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1
Salva de suspensão
Em prata Portuguesa, decoração 
repuxada “Golfinhos” e “Flores”, contraste 
Águia do Porto (1938-1984) (Vidal-49). 
Diam.:53.5cm 
2070g

A Portuguese silver salver. Relief 
decorated with dolphins and flowers. 
Porto assay mark (1938-1984).
€820 - 920
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3
Espelho redondo de mesa
Com moldura em prata Portuguesa, 
contraste Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal - 49).  
Dim.: 26cm

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

€120 - 140

4
Taça

Em prata Portuguesa, 
contraste Águia do Porto
(1938-1984) (Vidal - 49). 

11.5x22.5 cm 
609g        

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

€220 - 240

2
Dois espelhos de mesa 
Com molduras em prata, duas escovas, calçadeira 
e pires, contrastes diversos, Séc. XIX/XX. 
(Defeitos) 
25x19cm (espelho oval) 

An assembled silver dress set comprising: two 
table mirrors, two photograph frames, two brushes, 
shoehorn and saucer. Several marks, 19th and 20th 
centuries. Defects.

€120 - 180

3

9

5
Bandeja Oval
Em prata Portuguesa, contraste Águia de 
Lisboa (1938-1984), marca de ourivesaria 
MERGULHÃO (Vidal-48). 
3909g

A Portuguese silver oval dish. Lisboa assay 
mark (1938-1984) and Mergulhão retail’s 
mark.
€1.500 - 1.800
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8
Salva estilo D.João V
Em prata Portuguesa, 
contraste Águia do Porto 
(pós-1985) (Vidal-4109). 
Diam.:28cm 
310g

A Portuguese silver salver in 
the barroque manner. Porto 
assay mark (after 1985).
€100 - 150

9
Salva estilo D. João V
Em prata Portuguesa, contraste 
Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal - 49). 
Diam.:20 cm 
133g

A Portuguese silver salver in the 
barroque manner. Porto assay 
mark (1938-1984).
€50 - 80

6
Salva estilo D. João V
Em prata Portuguesa, contraste Águia 
do Porto (1938-1984) (Vidal-49), com 
inscrição. 
Diam.:43.5cm 
771g

A Portuguese silver salver in the barroque 
manner, inscription. Porto assay mark 
(1938-1984).
€350 - 450

7
Salva estilo D. João V
Em prata Portuguesa, contraste Águia do 
Porto (1938-1984) (Vidal-49). 
Diam.:38.5cm 
503g

A Portuguese silver salver in the barroque 
manner. Porto assay mark (1938-1984).
€200 - 300

11

10
Terrina 
Em prata Portuguesa, estilo renascença, 
redonda com 2 pegas. Contraste do Porto 
(1938-1984) (Vidal -49). 
26.5x24 cm 
1671g 

A Portuguese silver tureen in the 
renaissance manner. Porto assay mark 
(1938-1984).
€800 - 1.200
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12
Fruteiro Oval com quatro pés
Em prata Portuguesa, 
contraste Águia do Porto 
(1938-1984) (Vidal-49). 
9x32x23cm 
982g

A Portuguese silver oval fruit 
bowl, on four feet. Porto assay 
mark (1938-1984).
€440 - 600

11
Travessa oval de baixela
Em prata Portuguesa, , contraste 
Águia do Porto (1938-1984), 
marca da ourivesaria GUIA 
(Vidal - 49). 
48.5x32cm 
1500g

A Portuguese silver oval dish. 
Porto assay mark (1938-1984) 
and Ourivesaria Guia retail’s 
mark.
€680 - 900

13

13
Par de castiçais de três lumes
Em prata Portuguesa, , contraste Águia do 
Porto (1938-1984) (Vidal - 49). 
Alt.:  27.5cm 
1132g

A pair of Portuguese silver three-light 
candelabra. Porto assay mark (1938-
1984).
€500 - 800
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14
Fruteira 
Em prata Portuguesa, , contraste Águia do 
Porto (1938-1984) (Vidal - 49). 
5x24 cm 
370g

A Portuguese silver fruit bowl. Porto assay 
mark (1938-1984).
€140 - 180 

16
Conjunto de trinchantes e peças de 
servir
Em prata Portuguesa, , composto por 17 
peças. Contraste Águia do Porto (1938-
1984)(Vidal-49). 
1631 g    

A Portuguese silver set of 17 serving 
flatware. Porto assay mark (1938-1984).

€400 - 600

15
Salva 

De grandes dimensões, em prata 
Portuguesa, contraste Águia do Porto (1938-

1984) (Vidal - 49). 
Diam.: 36.5cm 

651g

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

€260 - 320

15

17
Miniatura “Nau” 
Em prata com base em mármore, Séc. XX. 
Dim.: 34.5cm (barco) 
1395g

A silver miniature of a Nau, 20th century. 
Marble base.

€700 - 900
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18
Salva estilo D. João V
Em prata Portuguesa, , com 
inscrição, marcada NELIA, Séc. XX. 
(Amolgadelas) 
Diam.:28cm 
280g 

A Portuguese silver salver in the 
barroque manner, inscription. 
Marked “Nelia”, 20th century. 
Bruises.
€190 - 220

19
Salva 
Em prata Portuguesa, , contraste 
Águia de Lisboa (1938-1984), 
marca da ourivesaria LISBOA 
(Vidal - 48) 
Diam.:20cm 
305g

A Portuguese silver salver. Lisboa 
assay mark (1938-1984) and 
Ourivesaria Lisboa retail’s mark.
€120 - 180

20
Salva com quatro pés
De gradinha, em prata 
Portuguesa, contraste Águia de 
Lisboa (1938-1984) (Vidal-48). 
Diam.:37cm 
1260g

A Portuguese silver pierced 
gallery salver on four feet. Lisboa 
assay mark (1938-1984).
€560 - 620

17

21
Cesto para pão

Em prata Portuguesa, contraste Águia do 
Porto (1938-1984) (Vidal-49). 

30x34cm 
643g

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

€290 - 320

22
Serviço de chá e de café 
Em prata Portuguesa, composto por bule, 
cafeteira, duas leiteiras e açucareiro, 
contraste Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal - 49). 
(Ligeiras diferenças) 
Dim.:13 cm 
2088g     

A Portuguese silver coffee and tea set, 
comprising: tea-pot, coffee-pot, sugar 
bowl, milk jug and cream jug. Porto assay 
mark (1938-1984). Minor differences 
between some pieces. 
€800 - 1.200
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23
Quatro Lavabos
Em prata Portuguesa com interiores 
dourados. Contraste Águia de Lisboa 
(1938-1984), marca da ourivesaria GUIA 
(Vidal - 48). 
5x10cm 
507g

A Portuguese silver set of four hand-wash 
bowls. Lisboa assay mark (1938-1984) and 
Ourivesaria Guia retail’s mark.
€230 - 320

24
Paliteiro “Menina” 
Em prata Portuguesa, , marca de 
ensaiador do Porto e marca de ourives 
de Joaquim Gonçalves Teixeira Azevedo 
(1853-1877) (M. A. – P392). 
Alt.:  16cm 
224g

A 19th century Portuguese silver toothpick 
holder. Porto assay mark and Joaquim 
Gonçalves Teixeira Azevedo (1853-1877) 
maker’s mark.
€140 - 160

25
Dois copos
Em prata Portuguesa, , contraste Águia 
do Porto (1938-1984) (Vidal – 48 e 49). 
Alt.: 8.5 cm (o maior) 
108g

Two Portuguese silver cups. Porto assay 
mark (1938-1984).

€50 - 75

26
Fruteira de pé alto

Em prata Portuguesa, , contraste 
Javali do Porto (1887-1937), 

marca da ourivesaria do CARMO 
(Vidal - 73). 
11x25cma 

663g

A Portuguese silver fruit bowl on 
stand. Porto assay mark (1887-

1937) and Joalharia do Carmo 
retail’s mark.

€280 - 320

19

28
Espelho de mesa estilo D.João V
Com moldura em prata Portuguesa, 
decoração repuxada, posterior em pau-
santo. Contraste Águia do Porto (1938-
1984) (Vidal-49). 
39x31.9cm

A Portuguese silver table mirror, refief 
decorated, rosewood back. Porto assay 
mark (1938-1984).
€200 - 300

27
Espelho de mão e duas escovas

Em prata inglesa, marca da 
cidade de Birmingham (1919-
1920), marca de ourives B&C. 

Dim.: 23.5cm (espelho) 
Peso bruto: 503g

Part of an english silver dress-set 
comprising: hand-mirror and two 

brushes. By B&C, Birmingham 
1919-20.

€200 - 250
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32
Jarro 
Em prata Portuguesa, repuxado e 
cinzelado estilo D. João V, com asa em 
dupla voluta. Contraste Águia do Porto 
(1938-1984)(Vidal – 49).  
Alt.:  30cm 
1644g

A Portuguese silver ewer in the 
barroque manner. Chiseled and 
embossed decorated, double scroll 
handle. Porto assay mark (1938-1984).
€580 - 640

29
Salva
Em prata Portuguesa, 
contraste Javali do Porto 
(1887-1937) (Vidal-73). 
(Amolgadelas) 
Diam.:17cm 
84g

A Portuguese silver salver. 
Porto assay mark 
(1887-1937). 
Bruises.
€30 - 50

30
Salva
Em prata Portuguesa, contraste 
Águia do Porto (1938-1983) 
(Vidal-49). 
(Pequenas amolgadelas) 
Diam.:27.5cm 
321g

A Portuguese silver salver. Porto 
assay mark (1938-1984). Minor 
bruises.
€130 - 180

31
Salva
Em prata Portuguesa, contraste Águia do 
Porto (1938-1983) (Vidal-49). 
(Pequenas Amolgadelas) 
Diam.:35.5cm 
750g

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

21

33
Salva
Em prata Portuguesa,com bordo 
repuxado e cinzelado estilo D. João V. 
Contraste Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal - 49). 
Diam.: 38cm 
559g 

A Portuguese silver salver in the barroque 
manner. Chiseled and embossed 
decoration at the rim. Porto assay mark 
(1938-1984).
€200  - 300

34
Cesto redondo 
Em prata Portuguesa vazada, decorado 
com folhas e flores. Contraste Águia do 
Porto (1938-1984)(Vidal – 49).  
29x20cm  
470g 

A Portuguese silver basket, pierced 
decoration forming floral motifs. Porto 
assay mark (1938-1984).
€200 - 250

35
Palmatória Romântica 
Em prata Portuguesa, , contraste 
Javali do Porto (1887-1937)(Vidal- 73), 
gravada com monograma. 
22x10 cm 
290 g

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

€250 - 350 

36
Salva de três pés
Em prata Portuguesa, , com 
bordo cinzelado estilo D. João V. 
Contraste Águia do Porto 
(1938-1984) (Vidal – 49). 
Diam.: 28.5cm 
305g 

A Portuguese silver salver in the 
barroque manner. 
Chiseled decoration at the rim, 
raised on three feet. 
Porto assay mark (1938-1984).

€100 - 150

37
Taça lisa

Em prata Portuguesa, corpo 
canelado e friso perlado. 
Contraste Águia do Porto 

(1938-1984)(Vidal – 49).  
20x5.5cm 

203g 

A Portuguese silver bowl, 
flutted and beaded 

decoration. 
Porto assay mark (1938-1984).

€70 - 90
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38
Prato recortado
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias. 
Decorado com flores a rosa.  
Período Qianlong, Séc. XVIII. 
(Restaurado) 
Diam.:23cm

A Chinese export porcelain 
plate, Qianlong Period, 18th 
century. Floral pink decoration. 
Restored.

€50 - 75

39
Prato
Em porcelana da China, 
decorado com figuras 
orientais. 
Séc. XIX 
Diam.:20cm

A 19th century Chinese 
porcelain plate. Decoration 
depicting oriental figures.

€60 - 90

40
Par de Travessas
Em porcelana da China, Companhia das 
Índias. 
Decoradas a sépia e ouro com motivos 
florais. 
(pequenos defeitos) 
China, Séc. XVIII, Reinado Qianlong. 
Comp.: 30cm

A pair of Chinese export porcelain dishes, 
Qianlong Period 18th century. Sepia and 
gold floral decoration. Minor defects. 

€300 - 400

41
Taça 
Em porcelana da China, 
decorada com peónias. 
Séc. XIX/XX 
(Marcada) 
Diam.:19.5cm

A late 19th century, early 20th 
century Chinese porcelain 
bowl. Polychorme decoration 
depicting peonies. Marked.

€100 - 150

42
Taça
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias. 
Decoração da família verde. 
(Defeitos) 
Diam.:22cm

A Chinese export porcelain 
bowl. Famille vert decoration. 
Defects.

€200 - 300

23

43
Travessa Oval com Grelha
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias. 
Decorada a azul com 
monogramas. 
China, Séc. XVIII, Reinado 
Jianqing. 
Comp.: 44cm

A Chinese export porcelain 
oval dish with strainer, Jiaqing 
Period late 18th century. Blue 
decorated with monograms.

€600 - 700

44
Par de Pratos
Em porcelana da China, Companhia das Índias. 
Decorados a azul com pássaro ao centro. 
Finais do Séc. XVIII 
Diam.:26.5cm

A pair of late 18th century Chinese export 
porcelain plates. Blue decorated.

€300 - 400 
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45
Par de pratos
Em porcelana da China, Companhia das 
Índias. 
Decoração Imari, Séc. XVIII. 
Diam.:22cm

A pair of 18th century Chinese export 
porcelain plates, Imari decoration.

€200 - 300

46
Bule com tampa
Em porcelana da China, Companhia das 
Índias. Decorado com flores. 
Séc. XIX 
Alt.: 15cm

A 19th century Chinese export porcelain 
tea-pot with cover. Floral decoration.

