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1
Escrevaninha romântica
Em prata portuguesa, 
composta por tinteiro, areeiro, campainha 
e dois porta-canetas,  
marca de ensaiador de Lisboa (1843-1870),  
marca de ourives de Gregório José Pinto
(1810-1843) (M. A. - L41 e L626) 
(restauros) 
15x19x14cm 
502g

A mid-19th century romantic Portuguese silver table 
set comprising: inkstand, sandstand, bell and two 
pen-holders. Lisboa assay mark (1843-1870) and 
Gregório José Pinto (1810-1843) maker’s mark. 
restoration

€400-600
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2
Tesoura de morrões e bandeja
Em prata portuguesa,  
bandeja com marca de ensaiador do Porto,  
marca de ourives José ferreira Guimarãres (1799-1842),  
marca de reconhecimento de Lisboa (M. A. - P392) 
26x11cm (bandeja) 
14,5cm (tesoura) 
319g

A 19th century Portuguese silver snuffer and snuffer tray. 
Porto assay mark and José ferreira Guimarães (1799-1842) 
maker’s mark; later remarked with Lisboa mark.

€250-350

4
Bandeja com tesoura de morrões
Em prata portuguesa,  
bandeja e tesoura com marcas de ensaiador de Lisboa,  
bandeja com marca de ourives de Torcato José Clavina 
Bernardes (1813-1843), 
tesoura com marca de ourives de Adrião de Castro 
(1879-1886) (M.A.-L67 e 499) 
23x10cm (bandeja) 
15,5cm (tesoura) 
289g

A 19th century Portuguese silver snuffer and snuffer 
tray. Lisboa assay mark, tray with trocato J. c. bernardes 
(1813-1843) maker’s mark and snuffer with Adrião de 
castro (18779-1886) maker’s mark.

€200-300

5
Bandeja com tesoura de morrões
Em prata portuguesa,  
marca de ensaiador do Porto,  
marca de ourives Joaquim Gonçalves Teixeira de 
Azevedo (1853-1877),  
marca de reconhecimento de Lisboa (M.A.- P392) 
26x13cm (bandeja) 
15,5cm (tesoura) 
313g                                

A 19th century Portuguese silver snuffer and 
snuffer tray. Porto assay mark and Joaquim G. t. de 
Azevedo (1853-1877) maker’s mark; later remarked 
with Lisboa mark.

€300-400

6
Açucareiro romântico
Em prata portuguesa 
decoração guilhochada  
marca de ensaiador do Porto (1881-1886) 
marca de ourives de José Rodrigues Teixeira (1877-1886) 
(M.A. - P87 e P417) 
duplamente remarcado com “Cabeça de Velho”. 
Alt.:20cm 
567g 

A 19th century romantic Portuguese silver sugar bowl. 
Guilloché decoration. Porto assay mark (1881-1886) and 
José Roddrigues Teixeira (1877-1866) maker’s mark, twice 
remarked with “cabeça de velho”.
€450-5503

Bandeja com tesoura de morrões
Em prata portuguesa,  
marca de ensaiador do Porto,  
marca de ourives de Manuel António dos Santos Silva (1870-1886),  
remarcados duplamente com “Cabeça de Velho” (M.A.-P445) 
23x11cm (bandeja) 
15cm (tesoura) 
235g       

A 19th century Portuguese silver snuffer and snuffer tray. Porto assay 
mark and manuel António dos Santos Silva (1870-1886) maker’s 
mark; twice remaked  with “cabeça de velho”. 

€300-400
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10
Cesto retangular 
Em prata inglesa, 
decoração gomada,  
marca da cidade de Londres (1811-1812),  
marca de ourives WS 
24x30,5cm 
1158g

A George III silver basket, fluted decoration. 
London assay mark, date letter for 1811/2 
and WS maker’s mark.
€400-600

7
Bule e açucareiro 
Em prata portuguesa  
bule com contraste Águia do Porto (1938-1984)  
açucareiro com contraste Javali de Lisboa (1887- 1937) 
(Vidal - 49 e 73) 
(defeitos) 
Alt.:17cm (bule)   
878g

A Portuguese silver tea-pot and sugar bowl. Porto assay 
mark (1938-1984) to the tea-pot and Lisboa assay mark 
(1887-1937) to the sugar bowl.
€260-340

8
Galheteiro
Em prata portuguesa 
base lisa com bordo e pega cinzelados 
contraste Águia do Porto (833)(1938-1984) 
Galheta em cristal 
29x19x25cm 
788g

A Portuguese silver cruet stand. Porto assay 
mark (1938-1984). Lead glass cruets.
€340-420

9
Salva de gradinha
Em prata portuguesa 
com fundo liso e três pés 
contraste Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal, 49). 
Diam.:21cm 
395g

A Portuguese silver gallery salver, raised on 
three feet. Porto assay mark (1938-1984).
€120-140
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11
Caneleiro 
Em prata portuguesa, 
contraste Águia de lisboa (1938 - 1984),  
marca da ourivesaria MERGULHÃO 
(Vidal - 48)  
Pequenas amolgadelas 
Alt.:17cm 
161g

A Portuguese silver cinnamon caster. 
Lisboa assay mark (1938-1984) and 
Mergulhão retail mark. Minor dents.
€60-90

12
Caneleiro estilo D. Maria 
Em prata portuguesa, 
Contraste Águia do Porto (1938 - 1984),  
Marca da ourivesaria SARMENTO 
(Vidal - 49) 
Pequenas amolgadelas 
Alt.:16cm 
165g

A Portuguese silver cinnamon caster in 
the D. Maria (1777-1816) manner. Porto 
assay mark (1938-1984) and Sarmento 
retail mark. Minor dents.
€60-90

13
Caneleiro de três pés 
Em prata portuguesa  
Contraste Águia do Porto (1938-1984) 
Marca da ourivesaria SARMENTO 
(Vidal-49) 
Pequenas amolgadelas 
Alt.:16cm 
212g

A Portuguese silver cinnamon caster, 
raised on three feet. Porto assay mark 
(1938-1984) and Sarmento retail mark. 
Minor dents.
€70-100

14
Caneleiro de três pés
Em prata portuguesa  
Contraste Águia do Porto (1938-1984) 
Marca da ourivesaria SARMENTO 
(Vidal-49) 
Pequenas amolgadelas 
Alt.:16cm 
212g

A Portuguese silver cinnamon caster, 
raised on three feet. Porto assay mark 
(1938-1984) and Sarmento retail mark. 
Minor dents.
€70-100

15
Chocolateira D. Maria 
Em prata portuguesa, 
decoração gomada e monograma 
coroado  “S”,  
contraste Águia do Porto (1938 - 1984),  
marca da ourivesaria SARMENTO 
(Vidal - 49) 
pega em osso 
23cm 
478g

A Portuguese silver chocolate-pot 
in the D. Maria (1777-1816) manner. 
Fluted and engraved decoration, horn 
handle, crowned monogram “S”. Porto 
assay mark (1938-1984) and Sarmento 
retail mark.
€150-180

16
Cruz 

Em prata cinzelada com cenas bíblicas 
contraste Águia do Porto (1938-1984) 

marca de ourives Leitão&Irmão(Vidal-48, 6 e 633)  
15x9,5cm 

320g

A Portuguese silver cross, Leitão & Irmão. Chiselled 
decoration representing biblical scenes. Porto assay 
mark (1938-1984) and Leitão & Irmão maker’s mark.

€200-300

17
Paliteiro “Ramo de Fores”
Em prata portuguesa,  
marca de ensaiador do Porto  
marca de ourives de APAMC 
(1843-1861) (M. A. – P176) 
Alt.:16cm

A 19th century Portuguese silver 
toothpick holder chased as a 
bouquet. Porto assay mark and 
APAMC (1843-1861) maker’s mark.
€100-200

18
Paliteiro “Leão com concha”
Em prata portuguesa,  
marca de ensaiador do Porto 
(1870-1877),  
marca de ourives IC (1861-1881) 
(M. A. - P61 e P313), (restaurado) 
8cm 
119g

A 19th century Portuguese silver 
toothpick holder chased as a lion with 
shell. Porto assay mark (1870-1877) 
and IC (1861-1881) maker’s mark. 
Restoration.
€150-180

19
Paliteiro “Menino pastor” 

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

(M. A. - L47), restauros, falta a vara 
Alt.:18,5cm 

180g

A 19th century Portuguese silver toothpick 
holder chased as a shepherd boy. Lisboa 
assay mark (1879-1881). restoration and 

shepherd’s staff missing.

€180-220

20
Paliteiro “Cupido”

Em prata portuguesa 
marca de ensaiador de Lisboa 

marca de ourives de JXC (1843-
1879)(M.A.-385) 

Alt.:12cm 
199g

A 19th century Portuguese silver 
toothpick holder, chiselled as 

cupid. Lisboa assay mark and JXc 
(1843-1879) maker’s mark.

€180-220

11
12 13 14 15
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23
Jarro
Em prata portuguesa 
contraste Javali de Lisboa (1938-1984)  
marca da ourivesaria GUIA (Vidal-72) 
Alt.:21,5cm 
745g

A Portuguese silver jug. Lisboa assay 
mark (1887-1938) and Guia retail mark.
€400-600

21
Par de fruteiras redondas 
Em prata portuguesa 
contraste Águia do Porto (1937-1984) (Vidal-49) 
(amolgadelas) 
4x24 cm 
836g

A pair of Portuguese silver fruit bowls. 
Porto assay mark (1938-1984). Dents.
€250-350

22
Centro de mesa estilo D. João V
Em prata portuguesa cinzelada   
Base com espelho e fundo em madeira 
contraste Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal-65) 
(Floreira com falta da rede) 
46x37cm

A Portuguese silver centrepiece in the D. 
João V (1707-1750) manner. Porto assay 
mark (1938-1984). Grid missing.
€1.200-1.600
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24
Faqueiro para doze pessoas
Composto por 11 talheres de servir,  
colheres de sopa, talheres de carne,  
de peixe e de sobremesa, facas de manteiga,  
colheres de chá e de café,  
contraste Águia de Lisboa (1938-1984),  
marca da ourivesaria SARMENTO (Vidal - 65) 
30cm  
8867g (peso bruto)                               

A Portuguese silver table service of flatware for 
twelve. comprising: 11 servers, soup spoons, 
table forks and knifes, fish forks and knifes, 
dessert forks and knifes, butter knifes, tea and 
coffee spoons. Lisboa assay mark (1938-1984) 
and Sarmento retail mark.

€2.600-3.000

25
Travessa oval com tampa
Em prata portuguesa, 
pomo da tampa “Golfinhos entrelaçados”, 
contraste Águia do Porto (1938 - 1984),  
marca da ourivesaria SARMENTO (Vidal - 49) 
33x23cm 
1935g

A Portuguese silver platter with cover, the 
handle chased as dolphins. Porto assay 
mark (1938-1984) and Sarmento retail mark.
€800-1.200
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26
Relógio de bolso 
Com caixa e tampa exterior em ouro (18 kt.)  
movimento mecânico nº 15584, Séc. XIX 
com chave  
(decoração muito gasta e defeitos)

A pocket watch with gold case (18kt). Mechanic 
movement, numbered 15584. 19th century. With key. 
Extensive wear to the decoration and defects.
€400-600 

27
Relógio de lapela 
Com caixa em ouro (18 kt.) 
decoração esmaltada a negro 
movimento mecânico nº 22064, Séc. XIX, 
com chave 

A gold (18kt) lapel watch. Black enamel 
decoration. Mechanic movement, 
numbered 22064. 19th century. With key.
€300-400

28
Relógio de lapela FREDERICK COURVOISIER
Com caixa em ouro (18 kt.) nº 63860  
decoração com esmaltes policromados “Senhora” 
movimento mecânico, c.1900 
(esmalte com restauro)

A Frederick Courvoisier gold (18kt) lapel watch. 
Enamel decoration depicting lady. Mechanic 
movement, circa 1900. Restoration to the enamel.
€500-800

29
Relógio de lapela RORHERHAMS 
Em ouro inglês (18 kt.) monogramado  
decoração com friso esmaltado a azul  
movimento mecânico nº 258052, Séc. XX

A Rorherhams gold (18kt) lapel watch, 
blue enamel decoration and engraved 
monogram. Mechanic movement, 
numbered 258052. 20th century.
€400-600

30
Relógio de bolso 
Relógio de bolso  
com caixa em ouro (18 kt.)  
movimento mecânico, Séc. XIX 
com chave 
(decoração gasta)

A gold (18kt) pocket watch. 
Mechanic movement. 19th century. 
With key. Wear to the decoration.
€300-400

