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1
Nossa Senhora da Conceição
Escultura em marfim 
Indo-Portuguesa  
Séc.XVII/XVIII 
Alt.: 18cm

A late 17th, early 18th century 
indo-Portuguese carved ivory 
sculpture of Our Lady of The 
Conception
€1.500-1.800

1ª SESSÃO

Lotes 1 a 308
Lot 1 to 308

1st SESSION
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2
Nossa Senhora da Conceição
Escultura em marfim 
Indo-Portuguesa 
Séc.XVII 
Coroa em prata 
Alt.: 19,5 cm

A 17th century Indo-Portuguese carved 
ivory sculpture of Our Lady of the 
Conception 
Silver crown
€1.800-2.000

3
Santa Maria Madalena
Escultura em marfim  
Indo-Portuguesa 
Séc.XVII/XVIII 
Alt.: 7,5 cm

A late 17th, early 18th century 
indo-Portuguese carved ivory 
sculpture of Mary Magdalene
€200-300

4
São Francisco
Busto em marfim 
Indo-português do Séc.XVIII 
Peanha em madeira escurecida 
Alt.:  6cm (busto)

A 18th century indo-Portuguese 
carved ivory bust of Saint 
Francis. Ebonized wood base.
€300-400

5
Nossa Senhora Coroada

Escultura cingalo-portuguesa 
em marfim do Séc.XVII 

Alt.: 10 cm

A 17th century Cingalo-
Portuguese ivory sculpture of 

Our Lady
€1.600-1.800
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6
Santa, figura de Calvário
Escultura Hispano-Filipina 
do Séc.XVII/XVIII 
Em marfim 
(pequenas faltas e 
defeitos) 
Alt.: 12 cm

A late 17th, early 18th 
century Hispano-Phillipine 
carved ivory sculpture of 
a Saint. Minor losses and 
defects.
€1.000-1.400

7
São Francisco Xavier
Escultura em marfim, 
Indo-Portuguesa do 
Séc.XVIII 
(faltas) 
Alt.: 12 cm

An 18th century 
Indo-Portuguese carved 
ivory sculpture of Saint 
Francis Xavier. Losses.
€900-1.200

8
Nossa Senhora com o Menino
Escultura em marfim 
Indo-Portuguesa do Séc.XVII 
(pequenas faltas e defeitos e 
vestígios de policromia) 
Alt.: 13,5 cm

An 18th century Indo-
Portuguese carved ivory 
sculpture of Our Lady with 
Child Jesus. Minor losses and 
traces of polychromy.
€1.000-1.200

9
Nossa Senhora da Conceição
Escultura em marfim
Indo portuguesa do Séc. XVII/XVIII 
Alt.: 12 cm

A late 17th, early 18th century 
Indo-Portuguese carved ivory 
sculpture of Our Lady of the 
Conception.
€1.000-1.400

10
Nossa Senhora com o Menino
Escultura em marfim, Indo-Portuguesa 
do Séc.XVIII 
Alt.: 21 cm

An 18th century Indo-Portuguese 
carved ivory sculpture of Our Lady 
with Child Jesus.
€1.500-1.800

11
Nossa Senhora da Conceição
Escultura em marfim, Indo-Portuguesa 
do Séc.XVII 
(falta coroa) 
16.5cm

A 17th century Indo-Portuguese 
carved ivory sculpture of Our Lady of 
the Conception. Crown missing.
€1.500-1.800
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12
Virgem e São José
Duas esculturas em marfim 
Hispano-filipinas do Séc.VIII/XIX 
Alt.: 25,5 cm 

A pair of late 18th, early 19th century 
Hispano-Philippine ivory sculptures of Our 
Lady and Saint Joseph
€18.000-24.000
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13
Calvário
Cristo crucificado, Nossa Senhora, São João e Santa Madalena 
Esculturas em marfim Indo-Portuguesas do Séc.XVIII 
Cruz e peanha em madeira escurecida, resplendor em prata 
Alt.: 35 cm (Cristo) 
Alt.: 83 cm (total)

A goup sculpture of the Cruxifixion. 18th century Indo-Portuguese 
carved ivory sculptures of Our Lady, Saint John and Magdalene. 
Ebonized wood cross and silver diadem.

€3.000-4.000

14
Cristo

Escultura em marfim,
indo-português do Séc. XVII 

(pequenas faltas e defeitos) 
Alt.:29x12,5 cm

A 17th century 
Indo-Portuguese carved 
ivory Christ. Minor losses 

and defects. 

€900-1.200

15
Busto de criança
Busto de criança 
Em bronze patinado, 
com base em mármore 
Na base, placa da 
ourivesaria Reis Filhos 
(Porto)  
Alt.: 32 cm

A bronze cast by Reis, 
filhos 
19th century 
Marble base 
Unsigned

€300-400

16
Charles Henri Cordier (1827-1905)
Criança segurando ramo com frutos 
Escultura em bronze patinado 
Placa soldada na base com inscrição
“A mon ami Paganz, Cordier (Statuaire)” 
(pequenas faltas) 
Alt.: 26 cm

A bronze cast depicting child with bouquet. 
Base with inscription “A mon ami Paganz, 
Cordier Statuaire”. Minor losses.

€2.000-3.000

17
Figuras

Escultura em bronze 
patinado com base em 

pedra mármore 
Alt.: 60 cm

A bronze sculpture 
depicting figures on 

marble base

€500-800

18
Cruz processional 
do Séc.XVIII
Em bronze 
Com terminações 
em Flor-de-Lis 
Alt.: 52 cm

An 18th 
century bronze 
processional cross

€500-600
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19
Auguste Moreau (França, 1834-1917)
“Primavera” 
Escultura em bronze 
Assinada 
Alt.: 84cm

Nota: Adaptada a candeeiro com 
bobeche em vidro fosco rosa e decorada 
com borboletas.

“Spring” 
Bronze sculpture 
Signed

Note: fitted for electricity as a lamp.

€1.000-1.500

20
Jarra Arte Nova
Em pasta de vidro colorida 
Decoração relevada com marinha e barcos 
Assinada Degué 
Séc.XX 
Alt.: 14 cm

A Degué colored glass vase 
france, 20th century 
Decoration depicting seascape with boats 
Signed

€200-300

21
Jarra Arte Nova
Em pasta de vidro Daum Nancy 
Decorada com paisagem fluvial, flores e borboletas 
Base em latão  
Defeitos 
Alt.: 60 cm

Nota: Adaptada a candeeiro com bobeche em 
vidro fosco rosa e decorada com borboletas.

A Daum Nancy Art Nouveau glass jar 
fitted for electricity as a lamp 
Decoration depicting riverscape, flowers and 
butterflies 
Brass base 
Defects

Note: fitted for electricity as a lamp.

€400-600
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22 
Galheteiro
Em faiança europeia 
Decoração policromada 
(Pequenos cabelos) 
Alt.: 22 cm

An european faience cruet

€200-300

23
Gomil
Em faiança portuguesa 
Fabrico de Lisboa atribuído à Real Fábrica de Louça do Rato 
Séc.XVIII 
Corpo gomado, decorado com paisagem 
Alt.: 27 cm

An 18th century Portuguese faience ewer 
Att. fábrica do Rato

€400-600

26
Terrina com tampa
Em faiança portuguesa 
Viana, Séc.XIX 
Marcada na base, decorada 
com casario e paisagem em 
tons vinoso 
(Pequenas falhas) 
Comp.: 30 cm

A 19th century Portuguese 
faience tureen 
Viana 
Marked 
Minor Losses

€600-900

24
Homem com viola
Prato em faiança portuguesa 
Ratinho 
Séc.XIX 
Diam.: 30 cm

A 19th century Portuguese faience dish 
“Ratinho”

€800-1.200

25
Figura feminina com peixe
Prato em faiança portuguesa 
Ratinho 
Séc.XIX 
Diam.: 30 cm

A 19th century Portuguese 
faience dish “Ratinho”

€800-1.200

27
Par de jarras
Em faiança portuguesa 
Com decoração azul e branca 
Alt.: 22 cm

A pair of Portuguese faience jars

€300-400

28
Pequeno tacho
Em faiança portuguesa do Séc.XIX 
Com decoração azul e branca 
Alt.: 6 cm

A 19th century Portuguese faience pan

€80-120

29
Bule de caldo
Em faiança portuguesa 
do Séc.XIX 
Com decoração azul e 
branca 
Alt.: 9 cm

A 19th century 
Portuguese faience soup-
pot for bedridden

€100-150

30
Bule de caldo
Em faiança portuguesa 
do Séc.XIX 
Com decoração azul e 
branca 
Alt.: 6,5 cm

A 19th century 
Portuguese faience soup-
pot for bedridden

€100-150
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31
Cesto para pão 
Em prata portuguesa vazada 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 49) 
26x33 cm 
764 g

A Portuguese silver basket, pierced 
decoration 
Porto assay mark (1887-1937)
€450-600

32
Balde para gelo 
Em prata portuguesa 
Com pinça e gelha 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 49) 
Alt.: 18 cm 
1042 g

A Portuguese silver ice bucket, with 
tweezers and gid 
Porto assay mark (1887-1937)
€360-420

33
Jarro bojudo Art Déco
Em prata portuguesa 
Contraste Javali de Lisboa (1887-1937) 
Marca de ourives ilegível (Vidal - 72) 
Alt.: 18 cm 
680 g

A Portuguese silver Art Déco vase 
Lisboa assay mark (1887-1937) 
Faded maker’s mark
€400-600

34
Jarro estilo Arte Nova
Em prata portuguesa 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
Marca de ourives de Alberto Bernardo da 
Costa (1930-1941) (Vidal - 73 e 1422) 
Alt.: 27 cm 
1161 g

An Art-Nouveau Portuguese silver vase 
Porto assay mark (1887-1937) and Alberto 
Bernardo da Costa (1930-1941) maker’s 
mark
€600-900
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35
Tabuleiro rectangular de gradinha 
Em prata portuguesa 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
Marca de ourives de Júlio Ernesto da Silva (Vidal - 73) 
63x44 cm 
4142 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silvergallery tray 
Porto assay mark (1887-1937) and Júlio Ernesto da Silva 
maker’s mark
€3.300-3.800

36
Par de castiçais
Em prata portuguesa 
Decoração gravada 
Um marcado com marca de ourives de Lisboa de 
José Anastácio de Oliveira (1804-1818) (M.A. - P347) 
Alt.: 23,5cm 
831g

A pair of 19th century Portuguese silver candlesitcks 
Engaved decoration 
José Anastácio de Oliveira (1804-1818) maker’s mark
€1.000-1.500
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38
Faqueiro para seis pessoas
Em prata portuguesa 
Composto por colheres de sopa, talher de carne, de 
peixe e de sobremesa, colheres de chá e de café 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) 
Marca da ourivesaria REIS (Vidal - 65) 
Comp.: 24,5 cm (colher) 
3099 g

A Portuguese silver table service of flatware for six 
Porto assay mark (1887-1937) and Reis retail mark 
Comprising: table spoons, forks and coffee spoons

€2.200-2.800

39
Salva estilo D. João
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) (Vidal - 49) 
Diam.: 29,5 cm 
216 g

A Portuguese silver salver in the baroque manner 
Porto assay mark (1887-1937)
€150-250

40
Salva de gradinha com três pés
Em prata portuguesa 
Decoração gravada 
Marca de ensaiador do Porto (1870-1877) 
Marca de ourives de José Gonçalves Russo (1870-1886) (M. A. - P61 e P527) 
Diam.: 25 cm 
535 g

A 19th century Portuguese silver gallery salver raised on three feet 
Porto assay mark (1870-1877) and José Gonçalves Russo (1870-1886) maker’s mark
€500-800

41
Par de fruteiras redondas
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) (Vidal - 49) 
5x24 cm 
733 g

A pair of Portuguese silver fruit bowls 
Porto assay mark (1887-1937)
€260-320

37
Tabuleiro oval 
Em prata portuguesa estilo D. João V 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 49) 
57x40 cm 
1445 g

A Portuguese silver oval dish in the 
baroque manner 
Porto assay mark (1887-1937)
€1.000-1.500
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42
Salva
Em prata portuguesa 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
Marca de ourivesaria Reis Joalheiros 
(Vidal-73) 
Diam.: 31 cm 
646 g

A Portuguese silver salver 
Porto assay mark (1887-1937) and Reis 
Joalheiros retail mark
€1.000-1.500

43
Tabuleiro rectangular de gradinha

Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) (Vidal - 49) 

(Ponto de humidade) 
46x29x8 cm 

1450 g

A Portuguese silver tray 
Porto assay mark (1887-1937) 

Minor defect (humidity spot)
€500-800

44
Serviço de chá e de café
Em prata portuguesa estilo D. João V 
Composto por bule, cafeteira, açucareiro e leiteira 
contraste Águia do Porto (1887-1937) (Vidal - 49) 
Alt.: 24 cm (cafeteira) 
3582 g 

A Portuguese silver coffee and tea set in the baroque manner 
Comprising: Tea-pot, coffee-pot, milk jug and sugar bowl 
Porto assay mark (1887-1937)
€2.800-3.200
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45
Jarra estilo D. João V 
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) 
(Sem alma) 
Alt.: 41,5 cm 
2018 g

A Portuguese silver vase in the baroque manner 
Porto assay mark (1887-1937)
€1.000-1.500

46
Salva de grandes dimensões estilo D. João V 
Em prata portuguesa
fundo gravado
contraste Águia do Porto (1938-1984) (Vidal - 49)
Diam.: 51 cm
1323 g

A large Portuguese silver  salver
Porto assay mark (1938-1984)
€950-1.200
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49
Armação de galheteiro
Em prata portuguesa 
Par de galhetas em vidro trabalhado 
Contraste Águia do Porto (1937-1984) 
(Vidal - 49) 
Alt.: 26 cm 
985 g (prata)

