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Jean Pillement (1728-1808)
Desenho a carvão sobre papel
Assinado
35x48cm
Charcoal on papper, signed.
€1.500 - 2.000
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Jean Pillement (1728-1808)

Jean Pillement (1728-1808)

“Cena bucólica com figuras e animais”
Pastel agrisaille colado em tela
30x40cm

“Festa Campestre”
Pastel agrisaille colado em tela
30x40cm

Bucolic scene with figures and animals.
grisaille pastelglued on canvas.

Country Feast.grisaille pastelglued on canvas.
€1.800 - 2.200

€1.800 - 2.200
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Túlio Victorino (1906-1967)

Agustin Alegre (Espanha, n.1936)

Figuras
Lápis sobre papel
Assinado e datado 942
14x9cm

“Bodegón con membrillos”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 97
73x100cm

Pencil on paper
Signed and dated 942

Oil on canvas
Signed and dated 97

€400 - 600

€1.400 - 1.800
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7
Secretária Inglesa estilo Guilherme IV
Em mogno, com tampo em pele. Duas pernas laterais
com quatro pés trabalhados em forma de folha.
Gavetas de ambos os lados.
126x66x74cm
A William IV style mahogany desk. Leather lined writting
surface, drawers on both sides and carved feet.
€1.000 - 1.200

6
Secretária à Abattant Victoriana
Em mogno, composta por quatro gavetas
e tampo de abater. Gavetas interiores
com puxadores em osso.
(Faltas e pequenos defeitos)
A victorian secretaire à Abattant. Pine
veneered with tallfront and four drawers.
Horn handles to the interior drawers.
Losses and minor defects.
€1.000 - 1.200

12

13

9
Par de colunas torsas com capitel
Em madeira dourada e policromada, decoradas com
pássaros, cachos e parras de uva. Bases marmoreadas.
Alt.: 136cm

8

A pair of carved, polychromed andgilt spiral columns.
Decoration depicting birds, bunches ofgrapes and vine
leaves. Marbeled bases.

Fauteuil estilo Império

€1.700 - 2.000

Em madeira lacada a creme e ouro, com braços
espirulados, decorados com folhas entalhadas.
An empire style armchair, carved, painted andgilt wood.

10
Cómoda Inglesa do Séc. XVIII
Facheada a raiz de nogueira com
embutidos. Duas gavetas e três gavetões.
Ferragens posteriores.
94x55x90cm
An 18th century English chest of drawers,
burr-walnut veneered with inlaid decoration.
Two short and three long drawers. Later
mounts.

€300 - 400

€800 - 1.200
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11
Candeeiro de tecto Estilo Império
Em bronze dourado, de três lumes com
verrines em vidro fosco. Séc. XIX
Alt.: 85cm
Diam.: 41cm
A 19th century empire stylegilt bronze
three-light chandelier, frostedglass shades.
€1.500 - 2.000

12
Canapé Regency
Em mogno com assentos e
costas estofados.
190x70x90cm
A Regency mahogany setee,
upholstered seat and back.
€1.000 - 1.500

13
Cómoda Papeleira
Estilo D.João V, em mogno, com duas gavetas e três gavetões.
Interior decorado com entalhamentos e monograma embutido.
Tampo revestido a couro.
(Defeitos e faltas)
99x55x110cm
A D. João V (1707-1750) style mahogany bureau. Two short and
three long drawers. Interior decorated with carvings and inlaid
monogram. Leather lined writting surface. Losses and defects.
€800 - 1.200
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14
Mesa de casa de jantar estilo Jorge III
Em mogno com ferragens em metal amarelo.
Inglesa, Séc. XX
Fechada: 182x145x74cm
Aberta: 275x115x74cm
A george III style mahogany dining table, brass mounts.
English, 20th century.
€1.000 - 2.000

15
Conjunto de quatro cadeiras e dois fauteuils
Ingleseas, em mogno escurecido, com costas
vazadas em urna e assentos estofados.
A set of four darken mahogany chairs and two
armchairs. Pierced backs and ulpholstered seats.
€1.000 - 1.500
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16
Cama
Estilo D. Maria em vinhático
Com embutidos em espinheiro
representando “flores”
Larg.:106cm
A Portuguese 19th century
brasilian mohogany
bed, inlaid thornbush
decoration representing flowers.
€600 - 900

17
Cama
Estilo D. Maria em vinhático
Com embutidos em espinheiro
representando “cestos de fruta”
Larg.:89cm
A Portuguese 19th century
brasilian mohogany
bed, inlaid thornbush decoration
representing a fruits basket.
€600 - 900

18
Mesa de cabeceira D.Maria
Em vinhático com embutidos em espinheiro.
Uma porta e uma gaveta.
40x33x83cm
A D. Maria (1777-1816) Brazilian mahogany side table,
thornbush inlaid decoration, one door and one drawer.
€200 - 300

19
Cadeira de braços Windsor
Em freixo, com assento em ulmeiro.
Inglesa do Séc. XIX.
A 19th century ash Windsor armchair with elmfit.
English.
€250 - 350
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21

21
Tapete Oriental
Em lã e algodão
Com desenho geométrico e floral em tons
bordeaux verde e cinza.
335x140cm

20
Tapete oriental

An oriental carpet, wool and cotton. Floral
andgeometric decoration in red,green
andgrey.

22

€500 - 800

Espelho de parede
Com moldura em madeira facheada,
decorado com embutidos. Séc. XVIII.
(defeitos)
74x62cm

Em lã e algodão, de desenho geométrico
em tons bordeaux e bege.
426x105cm
An oriental carpet, wool and cotton.
geometric decoration in red and beige.

A wall mirror, veneered frame with inlaid
decoration. Defects.

€700 - 900

€500 - 600
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25
Nossa Senhora com o Menino e São Domingos
Escultura em terracota policromada.
Nossa Senhora e o Menino representados em
majestade com coroa de prata.
São Domingos, com resplendor em prata,
representado envergando os mantos da Sua ordem,
juntamente com o cão e o livro (seus atributos).
Junto a São Domingos o globo celeste.
Trabalho português do Séc. XVIII
Alt.: 35cm
An 18th century Portuguese painted terracotta
sculpture of Our Lady with the Child and Saint
Dominic. Silver crowns.
€1.300 - 1.800

23
Santa
Escultura Flamenga do Séc. XVII
Em madeira, com restos de policromia.
(Faltas e defeitos)
Alt.: 55cm
A 17th century flemish carved wood
sculpture of a Saint. Traces of polychromy.
Losses and defects.
€1.500 - 2.000

24
Base de Crucifixo
Indo-portuguesa do Séc. XVII/XVIII
Em teca entalhada com dois nichos de feição e
decoração vegetalista.
(Faltas e defeitos)
28x31cm
A late 17th, early 18th century indo-Portuguese
crucifix base. Carved teak with two niches, floral
decoration. Losses and defects.
€150 - 250
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26
Cruz Processional
Em prata, trabalho possivelmente
espanhol do Séc.XVII.
Repuxada e cinzelada, numa das faces
com Cristo, apresentando vestígios de
dourado e na outra, Nossa Senhora
ladeada por anjos. Interior em madeira
Alt.: 58cm
A Spanish silver processional cross,
possibly 17th century. Chiseled and
repousé decoration, one side with Christ,
the other with Our Lady. Wood interior.
€1.600 - 1.800
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29

Salva de três pés

Salva de três pés

Em prata espanhola, Séc. XX, marcada.
Diam.: 35cm
1162g

Em prata Espanhola. Séc. XX, marcada.
Diam.: 40cm
1461g

A Spanish silver salver, raised on three feet.
20th century. Marked.

A Spanish silver salver, raised on three
feet. 20th century. Marked.

€400 - 600

€500 - 800

28
Bandeja rectangular
Em prata espanhola,
assinado J. Roca, Séc. XX.
52.5x30.5cm
1197g
A Spanish silver tray, signed
J. Roca. 20th century.
€720 - 920
30
Terrina redonda
Em prata espanhola,
assinado J. Roca. Séc. XX
Diam.: 24cm
1382g
A Spanish silver tureen,
signed J. 20th century.
€830 - 1.250

28

29

31
Par de jarras de pequenas dimensões
Em prata portuguesa, contraste
Águia do Porto (1938-1984) (Vidal - 49).
Alt.: 10.5cm
215g
A pair of Portuguese silver miniature jars.
Porto assay mark (1938-1984).