31
Chatelaine em cobre dourado com pendente “Sereia”
Relógio de senhora ANDRE MATHEY com chave  
caixa e tampa exterior em ouro (18 kt.)  
movimento mecânico nº 153366, Séc. XIX (finais)  
(faltas e defeitos)

A gilt-copper chatelaine chiselled as a mermaid 
with a lady’s watch with gold (18kt) case. Mechanic 
movement, numbered 153366. Late 19th century. Losses 
and defects.
€400-600
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32
Relógio de lapela VIGER 
Com caixa em ouro bicolor (18 kt.) francês  
decoração cinzelada e guilhochada  
movimento mecânico nº 1493, Séc. XVIII  
com chave  
(restauro) 

A Viger two-tone gold (18kt) lapel watch. French. Chiselled 
and guilloché decoration. Mechanic movement, numbered 
1493. 18th century. With key. Restoration. 
€600-800

33
Relógio de lapela
Com caixa e tampa exterior em ouro (18 kt.)  
decoração gravada  
movimento mecânico nº 63482, Séc. XIX  
(faltas e mecanismo necessita de revisão)

A gold (18kt) lapel watch. Engraved decoration. Mechanic 
movement, numbered 63482. 19th century. Losses and in 
need of revision.
€200-300

34
Relógio de bolso JAMES MUIRHEAD & SONS
Com caixa em ouro (18 kt.) 
movimento mecânico nº 33475, Séc. XIX 
com chave 
(decoração muito gasta) 

A James Muirhead & Sons gold (18kt) pocket watch. 
Mechanic movement, numbered 33475. 19th century. 
With key. Extensive wear to the decoration.
€500-800

35
Relógio de bolso BARRAUD and LUNDS
Com caixa em ouro (18 kt.) inglês  
caixa e movimento mecânico nº 3/14089, Séc. XIX 
com chave                                                    

A Barraud and Lunds gold (18kt) pocket watch. Mechanic 
movement, numbered 3/14089. 19th century. With key.
€500-800

36
Relógio de bolso 
Com caixa e tampas em ouro (18 kt.) nº 17018  
decoração guilhochada, movimento mecânico 
25896, Séc. XX

A gold (18kt) pocket watch, guilloché decoration, 
case numbered 17018. Mechanic movement, 
numbered 25896. 20th century.
€500-800
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38
Pedómetro SPENCER and PERKINS 
Com caixa em metal dourado  
mostrador com três registos

A Spencer and Perkins gilt metal 
pedometer.
€250-30

37
Relógio de bolso RECORDO 

Com caixa em ouro (18 kt.) monogramado  
movimento mecânico nº 8766, Séc. XIX  

marcado, com chave, decoração muito gasta

A Recordo gold (18kt) pocket watch, 
engraved monogram. Mechanic movement, 

numbered 8766. 19th century. Marked, with 
key, extensive wear to the decoration.

€400-600

39
Relógio de bolso FREDERICK COURVOISIER 

Com caixas exteriores em ouro (18 kt.)  
decoração gravada “Cena galante”,  

movimento mecânico nº 36071  
com chave  

(sem vidro, defeitos)

A Frederick Courvoisier gold (18kt) pocket 
watch, engraved decoration depicting scene 

galante. Mechanic movement, numbered 
36071. With key. Glass missing, defects.

€500-800

40
Relógio de bolso 
Com três caixas em ouro (18 kt.) 
monogramado e numerado 24878  
mostrador com marca FREDERICK 
COURVOISIER 
movimento mecânico gravado “Raposa 
com perdiz”, Séc. XIX 
com chave

A Frederick Courvoisier gold (18kt) 
pocket watch, engraved monogram. Three 
gold cases. Mechanic movement with 
engraved decoration depicting Fox and 
Partridge. 19th century. With key.
€600-800
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41
Condecoração Ordem Malta
Composta por Cruz de laçar,  

miniatura de uniforme e botão de hábito civil 
Em prata dourada e esmaltes, com estojo

A vermeil and enamel Malta Order with 
original fitted case.

€120-180

42
Colar de pérolas duplo
De pérolas de cultura 
com fecho em ouro branco português contrastado 
cravejado com jade em talhe cabochon 
21 diamantes talhe rosa e 10 em talhe 8/8 com o 
peso aproximado de 0,20ct

A two-strand cultured pearl necklace. Jade 
cabochon and diamond clasp (21 rose cut and 10 
single cut weighing app. 0,20ct) set in white gold.
€500-800

43
Alfinete de peito
Em forma de flor  

cravejado com 136 diamantes talhe 
rosa e 13 diamantes em talhe antigo 

de brilhante e 8/8 (1,25ct) 
montado em ouro branco 

marca de ourives  
(falta de um diamante talhe rosa) 

20,8g

A diamond “flower” brooch. Set 
in white gold with 136 rose-cut 

diamonds and 13 old mine and 
sing cut diamonds (ttw. ca. 1,25ct). 

Maker’s mark. One rose-cut diamond 
missing.

€700-900

44
Par de brincos 
Em forma de flor 
cravejados com 102 diamantes talhe rosa 
e 14 diamantes talhe antigo de brilhante 
(1,75ct) montado com ouro branco  
marca de ourives 
15,6g

A pair of diamond “flower” earrings. Set in 
white gold with 102 rose-cut diamonds and 
14 old mine cut diamonds (ttw. ca. 1,75ct). 
Maker’s mark.
€700-900

45
Anel 
Em forma de flor  
com 48 diamantes talhe rosa e sete 
diamantes em talhe antigo brilhante (0,68ct) 
montado em ouro branco 
marca de ourives 
10g

A diamond “flower” ring. Set in white gold 
with 48 rose-cut diamonds and 7 old mine 
cut diamonds (ttw. ca. 0,68ct). Maker’s mark.
€350-450
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46
Anel 
Cravejado com pérola 
cinzenta de 7,5mm e 13 
diamantes talhe 8/8 (0,35ct) 
Montado em ouro branco 
(sem marcas) 
4,8g

A pearl and diamond ring. Set 
in white gold with one grey 
pearl (7,5mm) and 13 single 
cut diamonds (ttw. ca. 0,35ct). 
Unmarked.
€100-120

47
Anel de diamantes
Cravejado com 47 

diamantes 8/8 (0,50ct) 
montado em ouro branco 

Marcado 
5,2g

A diamond ring. Set in white 
gold with 47 single cut 

diamonds (ttw. ca. 0,50ct). 
Marked.

€180-220

48
Anel Art Déco

Em ouro e prata  
cravejado com 12 diamantes 

talhe 8/8 (0,60Ct), rubis 
sintéticos calibrados,  

cabochon e 25 diamantes 
talhe rosa 

marcado, português 
6,2g

A Portuguese Art Deco 
synthetic ruby and diamond 

ring. Set with 12 single cut 
diamonds (ttw. ca. 0,60ct), 

rose-cut diamons, calibrated 
and cabochon synthetic rubies. 

Portuguese marks.
€100-200

49
Par de brincos
Em ouro e platina 
cravejados com 22 brilhantes 
com peso aproximado de 1,10ct 
4g

A pair of diamond earrings. Set in 
platinum and gold with 22 round 
brilliant diamonds (ttw. ca. 1,10ct)
€260-320

50
Par de brincos
Cravejados com diamantes talhe rosa e  
três diamantes em talhe brilhante (0,25ct) 
montados em ouro e prata (sem marcas) 
trabalho do início do Séc.XX 
(falta a parte superior de um brinco) 
14,2g

 A pair of early 20th century diamond earpendants. 
Set in silver and gold with rose-cut diamonds and 3 
brilliant cut diamonds (ttw. ca. 0,25ct). Unmarked. 
One earring without upper part and fitting.
€150-200

51
Pendente Arte Nova
Em prata e ouro português contrastado 
cravejado com pérola e diamantes  
sendo um em talhe antigo de brilhante 
com fio em prata 
5,8g

A Portuguese art-nouveau diamond and 
pearl pendant. Set in silver and gold with 
pearl and diamonds (one old mine cut), 
with silver chain. Marked.
€120-180

52
Alfinete
Em prata e ouro 
cravejado com diamantes talhe rosa 
sendo 13 em talhe antigo de brilhante 
com peso aproximado de 2 ct. 
19,2g

A diamond brooch. Set in silver and gold 
with rose cut diamonds and 13 old mine 
cut brilliant diamonds (ttw. ca. 2ct) 
€800-1.200

53
Anel
Em prata e ouro português contrastado  
cravejado com diamantes sendo o central 
em talhe antigo de brilhante com peso 
aproximado de 0,13ct 
6,8g

A Portuguese diamond ring. Set in silver and 
gold with diamonds (the central old mine cut 
brilliant weighing app. 0,13ct).
€100-150
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54
Conjunto de três medalhas
Comemorativas dos 10 anos
da Revolução de 1926 
em ouro, prata e bronze 
assinadas M. Norte 
Portugal 1936 
40g (ouro)

A set of three commemorative medals 
of the 1926 Revolution. Gold, silver and 
bronze. Signed M. Norte and dated 1936.
€1.200-1.400

55
Caixa licoreira Napoleão III
Em madeira lacada a negro com filete em 
latão, interior em pau-santo com quatro 
garrafas e dezasseis cálices em cristal 
com dourados 
(vidros posteriores) 
33x24x26cm

A Napoleon III liquor set with box. Black 
lacquered wood box wiith brass mount 
and  rosewood interior. Containing: 4 cut-
glass decanters and 16 cut-glass goblets, 
gilt decoration. Box handles of later date.
€800-1.200
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56
Barretina D. Maria  Séc.XVIII/XIX
Em madeira revestida a pele de cação 
ferragens em metal amarelo 
interior forrado a veludo verde 
11x8x20cm

A D. Maria (1777-1816) galouchat faltware 
box, brass mounts and velvet-lined interior.
€150-200

57
Sino
Em bronze 
Com decoração relevada e inscrições em latim 
Europa Séc.XIX 
Alt.:13cm

A 19th century bronze bell. Relief decoration and 
latin inscription.
€200-300

58
Par de garrafas com tampa
Em cristal lapidado “Ponta de Diamante” 
Aplicações em metal prateado no bocal 
(Pequenos defeitos) 
Alt.:26cm

A pair of cut-glass decanters, metal mount 
to the necks. Minor defects.
€150-180

59
Duas garrafas com tampa
Em cristal lapidado 
Uma com decoração em dourado 
Alt.:30cm

Two cut-glass decanters, one with gilt 
decoration.
€150-180

60
Cruz processional do séc XVII
Em metal amarelo 
Alt.:42cm

An 18th century brass processional cross.
€300-400
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61
Nossa Senhora da Conceissão
Escultura em madeira  
com restos de policromia e douramento 
Base em madeira marmoreada  
Alt.:32cm (com base) 
Alt.:24cm (sem base)

Our Lady of the conception. carved, 
painted and gilt wood on marbled base. 
Wear to the polychromy

€150-300

62
Anjo
Escultura em madeira 
Barroca, do séc XVIII 
Base em mármore preto 
Alt.:55,5cm

A barroque sculpture of an angel. carved 
wood with black marble base. 18th century.

€400-600

63
Par de talhas
Em madeira dourada e prateada 
decoradas com romãs e outros frutos 
Alt.:150cm

A pair of carved, gilt and silvered 
wood fragments.

€1.000-1.200
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66
Cristo crucificado
Escultura em marfim indo-portuguesa, Séc.XVIII 
Cruz em pau-santo com aplicações em prata 
Alt.:44cm (Cristo) 
Alt.:132cm (Cruz)

An 18th century Indo-Portuguese ivory christ on 
the cross. rosewood cross with silver mounts.

€2.500-3.000

65
Anjo
Escultura do Séc.XVIII 
em madeira entalhada, policromada e dourada 
(faltas e defeitos) 
Alt.:86cm

An 18th century carved, painted and gilt wood 
sculpture of an angel. Losses and defects.

€600-900

64
Cruz oriental
Em teca com embutidos em madrepérola 
Decorada com motivos geométricos e cruz 
ao centro (pequenas faltas) 
Alt.:22cm 

An oriental teak and mother of pearl inlaid 
cross. Geometric decoration. minor losses.

€200-300
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67
Escola Italiana Séc.XVIII
Sagrada Família com São João 
Baptista e Santa Isabel 
Óleo sobre cobre 
24x18,5cm

Italian school of the 18th century. 
Oil on copper.

€600-800

68
Escola Italiana do Séc.XVII
Nossa Senhora com o Menino e São João Baptista 
Óleo sobre cobre 
(inscrição ilegível no verso) 
22x17,5cm

Our Lady with the child and Saint John the baptist. 
Italian school of the 17th century. Oil on copper. 
Inscribed at the back (faded).