A Portuguese silver cruet stand with 
two glass cruets 
Porto assay mark (1937-1984)
€680-750

47
Doze lavabos
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 49)
4,5x9,5 cm
1244 g

A set of twelve Portuguese silver hand-
wash bowls
Porto assay mark (1887-1937)

€600-900

48
Cesto para pão 
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto (1937-1984) 
(Vidal - 49) 
21x28 cm 
336 g

A Portuguese silver basket 
Porto assay mark (1937-1984)

€280-320

50
Faqueiro para doze pessoas 

Em prata portuguesa 
Composto por 11 talheres de servir, colheres de sopa, talher de 

carne, de peixe e de sobremesa, colheres de chá e de café 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) 
Marca da ourivesaria REIS (Vidal - 65) 

Comp.: 32 cm (concha) 
4886 g

A Portuguese silver table service of flatware for twelve 
Porto assay mark (1887-1937) and Reis retail mark 

Comprising: 11 servers, table spoons, forks and knives; fish forks and 
knives; dessert spoons, forks and knives; tea and coffee spoons

€2900-3200
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51
Armação de galheteiro 
Em prata portuguesa 
Par de galhetas em vidro trabalhado 
Contraste do Porto (pós-1985) 
Alt.: 29 cm 
354 g (prata)

A Portuguese silver cruet stand with two 
glass cruets 
Porto assay mark (after 1985)
€290-320

52
Salva de três pés
Em prata portuguesa perlada 
Decoração gravada “grinaldas de flores” 
Marca de ensaiador do Porto (1790-1804) 
Marca de ourives de Manuel Joaquim 
Fonseca (1768-1790) (M. A. P16 e P457) 
(Decoração gasta) 
Diam.: 18 cm 
248 g

A late 18th, early 19th century Portuguese 
silver salver raised on three feet 
Porto assay mark (1790-1804) and Manuel 
Joaquim Fonseca (1768-1790) maker’s mark 
Wear to the decoration
€300-350

53
Salva de três pés
Em prata portuguesa perlada 
Decoração gravada “grinaldas de flores” 
Marca de ensaiador do Porto (1818-1836) 
Marca de ourives muito gasta (M. A. -P27) 
(Decoração gasta) 
Diam.: 16 cm 
192 g

An early 19th century Portuguese silver 
salver raised on three feet 
Porto assay mark (1818-1836), faded 
maker’s mark 
Wear to the engaved decoration
€230-280

54
Salva de três pés 
Em prata portuguesa perlada 
Decoração gravada 
Marcas de ensaiador de Lisboa 
e de ourives muito gastas 
Séc.XVIII/XIX 
Diam.: 18,5 cm 
207 g

A late 18th, early 19th century 
Portuguese silver salver, raised 
on three feet 
Lisboa assay mark and faded 
maker’s marks
€250-350

55
Seis pratos marcadores
Contraste do Porto pós-85 
Marca de fabricante TOPÁZIO 
Diam.: 32 cm  
3920 g

A set of six Portuguese silver plates 
Porto assay mark (after 1985) and Topázio 
maker’s mark
€2.500-3.500
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56
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.: 19 cm 
787 g

A 19th century Portuguese silver romantic sugar bowl 
Lisboa assay mark (1843-1870) and DCEC (1822-1870) 
maker’s mark
€600-900

57
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 Portuguese silver romantic 
ewer and basin

Lisbon assay mark (1822-1843) and Cirilo 
M. da Silva (1826-1870) maker’s mark

Bruises
€800-1.200

58
Terrina oval 
Em prata portuguesa 
Decoração gravada 
Contraste Águia de Lisboa (1887-1937) (Vidal - 48) 
25x33x17 cm 
2343 g

A Portuguese silver tureen, engaved decoration 
Lisboa assay mark (1887-1937)
€1.500-1.800

59
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.: 24 cm (jarro)  
Diam.: 31 cm (bacia) 
2205 g

A 19th century Portuguese silver romantic ewer and basin 
Lisbon assay mark (1822-1843) and Cirilo M. da Silva (1826-1870) maker’s mark 
Bruises
€1.900-2.500
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60
Par de paliteiros Neptuno e Anfitrite
Em prata portuguesa 
Marcas de ensaiador de Lisboa e Porto 
(c1830) e marcas de ourives Francisco 
António Almeida e IAM (M.A.- L-41 e L-220; 
P-29 e P-306) 
(Com falta de tridente) 
Alt.:20 cm 
549 g

A pair of 19th century Portuguese silver 
toothpick holders 
Chiseled as Neptune and Amphitrite 
Lisboa and Porto assay marks (ca. 1830) 
and Francisco A. Almeida and IAM 
makers’ marks 
Trident missing
€1.600-2.200

61
Paliteiro 
Em prata portuguesa 
Forma de fonte com 3 golfinhos 
Marca de ensaiador de Lisboa (1843-
1870), marca de ourives Antóniogomes 
da Silva (1810-1843) (M.A.- L-41 e L-85) 
Alt.: 19 cm 
230 g

A 19th century Portuguese silver 
toothpick holder 
Lisboa assay mark (1843-1870) and 
Antóniogomes da Silva (1810-1843) 
maker’s mark
€500-800

62
Paliteiro “Ramos de videira”
Em prata portuguesa 
Marca de ensaiador do Porto (1877-1881) 
Marca de ourives de José Joaquim Lopes 
(1870-1886) (M. A. - P78 e P438) 
Alt.: 17 cm 
153 g

A 19th century Portuguese silver toothpick 
holder, chiseled as vines 
Porto assay mark (1877-1881) and José 
Joaquim Lopes (1870-1886) maker’s mark
€200-300

63
Paliteiro “Menina com arco” 
Em prata portuguesa, Séc.XIX  
Marca de ensaiador do Porto e 
marca de ourives AR 
Alt.: 14,5 cm 
127 g

A 19th century Portuguese silver 
toothpick holder 
Porto assay mark and AR maker’s 
mark
€400-600

64
Paliteiro “Golfinhos”
Em prata portuguesa 
Marca de ensaiador de Guimarães 
Marca de ourives IC 
Segunda metade Séc.XIX
(M. A. - G14 e G43) 
Alt.: 18,5 cm 
224 g

A 19th century Portuguese silver toothpick 
holder chiseled as dolphins 
Guimarães assay mark (2nd half of the 
19th century) and IC maker’s mark
€300-400

65
Paliteiro Carneiro
Em prata portuguesa 
Marca de ensaiador do Porto (1812-1831) 
e marca de ourives António Moreira Rocha 
(1784-1812) (M.A.- P-26 e P-154) 
Comp.: 9 cm 
151 g

A 19th century Portuguese silver
toothpick holder 
Porto assay mark (1812-1831) and António 
Moreira Rocha (1784-1812) maker’s mark
€800-1.200

66
Paliteiro “Ceifeira” 
Em prata portuguesa 
Marca de ensaiador do Porto e marca 
de ourives de Joaquim António Martins 
(1870-1886) (M.A. – P378)
Alt.: 13 cm
143 g

A 19th century Portuguese silver 
toothpick holder
Porto assay mark and Joaquim A. 
Martins (1870-1886) maker’s mark
€400-600

67
Paliteiro Cão 
Em prata portuguesa
Marca de ensaiador de Lisboa (1843-1870)
Marca de ourives Antóniogomes da Silva (1810-1843) 
(M.A.- L-41 e L-85)
Comp.: 11 cm
146 g

A 19th century Portuguese silver toothpick holder
Lisboa assay mark (1843-1870) and Antóniogomes 
da Silva (1810-1843) maker’s mark
€400-600

68
Paliteiro “Palmeira”
Em prata portuguesa 
Marca da cidade de Guimarães (1834), 
marca de ourives ilegível (M. A. - G11) 
Alt.: 20 cm 
216 g

A 19th century Portuguese silver toothpick 
holder chiseled a palm tree 
Guimarães assay mark (1834) and faded 
maker’s mark
€250-350
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69
Par de candelabros de três lumes
Fuste com figuras de vulto perfeito 
a segurar cornucópias 
Marca de ensaiador do Porto (1861-1867) 
Marca de ourives de Abel Augusto de Lemos 
(1853-1881) (M. A. - P50 e P97) 
Alt.: 49,5 cm 
3762 g

A pair of 19th century Portuguese silver 
candelabra 
Chiseled as figures holding cornucopias 
Porto assay mark (1861-1867) and Abel 
Augusto de Lemos (1853-1881) maker’s mark
€6.000-9.000
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70
Floreira/centro de mesa oval
Em prata portuguesa 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
Marca de ourives de Joaquim Rodrigues 
Gonçalves (1920) (Vidal - 73 e 2351) 
Restauros 
30x68x42 cm 
2736 g (floreira)

A Portuguese silver centerpiece 
Porto assay mark (1887-1937) and 
Joaquim Rodrigues Gonçalves (1920) 
maker’s mark Restorations
€6.000-9.000
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71
Relógio de mesa estilo Luís XV
Em tartaruga 
Com aplicações em bronze dourado 
e mostrador em esmalte com números 
romanos 
53x27 cm

A mantel clock in the Louis XV manner. 
Tortoiseshell veneered with gilt bronze 
mounts.

€1.500-2.000

72
Par de jarrões
Em porcelana europeia do Séc.XVIII/XIX 
Com vidrado azul de cobalto e montures 
em bronze dourado 
Alt.: 73,5 cm

A pair of late 18th, early 19th century 
ormolu mounted cobalt blue european 
porcelain vases

€1.500-2.000
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73
Miniatura sobre marfim
Com vidro e aro em ouro  
Em moldura de suspender em madeira 
escurecida 
Inscrição no verso e no interior “José 
d´Almeida e Vasconcelos, 1809 – Filho do 
1º Conde de Lapa” 
Diam.: 7 cm (marfim)

An early 19th century miniature portrait 
Oil on ivory 
Framed with gold poor alloy in an 
ebonized wood frame 
Inscriptions identifying the gentleman 
portrayed: José d’Almeida Vasconcelos, 
1809 - son of the 1st earl of Lapa
€180-220

74
Boleira em cristal lapidado
Europa, Séc.XX 
Diam.:  34 cm 
Alt.:  37 cm

A cut glass stand with cover
€600-800

75
Caixa de rapé
Trabalho europeu  
Em esmalte branco decorado com 
instrumentos musicais e cenas do 
quotidiano chinês, a ouro, verde e azul 
Aro em prata encastrado 
(defeitos no esmalte) 
7x6x3 cm

A european snuff box. Enamel decorated 
with musical instruments and Chinese 
quotidian scenes, geen and blue gold. 
Silver inlaid fillet. Defects to the enamel.
€400-600

76
Violinista
Escultura em porcelana branca  
Marcada na base 
Trabalho francês do Séc.XIX 
Alt.:  22 cm

A 19th century French porcelain 
sculpture of a violinist
€200-300

77
Soldado
Escultura em porcelana branca 
Trabalho francês do Séc.XIX 
Alt.:  28 cm

A 19th century French porcelain 
sculpture of a soldier
€150-200
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78
Par de fruteiros Estilo Império
Em porcelana e biscuit 
Trabalho Europeu  
28 cm

A pair of european porcelain fruit baskets, 
partly unglazed (biscuit).
€600 - 800

80
Vaso
Em porcelana europeia com marca 
Sèvres do Séc.XVIII 
Decorado com flores e grinaldas sobre 
fundo verde, reservas e frisos relevados a 
dourado e montures em bronze dourado 
Trabalho do Séc.XIX 
Alt: 45 cm

A 19th century ormolu mounted European 
porcelain vase 
Floral decoration on geen gound 
18th century Sèvres mark
€800-1.200

79
Centro de mesa Napoleão III
Em bronze dourado e patinado 
representando putis segurando 
canastra, sobre base decorada 
com flores e grinaldas 
(Bronzes reavivados 
posteriormente) 
37x55cm

A Napoleon III gilt and patinated 
bronze centerpiece 
Cast as putti holding flowers and 
a basket above floral base 
Regilt

€1.500-2.300
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81
Par de castiçais de seis lumes
Estilo Restauração 
Em bronze dourado 
Trabalho do Séc.XIX 
Alt.: 73 cm

A pair of 19th century gilt bronze six-light 
candelabra in the restoration manner

€3.000-4.000

82
Urna com tampa
Em porcelana de Sèvres 
Decoração a azul e dourado 
com reservas policromadas 
Cenas mitológicas, pegas e 
aplicações em bronze dourado 
França 
Séc.XIX(2.ª metade) 
Pinturas assinadas A. Cottiret 
Alt.: 88 cm 
 
Nota: Marca especial do 
Chateau des Tuileries.

A Sèvres porcelain ormolu-
mounted urn, 2nd half of the 
19th century. Cobalt blue and 
gold decoration with polychrome 
medallions. Medallions signed A. 
Cottiret. NOTE: Special mark for 
the Chateau des Tuilleries.

€2.000-3.000
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83
Relógio de parede Napoleão III
Em madeira escurecida e aplicações 
em madrepérola 
Mostrador em mármore branco com 
numeração romana a azul 
(defeitos) 
64x50 cm 

A Napoleon III wall clock 
Ebonized wood with mother of pearl 
decoration 
White marble dial 
Defects

€300-400

84
Escultura equestre 
Em bronze patinado 
Com base em pedra mármore 
Assinada com monogama e numerada 
54/775 
45x35 cm

A bronze sculpture depicting equestrian 
scene, on marble base 
Signed with monogam and numbered 
54/775

€300-500

85
Relógio de mesa Luís XVI
Em bronze dourado e mostrador em 
esmalte 
Base em pedra mármore branca 
Trabalho francês do Séc.XVIII 
33X17cm

A Louis XVI mantel clock. White marble 
and ormolu. france, 18th century.