€300 - 400 

25

47
Par de Jarras
Em porcelana da China, decoradas a azul 
com motivos aquáticos. 
Séc. XIX 
(pequenas esbeiçadelas e cabelos nas 
asas) 
Alt.: 34.5cm

A pair of 19th century Chinese export 
porcelain vases. Blue decoration depicting 
aquatic motifs. Minor chips and hairlines to 
the handles.

€1.000 - 1.500
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48

49

52

50

51

48
Prato
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias. 
Decoração Imari, Séc. XVIII. 
Diam.:21.5cm

A 18th century Chinese 
export porcelain plate, Imari 
decoration.

€150 - 200

52
Prato
Em porcelana da China, com 
decoração Imari. 
Período Kangxi. 
(Cabelo na Aba) 
Diam.:21.5cm

A Chinese export porcelain 
plate, Kangxi Period, Imari 
decoration. Hairline to the rim.

€180 - 220

49
Prato
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias. 
Decoração Imari, Séc. XVIII 
(1 cabelo) 
Diam.:23cm

18th century Chinese 
export porcelain plate, Imari 
decoration. One hairline.

€125 - 250

50
Prato 
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias. 
Decoração Imari, Séc. XVIII. 
Diam.:22.5cm

A 18th century Chinese 
export porcelain plate, Imari 
decoration.

€100 - 150

51
Prato
Em porcelana do Japão. 
Séc. XIX 
Diam.:22cm

A 19th century japanese 
porcelain plate.

€60 - 90

27

54

55

56

57

53

57
Prato
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias. 
Decoração bianco sobre 
bianco. 
(Cabelo na aba) 
Diam.:23cm

A Chinese export porcelain 
plate, “bianco sopra bianco” 
decoration. Hairline to the rim.

€100 - 150

54
Prato
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias.  
Decoração Imari, Séc. XVIII. 
(Cabelos) 
Diam.:23cm

A 18th century Chinese 
export porcelain plate, Imari 
decoration. Hairlines.

€75 - 125

55
Prato
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias. 
Decoração Imari, Séc. XVIII. 
(Cabelo) 
Diam.:23cm

A 18th century Chinese 
export porcelain plate, Imari 
decoration. Hairline.

€100 - 150

53
Prato
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias. 
Decoração Imari, Séc. XVIII 
(1 cabelo) 
Diam.:23cm

18th century Chinese 
export porcelain plate, Imari 
decoration. One hairline.

€125 - 250

56
Prato
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias. 
Decoração Imari, Séc. XVIII. 
(Cabelo) 
Diam.:22.5cm

A 18th century Chinese 
export porcelain plate, Imari 
decoration. Hairline.

€75 - 125



28

58
Par de Pratos
De formato flor de lótus, decorados a 
azul e branco. Flores. 
Reinado Qianlong, Séc. XVIII 
22.5cm

A pair of Chinese porcelain plates, 
Qianlong Period, 18th century. Of lotus 
shape, floral decoration in blue.
€200 - 250 

59
Prato Recortado
Em porcelana da China, Companhia 
das Índias.
Decorado com flores a azul e branco. 
Reinado Qianlong, Séc. XVIII.
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23.5cm

A Chinese export porcelain plate, 
Qianlong Period, 18th century. Floral 
blue and white decoration. Small 
chips.
€100 - 150 

29

61
Travessa oitavada com aba ondulada

Em porcelana da China, Companhia 
das Índias, Família Verde, decorada com 

paisagem Oriental. 
Reinado Kangxi. 

Comp.:  40cm

A Chinese export porcelain octogonal dish, 
Kangxi Period. Scalloped rim, famille vert 

decorated depicting oriental landscape.

€800 - 1.200

60
Bule com tampa
Em porcelana da China, Companhia das 
Índias. Decoração folha de Tabaco. 
(Restauro na pega e bico) 
Alt.: 14.5cm

A tobacco leaf Chinese export porcelain 
tea-pot. Restoration to the handle and 
spout.

€300 - 400

62
Conjunto de seis taças
Em porcelana da China, Companhia das 
Índias, decoradas com figuras orientais. 
Período Qianlong, Séc. XVIII 
Diam.:7.5cm

A set of six Chinese export porcelain bowls, 
Qianlong Period, 18th century. Decoration 
depicting oriental figures.

€200 - 300
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63
Par de cremeiras Armoreadas 
Em porcelana da China, Companhia das Índias.  
Armas Francesas, decoradas com flores. 
Reinado Qianlong. 
Alt.: 11cm

A pair of Chinese export porcelain armorial sauce 
bowls. Bearing french arms and floral motifs.

€1.000 - 1.500

31

64
Par de travessas Armoreadas
Em porcelana da China, Companhia das Índias.  
Armas Francesas, decorados com flores. 
Reinado Qianlong. 
Comp.: 33cm

A pair of Chinese export porcelain armorial dishes, 
Qianlong Period. Bearing french arms and floral 
motifs.

€6.000 - 8.000
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65
Prato de Sopa Armoreado
Em porcelana Japonesa Arita. 
Decoração com esmaltes em tons de 
dourado e “rouge de fer”. Com armas 
Brandão, Carvalhais e Vasconcelos. Séc. XVIII 
Bibliografia: Campos e Sousa “Louça 
Brazonada”, págs 175 e 176. 
Diam.: 22.5cm

An armorial Japanese Arita porcelain 
soup plate for the Portuguese market, 18th 
century. Gilt and “rouge de fer” decorated 
depicting the arms of Brandão, Carvalhais 
and Vasconcelos. Literature: Campos e Sousa 
“Louça Brazonada”, pps. 175 and 176.
€3.000 - 5.000

33

66
Pote com tampa
Em porcelana do Japão, com 
decoração Imari.  
Séc XIX 
Alt.: 88cm

A 19th century japanese 
porcelain baluster vase and 
cover, Imari decorated.

€2.000 - 3.000
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67
Grande Jarrão
Em porcelana da China, decorado a azul e ouro.
(Marcado na base) 
Alt.: 106cm

A large Chinese export porcelain vase. 
Blue and gilt decorated. Marked at the base.

€1.000 - 1.500

35

68
Par de Potes
Em porcelana da China, decorados com 
figuras orientais e cenas de caça.  
Alt.: 126cm

A pair of Chinese export porcelain pots. 
Decoration depicting hunting scenes and 
oriental figures. 

€2.000 - 3.000
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69
Pote

Em porcelana da China, decorado com 
dois dragões a rouge de fer e ouro.

Séc. XIX
(Marcado na base)

Alt.:19cm

A Chinese porcelain vase. 19th century. 
Gold and rouge de fer decoration 

depicting two dragons. Marked at the 
base

€600 - 900

70
Par de Figuras
Em bronze patinado
China, finais do Séc. XIX
Alt.:25cm

A pair of bronze figures. China, 19th 
century.
€400 - 600

71
Figura
Em bronze patinado
China, finais do Séc. XIX
Alt.:30cm

A bronze figure. China, 19th century.
€200 - 300

71

70
70

37

72
Cavalete Victoriano
Em nogueira, com entalhamentos. 
Inglês, Séc. XIX 
Alt.:  2.45cm

A victorian carved walnut gallery easel. 
England, 19th century.

€400 - 600
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73
Seis cadeiras Estilo Luis XVI
Pintadas e douradas, estofadas a tecido beige.

A set of six Louis XVI style chairs, painted and gilt 
decorated. Beige upholstery.

€400 - 600

74
Canapé Estilo Luis XVI

Pintado e dourado, estofado a tecido beige. 
Comp.: 174cm

A Louis XVI style settee, painted and gilt 
decorated. Beige upholstery.

€600 - 800

39

75
Par de Fauteils e bancos para pés Estilo Luis XVI

Pintados e dourados, estofados a tecido beige.

A pair of Louis XVI style fauteils and stools, painted 
and gilt decorated. Beige upholstery. 

€600 - 800
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76
Armário Vitrine de Escritório
Em mogno, de torcidos e tremidos  com 
duas portas e duas gavetas. 
130x46x202cm

A mahogany bibliotheque in the barroque 
manner with two glazed doors and two 
drawers.

€500 - 750

77
Secretária e cadeira de braços 
Em Mogno, de torcidos e tremidos com 
onze gavetas e ferragens em metal. 
143x76x79cm

A mahogany desk and matching chair 
in the barroque manner. The desk with 11 
drawers and brass mounts.

€200 - 300

41

78
Berço de bilros

Em pau-santo, com torcidos, tremidos e 
aplicações em latão. 
Português, Séc. XVIII. 

74x121x60cm

An 18th century Portuguese carved 
rosewood baroque “bilros” bed, brass-

mounted.

€600 - 900
79 
Canapé de três lugares D.José
Em nogueira. Costas com tabelas recortadas e 
vazadas. Braços ondulados e pés em forma de 
garra com bola. 
176x54x97cm

A D. José (1750-1777) walnut canapé. 
The backrest with pierced splats and s-shaped 
arms, on ball and claw feet.

€600 - 900
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81
Par de cadeiras Pombalinas 
Em pau-santo com assentos em palhinha. 
Séc. XVIII 
(Defeitos na palhinha) 
Alt: 97 cm

A pair of 18th century Portuguese rosewood 
chairs, canned seats. Seats with flaws.

€1.000 - 1.500

80
Piano Vertical
Marca Ernest A.König 
Em mogno, com armação 
em metal e selo do fabricante 
no interior. 
Frente com decoração 
gravada e entalhada. 
66x151x134cm

Ernest A. Köning. A mahogany 
upright piano. Carved and 
engraved decoration with 
metal mounts and maker’s 
stamp.

€2.500 - 3.000

43

82
Mesa de jogo D.José/D.Maria
Em pau-santo com embutidos em pau-rosa e 
espinheiro “Flores”. Tampo de xadrez e interior 
forrado a veludo verde. Com uma gaveta e 
ferragens em metal amarelo.
85x42x76cm

A D. José (1750-1777)/D. Maria (1777-1816) 
rosewood, kingwood and  thornbush card table.
Floral and chess board inlaid decoration, green 
velvet interior, one drawer and brass mounts.

€1.500 - 2.000

83
Secretária Davenport 
Em raiz de nogueira com filetes em pau-
cetim e tampo em pele. Pernas torneadas 
e entalhadas e pés de rodizio. 
Victoriana, Séc. XIX 
50x52x82cm

A victorian burr-walnut and satinwood inlaid 
davenport, 19th century. The leather-lined 
writing-surface above carved and turned 
legs on castors.

€600 - 900



44

84
Par de mesas de encostar estilo D.José 
Em pau-santo com entalhamentos e 
ferragens em bronze. 
Séc. XIX 
112x61x85cm

A pair of D. José style rosewood side tables. 
Carved rosewood accented by bronze 
mounts. Portugal, 19th century.

€7.000 - 9.000

45
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85
Mesa toucador D.Maria
Facheada a pau-santo, com trabalho de 
marcheteria em várias madeiras. 
Tampo de levantar e frente simulando 
gaveta. 
91x48x80cm

A D. Maria (1777-1816) rosewood and 
marquetry coiffeuse. The flap top above a 
simulated drawer.  

€1.500 - 1.800

47

86
Par Cadeiras D. José do Séc. XVIII
Em pau-santo com trabalho de talha. 
Assentos estofados a seda adamascada. 

A pair of D. José (1750-1777) rosewood 
chairs. Carved rosewood, silk upholstered 
seats. Portugal, 18th century.

€2.000 - 3.000
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87
Mesa de Sala de Jantar estilo Jorge III
Em mogno com ferragens em metal 
amarelo. 
Inglesa, Séc. XIX 
Fechada: 180x122x75cm 
Aberta: 440x122x75cm 
(com quatro pés)

A George III style mahogany dinner table 
with brass mounts. England 19th century.

€2.000 - 3.000

88
Conjunto de seis cadeiras estilo D.Maria

Em nogueira entalhada, com assentos 
forrados a seda adamascada.

A set of six D.Maria style chairs, carved 
walnut, silk upholstered seats. 

€1.500 - 2.000

49



50

89
Espelho de parede ao gosto Luis XV
Em madeira entalhada e dourada. Painel 
na parte superior pintado representando 
jogos de crianças. 
194x61cm

A carved and gilt wood wall mirror in the 
Louis XV manner. Painted reserve depicting 
children’s games.

€1.000 - 1.500

51

90
Cómoda Luis XV
Bombé, facheada a pau-santo com duas 
gavetas e dois gavetões.  
Ferragens em bronze e tampo em pedra 
mármore. 
Séc. XVIII 
115x64x87cm

A Louis XV rosewood veneered commode. 
The marble top above two short and two 
long bombé shaped drawers accented by 
bronze mounts. 18th century.  

€3.000 - 4.000
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92
Consola Estilo Luis XIV
Em madeira pintada e dourada, com 
tampo em pedra mármore. 
187x57x89cm

A Louis XIV style console. Carved, painted  
and gilt decorated, marble top.

€800 - 1.200

91
Mesa de jogo D.José/D.Maria

Em pau-santo com embutidos em pau-rosa 
e espinheiro “Flores”. 

Tampo de xadrez e interior forrado a veludo 
verde. Com uma gaveta e ferragens em 

metal amarelo. 
85x42x76cm

A D. José (1750-1777)/D. Maria (1777-
1816) rosewood, kingwood and thornbush 

card table. Floral and chess board inlaid 
decoration, green velvet interior, one drawer 

and brass mounts.

€1.500 - 2.000

53

94
Par de Fauteils estilo Luis XVI
Em nogueira, com assentos e costas 
forradas a veludo verde.

A pair of Louis XVI style walnut fauteils. 
Green velvet upholstery.

€600 - 900

93
Grande Cimalha de Altar D.Maria
Em madeira entalhada, dourada e 
policromada. 
167x77cm

A large D. Maria (1777-1816) carved, 
polychromed and gilt wood altar pediment. 

