaio Melo e Castro. 
Dinastia Qing, Reinado Kangxi (c.1720) 

(Pequeno restauro na aba) 
Diam.:48cm 

Bibliografia: Nuno de Castro, “A porcelana Chinesa e os 
brasões do Império”, pág.65.

A Kangxi Chinese export porcelain large dish, Sampaio e 
Melo service, ca. 1720. Polychrome decoration depicting the 

Francisco José de Sampaio Melo e Castro’s coat of arms. 
Minor restoration at the rim. Bibliography: “A porcelana 

chinesa e os brasões do Império”, page 65.
€10.000 - 15.000
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206
Par de canudos
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias.
Decoração policromada 
com flores. 
Período Qianlong 
Alt.:24cm

A pair of Quianlong Chinese 
export porcelain beaker 
vases. Floral polychrome 
decoration.
€600 - 900

207
Par de pratos cobertos
Em porcelana da China, Mandarim antigo, 
decorados com flores e borboletas. 
Comp.:26cm

A pair of 19th century Chinese export entreé 
dishes, polychrome decoration with flowers 
and butterflies.
€300 - 500
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209
Contador Oriental do Séc. XVI/XVII
Em madeira revestida a laca negra 
com pinturas a ouro. 
(Faltas)
48x27x40cm 
A late 16th, early 17th century black 
lacquered and gilt oriental cabinet. 
Losses.

€5.000 - 7.000

208
Cão
Escultura em madeira pintada. 
Trabalho indiano do Séc. XX 
Comp.:70cm

An indian carved and painted wood 
sculpture of a dog, 20th century.

€500 - 800
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210
Contador Português Renascentista do Séc. XVI
Em zimbro, com decoração esgrafitada representando 
animais fantásticos. 
(Falta da tampa de abater, restauros e pequenas faltas) 
113x43x63cm

A 16th century juniper Portuguese renaissance cabinet. 
Incised decoration depicting fantastic animals. 
Missing the front cover, restorations and minor losses.

€4.000 - 6.000

105

211
Trempe de contador Indo-português do Séc. XVII
Em Teca e Ébano, com tachas em metal e ferragens 
em bronze. Com duas gavetinhas. 
(Pequenas faltas e defeitos) 
87x49x78cm

A 17th century Indo-potuguese teak and ebony 
cabinet stand, metal tacks and bronze mounts. 
Two small drawers. Minor losses and defects.

€3.000 - 4.000
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212
Raro Contador Português-Açores, Séc. XVI
Renascentista, com tampa de abater, decoração embutida em 
Cedro das Ilhas, Sanguinho, Teixo e outras madeiras, representando 
flores e pássaros. Ferragens originais em ferro. 
(Pequenas falhas e defeitos)
118x50x109cm

Conhecem-se poucos exemplares similares. O há mais tempo 
conhecido foi publicado por Percy MacQuoid em 1904, onde o 
identifica como “Elizabethan” e era propriedade de Sir George 
Donaldson (actualmente numa colecção portuguesa). 
Está descrito da seguinte maneira: “The writing-cabinet is an example 
of early marqueterie made in this country by an exceptionally 
talented craftsman, working out the advantages he had received from 
association with foreigners and their methods; the small and rather 
fanciful detail of the inlay, which is additionally decorated with painted 
lines, suggests a period between 1550 and 1560. It is probable that in 
this instance the inspiration was Spanish, and that its prototype came 
over in connection with Philip.”

Este tipo de mobiliário Açoriano foi devidamente estudado e 
identificado por José J.G. Jordão Felgueiras em artigo intitulado: “O 
desconhecido Mobiliário Açoreano do Século de Ouro.  A propósito 
do despropósito Contador de Argote”, na revista Mvsev, publicação 
do Círculo Dr. José de Figueiredo, IV Série, Nº11, Porto, 2002, p.77-79, 
como separata.Neste estudo publicou-se um outro exemplar de 
morfologia similar na página 98.

An extremely rare 16th century Portuguese cabinet – Azores. 
Renaissance, fall-front. Azorean cedar, rhamnus glandulosa 
(sanguinho), taxus baccata (teixo) and other woods inlaid decoration 
depicting birds and flowers. Original iron mounts. Minor losses and 
defects.

Note: Very few similar examples are known. Percy MacQuoid was the 
first publishing about a similar piece identifying it as “Elizabethan”, at 
the time was the property of Sir George Donaldson (today is part of a 
Portuguese private collection). 
MacQuoid describes the cabinet with the following words:  “The 
writing-cabinet is an example of early marqueterie made in this 
country by an exceptionally talented craftsman, working out the 
advantages he had received from association with foreigners and 
their methods; the small and rather fanciful detail of the inlay, which is 
additionally decorated with painted lines, suggests a period between 
1550 and 1560. It is probable that in this instance the inspiration was 
Spanish, and that its prototype came over in connection with Philip.” 
These type of Azorean furniture was properly studied and identified by 
José J. G. Jordão Felgueiras at his article “O Desconheçido Mobiliário 
Açoreano do Século de Ouro. A propósito do despropósito Contador 
de Argote” in Revista Mvsev, Círculo Dr. José de Figueiredo, IV Série, 
Nº11, Porto, 2002, p.77-79. Page 98 reproduces another similar piece. 

€80.000 - 120.000

109



110 111

214
Cadeira de piano Victoriana

Em Mogno, com assento circular 
giratório e perna central com três pés. 

Séc. XIX

A victorian mahogany music stool, 
swivel seat, 19th century.