33
Salva de três pés

€100 - 150

Em prata espanhola, Séc. XX, marcada.
Diam.: 31cm
918g
A Spanish silver salver, raised on three
feet. 20th century. Marked.
€320 - 420

34
Par de candelabros de três lumes
Em prata portuguesa canelada, contraste
Águia do Porto (1938-1984) (Vidal - 49).
31.5cm
1477g
A pair of prtuguese silver three-light
candelabra. Porto assay mark (19381984).
€1.200 - 1.800

32
Tête-à-tête
Em prata espanhola, composto por
bandeja redonda, bule,leiteira e
açucareiro, Séc.XX, marcados.
Bandeja: 22.5cm
Bule: 11cm
586g
A Spanish silver tete-a-tete comprising one
circular tray, one tea-pot, one milk jug and
one sugar bowl. Marked, 20th century.
€400 - 590
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31

38
35

36

Salva

Par de castiçais Românticos

Em prata portuguesa, de bordo
ondulado egravado. Contraste
Águia do Porto (1938-1984)
(Vidal-49), marca de Pedro
Batista.
Diam.: 40cm
1106g

Em prata Portuguesa, marca de
ensaiador do Porto, marca de ourives
APC (1853-1861) (M.A.-P165).
Alt.: 23.5cm
883g

A Portuguese silver salver. Porto
assay mark (1938-1984) and
Pedro Batista maker’s mark.

Faqueiro
Em prata, com marca de ourives não identificável e marcado 835.
Composto por 4 peças de servir, 12 talheres de carne e 12 colheres
de sopa, 12 talheres de peixe, 12 talheres de sobremesa, 12 colheres
de chá e 12 colheres de café. Com caixa
8.266g
A silver table service of flatware comprising: 4 servers; 12 table forks
and knives; 12 soup spoons; 12 fish forks and knives; 12 dessert forks,
knives and spoons; 12 coffee and 12 tea spoons. With case. Maker’s
mark unidentifiable, 835 assay mark.

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

€3.200 - 3.800

€750 - 900

€800 - 1.200

39

40

41

Concha para sopa e colher de arroz

Colher de Arroz

Concha para Sopa

Em prata portuguesa, marcas de ensaiador
do Porto e ourives Domingos João Ferreira
(1861-1867) (M.A. P-50 e P-250).
369g

Em prata portuguesa, lisa com marca de
ensaiador de Lisboa e ourives Francisco António
de Almeida (1822-1843) (M.A. L-40 e L-220).
Dim.: 31cm
134g

Em prata lisa com marcas
não identificáveis.
Dim.: 29.5cm
188g

Two 19th century Portuguese silver serving
spoons. Porto assay mark and Domingos
João Ferreira (1861-1867) maker’s mark.
€180 - 220

37

A 19th century Portuguese silver serving spoon.
Lisbon assay mark and Francisco António de
Almeida (1822-1843) maker’s mark.

A silver soup server,
unidentifiable marks.
€70 - 110

€80 - 120

Molheira dupla
Em prata espanhola com pegas em
madeira.
Séc. XIX, marcada.
11x26x7cm
93g
A 19th century Spanish silver sauce
boat, wood handles. Marked.
€100 - 150

42
Colher de Arroz
Em prata portuguesa, lisa
com marca de ensaiador de
Lisboa e ourives Francisco
António de Almeida (18221843) (M.A. L-40 e L-220)
Dim.: 32cm
115g

39

A 19th century Portuguese
silver serving spoon. Lisbon
assay mark and Francisco
António de Almeida (18221843) maker’s mark.
€80 - 120
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Centro de mesa

43
Par de trinchantes de peixe
Em prata portuguesa, contraste Javali
do Porto (1938-1984) (Vidal - 83).
Dim.: 30.5cm
238g

Em prata portuguesa, cinzelado estilo D. João V. Base com espelho e
fundo em madeira, contraste Águia do Porto (1938-1984) (Vidal - 65).
(Floreira com falta da rede)
46x37cm
(Floreira): 1.093g
A Portuguese silver center piece in the barroque manner. Stand with mirror
base and wood bottom. Porto assay mark (1938-1984).grid missing.
€1.200 - 1.600

A pair of Portuguese silver fish servers.
Porto assay mark (1938-1984)
€200 - 250

44
Faqueiro
Em prata portuguesa, contrastes e ourives diversos. Séc. XIX e XX.
Na generalidade modelo meia-cana, composto por 19 colheres
de sopa, 12 facas e 12 garfos carne, 10 talheres de peixe,
13 garfos de sobremesa, 12 colheres sobremesa, 16 facas
sobremesa, 11 colheres de chá e 8 facas de manteiga.
6.075g
A Portuguese silver table service of flatware comprising: 19 soup
spoons; 12 table forks; 12 table knives; 10 fish forks and knives;
13 dessert forks; 16 dessert knives; 12 dessert spoons; 11 tea
spoons and 8 butter knives. Several maker’s marks, 19th and 20th
centuries.
€2.200 - 2.800

46
Par de castiçais Românticos
Em prata portuguesa, bases redondas
com 3 pés e decoração de motivos
florais cinzelados. Contraste Javali do
Porto (1887-1937) (Vidal - 73).
Alt.: 21cm
608g
A pair of Portuguese silver
candlesticks. The circular bases raised
on three feet and floral decoration.
Porto assay mark (1887-1937).
€500 - 800

34

35

48
Dois castiçais

47
Pote Bojudo com tampa
Em prata portuguesa, decoração floral gravada,
contraste do Porto (pós-1985)(Vidal - 4107).
Alt.: 26cm
744g
A Portuguese silver pot with cover, engraved floral
decoration. Porto assay mark (after 1985).
€500 - 750

Em prata portuguesa, estilo D.Maria
com bases redondas e canelados, com
pequenas diferenças entre ambos, marcas
de ensaiador do Porto António José de
Sousa e ourives António José Soares de
Melo (1918-1936) (M.A. P-26, P-140 e P-156).
Dim.: 23cm
594g
Two D. Maria (1777-1816) style candlesticks.
Fluted decoration, minor diferences. Porto
assay mark and António José Soares de
Melo (1918-19369 maker’s mark.
€450 - 650

49
Salva de três pés
Em prata portuguesa, decoração gravada armas
de Portugal coroadas, contraste do Porto pós
1985 marca de ourives de Manuel Alcino para o
museu Nacional Soares dos Reis.
Diam.: 20cm
322g
A Portuguese silver salver, engraved decoration
depicting coat of arms of Portugal. Porto assay
mark (after 1985), Manuel Alcino maker’s mark for
the Museu Nacional Soares dos Reis.
€200 - 300

36

37

50
Taça com tampa e pegas
Em prata espanhola,
inscrição, Séc.XIX,
marcada. (Amolgadelas)
Diam.: 42cm
1586g
A 19th century Spanish
silver bowl with cover and
handles, marked. Defects.
€800 - 850

53
Salva de três pés
Em prata portuguesa perlada, contraste
Águia do Porto (1938-1984) (Vidal - 49).
628g
Diam.: 29.5cm
A Portuguese silver salver, bead
decoration, raised on three feet. Porto
assay mark (1938-1984)
€500 - 700

52
Bule romântico
Em prata portuguesa, pé alto e asa em
prata cinzelada, contraste Javali do Porto
e ourives João Joaquim Monteiro (18871937) (Vidal - 73 e 1941).
Dim.: 22cm
894g

51
Bule romântico
Em prata portuguesa, redondo cinzelado
com florões e flores, marca da ourivesaria
José Rosas e contraste Javali do Porto e
ourives José Ribeiro das Neves (18871937) (Vidal-73 e 2279).
Dim.: 14cm
608g

A late 19th, early 20th century tea-pot,
chiseled decoration to the foot and
handle. Porto assay mark (1887-1937) and
João Joaquim Monteiro maker’s mark.
€700 - 900

A late 19th, early 20th century tea-pot,
José Rosas. Chiseled decoration depicting
flowers and garlands. Porto assay mark
(1887-1937), José Ribeiro das Neves
maker’s mark and José Rosas retail mark.
€400 - 600
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54
Covilhete

56

Em porcelana da China, decorado com
veados a azul e branco.
Período Ming Wanli
Diam.: 31cm

Taça
Em porcelana da China, decorada a azul e
branco com peixes e caranguejo.
Marcada com caracteres Kangxi.
Diam.: 20cm

A Chinese export porcelain dish, Wanli.
Blue and white decoration depicting deer.

A Chinese export porcelain bowl, Kangxi.
Blue and white decoration depicting fishes
and crab. Marked with Kangxi symbols.

€800 - 1.200

€300 - 500

57

55

Taça

Covilhete

Em porcelana da China, decorada a azul e
branco com veados e flores.
Período Ming
Diam.: 14cm

Em porcelana da China, decorado
com veados a azul e branco.
Período Ming Wanli
Diam.: 30.5cm

A Chinese export porcelain bowl, Ming
Period. Blue and white decoration depicting
deer and flowers.

A Chinese export porcelain dish,
Wanli. Blue and white decoration
depicting deer.

€200 - 300

€800 - 1.200

40

41

58
Covilhete em forma de folha
Em porcelana da China, Companhia das Índias,
Família Rosa com borboletas e flores.
Período Qianlong
Comp.: 20cm

59

A Chinese export porcelain leaf-shaped saucer.
Famille rose decoration depicting flowers and
butterflies.