€800 - 1.200
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96
Mesa Conventual do Séc. XVII
Em madeira de castanho com três 
gavetões. 
206x90x90cm

A 17th century chestnut refectory 
table with three drawers.

€1.500 - 2.000

95
Par de grandes Cimalhas de Altar D.Maria
Em madeira entalhada, douradas e policromadas. 
134x123cm

A pair of large D.Maria (1777-1816) carved, 
polychromed and gilt altar pediments. 

€3.000 - 4.000

55

97
Espelho de parede Romântico
Em madeira entalhada e dourada. 
Cimalha com florão. 
164x107cm

A romantic carved wall mirror

€1.500 - 2.000
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98
Tapete Oriental
Em lã e algodão, de desenho geométrico 
em tons bordeaux, azul e beije. 
200x153cm

An oriental carpet, wool and cotton. 
Geometric decorated in red, blue and 
beige. 

€400 - 600

99
Tapete Oriental
Em lã e algodão, de desenho floral em tons 
beije, azul e castanho. 
(Defeitos) 
500x330cm

An oriental carpet, wool and cotton. Floral 
decoration in beige, blue and brown. 
Defects.

€400 - 600

100
Tapete Oriental
Em lã e algodão, de desenho floral e 
geométrico em tons de azul, rosa e beije. 
192x134cm

An oriental carpet. Wool and cotton, floral 
and geometric beige, blue and pink 
decoration.

€400 - 600

101
Tapete Oriental tipo Bokara 
Em lã e algodão de desenho geométrico 
em tons bordeaux e beige. 
260x185cm

An oriental carpet in the bokara manner. 
Wool and cotton, geometric red and beige 
decorated. 

€400 - 600

100

101
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102
Tapete Oriental
Em lã e seda com medalhão central, 
decorado com flores e desenhos 
geométricos em tons beige, castanho e 
azul turquesa. 
272x185cm

An oriental carpet. Wool and silk, floral and 
geometric beige, brown and turquoise blue 
decoration with central cartouche.

€600 - 900

103
Jules Franceschi (1825-1893)
Busto Feminino 
Escultura em mármore branco com base 
em mármore preto. 
Assinada e datada 1878 
Alt.: 79cm

A white marble sculpture of a lady with 
black marble base. 
Signed and dated 1878

€3.500 - 4.500
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104
São Miguel
Escultura em madeira dourada e policromada. 
Trabalho hispano-flamengo do Séc. XVI/XVII. 
(Pequenos defeitos e faltas) 
Alt.: 42.5cm

A late 16th, early 17th century hispano-flemish 
sculpture of Saint Michael.
Carved, polychromed and gilt wood. Minor 
losses and defects. 
€3.000 - 4.000

105
Par de Tocheiros 
Em pau-santo, Portugueses do Séc. XVII. 
Alt.: 25cm

A pair of Portuguese rosewood torchères, 
17th century. 
€700 - 1.200

61

106
Prato de esmolas de Nuremberga
Em metal dourado, com decoração 
relevada. São Cristóvão ao centro e 
inscrição em letras góticas. 
Séc. XVI/XVII 
Diam.:36cm

A late 16th/early 17th century Nuremberg 
alms dish. Relief decroated with Saint 
Cristopher at the center and gothic 
inscription.
€1.000 - 1.500 
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107
São Vicente
Escultura em madeira pintada e 
policromada do Séc. XVIII 
Alt.: 53cm

An 18th century carved and polychromed 
wood sculpture of Saint Vincent.

€1.200 - 1.800

108
Maria Madalena

Escultura de grandes dimensões em madeira 
entalhada e policromada. 

Trabalho português do Séc. XVIII. 
(Faltas e defeitos) 

Alt.: 137cm

A large 18th century carved and polychromed 
wood sculpture of Saint Mary Magdalene. Losses 

and defects.

€3.000 - 4.000

63

109
Nossa Senhora da Conceição
Escultura de grandes dimensões em 
madeira pintada e policromada.
Trabalho português do Séc. XVII/XVIII.
Com Coroa mariana em prata Portuguesa, 
decoração cinzelada do Séc. XVIII.
Aro e espigão em metal.  
(Restauros na coroa) 
Alt. Nossa Senhora: 157cm 
Alt. Coroa: 26cm 
Peso coroa: 320g

A large 17th/18th century Portuguese 
polychromed wood sculpture of Our Lady 
of the Conception. Silver crown.

€12.000 - 18.000
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111
Santa Bárbara
Escultura em madeira entalhada e 
policromada. 
Trabalho Português do Séc. XVII/XVIII 
(defeitos) 
Alt.: 49cm

A late 17th century, early 18th century 
Portuguese carved and polychromed wood 
sculpture of Santa Barbara. Defects.

€1.500 - 2.000

110
Par de colunas Espiroladas

Em madeira entalhada, dourada e 
policromada, decoradas com folhas e 

pássaros. 
Alt.: 64cm

A pair of carved, polychromed and gilt 
spiral columns.

€600 - 900

65

112
São Miguel Arcanjo
Escultura em madeira entalhada e 
policromada. 
Trabalho Português do Séc. XVII/XVIII 
(Pequenos defeitos) 
Alt.: 54cm

A late 17th century, early 18th century 
Portuguese carved and polychromed wood 
sculpture of Saint Michael, the archangel. 
Minor defects.

€2.500 - 3.500
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113
Par de candelabros Estilo Luis XV

Em bronze dourado com quatro lumes 
cada 

Alt.: 44cm

A pair of Louis XV style gilt-bronze four-
light candelabra.

€800 - 1.200

114
Par de fruteiros Estilo Império
Em porcelana e biscuit. 
Trabalho Europeu  
Alt.: 28cm

A pair of porcelain fruit bowls in the 
Empire style, glazed and unglazed 
decoration.
€600 - 800

67

115
Par de Urnas
Em porcelana Alemã de Meissen. 
Decoradas com flores policromadas e 
grinaldas a dourado com cabeças de 
leão e serpentes. 
Séc. XVIII (1763 - 1815) 
Marcadas na base 
(Ambas as tampas com restauros) 
Alt.:  43 cm

A pair of 18th century Meissen porcelain 
urns, 1763-1815 period. Polychromed and 
gilt decoration depicting flowers, garlands, 
lion’s heads and snakes. Marked at the 
base. Both covers restorated.
€2.500 - 3.500
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116
Serviço em porcelana de Dresden
Marcado na base Ernest Gocke. 
Decorado com flores policromadas e na 
borda com dourados. 
Composto por: 
24 pratos rasos, 12 pratos de sopa, 18 
pratos para doce, 2 pratos para arroz 
(Diam: 34cm), 2 saladeiras (Diam:27cm), 3 
travessas de diferentes tamanhos (comps: 
51cm, 43cm e 35cm), 1 molheira e 2 
azeitoneiras.

A Dresden dinner service, marked: Ernest 
Gocke. Gilt rim and floral polychrome 
decoration, comprising: 24 dinner plates, 
12 soup plates, 18 dessert plates, 2 round 
dishes (34cm), 2 salad bowls (27cm), 3 
dishes (different sizes), 1 sauce boat and 2 
olive dishes.

€1.200 - 1.700

69

117
Samovar Francês
Em porcelana de Limoges, com vidrado 
azul, decorado com reservas a ouro com 
flores. 
Séc. XIX 
Alt.:50cm

A 19th century Limoges porcelain 
samovar. Gilt floral reserves on blue 
ground. 
€500 - 800
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118
Francesco Bartolozzi (1725-1815)
“The assassination of Amnon” segundo Guercino 
Gravura a sépia aberta em chapa de cobre. 
33x41cm

The Assassination of Amnon, after Guercino. 
Sepia, copper etching.

€300 - 400

119
Francesco Bartolozzi (1725-1815)
“The assasination of Amnon at the feast of his 
half-brother Absalom” segundo Guercino 
Gravura a sépia aberta em chapa de cobre 
33x41cm

The Assassination of Amnon at the Feast of his 
Half-Brother Absalom, after Guercino. Sepia, 
copper etching.

€300 - 400

120
Escola Holandesa do Séc. XVIII

Natureza Morta com vaso e flores 
Óleo sobre tela 

100x74cm

Dutch school of the 18th century. 
Still-life with vase and flowers, oil on canvas.

€1.800 - 2.200

71
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121
Escola Holandesa do Séc. XVII
“A primavera” 
Óleo sobre tela 
73x59cm

Dutch School of the 17th century.
“Spring”, oil on canvas.

€12.500 - 17.500

73

122
Escola Holandesa do Séc. XVII
“O Outono” 
Óleo sobre tela 
73x59cm

Dutch School of the 17th century.
Autumn”, oil on canvas.

€12.500 - 17.500
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123
Escola Holandesa do Séc. XVIII
Cena de interior 
Óleo sobre tela 
31x25cm

Dutch school of the 18th century. Interior 
scene, oil on canvas.

€1.000 - 1.500

124
Escola Holandesa do Séc. XVIII
Cena de interior com escrivão 
Óleo sobre tela 
31x25cm

Dutch school of the 18th century. Interior 
scene with scribe, oil on canvas.

€1.000 - 1.500

75

125
Escola Holandesa do Séc. XVIII
Natureza morta com vaso e flores
Óleo sobre tela
96x72cm

Dutch school of the 18th century. Still life 
with vases and flowers. Oil on canvas

€1.800 - 2.200
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126
Escola Francesa do Séc. XVII/XVIII
Cenas Biblícas
Par de óleos sobre tela 
55x66cm e 50x66cm

Biblical scnenes
Oil on canvas (pair)
French school, 17th/18yh century

€2.000 - 3.000

77

127
Escola Inglesa do Séc. XIX
Menina no Jardim 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado D.1822 
90x116cm

19th century english school. Girl in the 
Garden, oil on canvas, signed and dated 
D.1822.

€9.000 - 12.000
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128
Escola Inglesa do Séc. XIX
Cena Galante 
Desenho a carvão e pastel sobre papel 
Assinado David 
11x17cm

English school of the 19th century. Gallant 
scene. Charcoal and pastel on paper. 
Signed David.

€800 - 1.000

129
Escola Inglesa do Séc. XIX
Cena Galante 
Desenho a carvão e pastel sobre papel 
Assinado David 
11x17cm

English school of the 19th century. Gallant 
scene. Charcoal and pastel on paper. 
Signed David.

€800 - 1.000

130
Escola Suiça, Séc. XIX
Vista dos Alpes 
Óleo sobre tela 
(Restos de assinatura) 
53x79cm

19th century swiss school. 
View of the alps. Oil on 
canvas, indistinct signature.

€2.000 - 3.000

79

131
Cena da Antiguidade
Óleo sobre tela 
Séc. XIX 
48x67cm

Antiquity scene. 
A 19th century oil on canvas.

€3.000 - 4.000
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132
Bandeja Oval estilo D. Maria
De gradinha, em prata Portuguesa, 
contraste Javali do Porto (1887-1937), 
marca de ourives de José Joaquim 
Monteiro (1887-1949) (Vidal-73 e 1941). 
62x47.5cm 
3747g

A Portuguese silver oval pierced gallery 
tray. Porto assay mark (1887-1937) and 
José Joaquim Monteiro (1887-1949) 
maker’s mark.
€1.800 - 2.200 

81

134
Serviço de chá e de café 
Em prata Portuguesa, , decoração 
gomada e repuxada “Rosas”. Composto 
por bule, cafeteira, açucareiro e leiteira, 
contraste Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal-49). 
Dim.:15cm 
1397g

A Portuguese silver coffee and tea set, 
comprising: tea-pot, coffee-pot, sugar bowl 
and milk jug. Relief and fluted decoration. 
Porto assay mark (1938-1984). 
€620 - 850

133
Salva/prato de parede 
Em prata Portuguesa, cinzelada com 
concheados, volutas e motivos florais, 
com antigas moedas Portuguesa, s 
embutidas. Contraste Javali do Porto 
(1887-1937) Vidal – 73.  
Diam.: 37cm 
917g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver salver. Chiseled decoration forming 
shells, scrolls, floral motifs and set with 
antique Portuguese coins. Porto assay 
mark (1887-1937).
€360 - 420
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135
Salva de três pés estilo D. José

Em prata Portuguesa, decoração 
gravada, contraste Javali de 

Lisboa (1887-1937), marca de 
ourives de LEITÃO & IRMÃO 

(Vidal-72 e 635). 
Diam.:45cm 

1659g

A Portuguese silver salver in the 
D.José (1750-1777) manner, Leitão 

& Irmão. Engraved decoration, 
raised in three feet. Lisboa assay 

mark (1887-1937) and Leitão & 
Irmão maker’s mark.

€1.600 - 2.200

137
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 ecclesiastical coat 
of arms. Marked.
€450 - 550

136
Salva
Em prata Portuguesa, contraste 
Javali de Lisboa (1887-1937), 
marca da ourivesaria da GUIA 
(Vidal - 72).
Diam.:15cm
56g

A portuguese silver salver. Lisboa 
assay mark (1887-1937) and Guia 
maker’s mark.
€50 - 75

138
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) 
Diam.: 31cm 
598g

A D. Maria (1777-1816) silver salver. Engraved 
decoration depicting garlands and 
medallion. Lisbon assay mark (1770-1804) 
and José Luís Serra (1770-1813) maker’s 
mark.
€1.000 - 1.200

83

139
Salva de pé alto D. João V
Lisa com frisos cinzelados com godrões. 
Marcada no pé e na salva com marca de 
ensaiador de Lisboa (1720-1750), marca 
de ourives ENDC atribuível a Eugénio da 
Costa (finais séc. XVII-1750) (M.A.- L-24 e 
L-214). 
28.5x14 cm  
725g 

A D. João V (1706-1750) Portuguese silver 
footed salver. Chiseled gadroon borders, 
the salver and foot marked. Lisboa assay 
mark (1720-1750) and ENDC (att. Eugénio 
da Costa ) (late 17th century - 1750) 
maker’s mark.
€6.800 - 8.000
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146
Taça/troféu 
Em prata Portuguesa, 
contraste Águia do Porto 
(1938-1984) (Vidal - 49). 
Dim.:21cm  
205g

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

€100 - 150

143

140

141

142

145
Manteigueira com tampa 

Em prata Portuguesa, , interior com 
alma em vidro, contraste Javali do 

Porto (1887-1937), marca de ourives V 
(Vidal - 83). 