€200 - 300

213
Piano de mesa Inglês (Pianoforte)
Em Mogno, folheado a pau-rosa. 
Marca de fabricante Collard and Collard
(nº de série-11051). 
Princípio do Séc. XIX 
192x85x93cm

An early 19th century English pianoforte. 
Kingwood veneered mahogany. Collard and 
Collard maker’s mark (serial nr. 11051).

€3.500 - 5.000
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215
Mesa de jogo Romântica

Em Murta, de pé central. 
Portuguesa, Séc. XIX 

87x44x79cm

A 19th century Portuguese 
myrtlewood card table.

€800 - 1.200

216
Armário Françês
Em cerejeira e outras madeiras. 
Estilo Provençal do Séc. XIX 
206x48x102cm

A 19th century French provençal 
cherrywood cabinet.

€600 - 800

113

217
Cómoda papeleira Estilo Guilherme IV
Com alçado, facheada a pau-santo. 
Cimalha ligeiramente saliente e recortada. 
Corpo superior com duas portas, com 
prateleiras no interior, e corpo inferior com 
tampo de rebater, com duas gavetas 
e dois gavetões. Tampo da secretária 
forrado a pele verde. 
Inglesa, Séc. XIX 
130x62x250cm

A 19th century English William IV style 
bureau cabinet. Brasilian rosewood 
veneered, serpentine domed top, the 
upper section with a pair of doors 
enclosing shelving interior. The lower 
section with a fall-front opening, two short 
and two long drawers.

€2.500 - 3.500
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218
Lustre com doze lumes
Em vidro e cristal, com armação em metal 
dourado. 
Diam.:70cm 
Alt.:115cm

A twelve light cut-glass chandelier, gilt 
metal structure.

€300-400

219
Pequena mesa de Jogo meia-lua
Em mogno, com filete em Espinheiro. 
(Tampo com defeitos) 
83x42x74cm

A mahogany and thornbush card table, 
semi circular top. Defects to the top.

€400-600

115

221
Canapé Romântico 

Em Pau-santo, com assento, costas e 
laterais em palhinha. 

214x68x97cm

A romantic rosewood canapé, caned 
seat, back and sides.

€1.500-2.500

220
Par de placas de Altar D.Maria
Em madeira pintada e dourada a 
ouro fino, representando grinaldas 
com flores e folhagem. 
66x46.5cm

A pair of D.Maria (1777-1816) altar 
plaques, polychrome and gilt 
decoration depicting garlands.

€300-400



116

222
Trave de Igreja
Em madeira de Teca entalhada, 
representando figuras aladas, pássaros 
e motivos vegetalistas. Com restos de 
policromia. 
Trabalho Indo-português do Séc. XVIII 
557x13x23cm 
Proveniência: Igreja de São Tomé e 
Príncipe

São Tomé and Príncipe’s church teak 
beam. 18th century Indo-Portuguese 
carved teak representing winged 
figures, birds and floral motifs. Traces of 
polychromy.

€1.500 - 2.000

223 
Mesa Romântica

Em Vinhático, de abas redondas com 
seis pernas torneadas. 

Trabalho Português do Séc. XIX 
107x54.5x77cm (fechada)

A 19th century Portuguese romantic 
brasilian mahogany table.

€400 - 600

224
Cadeira de braços (Knole chair)
Inglesa do Séc. XIX 
Forrada a veludo bordeaux 
63x67x97cm

A 19th century English knole chair, red 
velvet upholstery.

€250 - 300

117

225
Talha

Em madeira com indícios de policromia, 
representando Anjo. 

Trabalho Indo-português do Séc. XVIII 
26x71cm

An  18th century Indo-Portuguese 
fragment of an angel. Carved wood, 

traces of ploychromy.

€400 - 600

226
Mesa de centro Estilo D.João V
Em pau-santo, de tampo 
recortado, com saias e travessas 
entalhadas. 
184x187x85cm

A D. João V (1707-1750) style 
brasilian rosewood center table. 
Serpentine outline top, carved frize 
and stretcher. 

€1.500 - 2.000
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228
Oratório 
Em Mogno, com interior 
forrado a tecido bordeaux 
adamascado. 
(Faltas) 
95x35x122cm

A mahogany oratory, interior 
lined in red damask.

€300 - 400

227
Armário rústico 
Em cerejeira, ao gosto Françês. 
100x50x206cm

A French provençal taste cherry wood 
cabinet.

€700 - 900

119

230
Cama bateau Louis Philippe
Em Murta com embutidos em Espinheiro. 
Francesa, Séc. XIX 
151x210x133cm

A 19th century Louis Phillipe myrtlewood 
bateau bed. French.

€1.500 - 2.000

229
Mesa de Jogo
Em Murta, com coluna central e quatro 
pés com ponteiras, em bronze dourado. 
Portuguesa do Séc. XIX 
86x44x76cm

A 19th century Portuguese myrtlewood 
card table. Central column and four feet 
with gilt bronze nozzles.

€600 - 900
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231
Espelho Veneziano
Com moldura gravada e decorada 
com flores. 
83x116cm

A venetian mirror with engraved 
frame.

€300 - 400

232
Escrivaninha de Senhora Estilo Boulle

Em marcheteria de madeira ebanizada, 
com aplicações em bronze dourado. 

(Defeitos) 
74x50x92cm

A Boulle style lady’s writting secretary , 
ebonized wood, accented with gilt bronze 

applications. Defects.

€400 - 600

121

234
 A Armário Francês Napoleão III

Lacado a negro com facheadas a raiz de Nogueira e 
Pau-cetim. Na parte central uma porta e nas laterais 

duas portas com vidros abaulados.
Placas em porcelana e aplicações em metal amarelo.