€500-800

69
Escola Portuguesa, Séc.XVIII

Cenas da Paixão de Cristo
Óleo sobre tela 

53x38cm

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

€1.500-2.000
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70
Francesco Bartolozzi (1727-1815)
“Apotheosis” 
Segundo original de Mm. Hamilton Esqr. R. A. 
Publicada em Mr. Bradshaw’s Brewer Street & Colnaghi sala & Cª Pall Wall 
73x52cm

“Apotheosis” after mm. Hamilton esqr. r. A.. Published at mr. bradshaw’s 
brewer Street & colnaghi sala & cª Pall Wall

€1.000-1.500

71
Francesco Bartolozzi (1727-1815)
“The resurrectiom of a Pious Family from their tomb at the Last Day” 
Segundo original de Reverendo William Peter L.L.B. from Exeter College London 
Publicada em Fevereiro de 1790 por W.Dickinson 
71x49cm

“the resurrectiom of a Pious family from their tomb at the Last Day”, after rev. William 
Peter LLb from exeter college London. Published in february 1790 by W. Dickinson. 

€1.000-1.500
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72
Escola Holandesa do Séc.XIX
Cena do quotidiana 
Óleo sobre madeira 
31,5x27,5cm

Dutch school of the 19th century. 
Oil on panel.

€400-600

73
Escola Holandesa do Séc.XIX
Interior com estábulo, figuras e animais 
Óleo sobre tela 
42,5x53cm

Dutch school of the 19th century. 
Oil on canvas.

€800-1.000
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75
V. Morlet
Cena campestre com animais 
Escola francesa, Séc.XIX 
Óleo sobre tela 
Assinado 
38x46cm

country scene with animals. 
french school of the 19th 
century. Oil on canvas, signed.

€400-600

74
Aimé-Adolphe Bourgoin (1824-?)
Cena campestre com animais 
Escola francesa, Séc. XIX 
Óleo sobre tela 
Assinado 
39x47cm

country scene with animals. 
french school of the 19th century. 
Oil on canvas, signed.

€300-500

76
George Armfield (1808-1893)
Cena de caça 
Escola Inglesa do Séc.XIX 
Óleo sobre tela 
Assinado 
76x128

Hunting scene. english school of the 19th century. 
Oil on canvas. Signed.

€2.000-3.000
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77
Tapete oriental
Em lã e algodão 
de desenho floral, com 
medalhão central 
em tons bordeaux e azul 
205x136cm

An oriental carpet, wool and 
cotton with floral decoration 
and central oval reserve in 
red and blue.

€200-300

79
Tapete oriental 
Em lã e algodão 
de desenho geométrico 
em tons de castanho azul e 
beige 
210x125cm

An oriental carpet, wool 
and cotton with geometric 
decoration in brown, blue 
and beige.

€400-600

81
Tapete de oração oriental
Em seda e algodão 
em tons de bordeaux e 
verde 
174x105cm

An oriental carpet. Silk and 
cotton decorated in red and 
green.

€400-600

82
Tapete oriental
Em lã e algodão 
de desenho geométrico 
em tons bordeaux e beige 
(gasto) 
166x140cm

An oriental carpet. Wool and 
cotton, geometri decoration 
in red and beige. Wear.

€200-300

78
Tapete oriental Bokhara
Em lã e algodão 
de desenho geométrico 
em tons bordeaux e beige 
360x245cm

A bokhara oriental carpet, 
wool and cotton with 
geometric decoration in red 
and beige.

€400-600

80
Par de tapetes orientais
Em lã e algodão 
de desenho geométrico 
em tons bordeaux e azul 
162x110cm

A pair of oriental carpets. 
Wool and cotton with 
geometric decoration in 
red and blue.

€300-400

77 81

78 80

79 82



46 47

84
Par de cómodas francesas estilo Luís XVI
Faxeadas a pau-cetim com embutidos em 
pau-santo e aplicações em metal dourado 
Tampo em mármore cinzento 
84x42,5x82cm

A pair of Louis XVI style commodes. 
Satinwood veneered with rosewood inlaids 
and gilt metal mounts. Grey marble tops. 

€1.000-1.500

83
Par de fauteuils estilo Luís XV
Em nogueira, com entalhamentos 
Assento, costas e braços estofados a seda

A pair of Louis XV style fauteils. carved 
walnut, seats, backs and arms upholstered.

€300-400
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85
Harpicordio (Spineta) Séc.XIX
Marca de fabricante - Jean Lacape, 
Breveté Paris 1820 
80x43x150cm

A 19th century Spineta. Jean Lacape 
maker’s mark, breveté Paris 1820.

€1.500 - 2.000

86
Caixa contador
Com tampo de abater e trempe 
Interior com oito gavetinhas 
Trabalho português do Séc.XIX/XX 
43x32x74cm

A late 19th, early 20th century Portuguese 
cabinet with fall-front to reveal eight drawers.

€500-800



50 51

87
Cama de bilros 
Em pau-santo 
portuguesa, do Séc.XVIII 
(faltas e defeitos) 
Larg.:130cm 
Larg.:130cm

An 18th century barroque 
carved rosewood “bilros” bed. 
Losses and defects.

€1.200-1.800

88
Cama estilo D. Maria

Em mogno 
Decorada com entalhamentos  

Portuguesa, do séc XX 
Larg.:110cm

A mahogany D. maria style (1777-1816) bed. 
carved decoration. Portugal, 20th century.

€400-600

89
Contador português do Séc.XVIII

Em pau-santo com torcidos e tremidos  
com 12 gavetas simulando 16 

Frente das gavetas e ilhargas com almofadas salientes 
Base com pernas e travessas torneadas. 

105x47x152cm

A 18th century barroque rosewood cabinet. twelve 
drawers simulating sixteen.

€2.000-3.000
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91
Par de cadeiras portuguesas 
do Séc.XVIII/XIX
Em madeira escurecida 
com assentos e costas em couro 
gravado com pregaria

A pair of late 18th, early 19th 
century Portuguese carved 
and darkened wood. engraved 
leather with brass studded nails 
to the backs and seats.

€150-200

90
Mesa Bufete portuguesa do Séc.XIX
Em madeira escurecida 
com guarnições de tremidos e pernas 
torneadas, com duas gavetas 
110x65x80cm

A 19th century “bufete” table, decoration in 
the barroque manner with two drawers.

€180-220

92
Coluna torsa
Com capitel em madeira de castanho entalhada 
decorada com parras e cachos de uvas 
Base quadrangular com entalhamentos 
representando motivos vegetalistas  
Trabalho português do Séc.XIX 
(faltas e defeitos) 
Alt.:157cm

A 19th century Portuguese chesnut spiral column 
and chapiter. carved decoration representing vines 
and grapes, square base carved with floral motifs. 
Defects.

€150-200

93
Breakfast-table estilo Império
Folheada a pau-santo, com tampo redondo, 
coluna central e pés de garra 
Alt.:73cm 
Diam.:110cm

A rosewood veneered breakfast-table in the first 
empire manner. round top raised on central 
foot and claw feet.

€400-600
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94
Par de mesas de jogo estilo D. Maria
Em pau-santo, com marcheteria em 
espinheiro e outras madeiras 
(Ligeiras diferenças) 
90x43,5x76,5cm

two rosewood card tables in the D. maria  
(1777-1816) manner. thornbush and other 
woods inlaid decoration. minor differences.

€1.000-1.500

95
Papeleira D. Maria de pequenas dimensões
Com marcheteria de pau-santo, 
pau-rosa e espinheiro.  
Interior com gavetas e escaninhos. 
Ferragens em metal amarelo 
Séc. XVIII/ XIX 
(pequenos defeitos; falta ferragem) 
46x29x49cm

A D. maria (1777-1816) rosewood, kingwood 
and thornbush miniature bureau. brass mounts. 
Portugal, late 18th, early 19th century. minor 
defects and one mount missing.

€2.500-3.500
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97
Mesa de jogo D. José/ D. Maria
Em pau-santo, com marcheteria em pau-cetim, 
buxo e espinheiro. Tampo em xadrez 
Ferragens em metal amarelo 
(falta forro do tampo interior) 
82,5x41x75cm

A D. José (1750-1777)/D. maria (1777-1816) 
rosewood card table. Satinwood, boxwood and 
thornbush marquetry decoration with cheesboard 
top. brass mounts. Interior lining missing. 

€800-1.200

96
Canapé Romântico
Em Pau-santo  
com assento, costas e laterais com palhinha 
214x68x97cm

A romantic rosewood settee, canned backs and seats.

€1.500-2.500
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98
Tallboy estilo inglês
Em mogno 
Composto por dois módulos 
Com seis gavetões e duas gavetas  
Decorado com frisos entalhados 
no módulo superior 
Ferragens em metal amarelo 
(Faltas e pequenos defeitos) 
113x58x188cm

A mahogany tallboy in the english 
manner. the two sections with six 
long and two short drawers, carved 
frieze and brass mounts. Losses 
and minor defects.

€1.200-1.500

99
Mesa de jogo Romântica
Em vinhático 
com pé central 
Trabalho português do Séc.XIX 
87x44x79cm

A 19th century brazilian mahogany 
romantic card-table. Portugal, 19th century.

€800-1.200

100
Floreira estilo Império
Em mogno, com tampo em mármore negro 
Alt.:82cm

A mahogany cache-pot in the first empire 
manner. black marble top.

€100-150
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101
Cimalha
Em madeira entalhada, dourada e pintada 
Trabalho português do Séc.XVIII 
40x82cm

An 18th century Portuguese carved, 
painted and gilt wood pediment.

€200-300

102
Florão 
Em madeira entalhada e 
dourada a ouro fino 
Trabalho português do Séc.XVIII 
Diam.:31cm

An 18th century Portuguese 
carved and gilt wood fragment.

€150-200

103
Par de capitéis
Em talha dourada 
Decorados com folhas de acanto e 
enrolamentos 
Trabalho português do Séc.XVIII 
25x25x33,5cm

A pair of 18th century Portuguese carved 
and gilt wood composite column capitals.

€600-800

104
Arca 
Portuguesa do Séc. XVIII
Em castanho, com 
trabalho de talha 
111x50,5x45cm

An 18th century carved 
chestnut chest. Interior 
lined with “chita”.

€800-1.200

105
Mesa de altar
Adaptada a partir de coluna de altar do Séc.XVIII 
tampo e base posteriores em madeira 
marmoreada 
108x41,5x79cm

An altar table, adapted from an 18th century 
carved wood column. Later marbled top and base.

€400-600

106
Nicho 

Em madeira entalhada e policromada, 
com restos de douramento a ouro fino 

Trabalho português do Séc.XVIII 
(faltas e defeitos) 

82x24x116cm

An 18th century niche and altar 
composition. carved, painted and gilt 

wood. Losses and defects. 

€600-900
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108
Conjunto de oito cadeiras estilo Luís XVI

Em nogueira 
Com assentos e costas estofados

Fazendo conjunto com o lote anterior

A set of eight walnut dinning chairs in the Louis 
XVI manner. Uplhostered seats and backs.

€400-600

107
Mesa de sala de jantar  estilo Luís XVI
Em nogueira
(com duas tábuas)
168x108x77cm (aberta)

A dinning table with two extension boards.

€400-600
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109
Guéridon Napoleão III
Francês, do séc XIX (finais) 
Em madeira lacada a negro. Com dois 
tampos decorados com marcheteria em 
diversas madeiras, gradinha e aplicações 
em metal amarelo 
59x32x98cm

A late Napoleon III guérridon. black 
lacquered wood, two marquetry tops. brass 
mounts and gallery.

€200-300

110
Caixa escritório de viagem

Em cedro,com marchetaria em 
vinhático e pau-cetim “Carro de Bois” 

Interior com divisórias e tampo forrado 
com feltro verde 

Trabalho da Madeira do Séc. XX 
(faltas e defeitos) 

46x28x20cm

A cedar traveling cabinet with 
brazilian mahogany and satinwood 

marquetry depicting oxcart. top 
opens to reveal a lined writting surface 
and partitions. madeira, Portugal, 20th 

century. Losses and defects.

€300-400

111
Mesa de jogo com escritório
Em pau-santo com marchetaria de 
espinheiro “xadrez” e “carro de boi” 
Pé de galo em mogno trabalho da 
Madeira do Séc.XIX 
(Peças de xadrez em buxo) 
37x37x73cm

A rosewood card-table with thornbush 
marquetry depicting chess board and oxcart, 
raised on mahogany tripartite base. Wood 
carving and marquetry of the 19th century. 
composite. With chess pieces in boxwood.