(Amolgadelas) 
Dim.: 7.5cm 

183g

A Portuguese silver butter dish, glass 
interior. Porto assay mark (1887-1937) 

and V maker’s mark. Bruises.

€80 - 120

144
Caixa com tampa

Em prata indiana repuxada 
e gravada, Séc. XX. Marcada, 

com inscrição no fundo. 
Dim.: 9cm 

161g

An indian box, relief and 
engraved decoration, 20th 

century. Inscription. Marked.

€80 - 120

147
Açucareiro  
Em prata Portuguesa, , decoração repuxada 
“grinaldas de flores” contraste Javali do Porto 
(1887-1937) (Vidal - 83) 
(Amolgadelas) 
Alt.: 13cm 
250g

A Portuguese silver sugar bowl, relief decorated 
with garlands and flowers. Porto assay mark 
(1887-1937).

€120 - 180

85

148
Galheteiro estilo D. Maria
Em prata Portuguesa,  vazada e gravada, 
com 4 recipientes em prata e respectivas 
peças em vidro, fundo com marca de 
ensaiador do Porto (fim do séc. XVIII-início do 
séc. XIX), marca de ourives Manuel Marques 
Coelho (1784-1810) (M.A.- P-18 e P-484). 
22x15.5x29 cm 
Peso prata: 891g

A D. Maria (1777-1816) Portuguese 
silver condiment stand. The silver stand 
with pierced and engraved decoration 
containing 4 glass cruets. Porto assay mark 
(late 18th, early 19th century) and Manuel 
Marques Coelho (1784-1810) maker’s mark.

€2.000 - 3.000

140
Salva estilo D. João V com três pés
Em prata Portuguesa, , contraste Águia 
do Porto (1938-1984) (Vidal - 49). 
Diam.: 41.5cm 
783g

A Portuguese silver salver in the 
barroque manner, raised on three feet. 
Porto assay mark (1938-1984).
€300 - 500

143
Palmatória
Em prata Portuguesa, , contraste 
Javali do Porto (1887-1937) (Vidal – 
73). 
Dim.: 7.5cm 
113g

A Portuguese silver chamber stick. 
Porto assay mark (1887-1937).
€100 - 150 

142
Fruteira oval estilo D. João V com três pés
Em prata Portuguesa, contraste Águia 
do Porto (1938-1984) (Vidal - 49). 
7x32.5x25cm 
453g

A Portuguese silver fruit bowl in the 
barroque manner. Porto assay mark 
(1938-1984).
€180 - 220

141
Castiçal 
Em prata Portuguesa, , marca de 
ensaiador do Porto e marca de ourives 
DPC (1836-1861) (M. A. – P254). 
Alt.:  20.5cm 
329g 

A 19th century Portuguese silver 
candlestick. Porto assay mark and DPC 
maker’s mark (1836-1861).
€160 - 180
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149
Salva de grandes dimensões 
com quatro pés
Em prata Portuguesa, , 
contraste Águia do Porto 
(1938-1984) (Vidal - 49). 
Diam.: 47cm 
2329g    

A large Portuguese silver 
salver, raised on four feet. 
Porto assay mark (1938-1984).
€ 1.100 - 1.300

150
Salva 
Em prata Portuguesa, repuxada e 
cinzelada estilo D. João V, reserva 
central lisa. Contraste Águia do Porto 
(1938-1984) Vidal 49.  
Diam.: 46cm 
1103g 

A Portuguese silver salver in the 
barroque manner. Chiseled and 
embossed decoration, reserve at the 
centre. Porto assay mark (1938-1984).
€380 - 420

87

151
Salva 
Em prata Portuguesa,  perlada, contraste 
Águia do Porto (1938-1984) (Vidal - 49). 
(Amolgadelas) 
Diam.: 22.5cm 
821g

A Portuguese silver salver. Porto assay 
mark (1938-1984). Bruises.
€370 - 420

152
Jarra de grandes dimensões
Em prata Portuguesa,  perlada com 
interior dourado. Contraste Águia do Porto 
(1938-1984) (Vidal - 49). 
(Pequenas amolgadelas) 
29.5cm 
1095g

A large Portuguese silver vase, gilt interior. 
Porto assay mark (1938-1984). Minor 
bruises.
€430 - 650 
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153
Tinteiro em vidro
Com base e tampa em prata 
Portuguesa, contraste Javali do 
Porto (1887-1937) (Vidal – 73). 
9.5x14.5x14.5cm

A glass inkstand, Portuguese 
silver stand and cover. Porto 
assay mark (1887-1937).
€20 - 50

155
Par de Jarras
De pequenas dimensões, em prata 
Portuguesa. Contraste Águia do Porto 
(1938-1983) (Vidal-49). 
(Pequenas amolgadelas) 
Alt.: 8cm 
176g

A pair of Portuguese silver miniature 
vases. Porto assay mark (1938-1984). 
Minor bruises.
€100 -150

154
Jarra
Em prata Espanhola, decorada 
com esmalte bordeaux. Marcada 
e assinada PAILE. 
Dim.:15cm 
300g

A spanish silver vase, red enamel 
decoration. Marked and signed 
“Paile”.
€100 - 150

156
Balde para gelo
Em prata Espanhola, pegas em madeira, 
com grelha. Marca de ourives Bagues. 
Alt.: 15cm 
244g

A spanish silver ice bucket with tongs and 
strainer, wood handles. Bagues maker’s 
mark.
€100 - 150

157
Balde para gelo com pinça
Em prata Portuguesa, contraste Águia de 
Lisboa (1938-1984), marca de ourives A.L. 
de Sousa (Vidal - 48). 
24.5cm 
665g

A Portuguese silver ice bucket with tongs. 
Lisboa assay mark (1938-1984) and A. L. 
de Sousa maker’s mark.
€350 - 450 
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158
Salva

Em prata Portuguesa, contraste Javali do 
Porto (1887-1937), marca de ourivesaria 

Reis Joalheiros (Vidal-73). 
Diam.:31cm 

646g

A Portuguese silver salver. Porto assay 
mark (1887-1937), Reis Joalheiros retail’s 

mark.
€200 - 300

159
Salva de gradinha com três pés

Em prata Portuguesa, contraste 
Águia do Porto (1938-1984) 

(Vidal-49). 
Diam.:28.5cm 

830g

A Portuguese silver pierced gallery 
salver on three feet. Porto assay mark 

(1938-1984).
€380 - 450
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162
Salva com três pés
De gradinha, em prata 
Portuguesa, contraste 
Águia do Porto (1938-
1984) (Vidal-49). 
Diam.:15.5cm 
223g

A Portuguese silver 
pierced gallery salver 
on three feet. Porto 
assay mark (1938-
1984).
€100 - 150

163
Fruteira redonda

Em prata Portuguesa vazada, 
contraste Águia do Porto 

(1938-1984) (Vidal-49). 
8.5x33cm 

1202g

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

€540 - 580

160
Fruteira de pé baixo 

Em prata Portuguesa, , contraste 
Águia do Porto (1938-1984), marca da 

ourivesaria GUIA (Vidal - 49) 
5.5x28cm 

774g

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

Guia retail’s mark.
€300 - 400 

161
Cesto para pão

Em prata Portuguesa, , 
contraste Águia do Porto 
(1938-1984) (Vidal - 49). 

(Amolgadela) 
21x30.5cm 

872g

A Portuguese silver basket. 
Porto assay mark (1938-

1984). Bruise.
€340 - 430 
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164
Jarro para água 
Em prata Portuguesa, , Art Déco, contraste 
Javali do Porto (1938-1984), marca de 
ourivesaria da GUIA (Vidal - 73). 
(Pequena amolgadela) 
Alt.: 20.5cm 
951g      

An Art Deco Portuguese silver ewer. Porto 
assay mark (1???-19??) and Ourivesaria 
da Guia retail’s mark. Minor bruise.
€340 - 380
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165
Par de candelabros de quatro lumes
Em prata Mexicana, monogramados, 
marcados e assinados MACIEL. 
Alt.: 10cm 
1252g

A pair of mexican silver four-light 
candelabra, monogram. Marked and 
signed “Maciel”
€600 - 900

93

166
Serviço de Chá e Café
Em prata Mexicana, composto por 
duas cafeteiras de tamanhos diferentes, 
açucareiro e leiteira. Marcados. 
(Pequenas amolgadelas) 
Dim.:30 cm 
2228g

A mexican silver coffee and tea set 
comprising: two coffee-pots of different 
sizes, sugar-bowl and milk-jug. Marked. 
Minor bruises.
€900 - 1.200
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167
Taça de pé alto
Em prata Espanhola, 
cravejada com placas de 
matéria córnea, decoração 
martelada, marcada. 
Dim.:19cm 
879g

A spanish silver tazza 
decorated with horn 
plaques. Marked.
€400 - 600

168
Taça de três pés
Em prata Espanhola, decorada com 
esmalte verde, branco e dourado. 
Marcada 
Dim.:15.5cm 
576g

A spanish silver bowl, green, white 
and gilt enamel decorated, raised 
on three feet. Marked.
€300 - 400
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169
Salva

Em prata Portuguesa, , bordo 
repuxado e cinzelado estilo D. João 
V, orla do fundo gravada. Contraste 

Águia do Porto (1938-1984) Vidal-49.  
Diam.: 49cm 

1757 g          

A Portuguese silver salver in the 
barroque manner. Chiseled and 

embossed decoration at the rim, 
centre engraved with garlands. Porto 

assay mark (1938-1984).
€620 - 720

170
Fruteira redonda
Em prata Portuguesa,  vazada, 
contraste Águia do Porto 
(1938-1984) (Vidal - 49). 
(Amolgadelas) 
6.5x23.5x20.5cm 
315g

A Portuguese silver fruit bowl, 
pierced decorated. Porto 
assay mark (1938-1984). 
Bruises.
€140 - 180 

171
Cesto oval

Em prata Portuguesa vazada, 
contraste Águia do Porto 
(1938-1984) (Vidal - 49). 

7x27x24 cm 
459g

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

€180 - 250
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173
Balde para gelo
Com tampa em prata italiana, marcado. 
Alt.:  25cm 
942g 

An italian silver ice bucket with lid, marked.
€470 - 520

174
Leiteira com tampa
Em prata italiana marcada. 
Alt.:  25cm  
579g

An italian silver milk jug, marked.
€290 - 320

172
Cesto para pão com bordo recortado
Em prata Portuguesa,  perlada e vazada, 
contraste Javali do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 73). 
29x45.5x29.5cm 
1024g

A Portuguese silver basket, beaded and 
pierced decoration. Porto assay mark 
(1887-1937)

€400 - 600 
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175
Leiteira

Em prata Portuguesa, contraste Águia do 
Porto (1938-1984) (Vidal - 49). 

Alt.: 16cm 
243 g

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

€100 - 150

176
Salva 
Em prata Portuguesa,  com bordo repuxado 
e cinzelado estilo D. João V, orla do fundo 
gravada. Contraste Águia do Porto (1938-
1984) Vidal-49.  
Diam. :53 cm   
1914 g    

A Portuguese silver salver in the barroque 
manner. Chiseled and embossed decoration 
at the rim, centre engraved with garlands. 
Porto assay mark (1938-1984).
€670 - 870
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177
Bule com escalfador Victoriano
Em prata Inglesa, contraste de Londres 
(1892-1893), marca de ourives de C&S, CºLº. 
Alt.: 31cm 
1592g

A victorian silver kettle on stand by C&S, 
CºLº, London 1892-3.
€1.000 - 1.500
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178
Par de pratos cobertos
Rectangulares, em prata Inglesa, 
marca da cidade de Sheffield, marca 
de ourives HH Caydon. 
14x28x20.5cm 
3268g

A pair of english silver entrée dishes by 
HH Caydon, Sheffield.