148x38x107cm

Napoleon III black lacquer, burr-walnut and satinwood 
cabinet.Central door and side glazed doors. Porcelain 

and gilt metal mounts.

€2.500 - 3.500

233
Relógio de parede Napoleão III
Com caixa em madeira lacada a negro, 
mostrador em alabastro madrepérola e 
esmalte. 
(Defeitos. Manifesto a necessitar de 
revisão) 
63x50cm

A Napoleon III black lacquer, alabaster, 
mother-of-pearl and enamel wall 
clock. Defects and clearly in need of 
maintenance.

€500 - 800
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235
Par de cadeiras tamboretes
Em Pau-santo torneado, com assentos e 
costas em couro lavrado com pregaria. 
Portuguesas ao gosto do Séc. XVIII.

A pair of portuguese stool chairs in the 
18th century manner. Carved rosewood, 
engraved leather seats and backs.

€350 - 550”

236
Coluna oitavada
Em Teca, com aplicações em osso 
formando desenhos geométricos e florais. 
Trabalho do Norte de África. 
38x38x111cm

A octogonal teak column, inlaid 
geometric and floral decoration. North 
african work. 

€400 - 600

237
Mesa Estilo Império

De tampo redondo e pé central em
 Pau-santo com pés de garra. 

Trabalho do Séc. XIX 
110x73cm

A 19th century Empire style brasilian rosewood 
table, central support on claw feet.

€300 - 400

123

238
Tapete Oriental

Em seda, de desenho floral em rosa, 
bordeaux e beije. 

205x132cm

An oriental carpet, silk. Pink, red and 
beige floral decoration.

€600 - 800
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239
Par de cadeirões de braços
Em pau-santo, com fundos e costas em 
couro gravado. Brazão ao centro. Séc. XVIII

An 18th century pair of carved brasilian 
rosewood fauteils. Engraved leather seats 
and backs depicting coat of arms. 

€800 - 1.200

125

240
Mesa de encostar D. José 
De grandes dimensões, em Castanho, 
com entalhamentos, ferragens em bronze 
e duas gavetas. 
Trabalho Português do Séc. XVIII 
144x84x80cm

A large D.José (1750-1777) carved 
chestnut side table, two drawers and 
bronze mounts. Portugal, 18th century.

€8.000 - 12.000



126

241
Mesa de Jogo Inglesa, Séc. XVIII

Em madeira lacada a negro, decorada 
com chinoiseries.

(Desgaste no dourado, faltas e defeitos). 
95x47x73cm

An 18th century English black and gilt 
lacquered card table. Wear to the gold, 

losses and defects.

€2.200 - 3.200

127

242
Conjunto de quatro cadeiras 
Holandesas
Em Pau-cetim e Buxo, com mascarões 
e flores. 
Assentos forrados a veludo beje. 
Séc. XVIII

A set of four 18th century satinwood 
and boxwood dutch chairs, decoration 
depicting masks and flowers. Beige 
upholstery.

€2.000 - 3.000
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244
Tapete de Arraiolos
Bordado a fio de lã em ponto grosso, em 
tons de azul, amarelo, verde e castanho. 
Decorado com motivos vegetalistas e 
geométricos. 
(Defeitos) 
393x303cm

An Arraiolos carpet, wool. Blue, yellow, 
green and brown geometric and floral 
decoration. Defects

€300 - 400

243
Tapete oriental estilo Bokhara
Em lã e algodão, com desenho 
geométrico em tons bordeaux, beije e 
preto.  
322x206 cm

An oriental carpet in the Bokhara manner, 
wool and cotton. Red, beige and black 
geometric decoration.

€600 - 900

129

245
Pastor com rebanho e cão
Painel composto por 42 azulejos 
Portugueses do Séc. XVIII  
Decoração azul com moldura em barra 
de elementos vegetalistas estilizados. 
(Pequenas faltas, restauros e defeitos) 
89x103cm

Shepherd with flock and dog. An 18th 
century Portuguese 42 tiles panel. Blue 
underglaze decoration. Minor losses, 
restorations and defects

€800 - 1.200
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246
Jorge Colaço (1868-1942)

“Minho” 
Painel composto por setenta e dois 

azulejos. Fragmento de conjunto de 
painéis com representações de cenas 

típicas portuguesas. 
Assinado 

(Restauros) 
62x284cm

A 72 tile panel. Originally part of a tile 
panel set depicting traditional Portuguese 

scenes. Signed. Restoration. 

€800 - 1.200

248
Jorge Colaço (1868-1942) 

“Ribatejo” 
Painel composto por cinquenta e dois 

azulejos. Fragmento de conjunto de 
paineis com representações de cenas 

típicas portuguesas. 
Assinado 

(Restauros) 
62x200cm

A 52 tile panel. Originally part of a 
tile panel set depicting traditional 

Portuguese scenes. Signed. 
Restoration. 

€800 - 1.200

131

249
Jorge Colaço (1868-1942) 

“Nazaré” 
Painel composto por trinta e seis 

azulejos. Fragmento de conjunto de 
painéis com representações de cenas 

típicas portuguesas. 
Assinado 

(A precisar de restauro) 
62x130cm

A 36 tile panel. Originally part of a 
tile panel set depicting traditional 

Portuguese scenes. Signed. In need of 
restoration. 

€600 - 900

247
Jorge Colaço (1868-1942) 
“Vinho do Douro” 
Painel composto por setenta e dois 
azulejos. Fragmento de conjunto de 
painéis com representações de cenas 
típicas portuguesas. 
Assinado 
(Restauros) 
62x284cm

A 72 tile panel. Originally part of a tile 
panel set depicting traditional Portuguese 
scenes. Signed. Restoration. 