Molheira
Em porcelana da China, Companhia das Índias,
Família Rosa, com borboletas e flores.
Período Qianlong
(Um cabelo e defeito na pega)
Comp.: 19cm

€100 - 150

61

62

Prato

Prato

Em porcelana da China. Decoração da
Família Verde, com pássaros e borboletas.
Período Kangxi
Diam.: 23.5cm

Em porcelana da China. Decoração da
Família Verde, com pássaros e borboletas.
Período Kangxi
Diam.: 23.5cm

A Chinese export porcelain dish, Kangxi
Period. Famille verte decoration depicting
birds and butterflies

A Chinese export porcelain dish, Kangxi.
Famille verte decoration depicting birds
and butterflies

€300 - 500

€300 - 500

A Chinese export porcelain sauce boat,
Qianlong. Famille rose decoration depicting
flowers and butterflies. One hailine and defect to
the handle.
€100 - 150

60
Terrina com tampa
Em porcelana da China, Companhia das
Índias. Decorada com flores.
(Corpo da terrina com restauro).
Comp.: 30cm
A Chinese export porcelain tureen, floral
decoration. Restoration to the tureen body.
€300 - 400

63
Covilhete
Em porcelana da China,
Companhia das Índias.
Decoração da Família Rosa,
com figuras orientais.
Diam.: 35cm
A Chinese export porcelain
dish, famille rose decoration
depicting oriental figures.
€500 - 750

42

43

64

65

69

71

72

Molheira de Elmo

Leiteira

Potiche com tampa

Leiteira

Dois Covilhetes

Em porcelana da china, Companhia das
Índias, decorada com aves.
Período Jianqing
(Pequeno cabelo na pega)
Alt.: 12.5cm

Em porcelana da China, Companhia das
Índias, Família Rosa.
Período Qianlong
Alt.: 11.5cm

Em porcelana da china, Companhia
das Índias, Família Rosa. Decorado com
motivos florais. Período Qianlong
(Pequeno cabelo)
Alt.: 13cm

Em porcelana da china, Companhia
das Índias, Família Rosa. Decorado com
motivos florais. Período Qianlong
Alt: 10cm

De formatos diferentes, em porcelana da
china, Companhia das Índias, Família
Rosa. Decorados com motivos florais.
Período Qianlong
Diam.: 13.5 e 13cm

A Chinese export porcelain milk jug,
Qianlong. Famille rose decoration.

A Chinese export porcelain helmet sauce
boat, Jiaqing. Decoration depicting birds.
Minor hairline to the handle.

€50 - 80

€100 - 150

A Chinese export porcelain miniature
baluster vase, Qianlong. Famille rose
decoration depicting floral motifs. Minor
hairline

A Chinese export porcelain milk jug,
Qianlong. Famille rose decoration
depicting floral motifs.

Two Chinese export porcelain saucers,
Qianlong. Famille rose decoration
depicting floral motifs.

€50 - 80

€50 - 80

€50 - 80

70
Bule
Em porcelana da china, Companhia
das Índias, Família Rosa. Decorado com
motivos florais. Período Qianlong
(Esbeiçadela na tampa e defeito na asa.)
Alt.: 13cm
A Chinese export porcelain tea-pot,
Qianlong. Floral decoration. Chip to the
cover and defect to the handle.
€100 - 150

71
66

67

Par de taças

Taça e pires

Em porcelana da china, Companhia das
Índias, Família Rosa. Decoradas com
figuras orientais.
Período Qianlong
(Uma com cabelo)
Alt.: 6cm

Em porcelana da china, Companhia das Índias,
Família Rosa. Decorados com flores.
Período Jianqing
Diam. pires: 14cm

A pair of Chinese export porcelain
cups, Qianlong. Famille rose decoration
depicting oriental figures. One with
hairline.

€30 - 40

70
69

72
74

A Chinese export porcelain cup and saucer, Jiaqing.
Decoration depicting flowers.

73

€40 - 60

68
Covilhete
Em porcelana da China, Companhia das Índias,
Família Rosa, decorado com monograma.
Período Qianlong
Comp.: 16.5cm

73

74

Duas chávenas com pires e duas taças

Taça com tampa

Em porcelana da china, Companhia das
Índias, Família Rosa. Decorado com motivos
florais. Período Qianlong
(Pequenas esbeiçadelas)

Em porcelana da china, Companhia das
Índias, Família Rosa. Decorada com motivos
florais.
Período Qianlong
Diam.: 11.8cm

Two Chinese export porcelain cups and
saucers, Qianlong. Famille rose decoration
depicting floral motifs. Minor chips.

A Chinese export porcelain bowl with cover,
Qianlong. Famille rose decoration depicting
floral motifs.

€50 - 80

€40 - 60

A Chinese export porcelain saucer, Qianlong. Famille
rose decoration with monogram.
€50 - 80

44

45

76
Vaso com tampa
Em cristal espesso de cor verde,
esculpido em alto relevo com pássaros
no meio de ramos e flores. Assente
sobre base em latão dourado e com
duas aplicações em coral. China.
(Faltas e defeitos)
Alt Vaso: 28cm
Alt. total: 28cm
A Chinese green leadglass vase with
cover. The thick leadglass carved
depicting birds and floral motifs.gilt
brass base accented by two coral
stones. Losses and defects.
€2.500 - 3.000

75
Bola da Felicidade
Em marfim e várias madeiras.
Trabalho Cantão do Séc. XIX
Alt.: 33 cm
An Ivory Canton Ball, with
several woods. 19th Century
€300 - 400

46

47

81
Pedra
77

78

Defumador

Tinteiro

Em jade.
Alt.: 9cm

Em jade, com formato de flor de lótus
com pato.
Trabalho do Séc. XIX
Comp.: 8cm

A carved jade incense burner.
€100 - 150

Em jade branco, esculpida com motivos
vegetalistas e dois morcegos.
Comp.: 6cm
White jade carving with floral motifs and two bats.
€400 - 600

A 19th century carved jade inkstand
in the form of a lotus flower with duck.
€300 - 400

79

80

Quimera com cria

Rã

Em jade.
Comp.: 8cm

Em jade.
Comp.: 11.5cm

A jade carving depicting chimera.

A jade carving depicting a frog.

€200 - 300

€100 - 150

48

49

82
Concha
De bivalve Tridacno Gigas
Espécie da família Tridacnidae encontrada
na região do Indo-Pacífico.
Comp.: 92cm
Bivalve Tridacno Gigas shell of the
Tridacnidae family, usualy found at the
Indo-Pacific area.
€500 - 600
83
Concha
De bivalve Tridacno Gigas
Espécie da família Tridacnidae encontrada
na região do Indo-Pacífico.
Comp.: 92cm
Bivalve Tridacno Gigas shell of the
Tridacnidae family, usualy found at the
Indo-Pacific area.
€500 - 600

50

51

84
Par de Girândolas
Com pingentes em cristal e bases em
madeira douradas e marmoreadas.
Alt.: 80cm
A pair of gilt and marbled wood and
cut-glass girandoles.
€800 - 1.200

52

53

85
Lampadário de suspensão do Séc. XVIII
Em metal amarelo, com decoração
relevada “Putis”.
Alt.: 136cm
Diam.: 66cm
A 18th century brass ceiling lamp,
decorated with putti.
€500 - 700

86
Cómoda D.José/D.Maria
Em pau-santo com três gavetões e pés de
apoio curvo a terminar em enrolamento.
Ferragens em bronze dourado.
20x60x83 cm
A D. José (1750-1777)/D. Maria (1777-1816)
rosewood commode. Three long drawers
and carved feet. Gilded bronze mounts.
€4.000 - 6.000

54

55

88
Par de cadeiras
Em madeira de castanho, com assentos e
costas forrados a couro lavrado.
Com monogroma. Pregaria em metal dourado.
A pair of chestnut chairs, with engraved leather
seats and backs. With monogram
€400 - 600

89
Mesa de centro D. José
87
Armário Copeiro
Em vinhático, com portas e gavetas almofadadas.
Trabalho português do Séc. XVII.
(Faltas e defeitos)
144x56x229cm
A 17th century Brazilian mahogany cupboard.
Losses and defects.