€1.300 - 1.800 
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179
Cafeteira D. Maria 
Em prata Portuguesa, com frisos perlados 
e orlas gravadas. Marca de ensaiador 
de Lisboa (1790-1795), marca de ourives 
Domingos Mendes da Silveira (1786-1804) 
(M.A.- L-33 e L-204). (Pequenas amolgadelas 
e marca de posse no interior do pé).  
Alt.:  28cm 
929g 

A D. Maria (1777-1816) Portuguese silver 
coffee-pot. Bead and engraved borders. 
Lisboa assay mark (1790-1795) and Domingos 
Mendes da Silveira (1786-1805) maker’s mark. 
Minor bruises and engraved owner mark at 
the bottom.
€2.000 - 3.000  
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180
Cafeteira D. Maria 
Em prata Portuguesa, com pomo da 
tampa em forma de urna. Marca de 
ensaiador de Lisboa (1770-1804), marca 
de ourives Francisco Bernardes (1788-
1809) (M.A.- L-31 e L-224).  
(Pequenas amolgadelas e marca de 
posse no bojo).     
Alt.:  29cm 
943g   

A D. Maria (1777-1816) Portuguese silver 
tea-pot. Lisboa assay mark (1770-1804) 
and Francisco Bernardes (1788-1809) 
maker’s mark. Minor bruises and 
engraved owner mark.
€2.000 - 3.000
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181
Bacia de barba e gomil
Em prata Portuguesa, decoração de 
godrões e gomil com asa quebrada em 
dupla voluta. A bacia tem 4 pequenos 
pés em forma de búzio. Sem marcas 
mas atribuível ao séc. XVIII.  
(Com marcas de posse e pequenos 
defeitos). 
Alt. do Gomil: 30cm 
Diam. da bacia: 40x34cm 
2619g 

An 18th century Portuguese silver ewer 
and basin. Chiseled decoration and 
gadroon borders, the ewer with double 
scroll handle, the basin raised on four 
conch feet. Unmarked. Owner marks 
and minor defects.
€6.000 - 9.000

103
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182
Paliteiro
Em cerâmica das caldas, decorado 
com meninos e flores. Marcado na base 
António Alves da Cunha (1856-1941). 
(Defeituoso) 
Alt.: 21cm

A late 19th century, early 20th century 
Caldas faience toothpick holder. Marked 
at the base: António Alves da Cunha 
(1856-1941)
€100 - 150

183
Caixa com Pássaro e Ninho
Em cerâmica das Caldas. 
Alt.: 13cm

A Caldas faience box.
€75 - 125
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184
Santo António com o Menino
Escultura em cerâmica vidrada das Caldas.
Angélico Afonso Duarte (1912-1977) 
Alt.: 57cm

Saint Anthony with the Child, Caldas ceramic 
sculpture.
€500 - 800
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185
Rafaelo Bordalo Pinheiro (1846-1905)
“Ama das Caldas” 
Figura de Movimento, em faiança das Caldas, 
Séc. XIX/XX com marca na base da fábrica de 
faianças artísticas Bordalo Pinheiro. 
Alt.: 23cm

“Ama das Caldas”. A late 19th century, early 
20th century Caldas da Rainha faience figure 
with movement. Marked at the base: “fábrica 
de faianças artísticas Bordalo Pinheiro”

€300 - 400

186
Rafaelo Bordalo Pinheiro (1846-1905)
“Saloio” 
Figura de Movimento, em faiança das Caldas, 
Séc. XIX/XX com marca na base da fábrica de 
faianças artísticas Bordalo Pinheiro. 
Alt.: 26cm

“Saloio”. A late 19th century, early 20th century 
Caldas da Rainha faience figure with movement. 
Marked at the base: “fábrica de faianças 
artísticas Bordalo Pinheiro”

€300 - 400
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187
Prato em faiança
Portuguesa do Séc. XIX 
Decorado a azul com flores. 
Diam.:32cm

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

€150 - 200

188
Prato em faiança
Portuguesa do Séc. XIX 
Decorado a azul com 
casario e árvores. 
Diam.:32cm

A 19th century Portuguese 
faience dish, blue 
decoration depicting 
houses annd trees.

€150 - 200

189
Prato em faiança
Portuguesa do Séc. XIX 
Decorado a azul com 
figura e patos.
Diam.: 37cm

A 19th century 
Portuguese faience 
dish, blue decoration 
depicting figure and 
ducks.

€220 – 280

190
Prato em faiança
Europeia do Séc. XIX 
Decoração policromada 
com flores. 
Diam.:34cm

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

€150 - 200

191
Prato em faiança 
Portuguesa do Séc.XIX. 
Decoração policromada 
com flores. 
Diam.:32cm

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

€120 - 180

192
Prato recortado 
Em faiança Francesa do Séc. XIX 
Com decoração policromada 
representando camponês. 
Diam.: 22.5cm

A 19th century french faience 
scalloped plate. Polychrome 
decoration depicting farmer.

€50 - 60

192
Par de pratos
Em faiança Portuguesa do Séc. XIX 
Com decoração policromada, 
Flores. 
Diam.: 20cm 

A pair of 19th century Portuguese 
faience plates. Polychrome 
decoration depicting flowers.

€100 - 150
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194
Júlio Ramos (1868-1945)
Paisagem com figura 
Óleo sobre madeira  
Assinado 
40x28cm

Landscape with figure, oil on panel, signed.

€1.000 - 1.500

195
Souza Pinto (1856-1939)
Paisagem com arvoredo 

Óleo sobre tela 
Assinado no verso 

24x33.5cm

Landscape, oil on canvas. 
Signed in the back.

€8.000 - 12.000
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196
José Malhoa (1855-1933)
Desenho a lápis sobre papel 
Assinado e datado 1888 
25.5x17cm

Grafite on paper. Signed and dated 1888.

€4.500 - 6.500

197
Souza Pinto (1856-1939)

Vista de Bretanha 
Pastel sobre papel 

Assinado e datado, 
Setembro 1930 

31x47cm

Landscape in Brittany, 
pastel on papper. Signed 
and dated of September 

1930.

€8.000 - 12.000
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198
Roger Chapelet (1902-1995)
Sem Título 
Óleo sobre tela 
Assinado 
49x65cm

Oil on canvas 
Signed

€1.500 - 2.000
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199
Escola Portuguesa
Paço Ducal de Vila Viçosa - Sala de Hércules, circa 1930 
Óleo sobre tela 
53x67cm

Portuguese school circa 1930. Paço Ducal de Vila 
Viçosa - Sala Hércules. Oil on canvas.

€2.000 - 3.000
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200
São Sebastião
Óleo sobre tela 
Séc. XX 
162x130cm

Saint Sebastian, oil on canvas, 20th century.

€3.000 - 5.000
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201
Leopoldo Battistini (1865-1936)
Apolo e Daphne 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado “99” 
179x142cm

Apollo and Daphne, oil on canvas, signed 
and dated of “99”.

€8.000 - 12.000
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202
Jean Cotelle (1642-1708)

La Toilette de Vénus 
Óleo sobre tela 

Moldura em madeira entalhada da 
época, dourada e burnida. 

150x120cm

Oil on canvas. 
Carved and gilt frame of same date.

€28.000 - 35.000

117
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203
José de Avelar Rebelo (1600-1657)

“Circuncisão do Menino Jesus” 
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 1650
(Reentelado, pequenos restauros) 

55x35cm

“Circumcision of the Child Jesus”, oil on 
canvas. Signed and dated of 1650.

Small restaurations.

€8.000 - 12.000

119



120

204
Camillo Boccaccino Attrib. (1504 - 1546)

“Santo Vescovo”
Óleo sobre tela

170x228cm

Oil on canvas.

€30.000 - 40.000

121
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205
Escola Andaluza, Séc. XVIII
Natureza morta com frutos e flores 
Óleo sobre tela 
50x95.5cm
Andalusian school, 18th Century.
Still Life with fruits and flowers. 
Oil on canvas.
€8.000 - 12.000

123
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206
Colcha Indo-Portuguesa do Séc. XVII
Colcha Indo-Portuguesa do Séc. XVII 
Em cetim vermelho, bordada a fios de seda 
policromos. 
Decorada com elementos vegetalistas, 
florais, pássaros e medalhão ao centro.  
Com galão e borlas. (faltam duas) 
300x235cm

A 17th century Indo-Portuguese red satin 
coverlet., embroided in polychrome silk 
thread depicting floral motifs, birds and 
medallion at the center.  
With gallon and tassels. (missing two)

€6.500 - 8.-500
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207
Colcha Indo-Portuguesa do Séc. XVII
Bordada a fio de seda dourado sobre fundo de linho 
creme e franja em seda amarela. 
Decorada com os cinco sentidos. Cinco medalhões 
envoltos por grinaldas. No centro, casal de mãos 
dadas sobre campo de flores. 
(Pequenos defeitos e restauros antigos). 
295x194cm

A 17th century indo-Portuguese Five-Senses coverlet. 
Golden silk thread embroidery on beige linen, yellow 
silk fringe. The five circular reserves decorated with 
allegories to the five senses between garlands. At the 
centre a couple on floral ground. Minor defects and 
antique restorations.

€4.500 - 6.500
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208
Contador Indo-Português, Séc. XVII
Em teca e sissó com embutidos em marfim. 
Caixa com dez gavetas simulando doze. 
Frente, tampo e ilhargas com decoração de 
influência islâmica a partir de embutidos, 
representando motivos geométricos: círculos, 
secantes, losangos, estrelas e ponteado de 
cavilhas em marfim. 
Assente sobre base com duas gavetas e um 
gavetão, com suportes esculpidos em forma 
de nagas, sobre bases molduradas. 
Ferragens e pregaria em metal amarelo, 
recortado e vazado. 
88x46x130cm

An Indo-Portuguese cabinet, 17th century. 
Sissoo and ivory cabinet on stand. Cabinet with 
ten drawers simulating twelve; front, top and 
sides depicting inlaid decoration of islamic 
inspiration with geometric motifs: intersecting 
circles, losanges, stars and ivory pins. Stand with 
one long and two short drawers, supported by 
legs carved as Nagas above framed socles. 
Yellow metal tacks and pierced mounts.

€45.000 - 65.000
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209
Cómoda Francesa Luis XV
Com marchetaria de pau-santo, pau-rosa 
e pau-cetim. Aplicações em bronze com 
duas gavetas e dois gavetões. 
Estampilhada Nicolas Petit (1732-1791). 
109x54x85cm

A Louis XV rosewood, kingwood and 
satinwood commode by Nicolas Petit (1732-
1791). Two short and two long drawers, 
bronze mounts. Stamped by Nicolas Petit.

€9.000 - 12.000
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210
Cómoda Francesa Luis XV
De pequenas dimensões, com marchetaria 
de Mogno. Aplicações em bronze com 
duas gavetas e tampo em pedra mármore. 
Estampilhada Jean-Charles Ellaume. 
Séc. XVIII 
(Defeito no tampo) 
79x44x85cm

A Louis XV mahogany marquetry miniature 
commode by Jean-Charles Ellaume. The 
marble top above two drawers, bronze 
mounts. 18th century. Stamped by Jean-
Charles Ellaume. Defect to the marble top.

€6.000 - 9.000
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211
Secretária Cilíndrica Francesa Luis XVI
Com marchetaria de pau-rosa, pau-santo e pau-
cetim. Aplicações em bronze, interior com gavetas 
e tampo em pele não original. 
Estampilhada Martin Ohneberg. 
Séc. XVIII 
98x48x99cm

A Louis XVI kingwood, rosewood and satinwood 
bureu-a-cylindre by Martin Ohneberg. Bronze-
mounted, the roll-top opens to reveal an interior 
leather-lined writing-surface and several drawers. 
Stamped by Martin Ohnerberg. 18th century. 
Unoriginal leather.

€7.000 - 9.000

Lote da capa
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212
Cómoda Francesa Luis XV
Séc. XVIII, facheada a pau-santo, pau-rosa e pau-cetim. 
Ferragens em bronze dourado com dois gavetões, três gavetas 
e tampo em mármore. 
Estampilhada Jean Mathieu Chevallier (1669-1768) 
130x65x85cm

A louis XV ormolu-mounted rosewood, kingwood and satinwood 
commode by Jean Mathieu Chevallier (1699-1768). The marble 
top above three short and two long drawers. Stamped by Jean 
Mathieu Chevallier.

€15.000 - 18.000
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213
Par de Atlantes Canéforos 

Figuras de barco em carvalho. 
Flamengas, Séc. XVI/XVII. 

Alt.: 275cm

A pair of large late 16th, early 
17th century flemish carved 

oak wood boat sculptures 
representing canephore atlas.

€45.000 - 65.000
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214
Espelho de parede Espanhol Barroco
Em madeira entalhada, pintada e 
dourada. 
154x90cm

A spanish baroque carved, painted 
and gilt wood wall miror.

€600 - 900

137

215
Grande Cimalha de Altar D.Maria
Em madeira dourada e policromada 
posteriormente. 
120x124cm

A large D. Maria (1777-1816) 
polychromed and gilt wood altar 
pediment. Polychromy of later date.

€1.000 - 1.500

216
Mísulas

Em Castanho, com dourados. 
Séc. XVIII 

Alt.: 46cm

A pair of 18th century carved 
and gilt chestnut corbels.

€150 - 200

217
Grande Peanha

Em pau-santo e outras 
madeiras. 
Séc. XVIII 
71x42cm

A large 18th century rosewood 
and other woods socle.

€350 - 500

218
Par de Capitéis
Em madeira entalhada e dourada. 
Séc. XVIII 
Alt.: 32cm

A pair of 18th century carved, polychromed 
and gilt wood column capitals.

€600 - 900
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221
Par de Peanhas
Em madeira policromada. 
Séc. XVIII 
Alt.: 29cm

A pair of 18th century 
carved and polychromed 
wood socles.

€400 - 600

219
Par de placas de Altar
Em madeira entalhada, pintada e dourada 
Séc. XVIII 
107x40cm

A pair of 18th century carved, polychromed 
and gilt wood altar panels.

€500 - 750

220
Par de Frisos
Em madeira entalhada, pintada e dourada. 
Séc. XVIII 
65x15cm

A pair of 18th century carved, polychromed 
and gilt friezes.

€120 - 180

139

222
Napolitana

Escultura em terracota 
Trabalho italiano do Séc. XIX 

(Faltas e defeitos). 
Alt.:84cm

A 19th century Italian terracotta 
sculpture of a Neapolitan girl. 

Losses and defects.
€4.000 - 5.000
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223
Anunciação
Pequeno retábulo em madeira 
policromada e dourada a ouro burnido. 
Com figuras em alabastro pintado e 
dourado. 
Trabalho ao gosto gótico. 
Altar: 66x47cm 
Figuras em alabastro: 35x34cm

A carved, polychromed and gilt wood and 
alabaster small altarpiece in the gothic 
manner. Figures in polychrome and gilt 
alabaster.

€3.000 - 4.000
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224
Edículo
Com representação de Cristo crucificado, a Virgem e Maria Madalena.
Em pedra de ançã policromada. 
Trabalho do Séc. XIX ao gosto do Séc. XVII.
62x36.5cm

A 19th century Ançã limestone aedicula in the 17th century manner. 
Sculpted representing crucified Christ, the Virgin and Mary Magdalene.