€1.800-2.200
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86
Pequeno armário
Em madeira exótica  
Com portas almofadadas 
Interior com gavetas e divisórias 
Índia, séc. XVIII/ XIX 
46x26x73 cm

A small cabinet in exotic indian wood

€300-500

87
Caixa Espanhola do Séc.XVI/XVII
Em nogueira entalhada 
Com ferragens em ferro forjado 
(pequenos defeitos) 
48x48x13 cm

A late 16th, early 17th century carved 
walnut box, iron mounts 
Minor defects

€1.000-1.500

88
Escultura em terracota do Séc.XIX
Grupo escultórico composto por três 
figuras e um animal  
Trabalho francês  
Assinada Cisterne 
(Pequenos defeitos)  
Alt.: 35 cm  
Diam.: 23 cm

A 19th century french terracottagoup 
sculpture 
Signed Cisterne 
Minor defects

€1.000-1.200
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90
Santo André
Escultura em madeira policromada 
Trabalho português do Séc.XVII 
(faltas na policromia) 
Alt.: 89 cm

A 17th century Portuguese carved and 
painted wood sculpture of Saint Andrew. 
Losses to the polychromy.

€2.000-3.000

89
Menino Jesus
Escultura em madeira policromada 
Trabalho espanhol de Séc.XVII 
(Policromia posterior, com vestígios da 
policromia original e douramentos) 
Base em talha dourada 
Alt.: 82 cm

A 17th century Spanish sculpture of Child 
Jesus 
Polychrome wood 
Repainted 
Carved and gilt wood
€3.000-4.000
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91
Cristo crucificado
Em madeira policromada 
Cruz e peanha decorada a ouro fino 
(defeitos) 
Alt.: 90 cm

A carved, gilt and painted wood 
sculpture of Christ 
Defects
€500-600

92
Santa
Escultura do Séc. XVIII 
Em madeira dourada e policromada 
Menino Jesus em marfim adaptado 
posteriormente 
Alt.: 33 cm

An 18th century carved, painted and gilt 
wood sculpture of a Saint. Later carved 
ivory Child Jesus.
€1.000-1.500
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93
Santo
Em alabastro policromado do Séc. XVI/
XVII 
Trabalho colonial de influencia espanhola 
Falhas no manto e desgastes na 
policromia 
Alt.: 28 cm

A 17th century spanish alabaster 
sculpture of a Saint
€1.200-1.800

94
Duas esculturas de jardim 
Em mármore branco 
Representando figuras masculinas 
(apresentam desgaste devido à erosão) 
Alt.: 110 cm

A pair of white marble garden sculptures 
representing allegorical figures 
Some wear due to natural erosion
€10.000 -12.000
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95
Menino Jesus sentado
Escultura em madeira policromada, 
cadeirão em madeira dourada a ouro 
fino assento e costas em veludo bordeaux 
Trabalho português do Séc. XVII 
25cm (menino) 
18x11x37 cm

A 17th century carved and painted 
wood sculpture of Child Jesus sitting 
on a carved and gilt armchair with silk 
upholstery
€2.000-3.000

96
Natividade
Escultura policromada de baixo relevo 
Trabalho indo-português do Séc. XVII 
92x59 cm

An 18th century Indo-Portuguese 
sculpture of the Nativity

€3.500-4.000
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97
Placa relevada
Em alabastro de Malines do Séc.XVI 
representando cena do Novo Testamento 
Com restos de policromia e douramento 
Moldura em madeira entalhada com restos 
de douramento 
(faltas e defeitos, placa com fixações) 
22,5x20cm

A 16th century Malines carved alabaster 
plaque depicting scene of the New Testament 
Traces of polychromy and gilding 
Carved wood frame (traces of gilding) 
Losses and other defects
€1.800-2.500

98
Caixa contador Indo-Portuguesa do Séc.XVII
Em teca e sissó embutidos em marfim  
Com tampo de rebater 
Interior com oito gavetas simulando nove 
Decoração de arabescos e padrões geométricos 
Interior do tampo com decoração floral emoldurada 
42x31x27cm

A 17th century Indo-Portuguese teak and sissoo travel cabinet 
Ivory inlaid decoration 
The fall-front opens to reveal eight windows simulating nine

€8.000-12.000
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99
Caixa de toucador Anglo-Indiana
Em teca entalhada com motivos 
vegetalistas e zoomórficos 
Decorada com frisos embutidos em 
marfim e ébano, pegas e pés em 
forma de garra em prata 
Interior com vários compartimentos 
32x23,5x12 cm

An Anglo-Indian silver mounted 
carved teak powder-room cabinet 
Carved decoration depicting floral 
motifs 
Ivory and ebony inlaid friezes 
Silver feet and handles
€1.000-1.500

100
Terço
Com contas em madeira 
Cruz da Terra Santa em madeira de 
oliveira, com aplicações em madrepérola 
Trabalho do Séc.XVIII/XIX

A late 18th, early 19th century wood 
rosary, cross with mother of pearl inlaid 
decoration.
€200-300

101
Missal
“Livro da Missa e de confissão”
Com capa em marfim
Trabalho português do Séc. XIX
9x3x12 cm

A 19th century missal with ivory binding
€200-300
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102
Nossa Senhora do Leite
Placa em marfim Indo-Portuguesa do Séc.XVI/XVII 
12,5x12 cm

Nota: Nossa Senhora e menino estão resguardados por 
cortinas ligeiramente drapeadas, enquadramento muito 
usual na Europa renascentista. 
Bibliogafia: Placa semelhante integrou a exposição
“A expansão Portuguesa e a Arte do Marfim”, na 
Fundação Calouste Gulbenkian em 1991.

A late 16th, early 17th century Indo-Portuguese carved 
ivory plaque, depicting Our Lady of the Milk
Note: Figures framed by draped curtains. Bibliogaphy: 
Similar piece exhibited: “A Expansão Portuguesa e a Arte 
do Marfim”, Gulbenkian Foundation, 1991.
€20.000-30.000
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103
Par de Anjos Barrocos
Esculturas em madeira de castanho 
Com bases ricamente decoradas com 
motivos vegetalistas e concheados 
Trabalho português da primeira metade do 
Séc.XVIII 
Pequenos defeitos e restauros 
Alt.: 199 cm

A pair of 18th century (1st half) carved 
chestnut baroque sculptures of angels 
Bases carved with profuse floral decoration 
Minor defects and restorations 
Portugal

€18.000-20.000
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104
Caixa escritório Indo-Portuguesa
“Golfo de Bengala”
Com influência chinesa do Séc.XVI 
Em madeira exótica entalhada com restos de laca e douramento 
Decoração em talha com motivos vegetalistas em todas as faces 
Gaveta com compartimento para utensílios de escrita 
Interior com parte do douramento original  
Fecharia e puxadores originais 
(faltas e defeitos) 
46x35x16cm 
Bibliogafia: 
Mobiliário português Lello e Irmão-Editores,  Volume II, Porto, 1990. 
Pereira, João Castel-Branco “The world of Lacquer” - Fundação Caloustegulbenkian, Lisboa, 2001. 
Pereira, João Castel Branco, “The world of lacquer : 2000 years of history”, Fundação Caloust Gulbenkian, 
Lisboa 2001.

A 16th century Indo-Portuguese (Bay of Bengal with Chinese influence) travelling cabinet 
Carved exotic wood with floral motifs and traces of polychromy andgilding 
Drawer fitted for writing instruments 
Polychrome andgilt interior (severe wear) 
Original mounts 
Bibliogaphy:  
“Mobiliário Português”, Lello e Irmão Editores, Porto 1990, Volume II 
PEREIRA, João Castelo-Branco - “The World of Lacquer”, FCGulbenkian, Lisboa, 2001

€15.000-20.000
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105
Caixa escritório Anglo-Indiana
Em sissó entalhado, representando motivos vegetalistas 
Interior decorado com embutidos em marfim e tampos 
forrados com pele verde (verde) 
(Pequenos defeitos e restauros) 
42x25x15 cm

An Anglo-Indian carved sissoo travel cabinet 
Carved decoration depicting floral motifs 
Interior with ivory inlaid decoration and later leather lined 
Minor defects, restorations

€2.800-3.000

106
Caixa Contador
Trabalho indo-português do Séc.XVII/XVIII 
Em madeira facheada a pau-santo, com 
marchetaria em marfim e marfim tingido 
representando motivos vegetalistas. 
Com cantos trabalhados em metal dourado 
(faltas e defeitos no trabalho de marchtaria; 
interiores refeitos) 
47x37x36 cm

A late 17th, early 18th century Indo-Portuguese 
travelling cabinet. Rosewood veneered with ivory 
marquetry. Gilt metal mounts. Losses and defects 
to the marquetry. Remade interior.
€5.000-8.000
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107
Cachimbo “marinheiro”
Em espuma-do-mar
Com caixa original
Trabalho europeu do Séc. XIX
(várias falhas e restauros; falta boquilha; 
defeitos na caixa)
7cm

A late 17th, early 18th century Mogol 
mother of pearl powder flask 
Inlaid decoration with brass mounts 
Mogol India 
17th/18th century
€50 - 70

108
Cachimbo “criança”
Em espuma-do-mar
Com caixa original
Trabalho europeu do Séc. XIX
(falta boquilha; defeitos na caixa)
6,5cm

“Child” sea foam pipe
With original box
19th century European work
(mouthpiece missing; box with defects)
€40 - 60

109
Cachimbo “cabeça de velho”
Em espuma-do-mar
Representando cabeça de velho 
e figura feminina
Com caixa original
Trabalho europeu do Séc. XIX
17 cm

“Old man head” sea foam pipe
Representing old man head and 
female figure
With original box
19th century European work
€80 - 120

110
Polvorinho, concha
Em marchetaria e aplicações de placas 
de madrepérola com pinos metálicos 
Ferragens em metal amarelo 
Índia Mogol, Séc.XVII/XVIII 
13x10 cm

A late 17th, early 18th century Mogol 
mother of pearl powder flask 
Inlaid decoration with brass mounts 
Mogol India 
17th/18th century
€5.000-8.000
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111
Espadim de corte português
“Quitó”, Reinado D. Maria
com guarda em prata e punho em 
ébano e prata
Comp.: 75,5 cm

An 18th century Portuguese ebony and 
silver mounted small sword
€300-400

112
Espadim de corte português
“Quitó”, Reinado D. Maria
com guarda em prata e punho em marfim 
e prata
Comp.: 75,5 cm

An 18th century Portuguese ivory and 
silver mounted small sword
€300-400

113
Espadim de corte francês Napoleão III
Com lâmina recta de secção triâgular e 
gruarda em bronze dourado
Com decoração vegetalista e punho com 
o mesmo tipo de decoração e aplicações 
em madre-pérola
Comp.:97 cm

A Napoleon III small sword with triangular 
shaped blade and gilted bronze guard. 
Wooden fiest covered whith mother of 
pearl and gilted bronze reinforcements 
€400-600

114
Polvorinho
Em marfim trabalhado 
Representando São Jorge com o dragão 
Bocal com cabeça de animal mitológico 
Índia Mogol, Séc.XVII/XVIII 
17x8 cm

A late 17th, early 18th century Mogol 
carved ivory powder flask 
Decoration depicting Saint George and 
the Dragon 
Spout depicting mythological animal 
Mogol India 
17th/18th century
€8.500-12.500
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115
Arqueta indiana
De formato trapezoidal 
Em teca entalhada, decorada 
com motivos geométricos e 
ferragens em ferro forjado 
Trabalho do Séc.XVIII/XIX 
48x26x36 cm

A late 18th, early 19th century 
carved teak small chest 
India 
Iron mounts
€600-800

116
Caixa Anglo-Indiana
Totalmente revestida a placas de marfim 
esgafitado, representando na tampa 
casa colonial com arvoredo, rodeado por 
desenho com motivos florais estilizados 
Em toda a volta é decorada com cerca, 
torreões e desenho floral 
31,5x24x9 cm

An Anglo-Indian ivory box 
Engaved decoration depicting colonial 
house and floral motifs
€2.500-3.000

117
Bengala
Em madeira entalhada simulando 
vértebras e punho em marfim com 
representação de “vanitas” 
Trabalho alemão do Séc.XIX 
Alt.: 91 cm

A 19th century German carved wood 
and ivory cane 
The carved wood body representing 
vertebrae under carved ivory handle 
depicting “vanitas”

€1.800-2.000
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118
Mísula
Em madeira entalhada pintada e dourada 
57x36x57 cm

A large carved and painted wood  bracket
€80-120

119
Par de mísulas
Em madeira entalhada, dourada e marmoreada 
(pequenos defeitos) 
30x37 cm

A pair of carved marbled and gilt wood brackets 
Minor defects
€350-400

120
Par de grandes mísulas
Em madeira entalhada pintada 
e dourada 
57x36x57 cm

A pair of large carved and 
painted wood  brackets
€200-300

121
Par de talhas 
Em madeira pintada 
e dourada, simulando 
drapeado 
(pequenos defeitos) 
Alt. aprox.: 157cm

A pair of carved, 
painted and gilt wood
panel fragments

€350-450

122
Par de talhas 
Em madeira pintada 
e dourada, simulando 
drapeado 
(pequenos defeitos) 
Alt. aprox.: 157cm

A pair of carved, 
painted and gilt wood 
panel fragments

€350-450
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123
Placa de altar
Em madeira entalhada e dourada 
(pequenos defeitos) 
89x19 cm

A carved and gilt wood altar fragment

€180-200

124
Placa de altar
Em madeira entalhada e dourada 
66x28 cm

A carved and gilt wood altar fragment

€200-250

125
Cesto com flores
Em madeira entalhada 
Com vestígios de douramento 
(pequenas falhas e defeitos) 
30x15 cm

A carved wood basket with flowers, 
traces of gilding 
Minor losses and defects

€300-400

126
grande mísula
Em madeira entalhada e 
dourada a ouro fino 
(faltas e defeitos) 
25x50 cm