€400-600
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112
Gueridon Luís XVI

Em mogno com aplicações em 
bronze dourado 

Tampo regulável com placa em 
porcelana chinesa “Powder Blue” 
decorada com figuras orientais a 

dourado, Séc.XVIII, Reinado Qianlong 
Tampo intermédio em forma de cesto 

com fundo forrado a veludo 
(placa de porcelana com algum 

desgaste no dourado) 
Alt.:74cm 

Diam.:34,5cm (placa de porcelana)

A Louis XVI ormolu and Qianlong 
porcelain mounted mahogany 

guérridon. Adjustable top with chinese 
export porcelain plaque with “powder 

blue” decoration, Qianlong (18th 
century). Lower shelf in basket shape 

with velvet lining. Some wear to the 
gold on the  porcelain. 

€7.000-9.000
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113
Par de cómodas estilo Luís XV/XVI
Produção Fundação Ricardo Espirito Santo Silva
em marchetaria de várias madeiras representando motivos orientais
aplicações em metal dourado e tampos em mármore
Com dois gavetões e três gavetas
Marcadas FRESS com os números 10733 e 10739 e datadas 1985
(tampos restaurados)
130x56x89cm

A pair of Louis XV/XVI style commodes, freSS. Various wood marquetry 
representing oriental motifs, gilt-metal mounts and marble tops. two long 
and three short drawers. restoration to both tops.
marked with numbers 10733 e 10739 and dated 1985.

€8.000-12.000
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114
Cómoda D. João V/ D. José

Em nogueira 
Com um gavetão e duas gavetas, 

saias salientes recortadas e entalhadas, 
pernas galbadas e pés de garra e bola 

Ferragens em metal amarelo 
Trabalho português do Séc.XVIII 

120X65X90cm

A D. João V (1707-1750)/D. José (1750-1777) 
walnut commode. One long and two short 
drawers, scalloped and carved prominent 

front and side rails, ball and claw feet, brass 
mounts. Portugal, 18th century.

€4.000-6.000
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115
Invulgar Mesa de Encostar/Centro
D. José do Séc.XVIII 
em pau-santo entalhado, com duas gavetas simulando quatro. 
Saiais recortadas com decoração de fina talha rocaille, assimétrica,  
representando concheados, enrolamentos estelizados e volutas 
pernas com suave curvatura terminando em pés de enrolamento 
Ferragens em metal dourado 
174x88x84cm

Exemplares semelhantes encontrados em: 
Tilde Canti, Móvel no Brasil - Origens, evolução e características, ill. 212

Catálogo de exposição, El Arte Luso Brasileño en el Rio de la Plata,  
Museu Nacional de Arte Decorativo,Buenos Aires, 18 de Outubro de 1966, ill.279  
Exposição patrocinada pela embaixada do Brasil

A. Taullard, El Mueble Colonial Sudamericano, ill.159

An unusual D. José (1750-1777) carved rosewood side/centre table. With very fine 
asymmetric rocaille foliate, shell and scroll-carved sides and front friezes below two 
drawers simulating four, on cabriole legs and scroll feet. bronze mounts. 
Similar tables illustrated at: -tilde canti, móvel no brasil - Origens, evoluções e 
características, ill. 212. -exhibition catalogue el Arte Luso brazileño en el rio de la 
Prata, museu Nacional de Arte Decorativo, buenos Aires, 18 de outubro de 1996, ill. 
279, exhibition sponsored by the brazilian embassy. -A. taullard, el moeble colonial 
Sulamericano, ill. 159.

€30.000-40.000
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116
Ezequiel Pereira (1868-1943)
“Paisagem com arvoredo e 
casario”(Estudo) 
Óleo sobre madeira 
Assinado 
22x31cm

Landscape study. Oil on panel. Signed.

€5.000-7.000

117
António Saúde (1875-1958)
“Paisagem com rochedo, Costa da 
Bretanha” 
Óleo sobre madeira  
Assinado 
27x37cm

britain coast. Oil on panel. Signed.

€5.000-7.000
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118
Constantino Fernandes (1878-1990)
Sem título 
Desenho a carvão sobre papel 
Autenticado no verso por Veloso Salgado e António Saúde 
60x45cm

Untitled. charcoal on paper. Authenticated at the back by 
Veloso Salgado and António Saúde.

€900-1.200

119
António Ramalho (1858-1916)

“Asilados” 
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 1896 
(moldura de época) 

103x80cm 
 

Bibliografia: Pamplona, Dicionário de pinturas e 
esculturas portuguesas vol.5 

Proveniência: ex-coleção Dr. Alfredo Cunha; 

Oil on canvas. Signed and dated of 896. 
frame of similar date. bibliography: Pamplona, 

Dicionário de Pinturas e esculturas Portuguesas, vol.5. 
Provenance: Late Alfredo da cunha collection.

€30.000-50.000
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120
José Júlio de Souza Pinto (1856-1939)

“Prenúncios de Temporal” 
Óleo sobre tela 

Assinado 
(moldura de época com falhas no douramento) 

69x88cm

Oil on canvas, signed. carved and gilt wood 
original frame. Defects to the frame gilding.

€50.000-60.000
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121
Artur Loureiro (1853-1932)

“Camponesa dos arredores de Aveiro” 
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 1880 
(moldura de época) 

110x69cm 
 

Bibliografia: Macedo, 1953a, pag.12 
Exposição: Museu Soares dos Reis (1853-1932 Artur Loureiro, ill. pag.131) 

Proveniência: ex-coleção Dr. Alfredo Cunha; 

Oil on canvas. Signed and dated of 1880. frame of similar date. 
bibliography: macedo, 1953a, pp.12. exhibited: museu Soares dos reis 

(1853-1932 Artur Loureiro, ill. Pp. 131). 
Provenance: Late Alfredo da cunha collection.

€60.000-80.000
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123
Seis pratos marcadores
Com armas do Duque de Saldanha 
Em prata portuguesa, contraste Águia de Lisboa (1938-1984) 
marca da ourivesaria SARMENTO 
Diam.:27cm 
3577g

A set of six Portuguese silver plates. Engraved with Duque 
de Saldanha’s coat of arms engraved. Sarmento retail mark.
€1.200-1.400

122
Seis pratos marcadores de sobremesa
Em prata portuguesa, 
contraste Águia de Lisboa (1938-1984),  
marca da ourivesaria SARMENTO 
Diam.:21cm 
1768g

A set of six Portuguese silver dessert 
plates. Lisboa assay mark (1938-1984) 
and Sarmento retail mark.
€700-900

124
Quatro pratos marcadores
Com armas do Duque de Saldanha 
Em prata portuguesa, contraste Águia de Lisboa 
(1938-1984) marca da ourivesaria SARMENTO 
Diam.:27cm 
2414g

A set of four Portuguese silver plates. Engraved with 
Duque de Saldanha’s coat of arms. Lisboa assay 
mark (1938-1984) and Sarmento retail mark.
€800-1.200
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127
Par de castiçais românticos
Em prata portuguesa, monogramados  
marca de ensaiador do Porto  
marca de ourives IM (1810-1877) (M.A.–P341) 
Alt.:25,5cm 
844g 

A pair of 19th century romantic candlesticks. 
Engraved monogram. Porto assay mark and 
Im (1810-1877) maker’s mark.
€600-800

125
Salva de gradinha com quatro pés
Em prata portuguesa 
marca de ensaiador de Lisboa (M. A. -39), Séc.XIX  
(um pé restaurado) 
Diam.:39cm 
1836g

A 19th century Portuguese silver gallery salver, 
raised on four feet. Lisboa assay mark. 
Restoration to one feet.
€1.500-1.800

126
Serviço de chá
Em prata portuguesa 
composto por bandeja, bule, leiteira e açucareiro 
contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal-73) 
56x26cm (bandeja) 
Alt.:12cm (bule) 
1733g

A Portuguese silver tea set, comprising: tray, tea pot, 
milk jug and sugar bowl. Porto assay mark (1887-1937)
€1.200-1.500
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132
 Par de castiçais com serpentinas de três lumes
Em prata portuguesa, 
contraste Águia do Porto (1938 - 1984),  
marca da ourivesaria SARMENTO (Vidal - 49),  
(interior preenchido) 
Alt.:37cm 
2819g (peso bruto)

A pair of Portuguese silver three-light candelabra. 
Porto assay mark (1938-19849 and Sarmento retail 
mark. Interior filled with non-precious weight.
€600-900

128
Salva de gradinha estilo D. Maria
Em prata portuguesa, 
contraste Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal - 49) 
Diam.:23cm 
414g

A Portuguese silver gallery salver in the 
D. Maria (1777-1816) manner. Porto assay 
mark (1938-1984).
€140-160

129
Salva de gradinha estilo D. Maria
Em prata portuguesa, 
contraste Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal - 49) 
Diam.:23cm 
414g

A Portuguese silver gallery salver in 
the D. Maria (1777-1816) manner. 
Porto assay mark (1938-1984).
€140-160

130
Açucareiro romântico
Em prata portuguesa 
decoração relevada  
marca de ensaiador de Lisboa (1843-1870) 
marca da companhia DCEC (1822-1870) 
(M.A.-L41 e L190) 
Alt.:19cm 
787g

A 19th century romantic Portuguese silver 
sugar bowl. Lisboa assay mark (1843-1870) 
and DCEC maker’s mark (1822-1870).
€900-1.200

131
Leiteira romântica
Em prata portuguesa 
decoração relevada  
marca de ensaiador de Lisboa (1843-1870)  
marca da companhia DCEC (1822-1870) 
(M.A.-L41 e L190) 
Alt.:18 cm 
611g

A 19th century romantic Portuguese silver milk 
jug. Lisboa assay mark (1843-1870) and DCEC 
maker’s mark (1822-1870).
€800-1.200

Diam.: 
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133
Serviço de chá e café 
Em prata portuguesa perlada, 
pegas em pau-santo,  
composto por bule, cafeteira, açucareiro, leiteira e taça de pingos,  
contraste Águia de Lisboa (1938 - 1984),  
marca da ourivesaria H.G.M.S. (Vidal - 48),  
Pequenas amolgadelas, restauros e pequena falta nas pegas  
Alt.:34cm (cafeteira) 
3204g

A Portuguese silver coffee and tea set, bead decoration and rosewood 
handles. Comprising: tea-pot, coffee-pot, sugar bowl, milk jug and bowl. 
Lisboa assay mark (1938-1984) and HGMS retail mark. Minor dents, 
restoration and minor loss to the handles.
€1.200-1.800
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135
Jarro e bacia românticos
Em prata portuguesa 
marca de ensaiador de Lisboa (1822-1843) 
marca de ourives de Cirilo José Maz da 
Silva(1826-1870) (M.A.-P40 e P174)  
(amolgadelas) 
Alt.:24cm (jarro)  
Diam.:31cm (bacia) 
2205g

A 19th century romantic Portuguese silver basin 
and ewer. Lisboa assay mark (1822-1843) and Cirilo 
J. M. da Silva (1826-1870) maker’s mark. Dents.
€2.200-2.800

134
Faqueiro para vinte e quatro pessoas
Em prata brasileira 
marca de ensaiador de “10 dinheiros” do Rio de Janeiro Br.49A (ou variante) 
marca de ourives Manuel António de Azevedo (1852-1860) Br.137A 
composto por quinze talheres de servir, colheres de sopa, 
talheres de carne, de peixe e de sobremesa, colheres de chá e de café 
30cm (colher de arroz) 
18.047g 

An extensive 19th century brazilian silver table service of flatware for twenty-four. rio de 
Janeiro assay mark “10 dinheiros” and manuel António de Azevedo (1852-1860) maker’s 
mark. comprising: 15 severs, 24 table spoons, forks and knives, 24 fish forks and knives, 24 
dessert spoons, forks and knives, 24 coffee and 24 tea spoons.

€10.000-12.000
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137
Espelho redondo de mesa
Com moldura em prata portuguesa 
contraste Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal - 49) 
(pequenos defeitos) 
Diam.:36cm     

A Portuguese silver table mirror. Porto 
assay mark (1938-1984). Minor defects.
€100-200

136
Palmatória

Em prata portuguesa, 
com fosforeira e apaga-lume,  

contraste Javali do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 73),  

pequenas amolgadelas e restauros 
Alt.:11cm 

216g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver chamberstick with snuffer and 

match-box. Porto assay mark  (1887-1938), 
minor dents and restoration.