€500 - 800
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225
Espelho de parede ao gosto Luis XV  
Em madeira entalhada, pintada e dourada.
130x85cm

A carved and gilt wood wall mirror in the 
Louis XV manner.

€600 - 900
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226
Par de Castiçais
Estilo Luis XVI, em bronze dourado. 
Alt.: 25cm

A pair of gilt-bronze candlesticks in 
Louis XVI style.
€300 - 400

227
Par de Castiçais 

Ao gosto Império, em bronze dourado e 
cinzelado. 
Alt.: 25cm

A pair of gilt-bronze candlesticks in empire 
style.

€250 - 350
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228
Espelho de parede Romântico
Com moldura em madeira e gesso, 
dourado a ouro fino burnido. 
Cimalha com florão. 
123x154cm

A romantic wall mirror, gilded.

€800 - 1.200

229
Caixa escritório de viagem
Em mogno com duas gavetas e divisórias 
interiores. 
Inglesa, do Séc. XIX 
38x40x17cm

A 19th century english mahogany traveling 
cabinet, two drawers and several interior 
compartments.

€1.000 - 1.400
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231
Figura feminina

Escultura em mármore branco. 
Trabalho europeu do séc. XIX 

Alt.: 81cm

A 19th century white marble sculpture 
of a feminine figure. European work.

€2.500 – 3.500

230
Teixeira Lopes (1866-1942)
“Busto”
Escultura em bronze patinado com 
base em pedra mármore
33x32cm

Patinated bronze sculpture with 
marble base.

€2.000 - 3.000
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232
Pequeno Armário
Em madeira exótica, com portas 
almofadadas. Interior com gavetas e 
divisórias. Trabalho Indiano. 
46x26x73cm

A small exotic Indian wood cabinet. The 
panelled doors opens to reveal an interior 
with several drawers and compartments.

€400 - 600

233
Móvel Faqueiro

Caixa decorada com tremidos e base em 
madeira torneada e entalhada. 

Em nogueira, com ferragens em latão. 
Caixa: 48x68x30cm 
Móvel: 48x68x98cm

A carved walnut canteen, brass-mounted.

€400 - 600
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236
Chaleira com escalfador
Em metal prateado, Inglesa, Séc. XX. 
(Faltas e pequenos defeitos) 
Dim.:29cm

An english silver plated kettle on 
stand, 20th century. Losses and 
minor defects.

€200 - 300

235
Espelho em Madrepérola
Decoração incisa de fundo 
escurecido, representando os 
evangelistas e cena de natividade. 
Trabalho do Séc. XVIII/XIX 
33x22cm

A late 18th, early 19th century nacre 
mirror, darkened incised decoration 
depicting nativity scene and the 
evangelists.

€500 - 800

234
Candeia de Azeite
Com quatro bicos, em metal amarelo.
Portuguesa, Séc. XIX
(Faltas)
Alt.:50cm

A 19th century Portuguese oil lamp 
with four nozzles in yellow metal.
(Flaws)
€300 - 400
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237
Par de grandes tampas
Em casquinha Inglesa do Séc. XIX 
46x29cm

A pair of 19th century english silver-plated 
large covers.
€2.000 - 3.000
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238
Polvorinho 
Em marfim torneado e esculpido “Cabeça 
de Leão”,”Mogol”. Séc. XVII/XVIII.

An ivory powder flask in the Mogol 
manner. Turned and carved decoration 
depicting lion’s head. 17th/18th century.
€4.000 - 6.000
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239
Natividade
Placa em marfim do Séc. XVIII.
Trabalho Europeu. 
Diam.:9cm

A 18th century carved ivory plaque. 
European work.
€1.500 - 2.000
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240
Anjo
Escultura em marfim, 
Indo-Portuguesa.

Séc. XVII 
Alt.: 14cm

A 17th century Indo-
Portuguese ivory 
sculpture of an angel.
€1.800 - 2.500

242
Sagrada Família

Três esculturas em marfim, Indo-
Portuguesas.  

Base em madeira pintada e dourada.

(Finais do Séc. XIX) 
Alt.: 9 e 6 cm

A late 19th century Indo-Portuguese ivory 
group sculpture of the Holy Family in three 

pieces. Carved, painted and gilt wood 
base.

€2.000 - 3.000

241
Santa

Escultura em marfim 
Indo-Portuguesa.

Séc. XVIII 
Alt.: 11cm

An 18th century 
Indo-Portuguese ivory 

sculpture of a Saint.
€1.200 - 1.800
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243
Nossa Senhora da Conceição
Escultura em marfim, Indo-Portuguesa.

Séc. XVII 
Alt.: 17cm

A 17th century Indo-Portuguese ivory 
sculpture of Our Lady of the Conception. 
€1.800 - 2.200

245
Nossa Senhora Coroada
Escultura em marfim Indo-Portuguesa.  
Séc.XVIII/ XIX 
(Defeituosa) 
Alt.: 12cm

A late 18th, early 19th century Indo-
Portuguese ivory sculpture of Our Lady. 
Defects.
€1.200 - 1.800

244
Nossa Senhora da Conceição

Escultura em marfim Indo-Portuguesa.

Séc. XIX 
Alt.: 16cm

A 19th century Indo-Portuguese ivory 
sculpture of Our Lady of the Conception.

€1.200 - 1.800
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246
Santo António com o Menino
Escultura em marfim Indo-Portuguesa.                 
Séc. XVIII 
(Falta mão) 
Alt.: 14cm

An 18th century Indo-Portuguese ivory 
sculpture of Saint Anthony with the Child. 
One hand missing.
€1.500 - 2.000
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247
Menino Jesus Bom Pastor
Escultura em marfim, Indo-Portuguesa.                 
Base em socalcos “Santa Madalena”, 
Fonte de Vida e animais diversos.

Séc. XVII 
(Falta assento do Menino Jesus) 
Alt.: 15cm

A 17th century Indo-Portuguese ivory 
sculpture of Child Jesus as the Good 
Shepherd above a banded socle 
depicting Saint Mary Magdalene, the 
Fount of Life and various animals. Jesus’ 
seat missing.
€1.800 - 2.500
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248
Medalhão
Portugal
Séc. XV (?) 
Liga metálica de cobre e aplicações de ouro
Inscrição: eteroae. leal. amor 

€50.000 - 80.000

Medalhão em metal, provavelmente criado para aplicação de ves-
tuário, com particular interesse pela sua raridade. Efectivamente, 
não se conhece outro exemplar semelhante onde surja representa-
da, relevada no metal, a letra Y cercada por uma inscrição, senão 
na numismática, tornando-se por isso uma peça de difícil interpre-
tação e enquadramento cronológico.

A figuração da letra Y é feita em Portugal desde, pelo menos, finais 
do século XII surgindo relacionada com a antiga interpretação de 
emblema representativo do dilema do Homem perante a escolha 
entre o Bem e o Mal. Neste sentido, a chamada Littera Pythagorae 
assumiu-se como símbolo de Jesus, remetendo, claro, para a pri-
meira letra do Seu Nome, Yesus.

Esta tradição exegética e teológica da Littera Pythagorae teve 
como centro o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e a respectiva 
ordem, a dos cónegos regrantes de Santo Agostinho. No selo de D. 
Afonso Martins, prior-mor deste mosteiro (1399), vê-se um Y susten-
tado por dois anjos que desempenham a sua função de mensa-
geiros da Palavra Divina.

Em meios laicos, o Y foi sobretudo usado por membros da Casa de 
Avis, a começar pelo seu fundador, que obviamente jogava com a 
coincidência de se tratar também da primeiro letra do seu nome: 
existem várias moedas e lápides com o Y coroado. Vários outros 
membros da mesma dinastia retomaram esta simbólica; natural-
mente D. João II, mas também D. Brites, mãe do rei D. Manuel, que 
fez desta letra, contida entre quatro serras, a sua empresa.

Contudo, o Y que aparece neste medalhão não se encontra coro-
ado, nem está contido entre serras. Está atravessado por um listel 
mas, tanto quanto se pode entender, este não tem qualquer le-
genda.

Fora da Casa Real, o Y também foi usado por elementos da no-
breza de corte, sobretudo como forma de empresa. É o caso de D. 
Fernando de Meneses e de sua mulher D. Brites de Andrade, que 
escolheram a letra para a sua empresa, tal como se encontra re-
presentada no túmulo conjunto de Santa Clara de Vila do Conde.

Por tudo isto, poderá concluir-se que o Y desta medalha deve ser 
interpretado como uma empresa usada por um membro da no-
breza de corte da Casa de Avis, que deveria estar informado da 
simbólica e dos usos associados a esta letra na cultura dinástica 
de então. E que a teria adoptado por emulação ou moda, como 
era então costume. Por outro lado, a legenda, que circunda a letra 
Y, decifrada por Filipa Avellar, a quem cabe aqui um agradecimen-

to, vem confirmar a ideia de se tratar efectivamente de uma em-
presa, formada pelo Y e pelas belas palavras “eteroae. leal. amor”, 
denotativas do amor leal (a Deus? a uma dama? ou a ambos?). 
Trata-se, com certeza, do mote da empresa que é composta pelo Y 
atravessado por uma cartela. 

Porque se torna assaz difícil de datar e mais ainda por se ignorar o 
comitente desta obra, foram feitas análise laboratoriais no sentido 
de avaliar a antiguidade da peça. Os resultados dessas análises fo-
ram verdadeiramente surpreendentes porque demonstraram que, 
em tempos idos, o fundo desta medalha, precisamente as zonas 
não relevadas, seria coberto de ouro, facilitando, assim, a leitura 
da legenda. Esta descoberta é da maior importância no sentido 
de aferir a autenticidade e longevidade deste objecto, já que se 
percebe que a peça passou por várias mãos, que a desgastaram, 
fazendo com que a folha de ouro que a cobria quase desapare-
cesse, tornando-se impossível a sua observação a olho nu. O facto 
deste ouro se poder apenas observar com recurso a lentes bino-
culares, dá-nos alguma segurança na medida em que nenhuma 
contrafação realizada com recurso a aplicação de ouro iria depois 
camuflá-lo ao ponto de ser reconhecível apenas através de méto-
dos laboratoriais.

Gostaríamos de expressar aqui o nosso agradecimento ao Dr. Mi-
guel Metelo Seixas que com a sua imensa sabedoria nos ajudou a 
dar sentido à leitura da letra Y.

Anísio Franco
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An extremely rare copper medallion with gold applications. 
Portugal, 15th Century.
Inscription: eteroae. leal. amor.

The piece now offered for sale was possibly created as a costume 
application and part of its importance relies on its rarity.

Indeed no similar example is known bearing the letter Y surrounded 
by an inscription, except for numismatics. For this reason its dating 
and interpretation are quite challenging.

In Portugal the Y letter appears at least since the late 13th century 
related with the ancient representation of the good and evil 
dilemma. In that direction the also called Littera Pythagorae became 
the symbol of Jesus once it is also the first letter of His name: Yesus.

The centre of this tradition was the Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra 
in which the monks followed the Order of Saint Augustine (OSA). In 
1399 the Prior D. Afonso Martins’ emblem was the Y supported by two 
angels.

In the secular society the Y was adopted above all by the Order of 
Avis. Being this the first letter of the Order’s founder (D. João I (1357-
1433)) we can nowadays find several coins and reliefs bearing the 
crowned Y as insignia. Other royal members of the same dynasty 
adopted this very same insignia.

The insignia represented on the medallion now offered for sale is not 
crowned. Outside the royal house the Y was commonly adopted as 
personal insignia by the members of the court. Example of that are 
D. Fernando de Meneses and his wife D. Brites de Andrade once 
in their tomb (Santa Clara de Vila do Conde) is represented the 
couple’s insignia bearing the Littera Pythagore.

For all of these reasons can be concluded that the representation 
in the piece now in sale must be interpreted as a personal insignia 
adopted by a court member of the Avis Dynasty. The inscription, 
decrypted by Filipa Avellar to whom we thank, confirms this idea 
emphasized by the beautiful words revealing a devoted love (to 
God? a Lady? or both?).

Date this piece is probably the biggest challenge of all and for this 
reason lab analysis were made in order to understand its antiquity. 
The results were surprising once it was revealed that the ground of 
the emblem was gilded. This way it would be much easier to read 
the inscription. This fact is of major relevance to set a date for the 
work of art once it proves centuries of wear to a point where the 
gilding traces are only visible through a binocular microscope. 
No counterfeiting piece would have been gilded and the gold 
removed to the point where only with laboratory equipment can be 
found traces gilding.

We’d like to thank Dr. Miguel Metelo Seixas that with his immense 
knowledge helped us finding the meaning of the Y letter.

Verso / Back
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249
Bacia de barba e gomil D. José
Em prata Portuguesa,  bacia sem marcas e gomil de 
asa quebrada terminando com carranca. Marca de 
ensaiador do Porto (1758-1768), marca de ourives MG 
(1758-1768) (M.A.- P-11 e P-466). 
Gomil: 32.5cm 
Bacia: 40x30.5cm 
2226g

An 18th century Portuguese silver ewer and basin. 
Chiseled decoration, the ewer with mask handle. 
Basin unmarked, ewer with Porto assay mark (1758-
1768) and MG (1758-1768) maker’s mark.
€9.000 - 12.000

161
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250
Par de castiçais
“Folhas de nenúfar e flores” em 
prata, Séc. XX. 
(Pequenas faltas e defeitos) 
Alt.:  10.5cm 
150g

A pair of silver candlesticks, 20th 
century, decorated with waterlilies 
and flowers. Minor losses and 
defects.  
€180 - 220

251
Chocolateira 
Em prata Portuguesa, cabo em pau-santo 
trabalhado, contraste Águia do Porto 
(1938-1984) (Vidal - 65). 
Alt.: 19cm 
518g

A Portuguese silver chocolate-pot, carved 
rosewood handle. Porto assay mark (1938-
1984).
€300 - 400

252
Leiteira 

Em prata portuguesa, lisa com frisos cinzelados, pomo em forma de 
fruto com folhas e 4 pés de bola. Marca de ensaiador de Lisboa (1822-

1843), marca de ourives Torcato José Clavina Bernardes (1813-1843) 
(M.A.- L-39 e L-499).  