A large carved and gilt 
bracket Losses and defects

€400-600

127
Cimalha de nicho
Em madeira entalhada 
Com vestígios de douramento 
(pequenas falhas e defeitos) 
56x22 cm

A carved wood pediment, traces of gilding 
Minor losses and defects

€250-350
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128
Tapete oriental (Irão)
Em lã e algodão 
De desenho geométrico e floral em tons 
bordeaux, azul e verde com medalhão ao 
centro 
374x298 cm

An Iranian wool and cotton carpet 
Geometric and floral decoration in shades 
of red and geen

€2.500-3.500

129
Tapete oriental
Em lã e algodão 
De desenho geométrico em tons salmão, 
castanho e azul turquesa 
211x140 cm

An oriental wool and cotton carpet 
Geometric decoration in shades of pink, 
brown and turquoise

€800-1.200

130
Tapete Tabriz
Em lã e algodão de desenho floral  
Com medalhão ao centro, em tons azuis, 
rosa e bege 
455 x 350 cm

A wool and cotton Tabriz carpet floral 
decoration in shades of blue, pink and 
beige

€2.500-3.500

131
Tapete oriental (Irão)
Em seda e algodão 
Desenho floral em tons de azul turquesa e 
preto com medalhão central 
310x202 cm

An Iranian silk and cotton carpet floral 
decoration in shades of blue, turquoise and 
black

€2.500-3.500

128

130

129

131
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132
Conjunto de oito cadeiras estilo D. José
Em pau-santo entalhado 
Espaldares altos com tabela central e 
assentos em couro lavrado 
Decoração entalhada com motivos 
rocaille, volutas e enrolamentos 
Trabalho brasileiro do Séc. XX

A set of eight carved rosewood chairs in the 
D. José (1750-1777) manner 
High backs and engaved leather seats 
Rocaille carved decoration 
Brazil 
20th century

€4.800-6.000
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133
Mesa holandesa para jogo de Gamão
Com profuso trabalho de marchetaria em diversas madeiras 
Decoração central de flores e frisos com aplicações em 
marfim, pernas torneadas 
Face de gamão em madeira de diversas cores, pedras em 
marfim e marfim tingido 
Tampo interior da mesa adaptado posteriormente com 
aplicação de pele vermelha 
109x68x77 cm

An unusual Dutch backgammon table 
Profuse marquetry and ivory inlaid decoration 
Carved spiral legs 
The top opens to reveal an interior with backgammon board; 
the back of the top latter adapted with engaved and gilt 
leather lining 
With ivory backgammon pieces

€8.000-12.000
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134
Cómoda D. Maria
Em mogno com filetes em espinheiro 
Três gavetões e três gavetinhas 
136x65x110 cm

A D. Maria (1777-1816) mahogany 
commode 
Thornbush inlaids 
Three short and three long drawers

€800-1.200

135
Armário louceiro estilo D. Maria

Em mogno 
De dois corpos em alçado de vidrinhos 

141x45x210 cm

A D. Maria (1777-1816) mahogany two-
piece cupboard 

Glazed doors

€800-1.200
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136
Mesa de sala de jantar 
estilo inglês
Em mogno  
Com duas tábuas 
191x90x76 cm (aberta)

A mahogany extensible 
table in the English manner 
Two boards for extension

€400-600

138
Cómoda papeleira 
Guilherme IV
Com alçado, facheada a 
pau-santo 
Cimalha ligeiramente 
saliente e recortada 
Corpo superior com duas 
portas e prateleiras no 
interior; corpo inferior com 
tampo de rebater, duas 
gavetas e dois gavetões 
Tampo da secretária forrado 
a pele verde 
130x62x250 cm

A 19th century English 
rosewood veneered bureau 
with bookcase, in the William 
IV manner Waved pediment, 
upper body with two doors; 
two short and two long 
drawers 
Leather lined writing surface

€1.800-2.200

137
Pequena mesa de trabalho George III
Em mogno, com duas gavetinhas 
(pequenos defeitos) 
46x46,5x74 cm

A small George III mahogany bureau 
Minor defects

€300-400
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139
Breakfast-table
Victoriana, em mogno 
De tampo retangular basculante e pé em 
forma de coluna central 
123x95x73cm

A victorian mahogany breakfast-table with 
rectangular tilt-top

€1.000-1.500

140
Mesa de sala de jantar
Victoriana 
Em mogno, com pés entalhados e tampo 
com embutidos em pau-santo e espinheiro 
168x126x76 cm

A Victorian style mahogany dinner table 
Rosewood and thornbush inlaid top above 
carved feet

€1.500-2.000

141
Arca portuguesa do Séc.XVII

Em vinhático  
Com guarnições em pau-santo 

Base com duas gavetas, ferragens e 
aplicações em ferro 

Pés de bolachas (faltas) 
160x72x68 cm

A 17th century Portuguese rosewood 
mounted Brazilian mahogany chest 
Base with two drawers, iron mounts 

Losses

€1.800-2.200 
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142
Conjunto de seis cadeiras estilo D. José
Em pau-santo 
Com costas vazadas, cachaços e pernas 
entalhadas 
Assentos estofados a seda adamascada

A set of six carved rosewood chairs in the D. 
José (1750-1777) manner 
Pierced backs, carved rails and legs 
Silk upholstery

€3.000-5.000
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143
Conjunto de seis cadeiras Pombalinas
Em murta 
Com costas vazadas e assentos em 
palhinha

A set of six D. José (1750-1777) carved 
myrtlewood chairs 
Pierced backs, canned seats

€3.000-5.000

144
Mesa de sala de jantar estilo inglês
Em mogno  
Com dois pés terminando em rodízios 
367x90x76cm

A mahogany dinner table in the English manner

€800-1.000

145
Par de cadeiras D. José do 
Séc. XVIII
Em pau-santo com trabalho 
de talha 
Assentos estofados a seda 
adamascada

A pair of D. José (1750-1777) 
rosewood chairs 
Carved rosewood with silk 
upholstered seats

€1.500-2.500
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146
Credência estilo Luís XV
Em madeira entalhada e dourada 
Tampo em pedra mármore 
118x52x90 cm

A carved and gilt credenza in the Louis XV 
manner. Marble top.

€1.200-1.800

147
Grande espelho de parede

Dourado a ouro fino 
Colunas laterais com capitais e busto ao 

centro 
245x190 cm

A large gilt mirror

€2.800-3.200
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148
Mesa Indo-Portuguesa Séc.XVII
Em sissó, ébano, teca e embutidos em marfim 
Com duas gavetas pequenas, tampo saliente dos lados 
e pernas e travessas torneadas em espiral dupla 
78x51,5x74 cm

A 17th century Indo-Portuguese sissoo, ebony and teak 
table, ivory inlaid decoration 
Double spiral legs, two short drawers under the top

€50.000-60.000
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149
Par de credências 
Neoclássicas
Em madeira pintada e 
dourada 
Decoradas com flores e 
grinaldas 
Alçados com espelhos 
encimadas por pinturas 
a óleo sobre madeira 
representando marinhas 
com figuras 
(restauros; uma das 
consolas rebaixada 
posteriormente) 
150x42x245cm 
150x42x237cm

A pair of neoclassic pier 
tables and glasses 
Carved, painted and gilt 
wood depicting flowers and 
garlands 
The glasses under oil on 
canvas paintings depicting 
seascapes; one later 
shortened 
Restorations

€4.000-5.000
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150
Conjunto de seis cadeiras D. Maria
Em pau-santo 
Com costas vazadas e assentos em couro 
Com pregaria em latão 
(Assentos posteriores)

A set of six D. Maria (1777-1816) carved rosewood 
chairs, pierced backs 
Engaved leather seats 
The seats of later date

€4.000-6.000

151
Contador indo-português do Séc.XVII
Em teca, sissó e ébano 
Com doze gavetas simulando 16 
Tampo, ilhargas e frentes das gavetas com decoração embutida 
Puxadores de pingente em latão (posteriores) 
Assente sobre base com duas gavetas  
(Faltas e defeitos) 
90x43x107 cm

A 17th century Indo-Portuguese teak, sissoo and ebony travel 
cabinet 
Twelve drawers simulating sixteen 
Inlaid decoration, brass mounts 
Above base with two drawers 
Losses and defects

€10.000-15.000
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152
Par de cómodas D. José do Séc.XVIII 
Em pau-santo entalhado  
Com três gavetinhas e gavetão 
Tampos ondulados e saiais recortados e salientes 
Pernas curvas com elementos vegetalistas terminando em pés de garra e bola  
113x53x82 cm

A pair of D. José (1750-1777) carved rosewood commodes 
The serpentine-fronted tops above three short and one long drawer 
Waved apron, cabriole legs above ball and claw feet

€40.000-60.000
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153
Tapeçaria Flamenga “História de Ceres”

Séc. XVI 
A peça que agora se oferece ao mercado é um exemplar da melhor 
produção de tapeçarias da “Idade de Ouro” de Bruxelas – aquele que 
foi o mais importante e sofisticado centro de tecelagem da Europa.

A afirmação de Bruxelas como principal centro de produção têxtil de 
excelência na Europa aconteceu nos finais do século XV tendo atingido 
o seu auge na chamada “Idade de Ouro” que pode ser enquadrada 
entre 1510 e o início da “Guerra dos Indigentes” (1568), ou seja durante 
os governos de Margarida de Áustria e Maria da Hungria.

A cena mitológica desta tapeçaria representa a lenda em que Pluto 
é atingido por uma seta do Cupido antes de sair pelo Vulcão Etna e 
se apaixonar por Proserpina, filha de Ceres (deusa da agricultura e 
da Terra), que estava na Fonte de Aretusa, Sicília, a colher flores com 
algumas ninfas. 

Pluto e Proserpina casaram em Hades, o Submundo greco-romano 
do qual ele era regente. Ceres procurou a sua filha por toda a Terra e 
quando em desespero, encontra apenas um cinto feito de lágrimas de 
ninfa, lança uma maldição sobre a Sicília fazendo parar o crescimento 
das frutas e vegetais bem como a criar desertos a cada passo que 
dava. 

Júpiter preocupado envia Mercúrio para pedir a Pluto para libertar 
Proserpina. Pluto acede ao pedido mas como Proserpina havia comido 
seis (ou quatro, em algumas variantes da lenda) sementes de romã 
(comida dos mortos) teria de passar para sempre no Hades seis (ou 
quatro) meses por ano.

Assim ficam explicadas as Estações do Ano: os meses de Primavera e 
Verão, quando Ceres está com a sua filha e faz florescer a Natureza. O 
Outono em que a despedida está perto e a Natureza começa a perder 
o fulgor e por fim, o Inverno quando a Natureza parece adormecida e a 
terra se torna árida.

Proveniente de uma das mais importantes e talvez a mais célebre 
colecção particular em Portugal - a colecção Palmela - esta tapeçaria 
fez parte de um conjunto mais alargado do qual temos conhecimento 
de mais três panos com temas mitológicos, que se encontravam 
parcialmente reunidos no século XIX. 

D. Pedro de Sousa e Holstein (1781-1850), 1º Duque de Palmela, foi uma 
das mais destacadas figuras do primeiro liberalismo em Portugal. A sua 
promissora carreira diplomática, iniciada sob a protecção de D. João 
VI ainda como Príncipe Regente, deu lugar a uma brilhante actuação 

política, financeira e diplomática durante os conturbados anos que se 
seguiram à fuga da família real para o Brasil e a definitiva vitória dos 
liberais e aclamação de D. Pedro IV (1834). 

A fortuna e influência de D. Pedro multiplicaram-se durante estes anos 
bem como nos primeiros anos do reinado de D. Maria II o que levou a 
que a sua casa se tornasse - senão a mais poderosa do reino - uma das 
primeiras da corte durante todo o séc. XIX.

Este lugar priveligiado na corte e na sociedade permitiu, pelo casamento 
dos seus oito filhos e seus netos, ligações a quase todas as mais 
importantes famílias do reino o que por seu lado permitiu ainda a reunião 
de algumas importantes colecções de arte sob o apelido Holstein, sendo 
o caso mais célebre o casamento de D. Domingos, 2º Duque de Palmela, 
com a herdeira única do 1º Conde da Póvoa, magnata de excepcional 
fortuna e importante coleccionador, contemporâneo do 1º Duque de 
Palmela 

Com todos os meios à sua disposição D. Pedro conseguiu dar 
continuidade - em escala inédita – a uma tradição de coleccionadores 
de arte que a família de D. Pedro tinha tentado manter desde a segunda 
metade do séc. XVII; quando D. Luís de Sousa (1637-1690), no regresso 
como embaixador junto da Cúria Pontífica de Roma, trouxe uma 
importante colecção de obras de arte e relíquias.

352x163 cm

The Ceres Tapestry, Brussels, 16th century

The tapestry now offered for sale is a masterpiece of the Brussels tapestry 
production in the “Golden Age” years. Brussels achieved almost a 
legendary position in the textile production by the late 15th century and 
the peak of quality and sophistication is commonly dated between 1510 
and 1568.

Depicting the mythological story of Ceres this tapestry bears one of the 
most important provenances in Portugal, the Palmela collection. 

Started in the second half of the 17th century with D. Luís de Sousa (1637-
1690) the Palmela collection reached worldwide reputation with D. Pedro 
de Sousa e Holstein, 1st Duke of Palmela. Extremely wealthy and powerful 
D. Pedro managed to assemble an impressive group of masterpieces in 
several areas such as silver, painting, sculpture, furniture and textiles, among 
many others.