€100-150

138
Porta-relógios de bolso 
Porta-relógios de bolso  
em prata portuguesa  
marca de ensaiador do Porto 
marca de ourives Francisco Dias Monteiro 
(1870-1877) (M.A. -P246) 
Alt.:15 cm 
 75g                                                                                                                     

A 19th century Portuguese silver pocket 
watch stand. Porto assay mark and 
Francisco Dias Monteiro (1870-1877) 
maker’s mark.
€150-200

139
Par de castiçais de pequenas dimensões
Em prata portuguesa 
contraste Águia de Lisboa (1938-1984) (Vidal-65) 
marca de ensaiador de Lisboa (1870-1879) (M. A.-L43) 
(amolgadelas) 
Alt.:10cm 
156g

A pair of Portuguese silver candlesticks. Lisboa assay mark 
(1938-1984) and 19th century Lisboa assay mark (1870-1879).
€50-80
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140
Porta torradas
Em prata inglesa, 
marca da cidade de Londres (1898-1899),  
marca de ourives C.S./H.  
11,5x15x9,5cm 
303g

A late 19th cetury english silver toast 
holder. London assay mark, date letter for 
1898/9 and CSH maker’s mark.
€100-150

141
Galheteiro
Em prata portuguesa  
base oval lisa, com frisos e pés baixos 
contraste Águia do Porto (833)(1938-1984) 
Galhetas em cristal 
31x17x22,5cm 
822g

A Portuguese silver cruet stand. Porto assay 
mark (1938-1984). Lead glass cruets.
€350-450

142
Salva de três pés
Em prata portuguesa, decoração gravada,  
contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal-73),  
(com defeitos) 
Diam.:26,5cm 
283g

A Portuguese silver salver on three feet, engraved 
decoration. Porto assay mark (1887-1937). Defects.
€100-150

144
Galheteiro
Em prata portuguesa 
base lisa com bordo e pega cinzelados 
contraste Águia Porto (833)(1938-1983)  
Galhetas em cristal 
29x19x25cm 
794g

A Portuguese silver cruet stand. Porto assay 
mark (1938-1984). Lead glass cruets.
€340-420

143
Salva de três pés D. Maria 
Em prata portuguesa perlada, 
decoração gravada “Grinaldas” e monograma,  
marca de ensaiador do Porto (1804-1810),  
marca de ourives de MG (1768-1804) (M.A.-P17 e P463), 
Pequenas amolgadelas 
Diam.:31cm 
765g

A D. Maria (1777-1816) silver salver on three feet, beaded and 
engraved decoration with garlands and monogram. Porto assay 
mark (1804-1810) and MG (1768-1804) maker’s mark. Minor dents.
€700-900
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149
Três salvas de tamanhos decrescentes
Em prata portuguesa perlada  
contrastes Águia do Porto (1938-1984) (Vidal - 49)  
(defeitos) 
Diam.:30,5cm 
1171g   

A set of three decreasing sizes Portuguese silver 
salvers. Porto assay mark (1938-1984). Defects.
€350-450

145
Concha de sopa e colher 
de arroz 
Em prata portuguesa  
contraste Javali do Porto 
(1887-1937) 
marca de ourives de José 
Joaquim Monteiro (1887-1949) 
(Vidal-73 e 1941) 
(concha com amolgadela) 
31cm (concha) 
280g

two late 19th, early 20th 
century Portuguese serving 
spoons. Porto assay mark 
(1887-1937) and José J. 
monteiro (1887-1949) maker’s 
mark. Dent to the soup server.

€80-120

147
Concha de sopa e colher 
de arroz
Em prata portuguesa 
monogramada  
marca de ensaiadores de 
Lisboa (1810-1843) 
marca de ourives de 
Francisco José dos Santos 
Firmo (1829-1843) e 
de Francisco António de 
Almeida (1809-1822) 
(M.A. - L220 e L243) 
(amolgadelas) 
30,5cm (concha de sopa) 
267g

A 19th century Portuguese 
silver soup server. Lisboa 
assay mark (1810-1843), 
francisco J. S. f. (1829-1843) 
and francisco A. A. (1809-
1822) makers’ mark. Dents. 

€80-120

146
Concha de sopa e colher 
de arroz 
Em prata portuguesa 
monogramadas  
marca de ensaiador de 
Lisboa (1870-1879) 
marca de ourives de CASR 
(1870-1881) (M.A. - L44 e L165) 
33cm (concha de sopa) 
288g

two 19th century Portuguese 
serving spoons. Lisboa assay 
mark (1870-1879) and José 
cASr (1870-1881) maker’s 
mark.

€80-120

148
Concha de sopa e colher de 
arroz
Em prata portuguesa  
uma com marcas de ensaiador 
do Porto (1804-1810) marca de 
ourives de IGU (1784-1836) 
(M.A. - P17 e P325) 
(pequeno defeito) 
37,5cm (concha de sopa) 
317g

two late 18th, early 19th century 
Portuguese serving spoons. One 
with Porto assay mark (1804-
1810) and IGU (1784-1836) 
maker’s mark. minor defect.

€80-120

150
Salva 
Em prata portuguesa, 
contraste Águia do Porto 
(1938 - 1984) (Vidal - 49) 
Diam.:40,5 cm 
1381g

A Portuguese silver salver. 
Porto assay mark (1938-1984).
€800-1.200
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155
Oito lavabos e respetivos pratos 

para pão
Em prata portuguesa, 

contraste Águia do Porto (1938-1984),  
marca da ourivesaria SARMENTO 

(Vidal-49) 
Alt.:10cm 

Diam.:14cm 
2477g

A set of eight hand-wash bowls and 
bread plates. Porto assay mark (1938-

1984) and Sarmento retail mark.

€900-1.200

151
Castiçal romântico
“Em prata portuguesa 
marca de ensaiador do Porto (1810-1877) 
marca de ourives de MJG (1853-1877)
(M.A.-P61 e P478) 
Alt.:22cm 
373g”

A 19th century romantic candlesticks. Porto 
assay mark (1810-1877) and maker’s mark 
mJG (1853-1877)(m.A.-P61 e P478).

€180-220

152
Par de lavabos 
Em prata portuguesa  
contraste Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal-49) 
4x11cm 
237g

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

€180-220

153
Nove facas
Com cabos em prata portuguesa ditos 
de “Cabo de pistola” 
marcas de ensaiador e de ourives de 
Braga muito gastas, Séc.XVIII/XIX 
lâminas em aço 
(lâminas com sinais de uso; pequenos 
defeitos) 
comp.:23cm 
902g (peso bruto)

A set of nine late 18th, early 19th century 
Portuguese silver table forks. braga assay 
mark (faded), steel blades. Some wear to 
the blades and minor defects.

€250-350

154
Três saleiros e mostardeira 

Em prata portuguesa e caneleira em prata inglesa,  
decoração gravada “monograma coroado” 

Contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal-73 
caneleiro com marca da cidade de Birmingham (1881-1882), marca de 

ourives de A&JZ, três colheres em Christofle (pequenas amolgadelas) 
Alt.:8cm (caneleiro) 

216g

A lot comprising three Portuguese silver cellar, one Portuguese silver mustard 
cellar and one english silver cinnamon caster. engraved crowned monogram. 

Porto assay mark (1887-1937), birmingham assay mark for 1881/2 and A&JZ 
maker’s mark. togheter with three christofle spoons. minor dents.

€100-150
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162
Dois cestos em fio de prata
Em prata portuguesa, 
contraste Águia do Porto (1938 - 1984), 
marca da ourivesaria SARMENTO (Vidal - 49) 
7,5x14cm (o maior) 
272g

two Portuguese silver baskets. Porto assay mark 
(1938-1984) and Sarmento retail mark.

€100-150

164
Dois oveiros
Em prata europeia, Séc. XIX/XX, 
decoração gravada e guilhochada 
Alt.:7,5cm

A pair of late 19th, early 20th century 
silver egg holders. Guilloché and 
engraved decoration.

€30-40

163
Bule de pequenas dimensões 
Em prata inglesa, 
marca da cidade de Londres (1916 - 1917),  
marca de ourives ilegível 
11cm 
230g

An english silver small tea-pot. London assay mark, 
date letter for 1916/7 and faded maker’s mark.
€80-120

156
Cremeira 
“Em prata portuguesa, 
contraste Águia do Porto (1938 - 1984),  
marca da ourivesaria SARMENTO 
(Vidal - 49) 
8cm 
152g”

A Portuguese silver mustard pot. Porto 
assay mark (1938-1984) and Sarmento 
retail mark.
€50-80

157
Molheira com travessa oval 
Molheira com travessa oval  
Em prata portuguesa, 
contraste Águia do Porto (1938 - 1984),  
marca da ourivesaria SARMENTO (Vidal - 49) 
Pequenas amolgadelas 
22x16cm (bandeja), 12cm (molheira) 
660g

A Portuguese silver sauce boat with oval tray. 
Porto assay mark (1938-1984) and Sarmento 
retail mark. Minor dents.
€300-400

158
Faca abre-cartas
Em prata portuguesa 
contraste javali (1887-1937) 
marca de ourives Leitão&Irmão  
57,8g

A late 19th, early 20th century Leitão & Irmão 
silver letter opener. Assay mark (1887-1937).

€100-150

159
Saleiro 
Em prata portuguesa, 
contraste Águia do Porto (1938 - 1984),  
marca da ourivesaria SARMENTO (Vidal - 49),  
monogramado com “S”, 
colher anterior 
(Sem alma em vidro)  
6,5x10cm 
145g

A Portuguese silver salt cellar. Porto assay 
mark (1938-1985) and Sarmento retail mark. 
earlier spoon and glass liner missing.

€50-80

160 A
Talher de salada e 
concha de molho

Com lâminas em metal 
com cabos em prata 

portuguesa 
contraste Javali do Porto 

(1887-1937) (Vidal-73) 
21,5cm           

A set of servers with 
Portuguese silver handles. 
Porto asssay mark (1887-

1938).

€60-80

157

160 160A 161

157

156

161
Trinchantes de peixe
Em metal com cabos em 
imitação de marfim 
anilha em prata inglesa, 
contraste de Birmingham 
(1924)  
marca de ourives de JB 
31,5cm

A pair of fish servers. the 
metal servers with ivory 
imitation hadles and silver 
mount. birmingham mark 
(1924) and Jb maker’s mark.

€50-80

160
Trinchantes de peixe

“com lâminas em metal com 
cabos em prata portuguesa  

contraste Javali do Porto 
(1887-1937) (Vidal - 73) 

26cm”

A set of fish servers, 
portuguese silver handles. 

Porto assay mark (1887-1938)

€50-70
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167
Escola Espanhola do Séc.XVIII
Paisagem com rio e figuras 
Óleo sobre tela 
79x98cm

riverscape with figures. Spanish school of 
the 18th century. Oil on canvas.

€2.000-3.000

165
Sidney Yates Johnson (Séc.XIX/XX)
Praia com rochedos e figuras  
Escola Inglesa do Séc.XIX 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1899 
45,5x81cm

figures and rocks at the beach. english 
school of the 19th century. Oil on canvas, 
signed and dated of 1899.

€600-800

166
Sidney Yates Johnson (Séc.XIX/XX)

Praia com rochedos e figuras  
Escola Inglesa do Séc.XIX 

Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1899 

45,5x81cm

figures and rocks at the beach. english 
school of the 19th century. Oil on canvas, 

signed and dated of 1899.

€600-800
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169
Escola Italiana do Séc.XVII/XVIII
Ruínas romanas com o Arco de Janus 
Óleo sobre tela 
79x115cm

roman ruins with Janus’ arch. Italian school of 
the late 17th, early 18th century. Oil on canvas.

€2.500-3.500

168
Escola Inglesa do Séc.XIX
Par de marinhas com rochedo 
Óleo sobre tela 
35x60cm

Pair of seascapes with rocks. english school 
of the 19th century. Oil on canvas.

€800-1.200
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170
Escola Portuguesa, Séc.XIX
Nossa Senhora 
Óleo sobre madeira 
35x25cm

Portuguese school of the 19th century. 
Oil on panel.

€350-450

171
Escola Flamenga do Séc. XVI

Nossa Senhora do Leite 
Óleo sobre madeira 

42x28cm

Our Lady of the milk. Oil on panel.

€1.000-1.500

172
Escola Italiana do Séc. XVII/XVIII

Ruínas de forum romano 
Óleo sobre tela 

153x97cm

roman forum ruins. Italian school of the 
late 17th, early 18th century. Oil on canvas.

€2.000-3.000
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173
Escola Holandesa do Séc.XVIII
Interior de estábulo 
Óleo sobre madeira 
32x38cm

Dutch school of the 18th century. 
Oil on panel.

€2.000-3.000

175
Escola Italiana do séc XVIII
Ascensão 
Óleo sobre tela 
66x50cm

Italian school of the 18th century. 
Oil on canvas.

€1.000-1.500

174
Escola Inglesa do Séc.XVIII

Marinha com pescadores e barco 
Óleo sobre tela 

41,5x57,5cm

english school of the 18th century. 
Oil on canvas.