€800 - 1.200
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250
Jorge Colaço (1868-1942) 

“Alentejo” 
Painel composto por cinquenta e dois 

azulejos. Fragmento de conjunto de 
paineis com representações de cenas 

típicas portuguesas. 
Assinado 

(Restauros) 
62x200cm

A 52 tile panel. Originally part of a 
tile panel set depicting traditional 

Portuguese scenes. Signed. Restoration. 

€800 - 1.200

251
Jorge Colaço (1868-1942)
“Serra da Estrela”  
Painel composto por vinte e quatro 
azulejos. Fragmento de conjunto 
de paineis com representações de 
cenas típicas portuguesas. 
Assinado 
(Restauros) 
62x93cm

A 24 tile panel. Originally part of a 
tile panel set depicting traditional 
Portuguese scenes. Signed. 
Restoration. 

€400 - 600
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253
Jorge Colaço (1868-1942) 

Friso composto por 12 azulejos. 
62x40cm

A 12 tile panel.

€100 - 150

252
Jorge Colaço (1868-1942)
“Trás os Montes”  
Painel composto por trinta e seis 
azulejos. Fragmento de conjunto 
de paineis com representações de 
cenas típicas portuguesas. 
Assinado 
(Restauros) 
62x130cm

Originally part of a tile panel set 
depicting traditional Portuguese 
scenes. Signed. Restoration. 

€600 - 900
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254
Anjos Teixeira (1880-1935)
Nú Feminino
Escultura em bronze a ceras 
perdidas a verde.
Assinada
45x86cm

Feminine nude.                                                                                     
A lost-wax cast bronze sculpture. 
Signed.

€2.000 - 3.000

135

255
Relógio e par de candelabros
Em bronze d’Arte e mármore preto. 
Franceses do Séc. XIX/XX. 
Alt. candelabros de cinco lumes: 44cm 
(cada) 
Alt. relógio:50cm

A late 19th, early 20th century French 
three-piece clock garniture. Bronze d’arte 
and black marble.

€1.200 - 1.800
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256
Santa de Roca
Escultura em madeira pintada e 
policromada.
Séc. XVIII
Alt.:104cm

An 18th century painted wood 
“Santa de Roca” sculpture of a Saint.
€1.000 - 1.500

137

257
Almofariz Indo-português do Séc. XVI/XVII
Com mão em marfim torneado. 
Alt. Almofariz:17.5cm 
Alt. Mão:25cm 
Nota: Exemplar semelhante na exposição
“A expansão Portuguesa e a Arte do Marfim”, 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 1991. 

A late 16th, early 17th century Indo-
portuguese ivory mortar with pestle. Similar 
piece exhibited at “A Expansão Portuguesa 
e a Arte do Marfim”, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa 1991.
€4.000 -  6.000
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258
Salva
Em prata portuguesa, 
contraste Águia do Porto 
(1938-1984) (Vidal-49) 
Diam.: 31cm 
448g

A Portuguese silver salver. 
Porto assay mark 
(1938-1984).
€250 - 350

259
Salva
Em prata Austro-húngara com 
armas eclesiásticas. 
Marcas do Séc. XIX/XX 
Diam.: 25cm 
559g

A late 19th, early 20th century 
Austro-hungarian silver salver, 
engraved clerical coat of arms. 
Marked. 
€400 - 600

260
Salva
Em prata portuguesa, 
contraste Águia do Porto 
(1938-1984), (Vidal-49). 
Diam.: 21cm 
300g

A Portuguese silver salver. 
Porto assay mark (1938-
1984).
€180 - 250

261
Salva
Em prata portuguesa, contraste 
Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal-49). 
Diam.:31cm 
288g

A Portuguese silver salver. 
Porto assay mark (1938-1984).
€180 - 250

262
Salva
Em prata portuguesa, contraste 
Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal-49). 
Diam.:29cm 
587g

A Portuguese silver salver. 
Porto assay mark (1938-1984).
€300 - 500

139

263
Cesto para pão
Em prata portuguesa, contraste Javali de 
Lisboa (1887-1937), marca de ourives de 
Leitão e Irmão (Vidal-72 e 635). 
30x34cm 
1090g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver basket, Leitão & Irmão. 
Lisbon assay mark (1887-1937) and 
Leitão & Irmão maker’s mark.
€600 - 900
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265
Salva de três pés
Em prata portuguesa, com 
decoração vazada.  
Contraste Javali do Porto
(1887-1937) (Vidal-73). 
Dim.:  20cm 
128g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver salver, pierced 
decoration, on three feet. 
Porto assay mark (1887-1937).
€60 - 90

264
Salva Estilo D.João V
Em prata portuguesa, 
contraste Águia do Porto 
(1938-1984) (Vidal-73). 
Dim.: 20cm 
77g

A Portuguese silver salver in 
the barroque manner. Porto 
assay mark (1938-1984).
€40 - 60

267
Salva
Em prata portuguesa, 
contraste Águia do Porto 
(1938-1984) (Vidal-49). 
Diam.: 23cm 
187g

A Portuguese silver salver. 
Porto assay mark (1938-1984).
€100 - 150

266
Salva 
Em prata portuguesa, 
contraste Águia (1938-1984) 
(Vidal-49). 
Diam.: 26cm 
253g

A portuguese silver salver. 
Assay mark (1938-1984).
€50-75

268
Bandeja de tesoura de morrões 
Romântica
Em prata portuguesa, decoração 
vazada, “bolotas e folhagens”, 
marca do Porto (1877-1881), 
marca de ourives JGTA (1870-1881) 
(M.A.-P68 E P393). 
3.5x26x12cm 
67g

A 19th century Portuguese silver 
scissor snuffer’s tray. Pierced 
decoration depicting acorns and 
floral motifs. Porto assay mark 
(1877-1881) and JGTA maker’s mark 
(1870-1881). 