Em castanho, com ferragens em
metal amarelo
e restos de policromia
(faltas e defeitos)
113x54x83cm
A D. José chestnut center table
accented by bronze mounts.
Traces of polychromy.
Losses and defects.
€2.000 - 3.000

€1.800 - 2.200

56

57

90
Mesa de abas D.José
Em vinhático, com pés em bola e garra.
Trabalho português do Séc. XVIII
(Pequenos defeitos)
175x126x73cm
A D. José (1750-1777) Brazilian mahogany
table, ball and claw feet. Minor losses.
€500 - 700
92
Oratório D. Maria
Séc XVIII/ XIX, em pau-santo com trabalho em
talha. Interior forrado a seda adamascada
vermelha e base em madeira marmoreada.
Falta o florão e os pináculos superiores.
Pequenos defeitos
120x42x137cm
A late 18th century, early 19th century carved
rosewood oratory. Marbled wood stand and
silk damask interior. Top rail’s center and flanks
missing.
€600 - 800

93
Canapé Victoriano
Em mogno, com assentos e costas
estofadas a seda bordeaux adamascada.
Comp.: 2.30cm
A victorian mahogany settee, red silk
upholstery.
€1.500 - 2.000
91
Arca
Em cânfora revestida a pele, com
aplicações e pregaria em metal
amarelo. Séc. XIX
(Defeitos)
100x49x46cm
A 19th century camphorwood
chest, leather lined, brass mounts.
Defects.
€200 - 300

58

59

94
Par de colunas
Em madeira de castanho
entalhada, decoradas
com cabeças de serafins.
Alt.: 1.57cm

95

A pair of carved chestnut
columns.

Madame Pompadour
Busto em mármore de Carrara.
Trabalho francês do Séc. XIX.
Alt.: 51cm

€600 - 900

A 19th century Carrara
marble sculpture of Madame
Pompadour. French.
€800 - 1.000

60

61

96
Relógio de Mesa Império
Em bronze e bronze dourado, tendo no
topo figura masculina, provavelmente
filósofo e atributos de guerra.
Trabalho Francês do Séc. XIX
40x16x58cm

97
Par de castiçais

An empire ormolu and patinated bronze
mantel clock, 19th century. Surmounted
by a male figure of a philosopher (?)
surronded by warlike attributes.

Em bronze e bronze dourado com figuras
femininas e pingentes em cristal.
Trabalho francês.
Alt.: 30cm

€1.500 - 2.500

A pair of gilt bronze, patinated bronze
and cut-glass candlesticks. French.
€400 - 600

62

63

98

100

Par de Apliques de dois lumes

Porta-cartas

Estilo Luis XVI, em bronze (com restos de douramento).
Alt.: 41cm

Em bronze d´Arte.
Trabalho francês.
Alt.: 27cm

A Louis XVI stylegilt bronze wall appliques. Extensive wear to
thegilding.

A “bronze d’arte” letter
stand. French.

€500 - 800

€150 - 200

101
99

“Minuete”

Caixa rectangular

Duas esculturas em prata dourada, marcas
de Lisboa (pós 1985) (Vidal -4109).
Alt.: 18cm
2004g

Em prata dourada, decorada com esmalte
guilhochado, tampa com aplicação de placa em
marfim com dupla decoração “cenas campestres”.
Séc. XX, marcas austríacas, assinada Alfredo Dunhill.
(Pequenos defeitos)
11.3x8.2cm
335g

“Minuet”, a pair of vermeil sculptures.
Lisbon assay mark (after 1985).
€700 - 1.200

A vermeil rectangular box, Alfred Dunhill. Enamel
andguilloche decorated. Cover with ivory plaque
depicting country scenes. 20th century, austrian
marks, signed Alfred Dnhill. Minor defects.
€400 - 600

64

65

102
Relógio de mesa Napoleão III
Em bronze dourado e base em pedra
mármore, representando figura de Amor
puxado por dois cães.
Inscrição na parte inferior:
“L´Amour conduit par la Fidélité”.
Trabalho Francês do Séc. XIX
54x15x50cm
Bibliografia:
Peça semelhante em:
- Pierre Kjellberg, “Encyclopédie de la
Pendule Française du Moyen Age au XX
Siécle”. Editions de l´Amateur, 1997;
- Ottomeyer, Hans, et.al. “Vergoldete Bronzen”;
- Die Bronzearbeiten des Spätbarock und
Klassizismus”, Klinkhardt and Biermann.
Lote da Capa.
A Napoleon III gilt bronze mantel clock, 19th
century. Surmounted by an allegorical figure
representing the loveguided by fidelity, on a
marble base. Inscribed at the bottom.
€2.500 - 3.000

66

67

104
Santa Engrácia
103

Óleo sobre madeira
Escola Espanhola do Séc. XVII
51x51cm

Elisabetta Sirani (Bologna, 1638-1665)
“Nossa Senhora”
Óleo sobre tela
68x58cm

Oil on panel, Spanish school of the 17th
century.
€3.000 - 3.500

Oil on canvas
€6.000 - 8.000

68

69

105

106

São Pedro

Santa Ana com a Virgem e o Menino

Escultura em madeira de teca
policromada com chaves em prata.
Trabalho indo-português do Séc. XVII
Cara em marfim policromado
(Pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 30cm

Escultura do Séc. XVI, Flamenga de
Malines com policromia do Séc.XVIII.
(Pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 40cm
A 16th century Malines sculpture of
Saint Anne with Our Lady and the Child.
Repainted in the 18th century. Minor losses
and defects.

A 17th century Portuguese carved and
painted wood sculpture of Saint Peter.
Polychromes ivory face.
Silver keys. Minor losses and defects.

€5.000 - 7.000

€2.000 - 3.000

70

71

107
Cruz Processional D.Maria
Em estanho com aplicações em bronze
dourado com base em forma de urna,
decorada com anjos, putis e grinaldas.
(Faltas e defeitos)
Alt.: 84.5cm
A D. Maria (1777-1816) tin and ormolu
processional cross. Base chased as a
urn and decorated with angels, putti and
garlands. Losses and defects.

108
Crucifixo do Séc. XV/XVI

€1.200 - 1.800

Em bronze, com representações da virgem, São
José e a Pietá. Terminações da cruz em flor-de-lis
e base em pedra mármore.
Alt.: 37cm
A late 15th, early 16th century bronze crucifix.
Decorated with Our Lady, Saint Joseph and Pietá;
fleur-de-lys finials. Marble base.
€600 - 700

109
Par de Urnas
Em porcelana europeia, decoradas com flores
a ouro e bordeaux.
(Uma com defeito)
Alt.: 28cm
A pair of porcelain urns, red and gilt decoration
depicting flowers. One urn with defect.
€250 - 350

72

73

110
Pendulete Luis XVI
Em bronze dourado , tendo no topo
duas pombas e base em pedra
mármore.
Trabalho Francês do Séc. XVIII
23.5x11x35cm
Bibliografia:
- Peça semelhante em: Pierre
Kjellberg, “Encyclopédie de la Pendule
Française du Moyen Age au XX
Siécle.”Editions de L´Amateur, 1997.

111
Caixa redonda
Em cobre dourado com
aplicação de strass.
Séc. XX
Diam.: 6.5cm

A Louis XVI ormolu table clock, 18th
century. Surmounted by a couple of
doves, on a marble base.
€800 - 1.200

Agilt-copper and strass round
snuff box. 20th century.
€280 - 320

112
Camafeu “Busto de D.Maria”
Em porcelana com inscrição no verso
desbastada.
Séc. XIX
2.2x1.5cm
A 19th century Portuguese porcelain
cameo depicting D. Maria I, Queen of
Portugal (1777-1816). Erased inscription at
the back.
€200 - 300

74

75

113
Adereço
Composto por colar, duas pulseiras, par de
brincos e alfinete em ouro cravejado com
granadas em talhe oval,gota e navette.
Séc. XIX com estojo forrado a tecido.
(Restauros)
194.2g
A 19th centurygold andgarnet parure.
Comprising: a pair of bracelets, a pair of
earrings and one brooch.gold set with oval,
pear-shaped and navette cutgarnets. With
case. Restorations.
€6.000 - 8.000

76

77

116
Roca “macaco”
Em coral mediterrânico, com aplicação
em ouro vazado e cinzelado.
Europa, Séc. XVIII/XIX
(Pequena falta)
6cm

114

A late 18th, early 19th centurygold and
coral distaff. The carved coral depicting
a monkey with pierced and chasedgold
mount. Minor loss

Relógio de pulso Patek Philippe

€400 - 600

Caixa em ouro (18kt.) e bracelete
em ouro português contrastado,
movimento quartzo, Séc.XX (anos
70/80).
(Mecanismo necessita de revisão)
71g
Patek Philippe - A 18ktgold
wristwatch, Portuguesegold bracelet,
marked. Quartz movement. 20th
century (70’s/80’s).
€1.900 - 2.200

115
Alfinete de peito
Em forma de cobra. Marfim e
ouro cravejado com 15 safiras, 2
esmeraldas e 28 diamantes.
(Fecho dessoldado)
26.5g
A ivory, diamond, sapphire, emerald
andgold brooch. The carved ivory
mounted ingold in the form of a
serpent, accented by 15 sapphires,
2 emeralds and 28 diamonds.
Desoldered clasp.
€900 - 1.200

78

79

119
Faca abre-cartas
Em metal, cabo em matéria córnea
espiralada.
Comp.: 27cm
52g
A horn and metal letter opener.
€30 - 50