€1.000-1.200
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176
Anunciação

Pintura a óleo sobre madeira  
Escola Portuguesa, de finais do primeiro 

quartel do Séc.XVII 
164x116 cm 

 
“Anunciação” com base na gravura de 

Jacopo Caraglio 
A Virgem é representada à direita ajoelhada 

sobre um genuflexório, com a mão direita 
sobre o peito e a mão esquerda sobre 

o livro de orações. O Anjo encontra-se à 
esquerda, ajoelhado sobre uma nuvem, 

segurando com a mão direita um ramo de 
lírios brancos enquanto aponta com a mão 

esquerda para a pomba do Espírito Santo.

Annunciation. Oil on panel. Portuguese 
school of the end of the first quarter of the 

17th century. After the etching of Jacopo 
caraglio. the Virgin kneeling on a assock at 

the right with the right hand on her chest 
and the left hand on a missal. the angel at 

the left kneels on a cloud holding a bouquet 
of lilies on his right hand while points the 

holy ghost dove with his left hand. 

€5.000-8.000



112 113

178
Mísula
Em madeira entalhada, 
dourada e marmoreada 
26x34cm

A carved, marbled and gilt wood wall bracket.
€150-300

177
Mísula
Em madeira entalhada, 
dourada e marmoreada 
Decorada com pássaros e grinaldas 
Trabalho português do Séc.XVII/XVIII 
(faltas e defeitos) 
28x38cm

A late 17th, early 18th century Portuguese 
carved, gilt and marbled wall bracket. 
Decorated with birds and garlands. Losses 
and defects.
€400-600

179
Par de mísulas
Em madeira entalhada, 
dourada e marmoreada 
34x20cm

A pair of carved, marbled and gilt 
wood wall brackets.
€250-350

180
Par de mísulas
Em talha dourada 
Trabalho português do Séc.XVIII/XIX 
35x20cm

A pair of late 18th, early 19th century 
Portuguese carved and gilt wood wall brackets.
€280-320
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181
Relógio de Parede inglês

Com caixa em madeira e aplicações em bronze 
Trabalho de finais do Séc.XIX 

(Mecanismo a necessitar de revisão, faltas e 
defeitos) 

31x21x77cm

A late 19th century wall clock. Wood box with 
bronze mounts. Losses and defects, mechanism 

in need of revision.

 €350-500

182
Caixa de musica com cinco melodias
Caixa facheada a pau santo com 
decoração embutida 
Mecanismo Ducommun Girod numerado 
Em metal amarelo e ferro 
Suiça, séc XIX 
44x14,5x11cm

A 19th century swiss five melody music-
box. rosewood veneered and inlaid box. 
Ducommun Girod mechanism, numbered. 
brass and iron.

€400-600

184
Luís Valadares (n.1949)
“Javali” 
Escultura em barro policromado 
Assinado e datado de 1990 
32x21,5cm

Boar. Painted terracotta, signed 
and dated of 1990.
€300-400

185
Cavalo
Escultura em bronze 
Com base em pedra mármore 
Não assinado 
26x21cm

Horse. bronze on marble base. 
Unsigned.

€200-300

183
Luís Valadares (n.1949)

Cão de caça 
Escultura em barro 

Assinada e datada de 1993 
26x27cm

Hunting dog. terracotta, 
signed and dated of 1993.

€200-300
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186
Copo em cristal lapidado 
da Vista Alegre (1824-1880)
Com camafeu “Efígie do 
Duque de Palmela” 
Alt.:10cm

A 19th century Vista Alegre 
cut-glass glass. Decorated 
with cameo depicting 
Duque of Palmela effigie.
€600-900

187
Copo em cristal lapidado
da Vista Alegre (1824-1880)
Com camafeu “Efígie de 
D.Pedro IV, Duque de Bragança” 
Alt.:10cm

A 19th century Vista Alegre 
cut-glass glass. Decorated with 
cameo depicting D. Pedro IV, 
Duke of Bragança effigie.
 €600-900

188
Prato em Cristal lapidado 
da Vista Alegre (1824-1880)
Com Camafeu “Efígie de 
Rainha D.Maria II” 
Diam.:15cm

A 19th century Vista Alegre 
cut-glass glass. Decorated 
with cameo depicting D. 
Maria II effigie.
€600-900

189
Três frascos
Em cristal trabalhado com gargalos em prata portuguesa 
contastes Águia (1938-1984),  
dois com marcas de ourives LEITÃO&IRMÃO (Vidal - 48, 65 e 635) 
(dois frascos sem tampa)  
Alt.:22cm (maior)

A set of three cut-glass decanters with silver mounts to the necks. The silver 
with assay mark (1938-1984) and two with Leitão & Irmão maker’s mark. 
Two stoppers missing.
€250-350

191
Samovar

Em metal prateado 
Decorado com flores 

e grinaldas 
Alt.:37cm

A silver plated 
samovar, floral 

decoration.
€150-200

190
Conjunto de talheres 
Em metal prateado inglês 
marcas de Elkington&Co de 
finais do Séc.XIX 
composto por seis facas de 
carne, seis garfos de carne, 
seis facas de sobremesa e 
seis garfos de sobremesa

A late 19th century silver 
plated table service of 
flatware for six. Marked 
Elkington & Co. Comprising: 6 
table forks and knifes and 6 
dessert forks and knifes.
 €200-300
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192
Espelho de parede Regência
Com moldura em madeira entalhada 
dourada a ouro fino 
(pequenas faltas) 
107x55cm

A regency wall mirror. carved and gilt 
frame. minor losses.

€300-400

193
Fauno

Em bronze dourado 
Escultura italiana do Séc.XVI/XVII 

convertida em “Anjo” 
Com base em mármore negro. 

Alt.:25cm

A late 17th, early 18th century Italian 
ormolu sculpture of a Faun. Converted into 

an “Angel”. Black marble base.
€800-1.000

194
Relógio de mesa francês
Em bronze d’Arte relevado e dourado 
decorado com menino 
Mostrador e reservas decoradas com 
flores pintadas 
31x30cm

A French gilt-bronze table mantel clock. 
Display and reserves depicting flowers.
€300-500
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195
Escultura em terracota do Séc.XVIII
Grupo escultórico 
composto por três figuras e um animal 
Trabalho francês 
Assinatura ilegível 
(Pequenos defeitos) 
Alt.:35cm 
Diam.:23cm

An 18th century french terracotta group 
sculpture representing three figures and 
animal. Signed (faded). minor defects.

€1.000-1.200

196
Relógio de mesa francês Luís XVI
Em mármore branco e negro e 
bronze dourado 
Mostrador em esmalte 
40x10x57cm 
Proveniência: Ex-coleção Condes 
de Monte Real

A Louis XVI ormolu, white and 
black marble mantel clock. enamel 
display. Provenance: former condes 
de monte real collection

€2.500-3.000



122 123

197
Par de esculturas neoclássicas
Em mármore de Carrara 
Representações alegóricas de 
Prudência e Perseverança 
A primeira segurando um espelho 
e uma serpente e a segunda com 
uma seta e uma flor  
Trabalho italiano do Séc.XVIII/XIX 
Alt.:148cm (a mais alta)

A pair of neoclassic Carrara 
marble sculptures. Allegorical 
representation of Prudence and 
Preserverance. One holding a 
mirror and a serpent and the other 
a arrow and one flower. Late 18th, 
early 19th century Italian work.
LOTE DA CAPA

€25.000-30.000
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198
“O Juízo Final”

Pintura sobre seda 
China Séc.XIX

165x88,5cm

Este Juizo Final é uma obra rara e um documento 
interessante para entende e ilustrar a especificidade 

da vivência cristã em pequenas comunidades orientais 
afastadas dos centros mais eruditos da Cristandade...”

Bibliografia: Oriente, Ocidente. Manuel Castilho, 
Antiguidades, pag.134. 

Exposição: 2009 Centro Cientifico e cultural de Macau. 
Tomás Pereira (1646-1708), Um Jesuíta na China de 

Kangxi, ill. pag.131

“Doomsday”. china, 19th century, painted on silk. “
this Doomsday painting is a rare work and an 

interesting document to understand the singular 
christian living of the remote oriental communities…” 

bibliography: Oriente, Ocidente. manuel castilho, 
Antiguidades, pp. 134. exhibited: 2009 centro ciêntífico 

e cultural de macauu. tomás Pereira (1646-1708), um 
Jesuíta na china de Kangxi, ill. pp. 131.

€14.000-18.000
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201
Divindade
Em porcelana chinesa 
“Blanc de Chine” 
Séc.XIX
(falta mão de encaixar) 
Alt.:32cm

A 19th century chinese 
porcelain Blanc de Chine 
figure of a goddess.
€250-350

200
Leque chinês

Com varetas em sândalo 
pano decorado de ambos os lados com 

cenas do quotidiano chinês 
Figuras com indumentaria em seda e 

cabeças em marfim 
(Defeitos nas varetas e folha) 

Caixa em madeira lacada a negro 
decorada com motivos orientais a ouro

A chinese sandalwood fan, the lining 
decorated with scenes of the chinese 

quotidian. the figures with silk clothes and 
ivory heads. Defects to the structure and 

lining. Original black and gold lacquered box.

€200-300

199
Pequeno baú chinês
Em madeira pintada a negro 
Decorado com caracteres chineses 
Ferragens em latão 
58x28x28cm

A small chinese black lacquered chest, 
brass mounts.

€300-400
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202
Taça de bordo recortado
Em porcelana japonesa, Séc.XIX 
Decoração Imari 
(Alguma faltas de esmalte) 
Diam.:21,5cm

A 19th century japanese porcelain 
scalloped rim bowl. Imari decoration. 
Some wear to the enamels.
€80-90

203
Figura feminina

Em porcelana chinesa  
Decoração em tons de rosa e turquesa 

Pequeno defeito 
Séc. XIX 

Alt.:21cm

A 19th century chinese porcelain figure 
of a lady. Pink and turquoise decoration. 

Minor defect.
€100-200

204
Garrafa
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando figuras femininas num jardim 
Reinaldo Qianlong, Séc. XVIII 
Restauro no gargalo 
Alt.:25cm

A Qianlong bottle. Chinese export porcelain, 
famille rose decoration depicting feminine figures 
in a garden. 18th century. Restoration to the spout.
€200-300

205
Garrafa quadrangular 
Em porcelana chinesa 

Decoração em tons de Imari e Azul, 
representando flores, fenix e pagodes.                   

Tampa em prata. 
Reinado Kangxi  

(com algum desgaste) 
Alt.:26,5cm

A Kangxi bottle. Chinese porcelain with 
blue and Imari decoration depicting 
flowers, phoenix and pagodas. Silver 

cover. Some wear to the enamels.
€300-500
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206
Prato
Em porcelana chinesa 
decoração celadon representando 
motivos vegetalistas 
Dinastia Qing, Séc.XIX. 
(pequena esbeiçadela no verso da aba) 
Diam:37cm

A 19th century chinese porcelain plate. 
celadon decoration depicting foliate 
motifs. minor chip at the rim back.

€200-300

207
Prato
Em porcelana chinesa  
decoração celadon 
representando motivos 
vegetalistas 
Dinastia Qing, Séc.XIX 
Diam.:33cm

A 19th century chinese porcelain 
plate. celadon decoration 
depicting foliate motifs.

€200-300

208
Prato 
Em porcelana chinesa 
decoração celadon 
representando motivos 
vegetalistas 
Dinastia Qing, Séc.XIX. 
Diam.:29cm

A 19th century chinese porcelain 
plate. celadon decoration 
depicting foliate motifs.

€180-220

209
Prato recortado
Em porcelana chinesa 
decoração celadon 
representando flor de lotus 
marcado na base 
Dinastia Qing, Séc.XIX 
(pequena esbeiçadela e 
cabelo) 
Diam.:25cm

A 19th century chinese 
porcelain scalloped plate. 
celadon decoration 
depicting lotus flower. 
marked. minor chip and 
hairline.

€140-180

210
Bacia
Em porcelana chinesa 
Decoração policromada “Mandarim” 
segunda metade do Séc.XIX  
(pequenos defeitos e restauro). 
Diam.:47,5cm

A 19th century chinese porcelain large 
bowl. mandarin decoration. minor defects 
and restoration. 