€100 - 150

269
Tesoura de morrões Romântica
Em prata portuguesa, marca de ensaiador de 
Lisboa (1870-1879) (M.A.-L43). 
Comp.:14cm 
67g

A 19th century Portuguese silver scissor snuffer. 
Lisbon assay mark (1870-1879). 

€80 - 120

270
Tesoura de morrões Neoclássica

Em prata portuguesa, marca de ensaiador do Porto 
(1810-1818), marca de ourives FSC (1810-1836) 

(M.A.-P22 e P280). 
Comp.:14.5cm 

99g

A neoclassic Portuguese silver scissor snuffer. Porto 
assay mark (1810-1818) and FSC maker’s mark (1810-

1836).

€120 - 180

141

271
Par de castiçais
Em prata portuguesa, contraste Águia do 
Porto (1938-1984) (Vidal-49). 
Alt.:29cm 
1348g

A pair of Portuguese silver candlesticks. 
Porto assay marks (1938-1984).
€500 - 800
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272
Nove caixas “conchas” e “frutos secos”
Em prata portuguesa, contrastes diversos. 
Séc. XX 
Comp.:5cm (mexilhão) 
223g

Lot comprising nine Portuguese silver 
boxes chiseled as shells and nuts. 20th 
century. Marked.
€120 - 180

273
Par de Castiçais
Em prata portuguesa, de pequenas 
dimensões, marca de ensaiador de 
Lisboa (1879-1881) (M.A.-L47). 
Alt.:13cm 
588g

A pair of 19th century portuguese 
silver short candlesticks. Lisbon 
assay mark (1879-1881).
€250-350

143

274
Serviço de chá Neoclássico
Em prata portuguesa, com pega em pau-santo 
e decoração gravada “gregas”. Composto por 
bule, açucareiro e taça de pingos. Marca de 
ensaiador de Lisboa (1810-1822), marca de 
ourives de Alexandre Norberto Torres (1812-
1822) (M.A.-L36 e L133). 
(Amolgadelas) 
Alt.:21cm (bule) 
1990 g

A neoclassic Portuguese silver tea set, engraved 
decoration and brasilian rosewood handles, 
comprising: a tea-pot, a sugar bowl and a bowl. 
Lisbon assay mark (1810-1822) and Alexandre 
Norberto Torres maker’s mark (1812-1822). Dents.
€1.500 - 1.800
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275
Cafeteira George II
Em prata Inglesa, com decoração 
cinzelada e repuxada “Conchas e flores”. 
Marca da cidade de Newcastle (1740), 
marca de ourives da mesma época JLN. 
Alt.:25cm 
900g

A George II silver coffee-pot. Casted and 
chiseled decoration depicting flowers 
and shells. Newcastle city mark (1740) 
and JLN maker’s mark. 
€1.200 - 1.800

145

276
Salva de três pés
Em prata portuguesa D.Maria 
Decoração gravada, “Grinaldas e medalhão”, marca de 
ensaiador de Lisboa (1770-1804), marca de ourives de José 
Luís Serra (1770-1813) (M.A.-L32 e L316). 
31cm 
598g

A late 18th, early 19th century Portuguese silver salver. 
Engraved decoration depicting garland and medallion, three 
chiseled feet. Lisbon assay mark (1770-1804) and José Luís 
Serra (1770-1813) maker’s mark.
€800 - 1.200
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277
Faqueiro para seis pessoas
Em prata portuguesa, composto por concha 
de sopa, colher de arroz, talher de trinchar, 
concha de açúcar, 12 colheres de sopa, 12 
facas e 10 garfos de carne, 12 colheres, nove 
facas e 9 facas de sobremesa, 16 colheres 
de chá, alguns talheres com marcas de 
ensaiador do Porto (1877-1881), marca de 
ourives de José Rodrigues Teixeira (1871-1887), 
restantes peças com contraste Javali do Porto 
(1887-1937), Séc. XIX/XX (M.A. - P81 e P418). 
Comp.:32cm (concha de sopa) 
4445g

A 19th century Portuguese silver table service 
of flatware, comprising: a soup server, a server 
spoon, carver, sugar-bowl spoon, 12 soup 
spoons, 12 knifes, 10 forks, 12 dessert spoons, 9 
dessert forks and knifes, 16 tea spoons. Marked, 
various marks.

€1.300 - 1.800
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279
Lavanda e Gomil de Asa perdida
Período D.José

Em prata portuguesa, asa em voluta, decoração 
relvada “Flores, volutas e concheados”. Sem 
marcas, Séc. XVIII 
(Ligeiras amolgadelas) 
Alt.:25cm (gomil)

51x38cm (Lavanda)

An 18th century D.José (1750-1777) Portuguese 
silver ewer and basin. Chiseled rocaille 
decoration.Unmarked. Minor dents.
€10.000 - 12.000 

278
Fruteira Oval

Em prata Astro-Húngara, com decoração gravada 
”flores”, marcada cidade de Viena (1846), 

marca de ourives de M&K.
(Pequenas amolgadelas) 

8x42.5x28cm 
770g

An austro-hungarian oval fruit bowl, 1846. 
Engraved decoration “flowers”. Wien hallmark 