120
Faca abre-cartas
Em prata portuguesa, contraste
javali (1887-1937), marca de
ourives Leitão
A Leitão & Irmão Portuguese silver
letter opener. Javali assay mark
(1887-1937) and Leitão & Irmão
rretail and maker’s mark.
€100 - 150
117
Duas moedas de um escudo
Em ouro português
9.2g
Two 1 escudo gold coins.
€240 - 280

121
Mão “Coça-costas”
Mão e extremidade em matéria óssea e
haste em ébano.
Trabalho indo-português do Séc. XVIII
A 18th century indo-Portuguese ebony and
horn scratch-back in the shape of a hand.
€150 - 200

118
Moeda de 500 escudos
Em prata e ouro
Prata: 14g
Ouro: 3.1g
500 escudos, silver
andgold coin.

122

€80 - 120

Cigarreira curva
Em prata monogramada, aplicação
de esmaltes policromado “Cães”.
Séc. XX, marcada.
(Defeitos)
9x8.5cm
171.8g
A silver and enamel cigarette case.
Polychrome enamel plaque depicting
dogs. 20th century, marked. Defects.
€100 - 150

80

81

123
Paliteiro “Porco-espinho”
Em prata inglesa, Jorge III, marca da cidade de
Londres (1800-1801), marca de ourives de JW.
Alt.: 8.5cm
263g
Ageorge III toothpick holder by JW, London
1800/1. Chased as a porcupine.
€800 - 1.200

126

127

Paliteiro “Ceifeira”

Paliteiro “Urna com esfera”

Em prata portuguesa, marca de ensaiador
do Porto, marca de ourives de Joaquim
António Martins (1870-1886) (M.A. – P378).
Alt.: 13cm
143g

Em prata portuguesa, marca de
ensaiador de Lisboa, marca de ourives
de Manuel Inácio da Terra (1770-1810)
(M.A.- 424).
16.5cm
289g

124

A 19th century Portuguese silver toothpick
holder, chased as a reaper. Porto assay mark
and Joaquim António Martins (1870-1886)
marker’s mark.

Paliteiro “Menina com arco”

€400 - 600

A late 18th, early 19th century Portuguese
silver toothpick holder. Lisbon assay mark
and Manuel Inácio da Terra (1770-1810)
maker’s mark.
€600 - 900

Em prata portuguesa, Séc. XIX, marca de
ensaiador do Porto, marca de ourives AR.
Alt.: 14.5cm
127g
A 19th century Portuguese silver toothpick
holder. Porto assay mark and AR maker’s mark.
€400 - 600

125
Paliteiro “Cupido em cima de urna”
Em prata portuguesa, Séc. XIX,
marca de ensaiador do Porto,
marca de ourives CBR.
Alt.: 17.5cm
300g
A 19th century Portuguese silver
toothpick holder representing urn
surmounted by cupid. Porto assay
mark, CBR maker’s mark.
€500 - 750

82

83

129
Paliteiro “Urna com grinaldas e esfera”
Em prata portuguesa, Séc. XIX, marca de
ensaiador do Porto.
Alt.: 16.5cm
202g
A 19th century Portuguese silver toothpick
holder. Porto assay mark.
€400 - 600

128
Paliteiro “Ramo com sabia”
Em prata brasileira, Séc. XIX, pseudo
marca de Lisboa, marca de ourives
M/IM (M.A. – Br13 e Br104A).
Alt.: 20cm
319g
A 19th century brasilian silver
toothpick holder. Fancy Lisbon assay
mark and M/IM maker’s mark.
€400 - 600

130
Paliteiro “Ramo com sabia”
Em prata portuguesa, Séc. XIX, marca de ensaiador
de guimarães, marca de ourives LA (M.A. –g10 eg59),
duplamente remarcado com “Cabeça de Velho”. (Faltas)
Alt.: 21cm
219g
A 19th century Portuguese silver toothpick holder.guimarães
assay mark, LA maker’s mark. Later marked with “cabeça de
velho” (twice)
€400 - 600

84

85

131

132

Paliteiro “Jarra com flores”

Paliteiro “Ramos de folhas e flores”

Em prata portuguesa, marca de ensaiador de
Lisboa, marca de ourives de Vítor Acto Dinis
(1822-1879) (M.A. – L507).
Alt.: 24cm
440g

Em prata portuguesa, marca de ensaiador de Lisboa,
marca de ourives DIAS (1870-1879) (M.A. – L197).
Alt.: 24cm
304g
A 19th century Portuguese silver toothpick holder in
the form of a bouquet. Lisbon assay mark and Dias
(1870-1879) maker’s mark.

A 19th century Portuguese silver toothpick
holder representing a bouquet. Lisbon assay
mark and Victor Acto Dinis (1822-1879)
maker’s mark.

€600 - 900

€800 - 1.200

86

87

133

134

Paliteiro “Urna com folhas e flores”

Paliteiro “Romã e sábia”

Em prata portuguesa, marca de ensaiador
de Lisboa, marca de ourives MIGUEIS, Séc.
XIX.
Alt.: 30cm
700g

Em prata portuguesa, composto por salva de três pés
com marca de ensaiador do Porto, marca de ourives
de APC (1836-1853) (M.A. - P171).
Alt.: 22cm
477g

A 19th century Portuguese silver toothpick
holder, chased as a urn with flowers. Lisbon
assay mark and Migueis maker’s mark.

A 19th century Portuguese silver toothpick holder.
Porto assay mark and APC (1839-1853) maker’s mark.
€600 - 900

€800 - 1.200

88

89

135
Duas beateiras
Em alpaca e metal cromado.

138

Set of two beateiras in alpaca and chrome.

Faqueiro para doze
pessoas

€50 - 75

Em prata portuguesa,
composto por 19
talheres de servir,
colheres de sopa,
talheres de carne, peixe
e sobremesa. Colheres
degelado,garfos de
bolo e colheres de chá
e de café.
Contraste Águia do
Porto (1938-1984)
(Vidal-49).
Concha de sopa: 27cm
8038g
A Portuguese silver
table service of flatware
comprising: 19 servers;
soup spoons; table
forks and knives; fish
forks and knives;
dessert forks, knives
and spoons; ice-cream
spoons; cake forks; tea
and coffee spoons.
Porto assay mark
(1938-1984)
€8.000 - 12.000

136
Molheira
Em prata portuguesa, lisa com 4 pés e
pega cinzeladas, contraste Javali do
Porto (1887-1937) (Vidal - 73).
Dim.: 19.5cm
196g
A Portuguese silver sauce boat, the
four feet and the handle with chiseled
decoration. Porto assay mark (1887-1937)
€180 - 220

139
Conjunto de 12 colheres de
Café e Açúcar
Em prata portuguesa, cabos em
fio torcido, contraste Javali do
Porto (1887-1937) (Vidal - 73).
112g
A set of 12 Portuguese silver coffee
spoons and sugar spoon. Porto
assay mark (1887-1937)
€50 - 80
137
Conjunto de 4 lavabos
Em prata portuguesa, lisos com frisos conteados,
contraste Águia do Porto (1938-1983) (Vidal - 49).
Dim.: 10cm
293g
A set of four Portuguese silver bowls. Porto assay mark
(1938-1984).
€120 - 180
90
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140

142

143

144

145

146

Salva de pequenas dimensões

Salva

Salva

Salva

Salva

Salva

Em prata portuguesa, Séc. XX.
Diam.: 15cm
107g

Em prata portuguesa, contraste Águia
do Porto (1938-1984) (Vidal - 49).
Diam.: 21.5cm
160g

Em prata portuguesa, bordo relevado
conchas, contraste do Porto (pós1985) (Vidal - 4109).
247g
Diam.: 23.5cm

Em prata portuguesa, estilo D. João V,
contraste Águia do Porto (pós-1984)
(Vidal - 49).
Diam.: 22cm

Em prata portuguesa, estilo D. João
V, contraste Águia do Porto (19381984) (Vidal - 49).
Diam.: 19cm
113g

Em prata portuguesa, estilo D. João V,
contraste Águia do Porto (1938-1984)
(Vidal - 49).
Diam.: 15cm
57g

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

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

€100 - 180

€30 - 60

A Portuguese miniature silver
salver, 20th century.

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

€60 - 80

€100 - 160

A Portuguese silver salver, rim
decorated with shells. Porto assay
mark (after 1985).

A Portuguese silver salver in the
barroque manner. Porto assay mark
(after 1985).
€70 - 100

€130 - 200
141
Base de manteigueira
Em prata portuguesa vazada, contraste
Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 83).
(Pequenas amolgadelas)
Diam.: 18.5cm
76g
A Portuguese silver butter tray. Porto
assay mark (1887-1937). Minor defects
and cover missing.
€70 - 100

143

144
142

145
141

146
140

92

93

149

150

Fruteira

Cesto para pão

Em prata portuguesa vazada , estilo D. João V, contraste
Águia do Porto (1938-1984) (Vidal - 49).
(Pequenos defeitos)
7x26cm
292g

Em prata portuguesa vazada, contraste Javali do
Porto (1938-1984) (Vidal - 73).
(Faltas e defeitos)
18x22cm
250g

A Portuguese silver pierced fruit bowl in the barroque
manner. Porto assay mark (1938-1984). Minor defects.