€250-350

211
Bule
Em porcelana chinesa  
Decoração a azul 
representando flores  
Bico com aplicação 
em prata 
Séc.XVIII 
Alt.:11,5cm

A 19th century chinese 
porcelain tea-pot. Blue 
decoration depicting 
flowers. Silver mount to 
the spout.
€80-120

212
Pequeno pote com 
tampa em madeira
Em porcelana chinesa 
Decoração azul com 
paisagem fluvial 
Reinado Qianlong 
(Pequenos cabelos) 
Alt.:11cm (sem tampa)

A Qianlong small 
vase with wood cover. 
Blue decoration with 
riverscape. 18th century. 
Minor hairlines.
€50-80

213
Vaso oitavado
Em porcelana chinesa  
Decoração azul 
Representando figuras chinesas 
e cenas do quotidiano 
periodo Kangxi 
(Restauro) 
Alt.:23,5”

A chinese porcelain octogonal vase. Blue 
decoration depicting chinese figures and 
quotidian scenes. Restoration.
€300-400

214
Pequeno vaso
Em porcelana chinesa  
Decoração azul paisagem fluvial 
Reinado Qianlong 
(Pequenos cabelos) 
Alt.:14,5cm

A Qianlong small vase. Blue 
decoration with riverscape. 
18th century. Minor hairlines.
€40-60

215
Pequeno vaso
Em porcelana chinesa  
Decoração azul 
com figuras chinesas 
Bocal em prata 
Séc.XIX 
Alt.:18,5cm

A chinese porcelain small vase. 
Blue decoration with chinese 
figures, silver mount to the neck.
€40-60

216
Prato
Em porcelana chinesa  
Decoração azul sob vidrado 
Representando paisagem, 
pagodes e montanha 
Séc.XIX 
Diam.:22cm

A 19th century chinese porcelain 
plate. Blue decoration depicting 
landscape, pagoda and 
mountain.
€80-120

217
Prato
Em porcelana chinesa Companhia das 
Índias 
Decorado em azul, dourado e rouge-de-fer 
representando patos, fénix e flores 
Reinado Qianlong, Séc.XVIII 
Diam.:23cm

A Qianlong plate. Chinese export 
porcelain, blue, gilt and rouge-de-fer 
decoration depicting ducks, phoenix and 
flowers. 18th century.
€80-120

218
Prato
Em porcelana chinesa da 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da 
Família Rosa 
Representando flores  
Reinado Qianlong, Séc.XVIII 
Diam.:23cm

A Qianlong plate. Chinese export 
porcelain, famille rose decoration 
depicting flowers. 18th century.
€80-120
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224
Garrafa
Em porcelana chinesa 
Decoração azul sob vidrado 
representando flores 
Ming, reinado Wanli 
Aplicação de tampa em 
prata no gargalo  
(defeitos) 
Alt.:30cm

A Wanli bottle. Chinese 
export porcelain, blue and 
white decoration depicting 
flowers. Silver mount and 
cover. Defects.
€500-800

219
Pequena taça 
Em porcelana chinesa 
Decoração azul sob vidrado 
representando flores 
Duplo circulo e marcada 
Séc.XIX 
Diam.:14,5cm

A 19th century chinese 
porcelain bowl. Blue 
decoration depicting 
flowers. Marked.
€100-150

221
Kendi
Em porcelana chinesa  
Decoração azul  
periodo Ming 
reinado Wanli 
(desgaste no bordo) 
Alt.:17cm

A chinese porcelain kendi. Blue 
decoration. Wear to the rim.
€2.000-3.000

222
Pequeno prato de bordo recortado
Em porcelana chinesa  
Decoração azul sob vidrado representando 
flores e paisagem fluvial 
Marcado com duplo circulo 
Reinado Kangxi 
Diam.:16,5cm

A Kangxi scalloped plate. Chinese porcelain, 
blue decoration depicting riverscape and 
flowers. Marked with double circle.
€180-220

223
Pequeno prato de bordo recortado
Em porcelana chinesa  
Decoração azul sob vidrado representando 
flores e paisagem fluvial 
Marcado com duplo circulo 
Reinado Kangxi 
Diam.:16,5cm

A Kangxi scalloped plate. Chinese porcelain, 
blue decoration depicting riverscape and 
flowers. Marked with double circle.
€180-220

220
Tinteiro
Em porcelana chinesa 
Decoração Imari representando flores 
Reinado Qianlong, Séc.XVIII 
(Restauros e defeitos) 
Alt.:8,5cm 
Comp.:13cm

A Qianlong inkstand. Chinese export 
porcelain, Imari decoration with flowers. 
18th century. Restoration and defects.
€100-150
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227
Pequena terrina com travessa
Em porcelana chinesa da 
Companhia das Índias  
Reinado Jianqing 
Comp.: 20cm (travessa) 
Comp.: 18cm (terrina)

A Jiaqing small tureen with tray. 
Chinese export porcelain.
€150-200

225
Bule
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias  
Reinado Jianqing 
(bico partido e colado) 
Alt.:23cm

A Jiaqing tea-pot. Chinese export porcelain. 
Broken and glued spout.
€50-80

226
Açucareiro e mostardeira
Em porcelana chinesa da 
Companhia das Índias 
Reinado Jianqing 
Alt.:12cm (açucareiro) 
Alt.:9,5cm (mostardeira)

A Jiaqing sugar bowl and 
mustard saucer. Chinese 
export porcelain.
€80-120

229
Terrina oval

Em porcelana chinesa da 
Companhia das Índias 

Reinado Jiaqing 
Comp.:38cm

A Jiaqing tureen. Chinese 
export porcelain.

€300-400

228
Prato coberto
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias 
Reinado Jianqing 
Comp.:22,5cm

A Jiaqing entrée dish. Chinese export porcelain.
€150-200

230
Terrina oitavada com travessa
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias 
Decoração azul sob vidrado representando 
paisagem fluvial 
Reinado Jianqing 
(corpo e travessa com restauro; tampa adaptada) 
Comp.:38cm (travessa) 
Comp.:35cm (terrina)

A Jiaqing octogonal tureen with tray. Chinese export 
porcelain, blue decoration depicting riverscape. 
Restoration to the tureen and adapted cover.
€200-300
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231
Travessa oitavada
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias 
Decoração policromada  
com armas de Francisco António da Veiga Cabral da 
Câmara Pimentel (2º serviço) 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c.1795 
36x28cm 
 
Bibliografia: Nuno de Castro, A porcelana chinesa e os 
brasões do Império, pag.177

A Qianlong armorial octogonal dish, circa 1795. 
Chinese export porcelain. Polychrome decoration 
with Francisco António da Veiga Cabral da Câmara 
Pimentel coat of arms. 2nd service. Bibliography: Nuno 
de Castro, “A Porcelana Chinesa e os Brasões do 
Império”, pp.177
€5.500-6.500

232
Travessa oitavada
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias 
Decoração policromada  
com armas de Francisco António da Veiga Cabral da 
Câmara Pimentel (2º serviço) 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c.1795 
32x24cm 
 
Bibliografia: Nuno de Castro, A porcelana chinesa e os 
brasões do Império, pag.177

A Qianlong armorial octogonal dish, circa 1795. 
Chinese export porcelain. Polychrome decoration 
with Francisco António da Veiga Cabral da Câmara 
Pimentel coat of arms. 2nd service. Bibliography: Nuno 
de Castro, “A Porcelana Chinesa e os Brasões do 
Império”, pp.177
€4.000-5.000
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233
Par de pequenas travessas oitavadas
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias, 
decoração a azul e ouro, 
com armas de família europeia 
Reinado Qianlong, Séc.XVIII 
comp.:25cm

A pair of Qianlong octogonal armorial dishes. Chinese export 
porcelain, blue and gold decoration. 18th century. 
€500-800

234
Travessa peixeira
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias 
Decorada com esmaltes em tons de Rouge-de-Fer,dourado e da Família Rosa 
Armas de Francisco da Silva Mendes da Fonseca 
Dinastia Qing, Reinado Jianqin, c.1820 
37,3x30cm 
 
Bibliografia: Nuno de Castro, A porcelana chinesa e os brasões do Império, 
pag.211

A Jiaquing armorial oval dish, circa 1820. Chinese export porcelain. Famille rose, 
rouge-de-fer and gilt decoration. Arms of Francisco da Silva Mendes da Fonseca. 
Bibliography: Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império”, pp. 
211
€2.000-3.000
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235
Grande cesto redondo
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias 
Decoração com ricos esmaltes em tons turquesa, 
rouge-de-fer e da Família Rosa  
Ao centro, uma vista de jardim de aba vazada 
Reinado Qianlong 
(pequenas esbeiçadelas) 
Diam.:27cm

A Qianlong large pierced basket. Chinese export 
porcelain with famille rose, turquoise and rouge-de-
fer rich enamel decoration. 18th century. Minor chips.
€2.500-3.500

236
Grande cesto redondo
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias 
Decoração com ricos esmaltes em tons turquesa, 
rouge-de-fer e da Família Rosa  
Ao centro, uma vista de jardim de aba vazada 
Reinado Qianlong 
(pequenas esbeiçadelas) 
Diam.:27cm

A Qianlong large pierced basket. Chinese export 
porcelain with famille rose, turquoise and rouge-de-
fer rich enamel decoration. 18th century. Minor chips.
€2.500-3.500
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237
Par de pratos recortados
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias 
Decoração policromada e a ouro com armas Europeias 
Reinado Qianlong (1736-1795) 
(Pequenos defeitos) 
Diam.:23,5cm

A pair of Qianlong armorial scalloped plates. Polychrome 
decoration with european coat of arms. Minor defects.
€250-350

238
Cesto de aba vazada
Em porcelana chinesa Companhia das Índias 
Decoração da Família Rosa representando 
monograma ao centro e aba com 
enrolamentos 
Reinado Qianlong 
(Pegas refeitas; restauros e defeitos) 
23,5cm

A Qianlong pierced basket. Chinese export 
porcelain, famille rose decoration with 
monogram. 18th century. Restored handles, 
restoration and defects.
€300-400

239
Terrina com tampa
Em porcelana chinesa Companhia das índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando flores e galo num jardim. 
Pegas do corpo em forma de folha e tampa 
com pega em forma de coroa. 
Reinado Qianlong, Séc. XVIII 
(pega da tampa consolidada e cabelo no 
fundo da terrina) 
Comp.:35cm

A Qianlong tureen and cover. Chinese export 
porcelain, famille rose decoration depicting 
flowers and a cock in a garden. Floral molded 
handles and crown cover handle. 18th century. 
Consolidated cover handle and hairline to the 
tureen bottom. 
€1.200-1.500
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240
Par de Pratos 
Em porcelana chinesa,  
Decoração com esmaltes da Família Verde 
representando arranjo floral num vaso 
Reinado Kang-Xi 
Com cabelos 
Diam.:22,5cm

A pair of kangxi plates. Chinese export 
porcelain, famille vert decoration depicting 
flowers in a vase. Hairlines.
€200-300

241
Par de Pratos 

Em porcelana chinesa,  
Decoração com esmaltes da Família Verde 

representando arranjo floral num vaso 
Reinado Kangxi 
(com cabelos) 
Diam.:22,5cm

A pair of kangxi plates. Chinese export 
porcelain, famille vert decoration depicting 

flowers in a vase. Hairlines.
€200-300

242
Grande Taça
Em porcela chinesa da Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando reservas com arranjos florais 
Reinado Qianlong, Séc. XVIII 
(com cabelos) 
Diam.:28,5cm

A large Qianlong bowl. Chinese export 
porcelain, famille rose decoration depicting 
reserves with flowers. 18th century. Hairline.
€400-600
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243
Biombo de seis folhas, Séc.XIX
Decorado com paisagem fluvial, árvores, flores e grús 
Estrutura em madeira revestida a papel dourado a 
folha de ouro e pintado 
Bordo com galão 
162x63cm (cada folha)

Nota:Sotheby’s Japanese and Chinese Works of Art, 
Olympia London, 
11 de Dezembro 2003 (Lote 11)

A 19th century six-fold screen. Gilt paper painted 
depicting rivescape, trees, flowers and birds. Note: 
Sold Sotheby’s Olympia, London - Japanese and 
chinese Works of Art, 11th December 2003 (lot 11).

€2.500-3.500

244
Biombo de seis folhas, Séc.XIX

Decorado com paisagem fluvial de inverno, com árvores, flores e grús 
Estrutura em madeira revestida a papel dourado com folha de ouro e pintado 

Bordo com galão 
162x63 (cada folha)

Nota: Sotheby’s Japanese and Chinese Works of Art, Olympia London, 
11 de Dezembro 2003 (Lote 11)

A 19th century six-fold screen. Gilt paper painted depicting Winter rivescape, trees, 
flowers and birds. Note: Sold Sotheby’s Olympia, London - Japanese and chinese 

Works of Art, 11th December 2003 (lot 11).

€2.500-3.500
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245
Par de jarras estilo Luís XV
Em porcelana de Sévres com vidrado azul de cobalto 
marcadas na base s-59 (Segundo Império 1852-1870) 
Com montures do Séc.XIX em bronze dourado a 
mercúrio e cinzelado 
Alt.:18cm

A pair of 19th century Second Empire Sévres porcelain 
ormolu mounted vases. Cobalt blue decorated. Marked 
at the base S-59 (1852-1870).
€2.500-3.500
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246
Candeeiro de tecto do Séc.XIX
Estilo Luís XV 
Em folha de metal pintado a negro e
dourado com aplicações de diversas flores 
em porcelana de Vincennes (Séc.XVIII) 
Alt.:75cm

A Louis XV style chandelier, gilt and patinated 
metal applied with several Vicennes 
poorcelain flowers (18th century).