€50.000-80.000
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154
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” 
20 cm 
567 g

A 19th century Portuguese silver romantic 
sugar bowl 
Guilloché decoration 
Porto assay mark (1881-1886) and José 
Rodrigues Teixeira (1877-1886) maker’s mark 
Twice remarked with “Cabeça de Velho”
€350-450

156
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.: 21 cm 
360 g

A 19th century Portuguese silver gallery salver. Engaved 
decoration, raised on three feet. Porto 

assay mark (1870-1877) and Companhia Aurífica (1870-1881) 
maker’s mark. 
Diam.: 21cm 

360g 
€300-400

157
Salva de grandes dimensões estilo D. João V
Em prata portuguesa
Fundo gravado
contraste Águia do Porto (1938-1984) (Vidal - 49)
Diam.: 52 cm
2149  g

A large Portuguese silver  salver
Porto assay mark (1938-1984)
€1.500-2.000

155
Serviço de chá e de café
Em prata portuguesa estilo D. João V 
Composto por bule, cafeteira, açucareiro e leiteira 
Contraste Águia do Porto (1887-1937)  (Vidal - 49) 
Alt.: 34 cm (cafeteira) 
3582 g 

A Portuguese silver coffee and tea set in the baroque manner 
Comprising: tea-pot, coffee-pot, milk jug and sugar bowl 
Porto assay mark (1887-1937)
€2.500-3.500
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158
Terrina redonda
Em prata portuguesa 
Decoração espiralada egravada 
Contraste Águia do Porto (1887-1937)
(Vidal-49) 
Alt.: 28 cm 
1991 g

A Portuguese silver tureen 
Spiral flutted and engaved decoration 
Porto assay mark (1887-1937)
€1.400-1.600

159
Parte de faqueiro 
Em prata portuguesa 
Composto por 6 talheres de servir e 3 talheres em metal, 15 colheres de sopa, 15 facas e garfos de carne; 16 facas e 
14garfos de peixe; 12 colheres, 14 garfos e facas de sobremesa, 21 garfos de bolo, 20 colheres de chá e 21 colheres de café 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) (Vidal - 49) 
Em conjunto com 13 colheres de sopa e 10 colheres de chá de modelo diferente 
Séc.XIX 
11587 g

A Portuguese silver table service of flatware 
Comprising: 6 servers, 15 soup spoons, 15 table forks and knives, 16 fish knives and 14 fish forks, 12 dessert spoons and 14 
dessert forks and knives, 21 cake forks, 20 tea spoons and 21 coffee spoons 
Porto assay mark (1887-1937)  
Together with 13 silver soup spoons, 10 silver tea spoons and 3 metal servers of different shape 
19th century

€4.000-6.000

160
Par de candelabros de cinco lumes
Em prata portuguesa 
Decoração estilo D.João V 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) 
(Vidal-49) 
(Amolgadela) 
Alt.: 43 cm 
4418 g

A pair of Portuguese silver five-light 
candelabra in the baroque manner 
Porto assay mark (1887-1937) 
Bruise
€3.000-4.000
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161
Cesto redondo para pão 
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 49) 
24x22,5 cm 
715 g

A Portuguese silver basket 
Porto assay mark (1887-1937)

€460-550

162
Canastra
Em fio de prata e prata 
Séc.XX 
Pequenas faltas e defeitos 
13x32x22 cm 
404 g

A silver and silver wire basket 
Minor losses and defects

€290-350

163
Salva de suspensão
Decoração estilo D. João V  
Contraste do Porto (pós-1985) 
Diam.: 42,5 cm 
1180 g

A Portuguese silver salver in the 
baroque manner  
Porto assay mark (after 1985)
€600-900

164
Salva de suspensão 
Em prata portuguesa 
Decoração “Cachos de uvas” 
Séc.XX 
Aparamente sem marcas 
Diam.: 39 cm 
668 g

A portuguse silver salver 
20th century 
Unmarke
€460-520
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165
Par de castiçais românticos

Em prata portuguesa 
Marca de ensaiador do Porto (1877-1881) 

Marca de ourives de José Martins dos 
Santos (1877-1881) (M. A. - P81 e P405) 

Alt.: 24,5 cm 
731g

A pair of 19th century Portuguese silver 
romantic candlesticks 

Porto assay mark (1877-1881) and José 
Martins dos Santos (1877-1881) maker’s 

mark
€1.000-1.500

167
Par de castiçais românticos
Em prata portuguesa
Marca de ensaiador do Porto (1877-1881)
Marca de ourives de José Martins dos
Santos (1877-1881) (M. A. - P81 e P405)
Alt.: 24,5 cm
731g

A pair of 19th century Portuguese silver
romantic candlesticks
Porto assay mark (1877-1881) and José
Martins dos Santos (1877-1881) maker’s
mark
€1.000-1.500

166
Relógio de mesa REGULADORA
Caixa em madeira revestida a prata portuguesa estilo D. João V 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) (Vidal - 49) 
33x58x17 cm

A Portuguese silver mantel clock, REGULADORA, in the baroque manner 
Wood structure 
Porto assay mark (1887-1937)
€1.500-1.800

168
Bandeja de gradinha
Em prata 
Marcada 
58x39 cm 
2804 g

A silver gallery salver 
Marked
€1.750-2.200
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172
Salva de três pés
Em prata portuguesa vazada 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 73) 
Diam.: 27 cm 
270 g

A Portuguese silver salver, raised on three feet, 
pierced decoration 
Porto assay mark (1887-1937)
€190-220

169
Jarro estilo D. João V
Em prata Portuguesa,  

Repuxada e cinzelada, com asa em dupla voluta 
contraste Águia do Porto (1938-1984) (Vidal - 49) 

Alt.: 23 cm 
729,2 g

A Portuguese silver ewer In the barroque manner. 
Chiseled and embossed decorated, double scroll 

handle. Porto assay mark (1938-1984)
€700-1.000

173
Salva de gradinha 
com três pés 
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do 
Porto (1887-1937) 
(Vidal - 49) 
Diam.: 15 cm 
150 g

A Portuguese 
silvergallery salver, 
raised on three feet 
Porto assay mark 
(1887-1937)
€50-80

174
Salva de gradinha com três pés
Em prata portuguesa 
Fundo gavado 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) (Vidal - 49) 
Diam.: 25 cm 
648 g

A Portuguese silvergallery salver, raised on three feet 
Porto assay mark (1887-1937)
€450-650

175
Par de candelabros de dois lumes
Em prata portuguesa 
Decoração gravada 
Contraste do Porto pós-85 
(Restauros) 
Alt.: 26 cm 
371 g

A pair of Portuguese silver two-light 
candelabra 
Engaved decoration 
Porto assay mark (after 1985) 
Restoration
€280-320

170
Cesto para pão 
Em prata portuguesa vazada 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 49) 
Diam.: 20 cm 
270 g

A Portuguese silver basket 
Pierced decoration 
Porto assay mark (1887-1937)

€190-230

171
Fruteira 

Em prata portuguesa estilo D. João V 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) 

(Vidal - 49) 
Diam.: 25 cm 

265 g

A Portuguese silver fruit bowl in the 
baroque manner 

Porto assay mark (1887-1937)

€180-220
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176
Fruteira oitavada
Em prata vazada 
Séc.XX 
7x27,5 cm 
644 g

An octagonal silver fruit 
bowl, pierced decoration 
20th century

€800-1.300

177
Cigarreira 
Em prata inglesa monogramada 
Contraste de Birmingham (1880) 
Marca de ourives J.G. Ltd. 
7,5x5,5 cm 
45 g

A Birmingham silver cigarette 
box, monogam 
Date letter for 1880, JG Ltd. 
maker’s mark

€80-120

178
Escrivaninha “Bolsa” 
Em prata portuguesa  
Composta por tinteiro, lápis e 
caneta de aparo 
Contraste Javali do Porto 
(1887-1937), marca de ourives 
Leitão&Irmão (Vidal - 83 e 635) 
6x6x1,5 cm 
88 g

A Portuguese silver desk set, 
Leitão&Irmão 
Comprising: inkstand, pencil 
and fountain pen 
Porto assay mark (1887-1938)

€150-180

182
Tabuleiro quadrado
Em prata portuguesa 
Decoração gravada “Figura clássica em biga” 
Contraste de Lisboa (pós-1985) 
Amolgadela 
28,5x28,5 cm 
739 g

A contemporary Portuguese silver tray 
Engaved decoration 
Lisboa assay mark (after 1985) 
Bruise
€300-400

183
Caixa articulada “Peixe” 
Em prata 
Séc.XX 
Marcada 
Comp.: 37 cm 
518 g

A highly flexible silver box 
representing a fish 
Marked 
20th century
€650-850

179
Caixa de rapé

Em prata monogramada  
Séc.XIX  

Restauros e vestígios de marcas 
1,8x7x3,5 cm 

52 g

A 19th century silver snuff box 
faded marks 

Restoration

€80-120

180
Cigarreira curva 

Em prata 
guilhochada e 
monogramada 

Séc.XIX/XX 
Marcada 
10x8 cm 

98,2 g

A late 19th, early 
20th century silver 

cigarette box 
Marked

€80-120

181
Cigarreira curva
Em prata austríaca 
Inscrição 
Séc.XX 
Marcada 
8,5x8 cm 
123 g

An Austrian silver 
cigarette box 
Inscription 
Marked

€100-150
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184
Salva

Em prata portuguesa 
Contraste do Porto pós-85 

Inscrição no verso 
Diam.: 28,5 cm 

395 g

A Portuguese silver salver 
Porto assay mark (after 1985) 

Back with inscription
€270-320

187
Fruteiro de pé
Em prata portuguesa
De formato quadrangular com decoração 
gravada e cinzelada
contraste Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal - 49)
22,5x22,5x8 cm
660,6 g

A Portuguese silver fruit bowls. Chiseled 
and embossed decorated, double scroll 
handle. Porto assay mark (1938-1984)
€500-700

186
Açucareiro
Em prata portuguesa 
Pomo em ónix 
Contraste Javali de Lisboa (1887-1937) 
Marca de ourives de A. L. de Sousa (Vidal - 72) 
Alt.: 8 cm 
231 g

A Portuguese silver sugar bowl, onyx cover handle 
Lisboa assay mark and A L de Sousa maker’s mark

€160-180

185
Salva de gradinha 
Em prata portuguesa 
Fundo gavado 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 49) 
Diam.: 43,5 cm 
2286 g

A Portuguese silvergallery salver 
Engaved decoration 
Porto assay mark (1887-1937)
€1.600-1.900

188
Salva de grandes dimensões
estilo D. João V
Em prata portuguesa
fundo gravado
contraste Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal - 49)
Diam.: 59 cm
3091  g

A large Portuguese silver  salver
Porto assay mark (1938-1984)
€2.100-2.600
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189
Concha para sopa e colher de arroz
Em prata portuguesa
Marcas de ensaiador do Porto e ourives Domingos 
João Ferreira (1861-1867)(M.A. P-50 e P-250)
369 g

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

€180-220

191
Bacia e gomil
Decoração gravada “Folhagens” 
Contraste do Porto pós-85
Alt.: 31cm (gomil)
5x30 cm (bacia)
1292 g

A contemporary Portuguese silver 
ewer and basin 
Engraved floral decoration 
Porto assay mark (after 1985)
€600-900

190
Faqueiro para doze pessoas
Em prata inglesa 
Composto por 7 talheres de servir em 
prata e dois em casquinha, colheres de 
sopa, facas e garfos de carne, talheres de 
sobremesa, colheres de doce e colheres 
de café; com 13 facas de peixe 12 garfos 
de peixe em casquinhac 
Contraste da cidade de Londres 
Marca da casa Mappin&Webb 
Séc.XX 
(faltam 2 facas de sobremesa) 
5627 g

An english silver table service of flatware for 
twelve, Mappin & Webb 
Comprising: 7 silver servers and 2 silver 
plated servers, 12 table spoons, knives and 
forks, 12 dessert spoons, forks and knives (2 
knives missing), 12 coffee spoons and 13 
silver plated fish knives and 12 silver plated 
fish forks

€2.500-3.000
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198
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: 22 cm 
375 g  

A late 18th, early 19th century Portuguese 
silver salver, raised on three feet 
Porto assay mark and José Ferreira 
Guimarães (1799-1842) maker’s mark 
Bruises
€400-600

199
Serviço de chá e de café
Em prata portuguesa 
Composto por bule, duas cafeteiras, 
açucareiro e leiteira 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 73) 
(Pequenas amolgadelas) 
Alt.: 18 cm (cafeteira) 
1430 g

A Portuguese silver coffee and tea set 
Comprising: tea-pot, two coffee-pots, sugar 
bowl and milk jug 
Porto assay mark (1887-1937) 
Bruises
€1.000-1.500

191

192

193

194

195

196

192
Par de solitários
Em prata portuguesa 
Decoraçãogavada 
Contraste do Porto pós-85 
Alt.: 15 cm 
20 g

A pair of Portuguese silver 
solitaire vases
€75-120

193
Par de castiçais de pequenas dimensões
Em prata portuguesa 
Decoraçãogravada 
Contraste do Porto (pós-1985) 
Restauros 
Alt.:10 cm 
63 g

A pair of Portuguese silver candlesticks 
Porto assay mark (after 1985) 
Restoration
€50-80

194
Chocolateira
Em prata portuguesa 
Cabo em pau-santo trabalhado 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 65) 
Alt.: 19 cm 
518 g (peso bruto)

A Portuguese silver chocolate pot 
Carved rosewood handle 
Porto assay mark (1887-1937)
€300-400

195
Coroa mariana
Em prata portuguesa 
Decoração gravada 
Contraste do Porto pós-85 
(Pequenas amolgadelas) 
Alt.: 7,5 cm 
20 g

A Portuguese silver crown 
Porto assay mark (after 1985) 
Minor bruises
€15-20

196
Cesto para pão miniatura
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 65) 
Alt.: 8 cm 
48 g

A miniature Portuguese silver basket 
Porto assay mark (1887-1937)
€30-50

197
Cesto para pão miniatura
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 65) 
Alt.: 6 cm 
33 g

A miniature Portuguese silver basket 
Porto assay mark (1887-1937)
€20-30
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200
Salva de gradinha com três pés
Em prata portuguesa  
Contraste Águia do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 49) 
Diam.: 35 cm 
1047 g