A Portuguese silver pierced basket. Porto assay mark
(1887-1937). Losses and defects

€150 - 200

€130 - 180

147
Fruteira
Em prata portuguesa, contraste
Águia do Porto (1938-1984) (Vidal-49).
4x42cm
324g

148
Salva estilo D.João V
Em prata portuguesa, contraste
Águia do Porto (1938-1984).
Diam.: 20cm
118g

A Portuguese silver fruit bowl.
Porto assay mark (1938-1984)
€300 - 400

A Portuguese silver salver in the
barroque manner. Porto assay
mark (1938-1984).
€140 - 180

151
Salva

152

Em prata portuguesa, bordo relevado,
cachos de uvas, contraste Águia do Porto
(1938-1984) (Vidal - 49).
Diam.: 34cm

Salva
Em prata portuguesa, contraste do
Porto(pós-1985) (Vidal-4109).
Diam.: 32cm
471g

612g
A Portuguese silver salver, rim decorated
with bunches ofgrapes. Porto assay mark
(1938-1984)

A Portuguese silver salver, porto
assay mark (after 1985)
€220 - 280

€320 - 380

94

95

153
Taça com tampa e pegas
Em prata portuguesa, inscrição, contraste
Águia do Porto (1938-1984) (Vidal-49).
(Amolgadelas)
Dim.: 30cm
435g
A Portuguese silver bowl with cover and
handles. Porto assay mark (1938-1984).
Defects.

155
Salva de três pés

€220 - 280

Em prata portuguesa vazada, contraste
Javali do Porto (1887-1937), marca da
ourivesaria Reis(Vidal - 73).
(Restauros)
Diam.: 40cm
895g
A Portuguese silver salver, pierced
decoration. Porto assay mark (1887-1937)
and Ourivesaria Reis retail mark. Restoration
€700 - 900

154
Serviço de chá e café
Em prata portuguesa, composto por bule,
cafeteira, açucareiro e leiteira. Contraste
Águia do Porto (1938-1984) (Vidal-49) e
marca de Pedro Batista.
Alt.: 16.5cm
1522g
A Portuguese silver coffee and tea set
comprising one tea-pot, one coffee-pot,
one sugar bowl and one milk jug. Porto
assay mark (1938-1984) and Pedro Batista
maker’s mark.
€1.600 - 1.800

96
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156

158

Centro de mesa

Dois pratos

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

Em prata espanhola
martelada, assinado J.
Roca, Séc. XX
Diam.: 28.5cm
1321g

A Portuguese silver center piece. Porto
assay mark (after 1985).
€850 - 1.300

157
Jarro
Em prata portuguesa. Contraste
Águia do Porto (1938-1984)
(Vidal-49).
Alt.: 27cm
1070g

Two Spanish silver plates.
J. Roca maker’s mark. 20th
century.
€800 - 1.200

A Portuguese silver jug. Porto
assay mark (1938-1984).
€800 - 1.200

159
Dois pratos
Em prata, marcados,
Séc. XX.
369g
Diam.: 16.5cm
Two silver plates, 20th
century. Marked.
€220 - 280

161
Caneca
Em prata inglesa, decoração
monograma egravada com
a data de 4 de Junho 1893,
marcada cidade de Sheffield
1892-1893, marca de ourives de
HA. (Pequenas amolgadelas)
8.5cm
85g

160
Sete pratos de pequenas dimensões
Em prata espanhola monogramados,
assinados J.Roca, Séc. XX.
Diam.: 9cm
232g
A Spanish silver set of 7 small plates,
signed J.Roca. Monogram. 20th century.

A 19th century English silver
tankard by HA, Sheffield 1892/3.
Minor defects.

€140 - 180

€50 - 75

98

99

162

163

Bandeja de gradinha

Par de candelabros de três lumes

Em prata portuguesa de fundo liso e quatro pés de garra
cinzelados. Contraste Águia de Lisboa e ourives David e Pinto
(1938-1984) (Vidal 45 e 3206).
58x39 cm
3652g

Em prata portuguesa, bases redondas e braços em
“serpentina”, decorados com canelados e perlados.
Contraste Águia de Lisboa (1938-1984) (Vidal-45).
Alt.: 43cm
2532g

A Portuguese silver gallery tray on four claw feet.
Lisboa assay mark (1938-1984) and David e Pinto maker’s mark.

A pair of Portuguese silver three light candelabra, bead
and flutted decoration. Lisboa assay mark (1938-1984).

€2.500 - 3.000

€1.800 - 2.200

100

101

164

165

Par de castiçais

Par de castiçais

Em prata inglesa, marca da cidade de Sheffield
(1904-1905), marca de ourives de Held, com
interior preenchido.
Alt.: 28.5cm

Em prata inglesa gravada com timbre, marca da
cidade de Sheffield (1888-1889), marca de ourives de
Hawksworth Eyre &Co, marcados Lambert Conventry St
London, interior preenchido.
Alt.: 28.5 cm

A pair of English silver candlesticks by Held,
Sheffield 1904/5. Interior with non-precious weigh.

A pair of 19th century English silver candlesticks by
Hawksworth Eyre, Eyre &Co, marked Lambert Conventry
St London,1888/9. Crested.

€600 - 900

€600 - 900

102

103

167
Cafeteira D. Maria
Em prata portuguesa monogramada,gravação de
marcas de família portuguesa, pega em pau-santo
marca de ensaiador do Porto, marca de ourives de
António José Soares da Silva (1783-1836) (M.A. – P140).
Alt.: 37cm
422g

166
Salva de três pés D. José

A D. Maria (1777-1816) Portuguese silver coffee-pot.
Engraved monogram and family marks. Rosewood
handle. Porto assay mark and António José Soares da
Silva (1783-1836) maker’s mark.

Em prata portuguesa, decoração
“Godrões” e friso gravado “Grinaldas”.
Séc. XVIII, marca “Cabeça de Velho”.
Diam.: 33.5cm
851g

€2.500 - 3.500

A D. José (1750-1777) silver salver. Decorated
with gadroons and engrave dgarlands, on
three feet. Latter marked with “cabeça de
velho”. Portugal, 18th century.
€1.000 - 1.500

104

105

168
“Nossa Senhora da Assunção”
Rara escultura em folha de prata
relevada, assente sobre base de tocheiro.
Espanhola, Séc. XVIII/XIX. Interior com
espigão em ferro.
(Restauros e pequenos defeitos)
Alt.: 62cm
1879g
A rare late 18th, early 19th century
Spanish silver sculpture of Our Lady. On
a torchere base. Restorations and minor
defects.
€18.000 - 22.000

106

107

169

170

Terrina

Cafeteira

Em porcelana da China, Companhia das
Índias. Decorada com esmaltes em tons de
rouge de fer e dourados, Família Rosa.
Na tampa e no topo Brasão de armas
Inglesas e reservas com motivos ocidentais.
Comp.: 33cm

Em porcelana da China,
Companhia das Índias.
Decorada a azul e branco com
motivos florais, e
bioco em formato de Fenix.
Período Qianlong
(restauro na tampa)
Alt.: 28cm

A armorial Chinese export porcelain
tureen. Famille rose, rouge-de-fér andgold
decoration. English coat of arms, reserves
depicting occidental scenes.

A Chinese export porcelain
coffee-pot, Qianlong. Blue and
white decoration depicting floral
motifs, phoenix shapped spout.
Restoration to the cover.

€1.200 - 1.800

€500 - 750

108

109

171

172

Travessa Recortada de grandes dimensões

Prato Grande Recortado

Em porcelana da China, Companhia das Índias,
Família Rosa. Decorada com flores e rochedo, e na
aba borboletas e flores.
Período Qianlong
Comp.: 41cm

Em porcelana da china, Companhia das Índias, Família
Verde. Decorado com vasos e flores. Aba decorada com
várias reservas de flores.
Período Kangxi
(Ligeiro desgaste no bordo)
Diam.: 38cm

A Chinese export porcelain charger, Qianlong.
Famille rose decoration depicting flowers and rock,
the scalloped rim depicting butterflies and flowers.

A Chinese export porcelain charger, Kangxi. Famille verte
decoration depicting vases and flowers, several floral
reserves to the rim. Minor wear to the rim.

€1.500 - 2.000

€1.800 - 2.200

110

111

173
Pequena terrina oval
Em porcelana da China, Companhia das
Índias, Família Rosa.
Decorada com aves e pega da tampa
em forma de coroa. Pegas da terrina
representando uma figura masculina.
Período Qianlong
Comp.: 27cm
Alt.: 23cm

174
Terrina com travessa
Em porcelana da china. Companhia das
Índias, Família Rosa. Decorada com motivos
florais e pegas em forma de cabeças de javali.
Período Qianlong
Comp. Travessa: 37cm
Comp. Terrina: 35cm

A Chinese export porcelain oval tureen,
Qianlong. Famille rose decoration
depicting birds, crown-shaped cover
handle and figure-shaped handles.