(1846), M&K maker’s mark. Minor dents.
€300-400
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280
Fruteira Oval
Em prata inglesa vazada. Marca da cidade de 
Londres (1906), marca de ourives CSHS. 
14x29x23cm 
863g

An early 20th century English silver fruit bowl. Pierced 
decoration. London city mark (1906) and CSHS 
maker’s mark.
€350 - 500

281
Bule
Em prata portuguesa martelada, com 
pega em pau-santo, contraste Águia 
do Porto (1938-1984) (Vidal-49). 
Alt.:21cm 
1029g

A Portuguese silver tea-pot, brasilian 
rosewood handle. Porto assay mark 
(1938-1984).
€400 - 600

149

282
Chocolateira
Em prata Inglesa, com pega em madeira, 
marca da cidade de Birmingham (1952), 
marca de ourives BC. 
Alt.:17cm 
384g

An English silver chocolate-pot, wood 
handle. Birmingham city mark (1952) 
and BC maker’s mark.
€200 - 300

283
Chocolateira
Em prata Inglesa, com pega em madeira, 
marca da cidade de Birmingham (1952), 
marca de ourives BC. 
Alt.:17cm 
384g

An English silver chocolate-pot, wood 
handle. Birmingham city mark (1952) 
and BC maker’s mark.
€200 - 300
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284
Lavanda e Gomil de Asa perdida
Período D.José

Em prata portuguesa, asa em voluta, decoração brasonada e relevada 
“concheados”, marca de ensaiador do Porto (1792-1803), marca de 
ourives de AD (1768-1804) (M.A.-P16 e P105), remarcados com”Cabeça de 
velho”. Apenas a lavanda tem brasão com gravação posterior. 
Alt.:36cm (Gomil)
53x37cm (Lavanda) 
2837g

An 18th century D.José (1750-1777) Portuguese silver ewer and basin. 
Chiseled rocaille decoration and engraved coat of arms at the basin. Porto 
assay mark (1792-1803) and AD maker’s mark (1768-1804), remarked at the 
19th century. Engraved coat of arms of later date.
€12.000 - 18.000
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285
Pendente “Crucifixo”
Em prata portuguesa do Séc. XIX 
Sem marcas, com estojo original. 
7.5cm 
15g

A 19th century Portuguese silver cross 
pendant, unmarked, original fitted case.
€100 - 150

286
Pendente “Cruz”
Em ouro cravejado com granadas e 
aplicação de relógio OMEGA.  
(Movimento mecânico a necessitar de 
revisão) 
8.5x5cm 
23g

A gold cross pendant, set with an 
OMEGA watch. Mechanical mechanism 
in need of maintenance.
€450 - 650
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287
Alfinete “Coração” e par de brincos
Em ouro e platina, cravejados com 
ametistas, pérolas naturais, diamantes 
talhe rosa e um em talhe brilhante. 
Alfinete com contrastes nacionais e 
marca de ourives LEITÃO & IRMÃO. 
30.7g

An amethyst, natural pearl and diamond 
pendant and pair of earrings, set in gold 
and platinum. The heart-shaped pendant 
marked Leitão & Irmão.
€1.200 - 1.600
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288
Alfinete
Em ouro cinzelado com aplicação 
de medalhão esmaltado “Senhora”, e 
cravejado em platina.  
18 diamantes em talhe antigo de 
brilhante e 6 turquesas. 
Séc. XX 
33g

A diamond, turquoise and enamel 
brooch. The brooch chiseled in gold 
and set in platinum with enamel plaque 
depicting a lady’s portrait, carved with 
18 old european cut diamonds and 6 
turquoises. 20th century.
€1.500 - 1800
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289
Alfinete

Em prata e ouro cravejados com 
esmeraldas e diamantes em talhe rosa, 

em talhe 8/8 e 6 em talhe brilhante 
tendo o central o peso aproximado de 

1.30 ct. 
39g

A diamond and emerald brooch, 
mounted in silver and gold. Set with 

emeralds, rose cut, single cut and six 
brilliant cut diamonds, the central 

weighing ca. 1.30 ct.
€3.000 - 4.000
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290
Bolsa 
Em malha de ouro (18 kt.), fecho 
com duas safiras em talhe cabochon. 
(Marcada) 
Francesa, Séc. XX  
272g

A French 18kt gold and sapphire evening 
bag, 20th century. The clasp set with two 
cabochon sapphires. Marked. 
€7.000 - 9.000

157

291
Alfinete “tremblente”
Em prata e ouro, cravejado com 
diamantes talhe rosa e em talhe 
antigo de brilhante (8.60 ct.) , junto 
com duas terminações de brincos.                                                                   
Séc. XIX, com estojo original. 
32.8g

A 19th century en tremblant diamond 
floral brooch. Set in silver and gold with 
old mine cut diamonds weighing a total 
of ca. 8,60ct and rose cut diamonds, 
detachable to form a pair of ear 
pendants, together with ear pendants 
terminals and original fitted case.
€4.500 - 6.500
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292
Manuel Tavares (1911-1974)
“Rosas”
Aguarela sobre papel
Assinada e datada Janeiro 1957
23x33cm

Manuel Tavares (1911-1974). Roses. 
Watercolour on paper. Signed and dated 
of January 1957.

€300 - 400

294
Manuel Tavares (1911-1974)

“Sol de Alfama” 
Aguarela sobre papel 

Assinada e datada 1955 
42x28cm

Watercolour on paper. 
Signed and dated of 1955.

€300 - 400

293
Manuel Tavares (1911-1974)
“Recanto piscatório-Caparica” 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1962 
31x46cm

Watercolour on paper. 
Signed and dated of 1962.