(Com amolgadela no bojo). 
Alt.:  16.5cm 

535g

A 19th century portuguse silver milk jug. Chiseled decoration, raised on 
four ball feet. Lisboa assay mark (1822-1843) and Torcato José Clavina 

Bernardes (1813-1843) maker’s mark. Bruise.
€450 - 650 
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253
Serviço de Chá e de Café estilo D. Maria
Em prata portuguesa, pegas em pau-santo, 
decoração gravada “Grinaldas”, composto por 
bule, cafeteira, açucareiro e leiteira, contraste 
Águia do Porto (1938-1984) (Vidal - 49). 
Dim.:15cm  
2082g

A Portuguese silver coffee and tea set, comprising: 
tea-pot, coffee-pot, sugar bowl and milk jug. 
Decorated with engraved garlands, rosewood 
handles. Porto assay mark (1938-1984). 
€940 - 1.250
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254
Par de castiçais Românticos
Em prata Portuguesa, marca de ensaiador 
do Porto, marca de ourives APC (1853-
1861) (M.A.-P165). 
Alt.: 23.5cm 
883g

A pair of 19th century Portuguese silver 
candlesticks. Porto assay mark and APC 
maker’s mark (1853-1861).
€600 - 900

165

255
Paliteiro
Em prata portuguesa, 
composto por salva D. José 
sem marcas, com urna 
encimada por imponente 
ramo de folhas e flores. 
Alt.: 33 cm 
772g 

A unusually large Portuguese 
silver toothpick holder, 
composite. Composed 
of a D. José (1750-1777) 
salver topped by chiselled 
urn holding an imposing 
bouquet. Unmarked
€900 - 1.300
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256
Par de paliteiros Ananás 
Em prata Portuguesa, marca de ensaiador 
do Porto (c.1850), marca de ourives Luís 
António Rodrigues de Araújo (1836-1881) 
(M.A.- L-46 e L-164). 
Alt.:  20cm  
742g 

A pair of 19th century Portuguese silver 
toothpick holders. Chiseled decoration in 
the shape of pineapples. Porto assay mark 
(ca. 1850) and Luís António Rodrigues de 
Araújo (1836-1881) maker’s mark.
€1.200 - 1.800
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257
Paliteiro Pomba 

Em prata Portuguesa, marca de ensaiador 
de Lisboa (1879-1881), marca de ourives 

Caetano Alberto dos Santos Ribeiro (1879-
1881) (M.A.- L-46 e L-164). 

Alt.:  12cm 
182g

A 19th century Portuguese silver toothpick 
holder. Chiseled decoration representing 

a dove. Lisboa assay mark (1879-1881) 
and Caetano Alberto dos Santos Ribeiro 

(1879-1881) maker’s mark.
€800 - 1.200  

258
Paliteiro Cão 
Em prata portuguesa, Marca de ensaiador de 
Lisboa (1843-1870), marca de ourives António 
Gomes da Silva (1810-1843) (M.A.- L-41 e L-85). 
Alt.:  11cm 
146g

A 19th century Portuguese silver toothpick holder. 
Chiseled decoration representing a dog. Lisboa 
assay mark (1843-1870) and António Gomes da 
Silva (1810-1843) maker’s mark.

€800 - 1.200   

259
Paliteiro Carneiro
Em prata portuguesa, marca de ensaiador  do 
Porto (1812-1831 ), marca de ourives António 
Moreira Rocha (1784-1812) (M.A.- P-26 e P-154). 
Alt.:  9cm 
151g

A early 19th century Portuguese silver toothpick 
holder. Chiseled decoration representing a ram. 
Porto assay mark (1812-1831) and António Moreira 
Rocha (1784-1812) maker’s mark.

€800 - 1.200  
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260
Paliteiro 
Em prata Portuguesa, base gradinha 
e jarra com frutos e folhas. Marca de 
ensaiador do Porto (1877-1881), marca 
de ourives Russo (1870-1886) (M.A.- P-64 
e P-527). 
Alt.:  19cm  
336g

A 19th century Portuguese silver toothpick 
holder. Porto assay mark (1877-1881) and 
Russo (1870-1886) maker’s mark.
€600 - 900

261
Paliteiro Ananás 
Em prata Portuguesa, marca de ensaiador 
de Lisboa (1843-1870), marca de ourives 
João Ramos Ortiz (1810-1879) (M.A.- L-41 
e L-378). 
Alt.:  21cm 
403g 

A 19th century Portuguese silver toothpick 
holder. Chiseled decoration in the shape 
of a pineapple. Lisboa assay mark (1843-
1870) and João Ramos Ortiz (1810-1879) 
maker’s mark.
€600 - 900

169

262
Par de Paliteiros  
Em prata Portuguesa, bases redondas 
guilhochadas com urnas, ramos de folhas 
e flores. Marca de ensaiador do Porto 
(1877-1881), marca de ourives Guilherme 
Soares (1877-1886) (M.A.- P-81 e P-294).
Alt.:  25cm 
459g    

A pair of 19th century portuguese silver 
toothpick holders. Guilloché and chiseled 
decoration with urns and bouquets. Porto 
assay mark (1877-1881) and Guilherme 
Soares (1877-1886) maker’s mark.
€2.300 - 2.800
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263
Paliteiro
Em prata Portuguesa, composto por salva 
com marca de ensaiador do Porto (1877-
1881), marca de ourives Manuel José 
Pereira da Silva (1861-1881) (M.A.- P-80 e 
P-481), com urna encimada por ramo de 
folhas e flores. 
Alt.:  28cm 
615g 

A Portuguese silver toothpick holder, 
composite. Composed of a 19th century 
salver topped by chiselled urn holdig a 
bouquet. The salver bearing Porto assay 
mark (1877-1881) and Manuel José 
Pereira da Silva (1861-1881) maker’s mark.
€900 - 1.300
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264
Paliteiro
Em prata portuguesa, composto 
por salva D. Maria com marca de 
ensaiador de Lisboa (1790-1795), 
marca de ourives António Firmo 
da Costa (1793-1824) (M.A.- L-34 
e L-78), com urna encimada por 
imponente ramo de folhas e flores. 
Alt.:  33cm 
792g

António Firmo da Costa. A 
unusually large late 18th century 
Portuguese silver toothpick holder. 
Chiseled as a urn holding an 
imposing bouquet. Lisboa assay 
mark (1790-1795) and António 
Firmo da Costa (1793-1824) 
maker’s mark.
€1.200 - 1.800 
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266
Paliteiro
Figura com flores, marca de ourives 
Porto (M.A.- P-514 1861-1867). 
Alt.:  16cm  
158g           

A 19th century Portuguese 
silver toothpick holder. Chiseled 
decoration representing a figure 
with flowers. Porto maker’s mark 
(1861-1867).
€700 - 1.200

265
Paliteiro 
Em prata portuguesa, forma 
de fonte com 3 golfinhos. 
Marca de ensaiador de 
Lisboa (1843-1870), marca 
de ourives António Gomes da 
Silva (1810-1843) (M.A.- L-41 
e L-85). 
Alt.:  19cm 
230g

A 19th century Portuguese 
silver toothpick holder. 
Chiseled decoration in the 
shape of a fountain with three 
dolphins. Lisboa assay mark 
(1843-1870) and António 
Gomes da Silva (1810-1843) 
maker’s mark.
€800 - 1.200  

267
Paliteiro Varina
Em prata Portuguesa, marca 
de ensaiador do Porto (1861-
1867), marca de ourives Porto 
(1861-1867) (M.A.- P-49 e 
P-514). 
Alt.:  19cm 
406g

A 19th century Portuguese 
silver toothpick holder. 
Chiseled decoration in the 
shape of a “varina”. Porto 
assay mark (1861-1867) and 
marker’s mark of same period.
€900 - 1.300 
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268
Par de paliteiros Neptuno e Anfitrite
Em prata Portuguesa, marcas de ensaiador de Lisboa e Porto 
(c1830) e marcas de ourives Francisco António Almeida e IAM 
(M.A.- L-41 e L-220; P-29 e P-306). Com falta de tridente. 
Alt.:  20cm 
549g 

A pair of Portuguese silver toothpick holders, circa 1830. Chiseled 
decoration representing Neptune and Anfitrite. Lisboa and Porto 
assay marks (ca. 1830). Francisco António Almeida and IAM 
makers’ marks.
€1.600 - 2.200
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270
Paliteiro Ananás 
Em prata portuguesa, marca de ensaiador 
de Lisboa (1870-1879), marca de ourives 
J.R. (1810-1881) (M.A.- L-43 e L-377). 
Alt.:  22cm 
435g

A 19th century Portuguese silver toothpick 
holder. Chiseled decoration in the shape 
of a pineapple. Lisboa assay mark (1870-
1879) and J.R. (1810-1881) maker’s mark.
€1.200 - 1.800

269
Paliteiro Ananás 
Em prata portuguesa, marca de 
ensaiador de Lisboa (1879-1881), marca 
de ourives Caetano Alberto dos Santos 
Ribeiro (1879-1881) (M.A.- L-46 e L-164). 
Alt.:  20cm 
366g 

A 19th century Portuguese silver toothpick 
holder. Chiseled decoration in the shape 
of a pineapple. Lisboa assay mark (1879-
1881), Caetano Alberto dos Santos Ribeiro 
(1879-1881) maker’s mark.
€1.200 - 1.800
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271
Cafeteira D. Maria 
Em prata Portuguesa, corpo e tampa com caneluras e 
gravada com motivos florais, frisos perlados. Marca de 
ensaiador do Porto José Coelho Sampaio (1792-1804), 
marca de ourives Manuel Marques Coelho (1784-
1810) (M.A.- P-16 e P-484). 
Alt.:  32cm  
1223g 

A D. Maria (1777-1816) Portuguese silver coffee-pot. 
Engraved decoration with floral motifs, the body and 
cover flutted decorated with bead borders. José 
Coelho Sampaio (Porto) assay mark (1792-1804) and 
Manuel Marques Coelho (1784-1810) maker’s mark.
€3.000 - 4.000
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272
Alfinete/pendente “menino”
Pintado sobre placa de Limoges, moldura 
em ouro cravejada com ½ pérolas e rubis 
em talhe cabochon, verso gravado. 
57.1g

A Limoges, cabochon ruby and half-pearl 
medallion mounted in gold as a pendant/
brooch. Engraved back.
€800 - 1.200

273
Caixa redonda em Tartaruga e Prata
Representando na tampa  Carlos IV e 

família. 
Trabalho Europeu do Séc.XVIII/XIX 

Diam.:7.5cm

A late 18th/early 19th century tortoiseshell 
and silver round box. The cover depicting 

Carlos IV and his family. European work. 
€400 - 600

177

274
Alfinete
Em prata e ouro cravejado 
com uma pérola e diamantes 
12.2g

A pearl and diamond brooch, 
set in silver and gold.
€120 - 180

276
Alfinete “Ramo de flores”

Em prata e ouro, cravejado 
com 3 pérolas, diamantes 

sendo 5 em talhe de brilhante 
com o peso aproximado de 

0,50 ct. 
21g

A silver and gold floral brooch, 
set with 3 pearls, rose cut 

diamonds and 5 round brilliant 
diamonds weighing a total of 

ca. 0,50ct.
€40 - 60

275
Alfinete

Em prata e ouro cravejado com 
diamantes talhe rosa sendo 13 

em talhe antigo de brilhante com 
o peso aproximado de 2 ct. 

19.2g

A diamond brooch. Set with 
rose cut and 13 old mine cut 

diamonds weighing a total of 
ca. 2ct.

€800 - 1.200

277
Alfinete “Parra”

Em ouro português contrastado 
cravejado com esmeraldas e diamantes. 

5 g

A diamond and emerald pendant, 
mounted in gold. Portuguese marks.

€140 - 180

279
 Alfinete de peito
Em prata e prata dourada, 
cravejado com pedras de 
imitação.  
9.3g          

A paste brooch, mounted in 
silver, partly gilded. 
€20 - 40

278
Alfinete 
Em prata e ouro cravejado 
com 2 pérolas de cultura e 
diamantes. 
8.9g

A cultured pearl and diamond 
brooch, mounted in silver and 
gold.
€120 - 180
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280
Fio malha de cordão
Em ouro português 
contrastado. 
15.8 g

A gold longchain. 
Portuguese marks.
€400 - 600

281
Trancelim
Em ouro português contrastado. 
21.8 g 

A gold longchain. Portuguese marks.
€600 - 900

282
Cordão com pendente Coração
Em ouro português contrastado e fio em 
malha cadeado. 
24.6 g

A Portuguese gold chain and heart 
shaped pendant.
€640 - 840
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283
Fio com pendente 
Em ouro português contrastado, 
cravejado com vidros. 
5.3 g

A paste-set gold chain and 
pendant.
€140 - 180

284
Cordão 

Em ouro português contrastado.  
Séc. XX/XXI 

27.6 g

A gold longchain. Portuguese marks.
€750 - 950

285
Trancelim 

Em ouro português contrastado. 
Séc. XIX/XX 

22.7 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese gold longchain.