A Chinese export porcelain tureen with stand,
Qianlong. Famille rose decoration depicting
floral motifs, boar-shaped handles.

€2.000 - 3.000

€3.000 - 4.000

112

113

176
Travessa Recortada
Em porcelana da China, Companhia das
Índias.
Decoração folha de tabaco.
Período Qianlong.
Comp.: 35cm
(Restaurada)

175
Travessa Oval

A Chinese export porcelain tobacco-leaf
dish, Qianlong. Depicting the so called
tobacco-leaf decoration. Restoration.

Em porcelana da China, Companhia das
Índias. Decoração folha de Chá.
Período Qianlong
Comp.: 25.5cm
(Restaurada)

€2.500 - 3.500

A Chinese export porcelain tea-leaf oval
dish, Qianlong. Depicting the so called
tea-leaf decoration. Restoration.
€600 - 900

114

115

177
Par de pratos grandes
Em porcelana da China, Companhia das
Índias. Decorados com ricos esmaltes da
Família Rosa representando arranjo floral.
Período Qianlong
Diam.: 31cm
A pair of Chinese export porcelain
chargers, Qianlong. Famille rose
decoration depicting a bouquet.
€2.000 - 3.000
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CONDIÇÕES NEGOCIAIS
INTRODUÇÃO
A sociedade comercial por quotas Perihasta, Lda., adiante designada por “ VERITAS” ou
“leiloeira”, sujeita a sua actividade às condições negociais constantes dos artigos seguintes,
e ainda a quaisquer outras condições específicas, expressas ou publicadas em local próprio. As condições negociais apresentadas para a compra e para a venda em leilão devem
ser entendidas como um todo negocial.

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

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

Artigo 5º - Estado e descrição dos lotes
Os lotes levados à praça serão arrematados nos locais e estado em que se encontrem,
sendo da responsabilidade dos potenciais compradores, analisar o estado dos mesmos durante a sua exposição pública nos dias anteriores ao leilão, bem como o rigor da descrição
constante do catálogo e menções a eventuais restauros, defeitos, faltas e imperfeições.
Artigo 6º - Pagamento e levantamento dos lotes adquiridos
a. De acordo com o preçário em vigor na VERITAS, o comprador obriga-se a pagar à mesma, o montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação
acrescido de uma comissão de 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 considera paga a quantia total da venda depois de boa cobrança, independentemente do bem
poder estar já na posse do comprador.
b. Enquanto não se verifiquem as condições de transferência de titularidade acima referidas, o bem permanece propriedade do vendedor.

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

Artigo 8º - Levantamento e Transporte dos bens ou lotes adquiridos
a. O manuseamento, embalamento, levantamento e transporte do(s) lote(s) arrematados
pelo comprador, são da sua inteira responsabilidade. Pelo exposto, considera-se que
qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, funcionários ou
colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabilidade exclusiva do
comprador, não podendo a VERITAS ser responsabilizada por qualquer tipo de dano, ainda
que provocado por negligência.
b. Decorrido o prazo de cinco (5) dias úteis após a compra sem que o bem seja levantado
pelo comprador, ficará este responsável pela perda ou dano, incluindo furto ou roubo, que
possa ocorrer no bem. O comprador fica igualmente responsável por todas as despesas de
remoção, armazenamento e/ou seguro do bem a que haja lugar.
c. Caso o bem esteja parcial ou totalmente pago mas não levantado dentro do prazo dos
5 (cinco) dias úteis acima referido, e se verifique uma perda ou dano do bem, incluindo
furto ou roubo, apenas se confere ao comprador o direito de receber a quantia paga até
ao momento pelo bem, não tendo direito a qualquer compensação, indemnização ou juros.

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

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

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

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

Artigo 18º - Outros pagamentos
1. Obras de Arte Originais
a. Sempre que uma peça vendida pela VERITAS se trate de uma Obra de Arte Original, que não
seja de arquitectura ou arte aplicada, segundo os termos do artigo 54º do Código do Direito
de Autor e dos Direitos Conexos (na redacção dada pela Lei n.º 24/2006, de 30 de Junho), o
autor da obra ou seus herdeiros têm direito a uma participação livre de impostos sobre o valor
obtido na venda. Nos termos do referido artigo o pagamento da participação é da inteira
responsabilidade do vendedor, comprometendo-se este a entregar ao autor da obra ou seus
herdeiros a quantia respectiva.
b. No caso de o autor, seus herdeiros ou válidos representantes contactarem a VERITAS com vista
ao pagamento da participação acima referida, a VERITAS informará da identificação e dados
de contacto do vendedor e dos termos em que se processou a venda, para que o autor possa
exercer o seu direito legal junto do vendedor.
c. No caso de o autor, seus herdeiros, ou válidos representantes solicitarem tal pagamento à
VERITAS antes de esta ter efectuado o pagamento ao vendedor, o vendedor autoriza expressamente a VERITAS a deduzir do montante liquido que lhe seria devido a quantia referente ao
cumprimento do referido artigo.
d. A participação referida no mesmo artigo determina que a mesma nunca exceda o valor de
€12500, sendo calculada da seguinte forma:
i. 4% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €3.000 e €50.000;
ii. 3% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €50.000,01 e €200.000;
iii. 1% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €200.000,01 e €350.000;
iv. 0,5% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €350.000,01 e
€500.000;
v. 0,25% sobre o preço de venda cujo montante seja superior a €500.000,01.
2. Compras do vendedor
Sempre que qualquer vendedor efectue também qualquer compra em leilão, este autoriza expressamente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos termos das condições acordadas, as quantias por este a pagar na qualidade de comprador.

Artigo 11º - Contrato de Consignação
Entre o vendedor e a leiloeira é celebrado um contrato de consignação para venda e/
ou colocação de bens em leilão, assinado por ambas as partes e adiante designado por
“contrato” do qual constam:
a. A identificação fiscal e civil do vendedor;
b. A identificação e descrição sumária da(s) peça(s) a consignar;
c. A comissão devida à leiloeira;
d. O valor mínimo de venda da(s) peça(s);
e. Taxas relativas a seguro, inventariação e catalogação, e quaisquer outros custos especificamente acordados pelas partes relativamente a transporte, fotografias, etc.
Artigo 12º - Garantias do Vendedor
a. O vendedor garante à leiloeira e ao comprador ser o legitimo proprietário ou legitimo
representante dos bens que consigna.
b. O vendedor assegura que não existem reclamações de terceiros sobre os direitos de
propriedade dos bens consignados.
c. O vendedor confirma que foram prestadas à leiloeira informações correctas relativamente
à proveniência dos bens e que não foram omitidas quaisquer informações relevantes relativamente à titularidade, autenticidade, condição, atribuição ou histórico de eventuais importações ou exportações.
d. O vendedor garante que não existem quaisquer pagamentos pendentes sobre os bens
consignados e compromete-se ao pagamento de quaisquer taxas sobre as quais tenha
obrigação legal na consequência da sua venda.
e. Exceptuando salvaguarda específica o vendedor confirma que não existem restrições à
exibição, divulgação ou reprodução de imagens dos bens consignados.
f. O vendedor compromete-se a indemnizar a leiloeira e o comprador, caso as garantias
supra não sejam verificadas, reservando-se nesses casos a leiloeira ao direito de rescisão
imediata do contrato de consignação.
g. O vendedor compromete-se a entregar ou manter à disposição da VERITAS e do comprador, os bens consignados, logo e sempre que lhe seja solicitado.
Artigo 13º - Preparação da Venda
a. A leiloeira reserva-se o direito de decidir sobre a descrição e ilustração de cada uma
das peças para a sua inclusão em catálogo, e reserva-se igualmente o direito de promover
e divulgar a venda das mesmas nos canais de comunicação que entender apropriados;
b. O vendedor consente que a leiloeira recorra a peritos ou consultores externos para apreciação da(s) peça(s) consignada(s);
c. A estimativa apresentada pela leiloeira resulta da sua apreciação considerando o estado
actual da peça e a sua contextualização no mercado à data, estando sujeita a actualização com devida comunicação ao vendedor;
d. O contrato celebrado entre a VERITAS e o vendedor só pode ser alterado ou rescindido por
mútuo acordo, no entanto a VERITAS reserva-se o direito de alterar a descrição e aumentar
o preço mínimo de venda dos bens constantes do contrato, bem como o direito de estabelecer o número de peças por cada lote.
e. Nos casos de rescição de contrato por iniciativa do vendedor, este compromete-se a indemnizar 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 posterior levantamento e transporte em caso de não venda, são da inteira responsabilidade
do vendedor, salvo em situações expressamente acordadas entre as partes. Pelo exposto,
considera-se que qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes,
funcionários ou colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabilidade exclusiva do vendedor.
Artigo 15º - Responsabilidade por perdas ou danos
Perdas ou danos, incluindo furto ou roubo, que ocorram a quaisquer bens consignados
quando estes estejam na posse do vendedor, antes ou após a celebração do contrato,
são da sua inteira e exclusiva responsabilidade, recaindo sobre o vendedor as resultantes
consequências do incumprimento das condições negociais estipuladas no presente documento, nomeadamente nos casos em que estejam previstas indeminizações à leiloeira e/
ou ao comprador.
Artigo 16º - Pagamento do vendedor à leiloeira
O vendedor autoriza expressamente a VERITAS a:
a. Deduzir do montante da arrematação a comissão de venda que é devida à leiloeira
segundo o previamente estipulado no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores
referentes a IVA à taxa em vigor;
b. Deduzir do montante da arrematação quaisquer outras taxas e custos devidos à leiloeira
especificados no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores referentes a IVA à
taxa em vigor;
c. Receber as comissões devidas pelo comprador segundo as condições negociais expostas no presente documento.