A Portuguese silver gallery salver, raised 
on three fee 
Porto assay mark (1887-1937)
€400-600

201
Salva de gradinha com três pés
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 49) 
Diam.: 26 cm 
564 g

A Portuguese silver gallery salver raised 
on three feet 
Porto assay mark (1887-1937)
€280-320

202
Salva 
Em prata portuguesa vazada 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 83) 
Diam.: 19,5 cm 
139 g

A Portuguese silver salver 
Pierced decoration 
Porto assay mark (1887-1937)
€80-120

207
Gomil e salva de dezasseis gomos
Em prata portuguesa martelada, ao gosto 
do Séc.XVII 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 49) 
Alt.: 26 cm (gomil)  
Diam.: 4,5x35 cm (salva) 
1844 g

A Portuguese silver basin and ewer in the 
17th century manner 
Porto assay mark (1887-1937)
€1.850-2.200

203
Salva 
Em prata portuguesa 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 73) 
(Amolgadelas) 
Diam.: 17,5 cm 
96,6 g

A Portuguese silver salver 
Porto assay mark (1887-1937) 
Bruises
€60-90

204
Salva de gradinha com 

três pés
Em prata portuguesa 

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

Diam.: 16,5 cm 
172,8 g

A Portuguese silver gallery 
salver raised on three feet 

Porto assay mark (1887-
1937) 

€90-120

205
Açucareiro
Em prata portuguesa 
Marca de ensaiador de 
Lisboa (1770-1804)  
Marca de ourives de José 
Maria (1720-1804) 
Redecorado no Séc.XIX/XX 
Aplicação de pegas, restauros 
e pequenas amolgadelas
(M. A. - L31 e L317) 
Alt.: 17 cm 
335 g
A late 18th, early 19th century Portuguese 
silver sugar bowl 
Lisboa assay mark (1770-1804) and José Maria 
(1720-1804) maker’s mark 
Redecorated in the late 19th century when handles were added 
Restoration and minor bruises
€500-800

206
Salva de pequenas 

dimensões
Em prata portuguesa 

Contraste Javali do 
Porto (1887-1937) 

(Vidal - 83) 
Diam.: 14 cm 

80 g

A small Portuguese 
silver salver  

Porto assay mark

€35-40
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208
Serviço de chá em prata portuguesa
Composto por bandeja, bule, leiteira e açucareiro 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 73) 
56x26cm (bandeja) 
12 cm (bule) 
1733 g

A Portuguese silver tea set 
Comprising: tray, tea-pot, 
milk jug and sugar bowl 
Porto assay mark
€900-1.200

209
Salva de três pés 
Em prata portuguesa 
Bordo vazado 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 73) 
Diam.: 37,5 cm 
738 g

A Portuguese silver salver raised on three feet 
Porto assay mark (1887-1937)
€400-600

210
Salva de três pés
Em prata portuguesa 
Contraste Javali do Porto
(1887-1937) (Vidal - 73) 
(Pontos de humidade) 
Diam.: 31 cm 
540 g

A Portuguese silver salver, 
raised on three feet 
Porto assay mark (1887-1937) 
Minor defects (humidity spots)
€180-220

211
Salva
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto
(1887-1937) (Vidal - 49) 
(Pequenas amolgadelas) 
24,5 cm 
144 g

A Portuguese silver salver 
Porto assay mark (1887-1937) 
Minor bruises
€50-80

212
Salva de três pés
Em prata portuguesa, bordo 
vazado 
Contraste Javali do Porto 
(1887-1937) (Vidal - 73) 
Pequenas amolgadelas 
Diam.: 23,5 cm 
234 g

A Portuguese silver salver 
raised on three feet 
Porto assay mark (1887-1937) 
Minor bruises
€190-220

213
Salva de três pés 
Em prata portuguesa 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 73) 
Diam.: 31 cm 
722 g

A Portuguese silver salver raised on 
three feet 
Porto assay mark (1887-1937)
€520-650

214
Salva estilo D. João V 
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 49) 
Diam.: 33,5 cm 
662 g

A Portuguese silver salver in the 
baroque manner 
Porto assay mark (1887-1937)
€460-660

215
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) 
23 cm (cafeteira) 
2199 g

A Portuguese silver coffee and tea set 
Comprising: tea-pot, coffee-pot, milk jug and sugar bowl 
Porto assay mark
€1.000-1.500
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216
Floreira/centro de mesa neo-gótica 
Em prata e prata dourada portuguesa 
Base com espelho 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
Marca de ourives de Filipe José Bandeira (1920-1971) (Vidal - 73 e 1811) 
25x67x36 cm 
3792 g (floreira)

An early 20th century Portuguese silver centerpiece in the late gothic 
manner (manuelino) Porto assay mark (1887-1937) and Filipe José 
Bandeira (1920-1971) maker’s mark
€3.000-4.000
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217
M. Macedo (1839-1915) e 
Roque Gameiro (1864-1935)
“Captura do Rabbi” 
Aguarela sobre papel 
Assinada 
22x17 cm

Watercolor on paper 
Signed

€200-300

218
M. Macedo (1839-1915) e 
Roque Gameiro (1864-1935)
“Martha e Lázaro” 
Aguarela sobre papel 
Assinada 
25x20 cm

Watercolor on paper 
Signed

€200-300

219
Ramos Ribeiro
“Cena de Batalha” 
Aguarela sobre papel 
Assinada 
21x24 cm

Watercolor on paper 
Signed

€100-150

220
Ramos Ribeiro
“Cena de Batalha” 
Aguarela sobre papel 
Assinada 
21x24 cm

Watercolor on paper 
Signed

€100-150
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221
Jorge Barradas (1894-1971)
“Cena campestre com figuras” 
Técnica mista sobre papel 
Assinada 
26x26 cm

Mix media on paper 
Signed

€2.000-2.500

222
Alfredo de Morais (1872-1971)
“Romeiro no túmulo da Virgem” 
Aguarela 
Assinada 
30x22 cm 
 
Nota: “Costume de Jerusalém - Este figurino 
foi uma das aguarelas para o drama Suave 
Milage do Conde de Arnoso”.

Watercolor 
Signed 
Note: This Watercolor depicts on of the 
costumes for the Count of Arnoso play 
“Suave Milage”.

€800-1.200

223
José Malhoa (1855-1933)
Busto Feminino 
Desenho a lápis sobre papel 
Assinado e datado 22-5-95 
15x8 cm

Charcoal on paper 
Signed and dated 22-5-95

€1.200-1.800
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224
Alfredo de Morais (1872-1971)
“Dom João VI” 
Aguarela sobre papel 
Assinada  
30x18 cm

D. João VI - King of Portugal  
Watercolor on paper  
Signed

€1.000-1.500

225
Alfredo de Morais (1872-1971)
“Carlota Joaquina de Bourbon” 
Aguarela sobre papel 
Assinada 
30x81 cm

Carlota Joaquina de Borbon - (Infanta de 
Espanha, Queen of Portugal 
Watercolor on paper 
Signed

€1.000-1.500

226
Alfredo de Morais (1872-1971)
“Dançando o Vira” 
Aguarela sobre papel 
Assinada 
25x21 cm

Watercolor on paper 
Signed

€1.800-2.000
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227
Escola Francesa do Séc.XVIII

Paisagem com casario e figuras 
Óleo sobre tela 

57x53cm

french school of the 18th century 
Landscape with houses and figures 

Oil on canvas

€2.000-3.000

228
Cena galante
Óleo sobre tela 
(Escola chinesa ao gosto 
francês; reentelado e com 
pequenos defeitos e restauros) 
44x59 cm

Chinese school in the french 
manner 
Oil on canvas 
Reframed, minor defects and 
restorations

€600-800

229
Escola francesa do Séc.XIX
Cena galante 
Óleo sobre tela 
62x94 cm

french school of the 19th century 
Oil on canvas

€800-1.200
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230
Escola Francesa do Séc.XIX
Cena Galante 
Desenho a carvão e pastel 
sobre papel 
Assinado David 
11x17 cm

English school of the 19th century 
Charcoal and pastel on paper 
Signed “David”

€700-1.200

231
Escola Francesa do Séc.XIX
Cena Galante 
Desenho a carvão e pastel 
sobre papel 
Assinado David 
11x17 cm

English school of the 19th century 
Charcoal and pastel on paper 
Signed “David”

€700-1.200

232
Escola Inglesa do Séc.XIX
Menina no Jardim 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado D.1822 
90x116 cm

English school of the 19th century 
Oil on canvas 
Signed and dated “D. 1822”

€6.500-9.000
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233
“Vue d’aubenas la Marne”
Escola francesa do séc XIX 
Óleo sobre tela 
Assinado com iniciais 
21x33 cm

Oil on canvas 
Signed with monogam

€800-1.200

234
João Reis (1899-1982)
Figura no jardim 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1958 
40x30 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 1958

€2.000-3.000
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235
Paisagem com rochedos e barco
Escola inglesa do Séc.XIX 
Óleo sobre tela 
27x41 cm

English school of the 19th century 
Oil on canvas

€800-1.200

237
Escola Francesa do Séc.XIX
Marinha 
Óleo sobre cartão 
(Assinatura ilegivel) 
36,5x44,5 cm

french school of the 19th century 
Oil on cardboard 
Signed

€400-600

236
Paisagem com figuras e casario

Escola Francesa do Séc.XIX 
Óleo sobre tela 

76x97 cm

french school of the 19th century 
Oil on canvas

€1.000-1.500
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238
Tomasini (1823 - 1902)
“Marinha com barco” 
Sanguínea sobre papel 
Assinada e datada 865 
14x22cm

Sanguine on paper. Signed and dated 865.

€600-900

239
Eugène Louis Boudin  (França, 1824-1898)
“Etudes de Vaches” 
Desenho e aguarela sobre papel 
Assinado 
 
Nota: Christie´s 1973 (lote 23).

Charcoal and watercolor on paper 
Signed 
 
Note: Sold Christie’s 1973, lot 23.

€4.000-5.000
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240
Antoine Désiré Heroult (França, 1802-1853)

“O regresso de pesca” 
Escola francesa 

Aguarela sobre papel 
Assinada 
62x92 cm 

Nota: Moldura entalhada em madeira 
entalhada e gesso.

“Return from fishery”  
french school 

Watercolor on paper 
Signed

€2.500-3.500
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241
“Vista de Macau com a Praia grande”
Escola Chinesa 
Óleo sobre tela 
Cerca de 1835  
45x80 cm

Chinese school of the 19th century, ca. 1835 
“Macau View with Praia grande” 
Oil on canvas

€35.000-50.000

242
“Alegoria da vida activa versus vida 
contemplativa” ou “A dança de Maria 
Madalena” 
Autor desconhecido 
Países Baixos 
c.1620 
Pintura a óleo sobre tábua de madeira de 
carvalho 
74x104 cm

“Active Life vs Contemplative Life Allegory” 
or “Magdalene’s dance” 
Unknown author 
Netherlands, ca 1620 
Oil on oak panel

€20.000 - 30.000



158 159

243
Paisagem com figuras e casario
Escola Francesa do Séc.XIX 
Óleo sobre tela 
76x97 cm

french school of the 19th century 
Oil on canvas

€1.000-1.500

244
Nossa Senhora recebendo a comunhão 
de São João Evangelista
Escola Portuguesa do Séc.XVIII/XIX 
Óleo sobre cobre 
69x57,5 cm

Portuguese school of the late 18th, early 
19th century 
Our Lady and Saint John the Evangelist 
Oil on copper

€1.500-2.500
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245
Coroação de Nossa Senhora
Escola Portuguesa do Séc.XVIII 
Óleo sobre tela  
77x55 cm

Portuguese school of the 18th century 
Oil on canvas

€1.500-1.800

246
São Gabriel e São Pedro
Pintura a óleo sobre madeira 
49x39 cm

Saint Gabriel and Saint Peter 
Oil on wood

€600-900
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247
Natividade
Escola Portuguesa do Séc.XVIII 
Pintura a óleo cobre 
17x15cm

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

€300-400

248
Anjos
Escola Francesa do Séc.XIX 
Pintura a óleo sobre tela 
26X32cm

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

€400-600

249
Escola Portuguesa do Séc.XVIII
Flagelação de Cristo e Ressurreição de Cristo 
Par de pinturas a óleo sobre tela 
27x17 cm

Portuguese school of the 18th century 
Pair of oil on canvas

€600-900
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250
Calvário
Escola europeia do Séc. XVII 
Óleo sobre madeira 
64x95cm

European school of the 17th 
century. Oil on panel.

€4.000-4.500
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251
Batalha da Ponte Mílvia
Escola italiana do Séc.XVIII 
Óleo sobre cobre 
 
Nota: Representação da batalha entre o 
Imperador Constantino I e Magêncio em 
312 d.C. 
74x100 cm

Milvian Bridge Battle 
Italian school of the 18th century 
Oil on copper  
Note: depicting the battle between 
Constantine the geat and Maxentius, 312 
AD

€20.000-25.000
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252
Escola Irlandesa do Séc. XX
“Batalha” 
Óleo sobre tela 
41x74 cm

Irish School 
Oil on canvas

€500-800 253
Wilfred Constant Beauquesne (França 1847-1913)
Cena de batalha com soldados de cavalaria 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 884 
65x80cm

Battle scene. Oil on canvas. Signed and dated 884.