€580 - 620

286
Fio com pendente “Coração”
Em ouro português contrastado, 
cravejado com ½ pérolas e turquesas. 
7.9 g

A gold necklace chain and heart 
shaped pendant, set with half pearls and 
turquoises. Portuguese marks.
€220 - 280



180

287
Anel “Cinto” 
Em ouro português, 
contrastado, Séc. XIX 
7.2 g

A 19th century gold belt and 
buckle ring. Portuguese marks.
€200 - 250

288
Anel

Em ouro (18 kt.), cravejado 
com 110 brilhantes com o 

peso aproximado de 2,20 ct. 
11.2g

A diamond ring, set with 
110 brilliant cut diamonds 
weighing a total of 2,20ct.

€550 - 850

289
Anel 
Em ouro e prata, cravejado com 
diamantes em talhe rosa. 
3.7g

A diamond ring, set with rose cut 
diamonds, mounted in silver and gold.
€100 - 150

290
Anel
Em Ouro, contraste nacional, cravejado com 
safira oval rodeada por 14 diamantes em 
talhe 8/8 com o peso total cerca de 0,18 ct.  
2.5g 

A sapphire and diamond ring. The oval 
sapphire surrounded by 14 single cut 
diamonds weighing a total of ca. 0,18ct, 
mounted in gold. Portuguese marks.
€100 - 150

291
Anel Solitário 
Em ouro, contraste nacional, cravejado 
com um diamante em talhe de brilhante 
com o peso aproximado de 0,65 ct, de 
tonalidade amarela e puro. 
3.3g 

A diamond ring. Set to the centre with a 
brilliant-cut diamond weighing 0,65ct (of 
yellow tint and pure). Mounted in gold. 
Portuguese marks.
€450  - 800
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295
Chatelaine
Em ouro português 
contrastado. Séc. XIX 
9.8 g

A 19th century gold 
chatelaine. Portuguese 
marks.
€270 - 320

293
Chatelaine
Em ouro português contrastado, 
cravejada com safira em talhe 
cabochon. 
17 g

A gold and cabochon sapphire 
chatelaine. Portuguese marks.
€440 - 540

294
Alfinete 
Em ouro de 18 kt, cravejado 
com 1/2 pérolas naturais.
Europa, Séc. XIX/XX
6.2g

Na 18kt gold brooch. Set with 
1/2 natural pearls. Europe, 
19th/20th century.
€140 - 180

296
Pulseira Art Deco
Em ouro português contrastado.
38.8 g

A gold  Art Deco bracelet
€1.000 - 1.200

292
Chatelaine 

Em ouro português contrastado, 
cravejado com 1/2 pérolas. 

9.3 g 

A gold chatelaine, set with half 
pearls. Portuguese marks.

€260 - 320
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297
Par de brincos e alfinete
Em prata e ouro português contrastado, 
cravejados com pérolas de cultura, 
pedras de imitação e diamantes. 
13.6 g

A demi-parure, composed of: a pair of 
earrings and a brooch, mounted in silver 
and gold and set with diamonds and 
paste stones.
€380 - 420

299
Par de brincos

Em ouro branco, cravejados com 
2 pérolas Mabe e 2 diamantes em 

talhe antigo de brilhante com o peso 
aproximado de 1 ct. 

9.8g

A pair of diamond and mabe pearl 
earrings. Two mabe pearls and two old 

mine cut diamonds (total weigh ca. 1ct) 
set in white gold.

€500 - 800

298
Par de brincos

Em prata e ouro português 
contrastado, cravejados com 2 

ametistas, 1/2 pérolas e diamantes, 
marca de fabricante Topázio. 

13.6 g

A pair of earrings, mounted in silver 
and gold and set with two amethysts, 

half-pearls and rose-cut diamonds. 
Portuguese assay marks and Topazio 

maker’s mark.
€300 - 350

301
Par de brincos

Em ouro e platina, cravejados com 22 
brilhantes com o peso aproximado de 

1,10 ct. 
4g

A pair of diamond earrings. Set with 22 
round brilliant diamonds weihging a total 

of ca. 1,10ct, mounted in platinum.
€260 - 320

300
Par de brincos 

Em prata e ouro, cravejados 
com quartzos. Marca de 

fabricante TOPÁZIO. 
10.1 g

A pair of quartz earrings, 
mounted in silver and gold. 

Portuguese assay marks and 
Topazio maker’s mark.

€150 - 180

303
Par de brincos

Em prata e ouro cravejados 
com diamantes em talhe rosa. 

5.2g

A pair of diamond earrings. Set 
with rose cut diamonds in silver 

and gold.
€80 - 120

302
Par de brincos e alfinete 
Em ouro português, cravejados com 
diamantes. 
6.2 g

A demi-parure, composed of: a pair of 
earrings and a brooch, mounted in gold 
and set with rose-cut diamonds.
€170 - 220
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305
Par de brincos
Em ouro contrastado cravejado com 4 
diamantes em talhe antigo de brilhante 
com o peso de 0,40 ct. 
2.8 g

A pair of diamond earrings. Mounted in 
gold and set with four old mine diamonds 
weighing a total of 0,40ct
€80 - 120

396/11
Par de brincos 
Em ouro português cinzelado, 
cravejados com ½ pérolas de 
imitação. 
6.9 g

A pair of gold earrings, set with 
imitation pearls
€190 - 220

396/20
Par de brincos 
Em prata e ouro português 
contrastados, cravejados 
com diamantes, 2 brilhantes 
e 2 rubis. 
7.4 g

A pair of diamond and ruby 
earrings, mounted in silver 
and gold. Portuguese marks.
€100 - 150

306
Par de argolas

Em ouro português contrastado cravejado 
com imitação de turquesa. 

Séc. XIX/XX 
4.5g

A pair of late 19th, early 20th century 
gold earrings, set with paste turquoises. 

Portuguese mark.
€120 - 180

307
Anel e par de brincos 

Em ouro português cravejado 
com ½ pérolas de imitação e 

2 imitações de turquesa. 
3.3 g

A demi-parure, composed 
of: a pair of earrings and a 
ring, mounted in gold and 

set with imitation pearls and 
turquoises.

€90 - 120

308
Par de brincos
Em ouro português contrastado. 
7.1 g

A pair of Portuguese gold earrings.
€200 - 250
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309
Colar em Ouro
Contraste nacional, centro 
cravejado com 1 pérola de cultura, 
23 diamantes em talhe rosa e 3 
em talhe de brilhante com o peso 
aproximado de 0,12 ct.  
33.6 g

A gold, diamond and cultured pearl 
necklace. The gold necklace set 
at the centre with a cultured pearl, 
23 rose cut diamonds and 3 round 
brilliant diamonds weighing a total 
of ca. 0,12ct. Portuguese marks.
€1.000 - 1.200

312
Colar de ouro “elos 
rectangulares” 
Cravejado com 31 brilhantes 
com o peso aproximado de 
0,45 ct. 
31g

A diamond and 18kt gold 
necklace. Designed as a chain 
and set with 31 round brilliant 
diamonds weighing a total of 
ca. 0,45ct.
€760 - 850

315
Pendente “Coração” 
Em ouro português 
serrado e cinzelado. 
4.5g

A gold pendant. Heart 
shaped, pierced and 
chiselled decoration.
€120 - 180

311
Chatelaine
Em ouro português 
contrastado, cravejada 
com vidros encarnados 
e brancos. 
18.5 g 

A paste-set gold 
chatelaine.
€500 - 550

313
Pendente “coração” 

Em ouro português contrastado 
com decoração gravada. 

2.4 g

A gold pendant. Heart shaped, 
engraved decoration. Portuguese 

marks.
€60 - 90

314
Pendente porta-retratos 

Em ouro português 
contrastado, cravejado com 

1/2 pérolas e turquesas de 
imitação. 

8.1 g

A gold portrait pendant. Set 
with half pearls and paste 

turquoises. Portuguese marks.
€220 - 280

310
Chatelaine 

Em ouro português 
contrastado, cravejada 

com vidro verde e 
branco. 

16.9 g

A paste-set gold 
chatelaine.
€440 - 650
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316
Gramalheira com pendente
Em ouro português contrastado, 
cravejada com imitação de 
turquesa. 
9.9 g

A Portuguese gold necklace 
“gramalheira” with pendant, set 
with paste turquoises.
€280 - 320

319
Fio 
Em ouro português 
contrastado, malha de barbela 
“2 1”. 
40.3 g

A gold curb-link necklace. 
Portuguese marks.
€1.000 - 1.200

317
Fio em ouro com pendente 

Em prata e ouro português contrastado, 
cravejado com pérolas e diamantes. 

6.7 g

A pearl and diamond pendant set in silver 
and gold. Together with a gold chain.

€180 - 220

318
Pendente “cruz” 
Em prata e ouro cravejada com 
diamantes. 
4.7g

A diamond cross shapped pendant, in 
silver and gold. 
€60 - 90

320
Relicário 

Tailandês com imagem de 
Buda em metal e armação em 

ouro cinzelado. 
17.4g

A thai reliquary, chiselled gold 
mount.

€150 - 200
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321
Relógio de lapela MUNDIAL
Com caixa em ouro de 18 kt. Cinzelada e 
cravejada com ½ pérolas.  
(Movimento mecânico) 
Bruto:15.6 g

A gold lapel watch by Mundial, mechanic 
movement. The chiselled case set with half 
pearls.
€200 - 250

323
Relógio de bolso 
WILLIAM HUNT, com caixa em latão 
dourado. 
Inglês, Séc. XIX 
(Movimento mecânico com corda 
partida)

An english gilt-brass pocket watch by 
William Hunt, mechanic. 19th century. 
Winding movement damaged.
€200 - 300

324
3 Lingotes

2 de 100g e um de 50g em prata fina. 
Marca de ensaiador Albino Moutinho.

Lot composed of three 999 silver bars. Two 
weighing 100g and one weighing 50g. 

Albino moutinho assay mark.
€175 - 275

322
Relógio de pulso

H. STERN, caixa e bracelete em 
ouro (18 kt.), caixa cravejada 
com 1 brilhantes, movimento 

a quartzo e vidro de safira 
facetado. 

37.4g

A 18kt gold and diamond wrist 
watch, H.STERN. Set with 1 brilliant 

cut diamond, quartz movement, 
faceted saphire glass.

€600 - 900
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327
Pulseira

Em prata e ouro, cravejada com 
diamantes sendo 7 em talhe de brilhante 

com o peso aproximado de 0,56 ct. 
40.2g

A diamond bracelet, set with rose cut and 
7 round brilliant diamonds weighing a 

total of ca. 0,56ct
€300 - 400

326
Cigarreira curva 
Em prata Inglesa monogramada 
e gravada, marca da cidade de 
Birmingham (1938-1939), marca de 
ourives J.C.L. Ltd. 
8.5x9cm 
105g

An english silver cigarette box, 
Birmingham assay mark (1938-1939) and 
J.C.L. Ltd maker’s mark.
€40 - 60

325
Faca gaúcha

Com cabo e bainha, em prata e prata 
dourada, lâmina em aço gravado. Marcada.

Comp.:29cm
181g

Gaucho Knife with cable and sheath in silver 
and silver gilt, engraved steel blade. Marked.

€20 - 40
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328
Pulseira rígida 
Em ouro português contrastado cravejada 
com granadas e imitação de turquesa. 
34.2g

A gold bangle, set with garnets and a 
turquoise paste. Portuguese marks.
€900 - 1.200

329
Pulseira rígida “Fivela”
Em ouro português contrastado 
cravejada com rubis sintéticos. 
31.3g

A gold bangle, designed as a belt 
and buckle, set with synthetic rubies. 
Portuguese marks. 
€840 - 960

330
Pulseira rígida 
Em ouro português contrastado e 
gravado. 
Séc. XIX/XX 
(falta) 
9.1g

A late 19th, early 20th century gold 
bangle, engraved decoration. Portuguese 
marks. Defect.
€250 - 350
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331
Pulseira rígida
Em ouro português contrastado, 
cravejada com safiras em talhe 
cabochon. 
31.2 g

A cabochon sapphire and gold bangle. 
Portuguese marks.
€860 - 980

332
Chatelaine 
Em ouro português contrastado. 
17.7 g 

A gold chatelaine. Portuguese marks.
€500 - 800

333
Chatelaine 
Em ouro português contrastado. 
7.2 g 

A gold chatelaine. Portuguese marks.
€200 - 250
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342
4.000 Reis em ouro, D. João V, 1716

10.6 g

Portugal. 4.000 reis, D.João V, 1716
€800 - 1.000

343
5.000 Reis em ouro, D. Luís, 1869

8.9g

Portugal. 5.000 reis, D.Luis, 1869
€300 - 350

334
Lote de 4 libras em ouro
Group of four sovereigns.
€1.000 - 1.200

335
Lote de 4 libras em ouro
Group of four sovereigns.
€1.000 - 1.200

336
Lote de 4 libras em ouro
Group of four sovereigns.
€1.000 - 1.200

337
Lote de 4 libras em ouro
Group of four sovereigns.
€1.000 - 1.200

338
Lote de 4 libras em ouro
Group of four sovereigns.
€1.000 - 1.200

339
Lote de 4 libras em ouro
Group of four sovereigns.
€1.000 - 1.200

340
Lote de 4 libras em ouro
Group of four sovereigns.
€1.000 - 1.200

341
Lote de três libras e 4 ½ libras em ouro
Group of three sovereigns and four half sovereigns
€1.250 - 1.450
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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.
e. Nos casos de rescição de contrato por iniciativa do vendedor, este compromete-se  a in-
demnizar a leiloeira, por custos de manutenção, avaliação, catalogação, e seguro, no valor 
de 17% sobre o valor da estimativa minima da(s) peça(s) consignada(s).

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 ex-
pressamente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos termos das con-
dições acordadas, as quantias por este a pagar na qualidade de comprador.

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

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

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

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

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

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

4 de Jun
ho de 2012

www.veritasleiloes.com

LEILÃO IX

ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE 
PRATAS E JÓIAS
4 de Junho de 2012
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