€300 - 400
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295
Manuel Tavares (1911-1974)
“Última lota na ribeira-Lisboa” 

Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1952 

27.5x39cm

Watercolour on paper. 
Signed and dated of 1952.

€300 - 400

296
Manuel Tavares (1911-1974)

Flores 
Aguarela 

Assinada e datada 1955 
23.5x33cm

Watercolour on paper. 
Signed and dated of 1955.

€350 - 450
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297
Reys Santos (n.1921)

“Basílica da Estrela” 
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 1966 
17x23cm

Oil on canvas.
Signed and dated 1966.

€300 - 400

298
Alfredo de Morais(1872-1971)
“Romeiro no túmulo da Virgem” 
Aguarela 
Assinada 
30x22cm 
Nota no verso: “Costume de Jerusalém- Este 
figurino foi uma das aguarelas para o drama 
Suave Milagre do Conde de Arnoso”.

Pilgrim at the Virgin’s Tomb. 
Watercolour. Signed. 
Note on the back: Jerusalém costume - these 
costume was one of the watercolours for the 
Sauve Milagre novel by Conde de Arnoso

€800 - 1.200
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299
João Ribeiro Christino (1858-1947)

Lago do Antelmo-Alfeite 
Óleo sobre madeira  

Assinado e datado 1883 
36.5x60cm

 Lago do Antelmo-Alfeite, oil on panel. 
Signed and dated of 1883.

€2.500 - 3.500

300
Ezequiel Pereira (1868-1943)
“Paisagem com montanhas - 

Ponte de Lima” 
Óleo sobre tela 

Assinada 
49x71cm

Landscape with mountains - 
Ponte de Lima

Oil on canvas. Signed.

€2.500 - 3.500
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301
Fausto Sampaio (1883-1956)
Paisagem com rio e cidade 
Óleo sobre tela colada em cartão 
Assinado e datado 1929 
24x35cm

Riverscape
Oil on canvas glued on cardboard. 
Signed and dated of 1929.

€2.500 - 3.500

302
José Pedro Cruz (1989-1980)
Paisagem com arvoredo 
Óleo sobre madeira 
Assinado e datado 1927 
21x29cm

Landscape. Oil on panel. 
Signed and dated of 1927.

€1.500 - 2.000

163

303
José Leite (1873-1939)
“Poente Casal d´Areia” 
Óleo sobre cartão 
Assinado e datado 1932 
22x38cm

Oil on on cardboard. 
Signed em dated 1932.

€800 - 1.200”
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304
José Malhoa (1855-1933)
Busto Feminino 
Desenho a lápis sobre papel 
Assinado e datado 22-5-95 
15x8cm

Lady´s portrait. Graphite on paper. 
Signed and dated of 22-5-95

€2.000 - 3.000

305
João Reis (1899-1982)

“Cabeça de Saloia” 
Desenho a carvão sobre papel 

Assinado 
37x28cm

Charcoal on paper.
Signed.

€1.000 - 1.500
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307
Simão da Veiga (1879-1963)

Retrato de Ancião 
Óleo sobre madeira 

Assinado 
32x19cm

Oil on panel. Signed.

€2.000 - 3.000

306
António Carneiro (1872-1930)
“Amarante” 
Óleo sobre madeira 
Assinado e datado (data ilegível) 
28.5x47cm

Oil on panel. 
Signed and dated (undistinct date).

€12.000 - 18.000

167
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308
Henrique Pousão (1859-1884)
“Seara - Auvers” 
Óleo sobre tela, 1880 (?)
Assinado
72x122cm

Paisagem em Auvers, nas margens do rio Oise, arredores de Paris. 

Determinou-se como data provável de execução o ano de 1880, por 
se conhecer que nesta data Henrique Pousão acompanhou o pintor 
Marques de Oliveira ao campo, tendo realizado obras datadas muito 
semelhantes.

Esta obra de Henrique Pousão é extremamente rara devido à curta 
produção do artista, consequência da sua morte prematura, e por a 
grande maioria da sua obra estar integrada em colecções de museus.

Exposições: Esta obra participou na exposição do primeiro centenário 
da morte do artista, “Pousão 1859-1884”, realizada no Paço Ducal de 
Vila Viçosa - Maio/Julho de 1984, na Fundação Calouste de Gulbenkian 
- Lisboa em Julho/Setembro de 1984 e no Museu Nacional Soares dos 
Reis - Porto em Outubro/Novembro de 1984, vindo ilustrado no respectivo 
catálogo na pág. 80, com o nº 146.

Estão datadas de 1880 obras como: “Horta alentejana”, MNSR; “O mendigo 
de Lapita”, Fundação da Casa de Bragança; “Cabeça de Burro”, MNSR; 
“Casa Rústica de Campanhã, MNSR; “Rua Nova da Batalha”, MNSR; entre 
outras.

Oil on canvas, signed. 

Oise riverside, Auvers.

1880 is the most likely date of this canvas considering that at the time 
Pousão was following Marques de Oliveira to the Paris countryside, having 
produced dated similar paintings to the one now offered for sale.

This work by Pousão is extremely rare not only due to the short production of 
the artist that died aged 25, but also because nowadays the majority of his 
works belong to Portuguese public collections.

Same date works by the artist: “Horta Alentejana”, Soares dos Reis museum; 
“ O Mendigo da Lapita”, The House of Braganza Foundation; “Cabeça de 
Burro”, Soares dos Reis museum; “Casa Rústica de Campanhã”, Soares dos 
Reis museum; “Rua Nova da Batalha”, Soares dos Reis museum; among 
others.