€4.500-5.000
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254
Nossa Senhora do Leite
Escola italiana do Séc.XVIII 
Óleo sobre madeira 
(Pequenos restauros) 
33x28 cm

Italian school of the 18th century 
Oil on canvas 
Minor restoration

€2.000-3.000

255
Seguidor de Josefa de Óbidos
Retrato de menina 
Escola Portuguesa do Séc.XVII/XVIII  
Pintura a óleo sobre tela 
53x36 cm

Portuguese school of the late 17th, early 
18th century - follower of Josefa D’Óbidos 
Oil on canvas

€2.000-3.000
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256
Par de pratos
Em porcelana chinesa da 
Companhia das Índias 
Decoração azul e branca 
com pagodes e paisagem 
fluvial 
Reinado Qianlong 
(Cabelo num dos pratos) 
Diam.: 23 cm

A pair of Qianlong plates 
Chinese export porcelain, 
blue and white decoration 
depicting riverscape with 
pagoda
€80-120

257
Par de pratos
Em porcelana chinesa da 
Companhia das Índias 
Decoração azul e branca 
com flores 
Diam.:  23 cm

A pair of Chinese export 
porcelain plates 
Blue and white 
decoration depicting 
floral motifs
€120-180

258
Travessa oval
Em porcelana chinesa da 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com 
pagodes e paisagem fluvial 
Aba rendilhada 
Comp.: 27,5 cm

A Chinese export porcelain 
pierced rim oval dish 
Blue and white decoration 
depicting riverscape with pagoda
€180-220

259
Par de travessas recortadas 
Em porcelana chinesa 
Companhia das Índias 
Decoração azul e branca com paisagem, pagode e flores 
24x32 cm

A pair of Chinese export porcelain scalloped dishes 
Blue and white decoration depicting landscape
€600-900
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260
Par de pratos
Em porcelana chinesa, Companhia das Índias 
Decorados com esmaltes em tons Rouge-de-Fer e dourado 
Família Rosa 
Armas de Francisco da Silva Mendes da Fonseca 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing (c.1820) 
(um cm cabelo) 
Diam.: 25 cm 
 
Bibliogafia: Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa e os 
Brasões do Império”, pq. 211.

A pair of armorial Jiaqing plates, ca. 1820. Chinese export 
porcelain with famille Rose, rouge-de-fer and gilt decoration. 
Arms of francisco da Silva Mendes da fonseca. One with 
hairline. Bibliogaphy: Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa 
e os Brasões do Império”, pp. 211.

€2.000-3.000
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262
Par de pratos recortados
Em porcelana chinesa, Companhia das Índias 
Decoração policromada com grinaldas de 
flores na borda 
Com armas europeias 
Reinado Qianlong 
(pequena esbeiçadela num dos pratos) 
Diam.: 23 cm

A pair of armorial Qianlong scalloped plates. 
Chinese export porcelain, famille Rose 
decoration with flowers, garlands and european 
coat of arms. Minor chip to one plate.

€500-800

263
Par de pratos recortados

Em porcelana chinesa, Companhia 
das Índias 

Decoração policromada com 
grinaldas de flores na borda 

Com armas europeias 
Reinado Qianlong 

(pequenos defeitos num dos pratos) 
Diam.: 23 cm

A pair of armorial Qianlong scalloped 
plates. Chinese export porcelain, 

famille Rose decoration with flowers, 
garlands and european coat of arms. 

Minor defects to one plate.

€500-800

261
Parte de serviço
Em porcelana chinesa, Companhia das 
Índias 
Decorado com esmaltes da Família Rosa 
representando motivos florais 
Período Qianlong 
Conjunto composto por: potiche com tampa, 
leiteira, bule, duas chávenas e pires, duas 
taças, taça com tampa e dois covilhetes

A Qianlong tea-set 
Chinese export porcelain, famille Rose 
decoration 
Comprising: vase, milk jug, tea-pot, two cups 
and saucers, two bowls, box and two dishes

€300-400

264
Par de pratos
Em porcelana chinesa da 
Companhia das Índias 
Decoração com ricos esmaltes da 
Família Rosa representando flores 
Reinado Qianlong 
Diam.: 23 cm

A pair of Qianlong plates  
Chinese export porcelain 
famille Rose decoration depicting 
flowers

€400-600
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265
Par de pratos recortados
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da família rosa 
Com figuras orientais ao centro 
Reinado Qianlong 
Diam: 23 cm

A pair of Qianlong scalloped plates 
Chinese export porcelain, famille Rose decoration 
with oriental figures

€300-400

266
Par de travessas recortadas
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando flores e pássaros 
Reinado Qianlong 
20x27,5 cm

A pair of Qianlong scalloped dishes 
Chinese export porcelain 
famille Rose decoration with flowers and birds

€400-600

267
Travessa

Em porcelana chinesa
Companhia das Índias, Família Rosa  

Decorada com flores 
30x37cm

A Chinese export porcelain dish 
famille Rose decoration depicting flowers

€300-400
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268
Par de pratos recortados
Em porcelana chinesa da 
Companhia das Índias 
Decoração com ricos 
esmaltes de família rosa 
representando flores 
Reinado Qianlong 
Diam.: 22cm

A pair of Qianlong 
scalloped plates 
Chinese export porcelain 
famille Rose decoration 
with flowers

€600-800

269
Prato oitavado
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes de família rosa 
representando flores e scroll ao centro 
Reinado Qianlong 
Diam.: 21,5cm

A Qianlong octagonal plate 
Chinese export porcelain 
famille Rose decoration with flowers and scroll

€150-200

270
Prato grande 
Em porcelana chinesa da 
Companhia das Índias 
Decoração com ricos 
esmaltes da Família Rosa 
representando flores 
Reinado Qianlong 
Diam.: 39 cm

A Qianlong charger 
Chinese export porcelain 
famille Rose decoration 
depicting flowers

€1.200-1.800

271
Travessa recortada
Em porcelana chinesa, 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com 
flores 
Reinado Qianlong 
24x32 cm

A Qianlong scalloped dish. 
Chinese export porcelain, famille 
Rose decoration with flowers.

€400-600

272
Travessa recortada
Em porcelana chinesa, 
Companhia das Índias 
Decoração policromada 
com flores 
Reinado Qianlong 
34x42 cm

A Qianlong scalloped dish. 
Chinese export porcelain, 
famille Rose decoration 
with flowers.

€600-900
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273
Par de pratos oitavados
Em porcelana chinesa da Companhia das Índias 
Decoração com ricos esmaltes da Família Rosa 
representando flores e peonias ao centro 
Reinado Qianlong 
Diam.: 23cm

A pair of Qianlong octagonal plates 
Chinese export porcelain 
famille Rose decoration with flowers

€800-1.200

274
Par de covilhetes
Em porcelana chinesa, Companhia das Índias 
Com riquíssima decoração floral 
Reinado Yongcheng (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas) 
Diam.: 19 cm

A pair of Qianlong dishes. Chinese export 
porcelain, profuse floral decoration. Minor chips.

€250-350

275
Prato recortado
Em porcelana chinesa, Companhia das Índias 
Decoração policromada “Folha de Tabaco” 
Reinado Qianlong (1736-1795) 
(cabelo) 
Diam.: 16 cm

A Qianlong scalloped plate. Chinese export 
porcelain, Tobacco leaf decoration. Hairline.

€500-800\
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276
Par de travessas oitavadas
Em porcelana chinesa, Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada “Pseudo folha de 
tabaco” 
Reinado Qianlong (1736-1795) 
22x29,5 cm

A pair of Qianlong octogonal dishes. Chinese export 
porcelain, pseudo-Tobacco-Leaf decoration.

€5.000-8.000
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277
Grande travessa recortada
Em porcelana chinesa, Companhia das Índias 
Decoração policromada “Folha de Tabaco com fénix” 
Reinado Qianlong (1736-1795) 
41x47 cm 
 
Nota: Exemplar com decoração idêntica em: Nuno de Castro, “A 
Porcelana Chinesa ao Tempo do Império Portugal-Brasil”, 2007, 
pgs. 278-279.

A large Qianlong scalopped dish. Chinese export porcelain, 
Tobacco-Leaf with Phoenix decoration. NOTE: Similar piece 
represented, Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao Tempo 
do Império Portugal-Brasil”, 2007, pp. 278-279.

€10.000-15.000
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278
Serviço de chá e de café
Em prata portuguesa monogramada 
Art Déco 
Composto por bule, cafeteira, açucareiro, 
leiteira e caixa de chá 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
Marca da ourivesaria CUNHA (Vidal - 73) 
(Restauros) 
Alt.: 23 cm (jarro) 
2529 g

A Portuguese silver Art Déco coffee and 
tea set 
Comprising: tea-pot, coffee-pot, sugar 
bowl, milk jug and tea box 
Porto assay mark  
Restorations 
Monogam
€2.000-2.500

279
Base em espelho com moldura Art Déco

Em prata portuguesa monogramada 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 

Marca da ourivesaria CUNHA (Vidal - 73) 
(Defeitos no espelho) 

40x47 cm

A Portuguese silver Art Déco table mirror 
Porto assay mark (1887-1937) and Cunha 

retail mark 
Defects to the mirrorglass 

Restoration
€300-400
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280
Par de fruteiras de pé alto Art Déco
Em prata portuguesa monogramada 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
Marca da ourivesaria CUNHA (Vidal - 73) 
Alt.: 26 cm 
2120 g

A pair of Portuguese silver Art Déco fruit 
bowls 
Porto assay mark (1887-1937) and Cunha 
retail mark 
Monogam
€1.700-2.000

281
Pá apanha-migalhas Art 
Déco
Em prata portuguesa 
monogramada 
Contraste Javali do Porto 
(1887-1937) 
Marca da ourivesaria 
CUNHA (Vidal - 73) 
Restauros 
24x19 cm 
318 g

A Portuguese silver Art Déco 
table shovel 
Porto assay mark and 
Cunha retail mark 
Restoration 
Monogam
€250-350

282
Prato quadrado  Art Déco
Em prata portuguesa monogramada 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
Marca da ourivesaria CUNHA (Vidal - 73) 
30x30 cm  
776 g

A Portuguese silver Art Déco square dish 
Porto assay mark and Cunha retail mark 
Monogam
€770-950

283
Prato coberto Art Déco
Em prata portuguesa monogramada 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
Marca da ourivesaria CUNHA (Vidal - 73) 
16 x 48 x 25 cm 
2444 g

A Portuguese silver Art Déco entrée dish 
Porto assay mark (1887-1937) and Cunha 
retail mark 
Monogam
€2.000-2.500
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284
Floreira/centro de mesa 
Em prata portuguesa monogramada 
Art Déco 
Base com espelho 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
Marca da ourivesaria CUNHA (Vidal - 73) 
(Restauros) 
18x54x21 cm (floreira) 
65x47 cm (base) 
3411 g (floreira)

A Portuguese silver Art Déco centerpiece 
Porto  assay mark and Cunha retail mark 
Restorations 
Monogam
€2.500-3.500
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287
Samovar com base
Em prata portuguesa monogramada
Base com espelho
Contraste Javali do Porto (1887-1937)
Marca da ourivesaria CUNHA (Vidal - 73)
Alt.: 52cm
2291 g (samovar)

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver samovar on stand
Monogram
Porto assay mark (1887-1937) and CUNHA 
retail mark
€9.000-10.000

285
Travessa rectangular Art Déco
Em prata portuguesa monogramada 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
Marca da ourivesaria CUNHA (Vidal - 73) 
48x24 cm 
1056 g

A Portuguese silver Art Déco dish 
Porto assay mark (1887-1937) and Cunha 
retail mark 
Monogam
€840-960

286
Travessa rectangular Art Déco
Em prata portuguesa monogramada 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
Marca da ourivesaria CUNHA (Vidal - 73) 
48 x 24 cm 
1524 g

A Portuguese silver Art Déco dish 
Porto assay mark (1887-1937) 
and Cunha retail mark 
Monogam
€1.200-1.500
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288
Serviço de chá e café com tabuleiro
Em prata portuguesa 
Composto por bule, cafeteira, açucareiro e leiteira
Contraste Águia do Porto (1887-1937)  (Vidal - 49)
Alt.: 21 cm (cafeteira)
63x40 cm (tabuleiro)
4390,6 g 

A Portuguese silver coffee and tea set with tray
Comprising: tea-pot, coffee-pot, milk jug and sugar bowl
Porto assay mark (1887-1937)
€3.200-3.800
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289
Salva de três pés estilo D. José
Em prata portuguesa 
Decoração gravada 
Contraste Javali de Lisboa (1887-1937) 
Marca de ourives Leitão&Irmão 
Diam.: 45 cm 
1659 g

A 19th, early 20th century Portuguese 
silver salver in the D. José (1750-1777) 
manner 
Lisboa assay mark (1887-1937) and 
Leitão&Irmão mark
€2.000-2.500

290
Par de candelabros estilo neoclássico de cinco lumes
Em prata portuguesa 
Contraste Javali de Lisboa (1887-1937) 
Marca da ourivesaria ROSAS (Vidal - 72) 
(Amolgadelas) 
Alt.: 47,5 cm 
2675 g

A pair of Portuguese silver candelabra in the neoclassic manner 
Lisboa assay mark (1887-1937) and ROSAS retail mark 
Bruises
€940-1.040
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295
Samovar
Em prata portuguesa monogramada 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 73) 
43cm 
2745g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver samovar 
Porto assay mark (1887-1937)
€3.300-4.300291

Armação de galheteiro
e par de caneleiros
Em prata portuguesa 
Par de garrafas em vidro azul decorado 
com dourados 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 65) 
Alt.: 30 cm 
695 g (prata)

Lot comprising a Portuguese silver 
cruet stand, a pair of Portuguese silver 
cinnamon casters and a pair of blue glass 
decanters 
Porto assay mark (1887-1937)
€630-900

294
Boleira em cristal lapidado
Europa, Séc.XX 
Diam.:  34 cm 
Alt.:  37 cm

A cut glass stand with cover
€600-800

292
Cesto redondo para pão 
Em prata portuguesa vazada 
Contraste Águia do Porto (1887-1937) (Vidal - 49) 
23x28 cm 
422 g

A Portuguese silver basket 
Porto assay mark (1887-1937)