€1.000-1.200

247
Cena Mitológica
Escultura em biscuit do Séc.XIX 
Com representação alegórica do Tempo e da História 
Conjunto escultórico composto por figura alada de Cronos 
segurando lintel e três figuras femininas 
Na base encontra-se um escudo com três flores-de-liz 
(Pequenos defeitos) 
Alt.:45cm 
Diam.:30cm

A 19th century biscuit porcelain mythological sculpture. 
Representing Chronos and three feminine figures as an allegory 
to History and Time. Coat of arms with three Fleur de Lys ate the 
base. Minor defects.
€1.000-1.200
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248
Caixa indo-portuguesa
Em ébano, decorada com embutidos em 
marfim e tartaruga 
Decoração de influência islâmica, 
composta por formas geométricas 
Ferragens em ferro 
(restaurada)

A indo-Portuguese ebony, tortoiseshell 
and ivory bureau box. Inlaid geometric 
decoration of islamic influence. Iron mounts. 
restoration.

€2.800-3.200

249
Cofre colonial
Em tartaruga 
com aplicações e ferragens em prata gravada 
trabalho colonial espanhol do Séc.XVII 
(pequenos defeitos) 
23,5x11x15cm

A 17th century Spanish colonial silver-mounted 
tortoiseshell small chest. Minor defects.
€3.000-4.000
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250
Sacrário
Em madeira entalhada, dourada e marmoreada  
topo em forma de concha 
porta decorada com concha, flores e símbolo Mariano 
Interior dourado a ouro fino e decorado com flores 
trabalho português do Séc.XVIII 
(faltas e defeitos) 
26,5x20x37cm

An 18th century Portuguese carved, marbled and gilt wood 
church tabernacle. Door carved with shell, flowers and MA 
symbol. Gilt interior with floral motifs. Losses and defects.
€1.200-1.800

251
Pixíde
Em prata portuguesa da primeira 
metade do Séc.XVIII 
tampa encimada por cruz, com 
interior dourado 
Marca de ensaiador de Braga (B-2) 
e marca de ourives AFS (B-17A) 
Alt.:26cm 
425g           

An 18th century Portuguese silver 
pyx. Gilt interior. Braga assay mark 
and AFS maker’s mark.
€500-700
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252
Salva de gradinha
Em prata portuguesa, 
decoração guilhochada,  
marca de ensaiador do Porto (1870-1877),  
marca de ourives de JAF (1870-1877) (M.A.-P60 e P377) 
Diam.:20cm 
296g

A 19th century Portuguese silver gallery salver, guilloché 
decoration. Porto assay mark (1870-1877) and JAf (1870-
1877) maker’s mark.

€200-250

253
Salva de três pés 
Em prata portuguesa monogramada, 
marca de ensaiador de Lisboa (1877-1881),  
marca de ourives de Manuel dos Santos (1804-1843), 
remarcado com “Cabeça de velho” (M.A. - L36 e L443) 
Diam.:18cm 
189g

A 19th century Portuguese silver salver on three feet. Lisboa 
assay mark (1877-1881) and manuel dos Santos (1804-
1843) maker’s mark; later remarked with “cabeça de velho”.

€180-220

254
Salva de três pés D. Maria
Em prata portuguesa, 
marca de ensaiador de Lisboa,  
marca de ourives de AO (1804-1822) (M.A. - L36 e L134), 
remarcada com “Cabeça de velho” 
Diam.:17cm 
212g

A D. maria (1777-1816) silver salver on three feet. Lisboa 
assay mark and AO (1804-1822) maker’s mark, later 
remarked with “cabeça de velho”.

€180-220

255
 Par de castiçais estilo D. Maria
Em prata portuguesa, 
contraste Águia do Porto (1938 - 1984),  
marca da ourivesaria SARMENTO (Vidal-49),  
(Ligeira inclinação num dos castiçais) 
23cm 
741g

A pair of Portuguese silver candlesticks in the 
D. Maria (1777-1816) manner. Porto assay mark 
(1938-1984) and Sarmento retail mark. Minor 
defect to one candlestick.
€300-400
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256
Serviço de chá e de café 
Em prata portuguesa  
composto por bule, cafeteira, leiteira e açucareiro  
contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal-83 e 73) 
Alt.:23cm (cafeteira) 
2199g

A Portuguese silver coffee and tea set, comprising: tea 
pot, coffee pot, milk jug and sugar bowl. Porto assay 
mark (1887-1937)
€1.200-1.500

257
Barretina D. Maria
Em pele de cação 
interior em veludo bordeaux com galão dourado 
preenchido com 8 talheres de servir, 12 colheres de sopa, 
12 talheres de sobremesa, 12 colheres de chá  
marcas de ensaiador do Porto  
marca de ourives diversos, Séc. XIX  
(pequenos defeitos) 
Alt.:36,5cm (barretina)  
4150g

A D. maria (1777-1816) galouchat faltware box, velvet-lined 
interior. containing a Portuguese silver service of faltware 
comprising: 8 severs, 12 soup spoons, 12 table forks and 
knifes and 12 coffee spoons. Porto assay marks and several 
maker’s marks, 19th century. minor defects.

€3.200-4.000
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258
Cesto para pão 
Em prata portuguesa 
contraste Javali do Porto (1887-1937) 
(Vidal-73) 
28x32x24cm 
673g

A Portuguese silver basket. 
Porto assay mark (1887-1937).
€400-600

259
Colhereiro D. Maria
Em pele de cação pintada de vermelho e 
aplicações em bronze dourado  
interior em veludo bordeaux com galão dourado 
preenchido com 18 colheres de chá e pinça para 
torrões de açúcar  
marcas de ensaiador do Porto  
marca de ourives diversos, Séc.XIX  
(pequenos defeitos; falta uma colher; fecho partido) 
Alt.:23cm (barretina)  
314g

A D. maria (1777-1816) ormolu-mounted galouchat 
spoon box. red velvet lined interior. containing 
18 Portuguese silver tea spoons and sugar cube 
tweezzers. Porto assay mark and several maker’s 
marks, 19th century. minor defects, one spoon missing 
and broken lock. 

€900-1.300
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263
Par de castiçais “de saia” D. José
Em prata portuguesa 
Decoração gomada e espiralada, Séc. XVIII,  
marca de ensaiador de Lisboa (1843-1870) (M. A. – L41) 
Alt.:17cm 
444g

A pair of D. José (1750-1777) “skirt” candlesticks. Spiral 
fluted decoration. 18th century. Marked with 19th century 
Lisboa assay mark (1843-1870).
€600-800

260
Salva de gradinha com três pés
Em prata portuguesa, 
marca de ensaiador do Porto (1857-1870),  
marca de ourives de MJG (1853-1877),  
remarcado com marca reconhecimento de Lisboa 
(M.A.-P64 e P478) 
Diam.:17cm 
224g

A 19th century Portuguese silver gallery salver, raised 
on three feet. Porto assay mark (1857-1870) and 
mJG (1853-1877) maker’s mark; later remarked with 
Lisboa’s mark. 

€200-250

262
Salva de três pés D. Maria 
Em prata portuguesa, 
marca de ensaiador de Lisboa,  
marca de ourives de Clemente José 
Ferreira (1807-1843) (M.A. - L40 e L170) 
Diam.:19cm 
250g

A D. maria (1777-1816) silver salver on three 
feet. Lisboa assay mark and clemente J. 
ferreira (1807-1843) maker’s mark.

€180-220

261
Salva de três pés 
Em prata portuguesa, 
marca de ensaiador do Porto (1877-1881),  
marca de ourives de José Ferreira Martins (1865),  
remarcado com “Cabeça de velho” (M.A. - P81 e P314) 
Diam.:19cm 
234g

A 19th century Portuguese silver salver on three feet. 
Porto assay mark (1877-1881) and José ferreira martins 
(1865) maker’s mark, later remaked with “cabeça de 
velho”.

€200-250
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266
Bandeja oval de gradinha
Em prata portuguesa, 
contraste Águia do Porto (1938-1984),  
marca da ourivesaria SARMENTO (Vidal-49) 
50x35cm 
2712g

A Portuguese silver gallery tray. Porto assay 
mark (1938-1984) and Sarmento retail mark.
€1.000-1.500

264
Salva de três pés
Em prata portuguesa 
marca de ensaiador do Porto 
marca de ourives de José Ferreira Guimarães 
(1799-1842) (M.A.-P317)  
(amolgadelas) 
Diam.:22cm 
375g  

A 19th century Portuguese silver salver on 
three feet. Porto assay mark and José Ferreira 
Guimarães (1799-1842) maker’s mark. Dents
€400-600

265
Salva estilo D. Maria
Em prata portuguesa, 
contraste Águia do Porto (1938-1984) (Vidal - 49) 
Diam.:17,5cm 
208g

A Portuguese silver salver in the D. Maria (1777-1816) 
manner. Porto assay mark (1938-1984).
€90-120

267
Bandeja e tesoura de morrões romântica
Em prata portuguesa 
marca de ensaiador de Lisboa 
marca de ourives Cirilo José Maz da 
Silva(1826-1870) (M.A. - L174) 
4,5x20x7,5cm (bandeja)  
14,5cm (tesoura) 
223g

A 19th century romantic Portuguese silver 
snuffer and snuffer tray. Lisboa assay mark 
and cirilo José mas da Silva (1826-187?) 
maker’s mark.

€200-300
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271
Porta-relíquias do Séc. XVIII
Em prata espanhola (colonial) 
Alt.:27cm  
461 g (peso bruto) 

An 18th century Spanish colonial 
silver reliquary. 
€600-800

269
Salva de gradinha com três pés 
Em prata portuguesa 
decoração gravada  
marca de ensaiador do Porto (1877-1881)  
marca do ourives Cosme Teixeira (1877-1886) 
(M.A.-P83 e P228) 
Diam.:17,5cm 
225g

A 19th century Portuguese silver gallery salver. 
Engraved decoration, raised on three feet. 
Porto assay mark (1877-1881) and Cosme 
Teixeira (1877-1886) maker’s mark.
€200-250

268
Taça 
Em prata vazada oriental do Séc.XIX/XX 
com três pés 
(pequenos defeitos)  
7x11cm 
124g  

A late 19th, early 20th century oriental 
silver pierced bowl on three feet. Minor 
defects.
€100-150

270
Salva de gradinha com três pés 
Em prata portuguesa 
decoração gravada  
marca de ensaiador do Porto (1870-1877)  
marca da companhia Aurifícia (1870-1881) 
(M.A.-P60 e P191) 
Diam.:21cm 
360g

A 19th century Portuguese silver gallery salver. 
Engraved decoration, raised on three feet. Porto 
assay mark (1870-1877) and Companhia Aurífica 
(1870-1881) maker’s mark.
€400-600
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273
Bomboniére Império
Com alma em vidro azul cobalto, 
armação em prata francesa, 
decoração cinzelada e repuxada 
“Mercúrio” três pés a terminar em 
forma de casco e tampa com 
pomo “Papagaio” 
marca da Associação Corporativa  
dos Ourives Franceses (1795-1797) 
marca de ourives DEF 
(Pequenos defeitos) 
21cm  
538g 
 
Nota: Esta marca de contraste 
é uma marca não oficial usada 
pela Associação Corporativa  dos 
Ourives Franceses durante os anos 
da Revolução de forma a suprimir 
as falhas do sistema.

A first Empire silver Bomboniére. 
The silver chiselled as an urn with 
garlands and Mercury’s head, the 
cover with chiselled parrot handle 
and hoof feet. Non-official assay 
mark in use by the Association des 
Orfévres between 1795-1797 and 
DEF maker’s mark. Minor defects. 
Note: This non official mark was 
created during the Revolution years 
by the silversmiths’ association in 
order to minimize the inefficiency of 
the official system.
€800-1.200

272
Taça com escultura de “Santiago Mata-Mouros”
Em prata colonial espanhola, Séc.XIX 
Com quatro campainhas e três pés em forma 
de casco de animal 
Alt.:17cm 
1088g

A 19th century Spanish colonial silver bowl, 
chiselled decoration representing “Santiago 
Mata-Mouros”, with four bells and three hoof feet.
€1.800-2.200
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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.

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

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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XIII

11 de O
utubro de 2012

www.veritasleiloes.com

LEILÃO XIII

ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE
11 de Outubro de 2012