Exhibited: “Henrique Pousão on the first centenary of his death” – The House 
of Braganza Foundation, Vila Viçosa May/July 1984; Calouste Gulbenkian 
Museum, Lisbon July/September 1984 and Soares dos Reis Museum, Porto 
October/November 1984; illustrated at page 80 of the catalogue, nr.146.

€225.000 - 275.000
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309
Francisco Augusto Metrass (1826-1861)
Cena da Antiguidade clássica 
Óleo sobre tela 
41x55cm

Classical scene. 
Oil on canvas.

€6.500 - 8.500
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310
Escola Chinesa meados Séc. XIX

 (circa 1847)
Vista de Macau com a Praia Grande 

Óleo sobre tela 
46x40cm 

Belíssimo exemplar da primeira escola 
Chinesa de pintura para exportação, que 

se desenvolveu em Cantão no final do 
Séc. XVIII. 

(A precisar de restauro)

Mid-19th century Chinese school, ca. 1847. 
Macau view with Praia Grande. 

Oil on canvas. In need of restoration. 
Note: Outstanding example of the first 

Chinese export painting school wich was 
born in Canton in the late 18th century.

€5.000 - 6.000
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311
Escola Inglesa do Séc. XIX
Paisagem com rochedos e 
barco  
Óleo sobre tela 
27x41cm

19th century English school. 
Seascape with rocks and 
boat. Oil on canvas.

€1.000 - 1.500

312
Escola Inglesa do Séc. XIX
Paisagem com montanhas 
Aguarela sobre papel 
20x31.5cm

19th century English school. 
Landscape with mountains. 
Watercolour on paper.

€400 - 600

175

313
Escola Francesa do Séc. XIX
Paisagem com figuras e casario 
Óleo sobre tela 
76x97cm

19th century French school. Landscape 
with figures and houses. Oil on canvas.

€1.000 - 1.500
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314
Escola Espanhola do Séc. XIX
Retrato de Senhora trajando à maneira do Séc. XVII 
Óleo sobre madeira 
53x42cm

19th century spanish school. Lady’s portrait in the 17th 
century manner. Oil on canvas.

€1.500 - 2.500

177

315
Escola Portuguesa do Séc. XVIII
Coroação de Nossa Senhora 
Óleo sobre tela  
77x55cm

18th century Portuguese school. 
Coronation of the Virgin. Oil on canvas.

€2.000 - 3.000
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316
Escola Alemã, Sec. XVII (Alemanha, 1682-1753)
Paisagem com igreja e frades 
Óleo sobre madeira 
Assinado Laurentius Von Sandrart e datado 1783 
16x25cm

Oil on panel. 
Signed Laurentius Von Sandrart and dated of 1783.

€2.000 - 3.000

179

317
Escola Alemã, Sec. XVII (Alemanha, 1682-1753)
Paisagem com igreja e frades 
Óleo sobre madeira 
Assinado Laurentius Von Sandrart e datado 1783 
16x25cm

Oil on panel. 
Signed Laurentius Von Sandrart and dated of 1783.

€2.000 - 3.000

318
Escola Alemã, Sec. XVII (Alemanha, 1682-1753)

Paisagem com igreja e frades 
Óleo sobre madeira 

Assinado Laurentius Von Sandrart e datado 1783 
16x25cm

Oil on panel. 
Signed Laurentius Von Sandrart and dated of 1783.

€2.000 - 3.000
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319
Pierino del Vaga Attrib. (Itália, 1501-1547)

Nossa Senhora com o Menino 
Óleo sobre madeira 

91x73cm

Our Laday with the Child. 
Oil on panel.

€8.000 - 12.000
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320
Antoine Coypel Attrib. (1661-1722)
“O salvamento de Andrómeda”
Óleo sobre tela (Moldura da época 
dourada a ouro fino) 
98x133cm

Nota: No regresso à Grécia e ao passar 
pela Etiópia, Perseu viu Andrômeda, a 
filha de Cefeu e Cassiopécia amarrada 
à estaca junto ao rochedo e apaixonou-
se. Perseu conseguiu derrotar o monstro 
de Posídon com a ajuda dos preciosos 
objectos que recebera, e o rei Cefeu 
ofereu-lhe Andrômeda como esposa. 
Perseu teve de enfrentar Fineu, o noivo 
anterior de Andrômeda, e os seus amigos. 
Ansioso por chegar a Sérifos e diante de 
tantos adversários, retirou a cabeça da 
Medusa do alforje o que petrificou os seus 
inimigos.

Oil on canvas, gilt original frame. 
Note: On his return to Greece and 
passing throught Aethiopia, Perseus saw 
Andromeda - daughter of Cepheus and 
Cassiopeia, kings of Aethiopia - tied near 
a rock and fell in love. Perseus eventually 
defeats Poseidon’s monster and Cepheus 
offered him Andromeda as wife. Perseus 
also had to face the former fiancé of 
Andromeda and his friends. Anxious to 
finally arrive Serifos he cut Medusa’s head 
and petrified  his enemies. 

€20.000 - 30.000
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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 13%, 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.
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CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO

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

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

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

Artigo 14º - Transporte e depósito de peças
O transporte e o depósito de bens nas instalações da leiloeira, bem como o seu 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
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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 15,99% 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 15,99% 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 __________________________________________________

3

3
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ORDEM DE COMPRA | LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE | TELEPHONE BIDDING FORM
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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 15,99% 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 15,99% ON THE HAMMER PRICE.
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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 __________________________________________________

3

3
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VII

LEILÃO VII

ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE
PRATAS E JÓIAS

15 de Março de 2012

15 de M
arço de 2012

www.veritasleiloes.com
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