Artigo 19º - Não venda de bens colocados em leilão
a. Salvo expressa indicação contrária do vendedor, sobre quaisquer peças colocadas em leilão
e não vendidas, a leiloeira reserva-se o direito de nos 20 (vinte) dias úteis após o término do
leilão, realizar a sua venda pelo valor mínimo de venda acordado com o vendedor, acrescido
da comissão da leiloeira e impostos devidos.
b. Nos casos em que, após o prazo acima estipulado ou outro acordado pelas partes, não
se tenha realizado a venda da(s) peça(s), a leiloeira deverá comunicar o facto ao vendedor,
para que:
i. O vendedor pague à VERITAS o que estiver estipulado no contrato celebrado entre ambas
as partes;
ii. O vendedor proceda ao levantamento da(s) peça(s) consignada(s) nos 5(cinco) dias úteis
após a data da comunicação. Decorrido este prazo sem que o vendedor tenha levantado a(s)
peça(s) consignadas, este fica responsável por qualquer dano, incluindo furto ou roubo, não
podendo a partir dessa data pedir qualquer responsabilidade à VERITAS. Decorrido o prazo
aqui estabelecido, todas as despesas (seguro, armazenamento, acondicionamento, etc.) são
da responsabilidade do vendedor.
c. Passados 90 (noventa) dias sobre a comunicação de não venda referida nos pontos anteriores, a VERITAS poderá vender o bem sem sujeição ao valor de venda mínimo acordado entre
as partes, recebendo sobre a venda as comissões, taxas ou custos estipulados no contrato
celebrado entre as partes, tendo ainda o direito a deduzir quaisquer quantias devidas pelo
vendedor à leiloeira.
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Artigo 20º - Imagens reproduzidas em catálogo
A visualização das imagens nos catálogos não dispensa a observação directa dos objectos
representados, devendo o comprador ou potencial comprador conferir a conformidade da
peça reproduzida com o seu original e respectivas particularidades.
Artigo 21º - Descrição dos Lotes
a. Qualquer representação ou descrição apresentada pela VERITAS, em qualquer catálogo, no
que respeita à autoria, atribuição, genuinidade, origem, data, idade, proveniência, estado ou
estimativa de preço de venda, deverá ser entendida como mera emissão de opinião com base
nos seus conhecimentos actuais da peças e nas garantidas dadas pelo vendedor.
b. Todos os compradores ou potenciais compradores deverão estabelecer o seu próprio juízo
de valor relativamente à descrição, estado e condições dos lotes ou peças do seu interesse.
c. Relativamente ao estado e descrição dos lotes, deve ainda considerar-se o disposto no artigo
5º das presentes condições negociais.
Artigo 22º - Comunicações
As comunicações da VERITAS dirigidas a vendedores, compradores, potenciais compradores
ou proprietários, deverão ser feitas por fax, correio electrónico, telefone ou por correio registado,
considerando-se recebidas até 48 horas após a sua expedição.

Artigo 17º - Pagamento da leiloeira ao vendedor
a. Após a venda dos bens consignados e após boa cobrança do comprador pela quantia
total da venda, a leiloeira compromete-se a entregar ao vendedor a quantia da venda, deduzidas as comissões, taxas, custos e impostos devidos segundo as condições contratadas,
no prazo de 30 (trinta) dias após o término da última sessão do leilão.
b. No casos em que, decorrido o prazo acima estipulado, a leiloeira não tenha recebido do
comprador o valor total da venda, deverá informar o vendedor da situação, podendo as
partes decidir de mútuo acordo por: anular a venda ou aguardar a liquidação dos valores
devidos pelo comprador.
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Artigo 23º - Dados pessoais
a. Os compradores e vendedores esclarecida e expressamente autorizam o processamento
dos seus dados pessoais recolhidos na ficha de registo no leilão, no contrato celebrado entre
as partes, facturas ou outros documentos, nos termos da Lei 67/98 de 26 de Outubro, processamento este que se insere no âmbito da autorização de isenção n.º 1/99;
b. Os dados pessoais recolhidos aos compradores e vendedores são utilizados para efeitos de
cumprimento das condições negociais e obrigações contratuais bem como para o envio de
informação promocional;
c. Os compradores ou vendedores poderão a qualquer momento alterar os seus dados pessoais fornecidos à VERITAS através do endereço de e-mail: info@veritasleiloes.com.
Artigo 24º - Foro Competente
Para resolução de qualquer conflito entre as partes, será competente o foro da Comarca de
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

INFORMAÇÕES GERAIS / GENERAL INFORMATION

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

Horário

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

Opening Hours

Avaliações

Appraisals

Monday to Friday from 10am to 7pm

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

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

de compra e licitação telefónica

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

Pagamento

dos

Lotes
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Telephone Bidding

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:

Acquired Lots Payment

Beneficiário
Banco 		
Balcão 		
NIB 		
IBAN		
SWIFT/BIC

Beneficiary
Bank 		
Branch 		
NIB 		
IBAN		
SWIFT/BIC

PERIHASTA
BPI
Marquês de Tomar
0010 0000 46263080001 82
PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2
B B P I PT P L

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

and

If you are unable to attend our sale, we would be pleased to accept your absentee or telephone bids in strict confidence. To submit 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.

All lots acquired should be payed up to 5 days after the sale. Payment methods available are ATM Card, bank transfer and Cash.
All bank transfers should be referenced with invoice number, and
using the following details:
PERIHASTA
BPI
Marquês de Tomar
0010 0000 46263080001 82
PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2
B B P I PT P L

Acquired Lots Collection
All lots should be collected up to 10 days after the sale, and after
full invoice payment.

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

LEILÃO | SALE

DATA | DATE

RAQUETA Nº| PADDLE #

Nº CLIENTE | CLIENT # ________________________________________________________________________________________________________________
NOME | NAME _______________________________________________________________________________________________________________________
NOME PARA FACTURA| INVOICE NAME _________________________________________________________________________________________________
BI Nº | ID or PASSPORT # _________________________________ CONTRIBUINTE Nº | VAT ______________________________________________________
MORADA | ADDRESS _________________________________________________________________________________________________________________
CÓD. POSTAL | ZIP CODE___________-______ CIDADE | CITY _____________________________ PAÍS | COUNTRY ________________________________
EMAIL | EMAIL _______________________________________________________________________________________________________________________
TELEFONE 1 | PHONE 1 ___________________________________ TELEFONE 2 | PHONE 2 ______________________________________________________

AUTORIZO A LICITAÇÃO EM MEU NOME DOS LOTES ABAIXO DESCRIMINADOS, PELOS VALORES MÁXIMOS DEFINIDOS (EXLUI COMISSÃO). ESTA LICITAÇÃO SERÁ EXECUTADA
PELA VERITAS EM MEU NOME, PELO MELHOR PREÇO POSSÍVEL NA PRAÇA. DECLARO AINDA CONHECER AS CONDIÇÕES NEGOCIAIS ANUNCIADAS NO CATÁLOGO. PARA
LICITAÇÕES/COMPRAS BEM SUCESSIDAS, ACRESCE UMA COMISSÃO DE 13% + 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 13 % BUYER’S PREMIUM + VAT, ON A TOTAL OF 15,99% ON THE HAMMER PRICE.

VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO
Nº LOTE | LOT #

DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

(EM EUROS E EXLUÍNDO COMISSÃO E IVA)

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

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

USO INTERNO | INTERNAL USE
REC EBIDO POR

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

______________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

DATA
_______/______/_______

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

HORA
__________:___________

ASSINATURA/ SIGNATURE _____________________________________________________________________________________________________________

ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID

LICITAÇÃO TELEFÓNICA| PHONE BID

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

T +351 21 794 8000 F +351 21 794
130 8009 E INFO@VERITASLEILOES.COM
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www.veritasleiloes.com
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