€210-310

293
Cesto de pequenas dimensões para pão

Em prata portuguesa vazada 
Contraste Águia do Porto (1937-1984) (Vidal - 49) 

18x20 cm 
251 g

A small Portuguese silver basket, pierced decoration 
Porto assay mark (1937-1984)

€170-220
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296
Caixa de faqueiro/Barretina D. Maria
Em pele de cação interior em veludo 
bordeaux com galão dourado 
Ferragens e puxadores em metal amarelo 
Faqueiro para doze pessoas composto 
por: Colher de sopa, colher de arroz, três 
pecas de trinchante, colheres de sopa, 
talheres de carne e colheres de chá, 
concha e pinça para açúcar. 
Marcas de ourives diversos, Séc.XIX  
(pequenos defeitos) 
Alt.: 36,5 cm (barretina)  
4150 g (faqueiro)

A D. Maria (1777-1816) galouchat flatware 
box, velvet-lined interior 
Containing a Portuguese silver service of 
flatware for twelve 
Comprising: 5 servers, 12 table spoons, 
forks, knifes and 12 tea spoons 
19th century assay and makers’ marks 
Minor defects
€2.700-3.500

297
Cesto oval estilo D. João 
Em prata portuguesa  
Contraste Águia do Porto ()1887-1937) 
(Vidal 49) 
30x41x30 cm 
1151 g

A Portuguese silver basket in the baroque 
manner 
Porto assay mark (1887-1937)
€600-900

298
Base de terrina ou floreira
Em prata portuguesa 
Contraste do Porto (pós-1985) 
19x45x26 cm 
3113 g

A Portuguese silver tureen stand 
Porto assay mark (after 1985)
€2.500-3.500
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299
Paliteiro “Vimara Peres”
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
Marca de ourives de José Pereira 
Canavezes (Vidal - 73) 
Alt.: 29 cm 
582 g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver toothpick holder 
Porto assay mark (1887-1937) and José P. 
Canavezes maker’s mark
€800-1.200 300

Tinteiro “Troféu com serpente”
Marca de ensaiador do Porto (1877-1881) 
Marca de ourives deguilherme Soares (1870-1886) 
Restauros (M. A. - P81 e P295) 
Alt.: 14 cm 
252 g

A 19th century Portuguese inkstand 
Porto assay mark (1877-1881) andguilherme Soares 
(1870-1886) maker’s mark 
Restorations
€400-600

301
Par de castiçais canelados 
Em prata portuguesa 
Marca de ensaiador do Porto (1810-1818) 
Marca de ourives de Luís a António Rodrigues de 
Araújo (1810-1836) (M. A. - P23 e P427) 
Base restaurada 
Alt.: 21cm 
593 g

A pair of 19th century Portuguese silver candlesticks 
Fluted decoration 
Porto assay mark (1810-1818) and Luís António 
Rodrigues de Araújo (1810-1836) maker’s mark 
Restoration to one base
€800-1.200



206 207

302
Oito lavabos

Em prata portuguesa perlada 
Contraste Águia do Porto 

(1937-1984) (Vidal - 49) 
4,5x10,5 cm 

684 g

A set of eight Portuguese silver 
hand-wash bowls 

Porto assay mark (1887-1937)

€420-480

303
Cinco pratos marcadores
Em prata portuguesa 
Marcados 
Séc.XX 
(Ligeiras diferenças na decoração) 
Diam.: 28 cm 
2987 g

A set of five Portuguese silver plates 
Marked 
20th century 
Minor differences

€800-1.200

304
Bandeja oval estilo D. Maria
De gradinha 
Em prata portuguesa 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
Marca de ourives de José Joaquim 
Monteiro (1887-1949) (Vidal-73 e 1941) 
62x47,5 cm 
3747 g

A Portuguese silver gallery salver in the D. 
Maria (1777-1816) manner 
Porto assay mark (1887-1937) and José 
Joaquim Monteiro (1887-1949) maker’s 
mark
€3.500-4.500
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305
Salva de três pés
Em prata portuguesa perlada 
Decoração gravada “grinaldas de flores” 
Marca de ensaiador do Porto 
Marca de ourives de ADS (1790-1810) (M. A. P18 e P145) 
Diam.: 23 cm 
451 g

A late 18th, early 19th century Portuguese silver salver raised 
on three feet 
Porto assay mark and ADS maker’s mark (1790-1810)
€600-900

306
Salva estilo D. José
Em prata portuguesa monogramada 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 73) 
Diam.: 26 cm 
392 g

A Portuguese silver salver in D. José (1750-1777) manner 
Porto assay mark (1887-1937)
€290-320

307
Bule D. Maria
Em prata portuguesa 
Pega em pau-santo e pomo em madeira 
Decoração gravada “grinaldas e cartela” 
Marca de ensaiador do Porto (1790-1804) 
Marca de ourives de DIF (1790-1818) 
(M. A. - P16 e P242) 
(Restauros na base) 
Alt.: 17 cm 
849 g

A D. Maria (1777-1816) Portuguese silver 
tea-pot 
Engaved decoration with garlands and 
cartouche 
Rosewood handle and cover handle 
Porto assay mark (1790-1804) and DIF 
(1790-1818) maker’s mark 
Restorations
€1.100-1.500

308
Cafeteira D. José com três pés
 Em prata portuguesa  
Decoração gravada e repuxada 
Marca de ensaiador de Lisboa (1750-1770)  
Marca de ourives de José Maria (1720-1804) 
Pega em pau-santo esculpido defeitos restauros 
e pequenas (Pequenas amolgadelas) 
Alt.: 33 cm 
1115 g

An 18th century Portuguese silver coffee-pot 
Lisboa assay mark (1750-1770) and José Maria 
(1720-1804) maker’s mark 
Carved rosewood handles (defects) 
Defects, restorations and minor bruises
€4.000-6.000
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313
Caixa de rapé
Em tartaruga 
Com aplicações em prata dourada 
Retrato do Rei D. Miguel I (1828-1834) na tampa 
Trabalho europeu do Séc.XVIII/XIX 
(pequenos defeitos) 
Diam.:  8cm

A late 18th, early 19th century silver-gilt mounted tortoiseshell snuff box 
Cover with portrait of D. Miguel, King of Portugal (1828-1834) 
Europe late 18th, early 19th century 
Minor defects
€2.000-3.000

309
Intaglio
Em ónix  
Representando perfil de figura clássica 
Séc.XIX/XX 
(Furado ao comprimento) 
Comp.: 2,2 cm

A late 19th, early 20th century onyx 
intaglio, depicting classic figure 
Pierced
€60-90

310
Camafeu clássico
Em coral vermelho  
Com busto feminino 
Alt.: 1,6 cm

A coral cameo, classic 
Depicting feminine figure
€40-60

311
Camafeu
Em ágata  
Com perfil masculino 
Séc.XIX 
Alt.:  2cm

A 19th century agate cameo, 
representing masculine figure
€30-50

312
Medalhão/Pendente
Em prata do Séc.XVIII  
Com vidro em ambos os lados e 
registos coloridos do Séc.XVIII/XIX 
5x4 cm

A late 18th, early 19th century silver 
pendant
€180-220

2ª SESSÃO2ª SESSÃO

Lotes 309 a 495Lotes 309 a 495
Lot 309 to 495Lot 309 to 495

2nd SESSION2nd SESSION



213212

314
Pendente Camafeu concha
Com armação ouro e prata 
cravejado com 10 diamantes

A conch cameo brooch. The 
cameo accented with 10 
diamonds, set in silver and gold.
€330-380

315   625/30
Medalha 
Lápis-lazúli com armação em ouro 
Contraste Porto 38/84 com
8 pérolas de imitação 
20,2g

A lapis-lazuli pendant. Set in gold 
and accented with 8 imitation pearls
€500-800

316
Medalha 
Lápis-lazúli com armação em ouro 
Contraste Porto 38/84 com 8 pérolas 
de imitação.  
20,2g

A lapis-lazuli pendant. Set in gold and 
accented with 8 imitation pearls.
€500-800

317
Alfinete camafeu de concha
Com armação em ouro 
14.1g

A conch cameo brooch. Set in gold.
€310-360

318
Anel
Em prata e ouro cravejado com 
camafeu de ónix (partido) e 4 
diamantes 
8,6g

A silver and gold ring studded with 
onyx cameo (broken) and 4 diamonds
€150-200

319
Medalhão
Em porcelana de Limoges  
Com aro em ouro 
15g

Medalion in Limoges 
porcelain with gold rim
€300-350

320
Medalha em ouro bicolor 

Em ouro bicolor  
Com 45 diamantes e 4 brilhantes 

10,8g

A diamond pendant 
Set in two tone gold with 45 rose cut 

diamonds and 4 brilliant cut diamonds
€340-360

321
Medalha de abrir
Em ónix e ouro 
Tampa com a letra M 
11g

A ónix and gold portrait pendant
€310-360
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322
Camafeu
Em porcelana (Biscuit) portuguesa do Séc.XVIII 
Representando a rainha D. Maria I 
Assinado e datado de 1782 no verso “João de 
Figueiredo Fecil 1782, Lisboa. Arsenal Real do Exército” 
Raspada em algumas zonas 
(Estado de conservação invulgarmente bom) 
Alt.:  2,3cm

An 18th century Portuguese biscuit cameo depicting 
D. Maria (1777-1816), Queen of Portugal, signed and 
dated João Figueiredo 1782 
Signature and inscription partly scratched 
In rare perfect condition
€200-300

323
Anel de platina
Cravejado com esmeralda, 22 brilhantes 
e 10 diamantes talhe princesa de 
excelente cor e pureza 
6g

A diamond and emerald ring. Set in 
platinum with one emerald, 22 brilliant 
and 10 princess cut diamonds (fine color 
and clarity).
€3.500-4.000

324
Anel de formato oval
De platina cravejado com diamantes 
talhe antigo de brilhante e rubis 
Anos 30 do Séc.XX 
5,6g 

A ruby and diamond ring, 1930s. Of oval 
design, set with old mine cut diamonds 
and rubis.
€3.500-4.500
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325
Pulseira 
Ouro pós-85 
Com aros para colocar moedas, 
cravejada com 56 brilhantes. 
Contraste Lisboa pós-85 
43,2g

A diamond and gold bracelet. 
Links with central reserves for coins.
€1.600-1.800

326
Pulseira “Cinto”
Em ouro 
Contraste Porto 38/84, “Rosas de Portugal” 
Cravejado com 36 diamantes e brilhantes. 
27,8g

A diamond and gold bracelet 
Rosas de Portugal
€1.200-1.400

327
Pulseira 
Em ouro 
Contraste Porto 38/84, Rosas de Portugal 
Cravejado com 48 safiras, 54 rubis, 
54 esmeraldas e 5 brilhantes 0,25ct 
62,6 g

A gem-set bracelet, Rosas de Portugal. Gold set 
with 48 sapphires, 54 rubies, 54 emeralds and 5 
brilliant cut diamonds (ttw. 0,25ct)
€3.250-3.450

328
Pulseira
Em ouro  
Decorada com esmaltes verdes, fios 
de corda e fecho (esfera) com franjas, 
contraste Lisboa (1887-1937), cravejado 
com 18 brilhantes (0,90ct) 
79,6g

A diamond, enamel and gold bracelet. 
The gold accented with geen enamel and 
18 brilliant cut diamonds (ttw. 0,90ct).
€3.350-3.650
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329
Cruz
Ouro 14kt e prata 
Cravejada com diamantes e 33 brilhantes 
6,2g

A diamond cross pendant 
Set in silver and 14kt gold with rose cut 
diamonds and 33 brilliant cut diamonds
€900-1.200

330
Cruz

Em prata e ouro 
Contraste Lisboa 38/84 

Cravejada com safiras sintéticas, 
diamantes talhe rosa e um talhe antigo 

Brilhante. 0.10ct 
18,4g

A diamond and synthetic sapphire 
cross pendant. Set in silver and gold 

with rose cut diamonds, synthetic 
sapphires and 1 old european cut 

diamond (0,10ct)
€1.400-1.600

331
Cruz
Ouro e prata cravejada com 6 rubis 
cabochon e 21 diamantes 
9,9g

A diamond and ruby cross pendant 
Set in silver and gold with 6 cabochon 
rubies and 21 diamonds
€300-400

332
Pendente estrela

Em ouro 
Cravejado com 5 diamantes talhe rosa e 

15 talhe antigo brilhante 0,95ct 
3,5g

A diamond “star” pendant 
Set in gold with 5 rose cut diamonds and 

15 old mine cut diamonds (ttw. 0,95ct)
€340-450

333
Anel
Ouro 18kt 
Cravejado com carbochon de jaspe e 30 
diamantes 8/8, 0,90ct 
7,6g

A diamond and jasper ring 
Set in white gold (18kt) with jasper 
cabochon, accented by 30 single cut 
diamonds (ttw. 0,90ct)
€850-1.000

334
Anel
Ouro, contraste porto 38/84 
Cravejado com camafeu em madrepérola e 18 diamantes 
14,7g

A mother of pearl cameo and diamond ring 
Set in gold
€500-800
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335
Cruz
Em prata e ouro 
Cravejados com safira oval e 19 
diamantes 
3,2g

A sapphire and diamond cross pendant. 
Set in silver and gold with oval sapphire 
and 19 diamonds.
€230-280

338
Pendente de platina em forma de 
coração
Cravejado de diamantes com brilhante 
ao centro e de contorno perlado 
Anos 20/30 do Séc. XX 
16,7g 

A diamond pendant, late 1920s. 
Designed as a heart.
€2.800-3.000

339
Alfinete
Em prata e ouro  
Contraste Porto 38/84 Marca de ourives 
de António Francisco Carvalho 
Cravejado com ágata verde cabochon, 
112 diamantes e 8 brilhantes 0.40 ct 
21.6 g

A chrysoprase and diamond brooch. 
Set in silver and gold with 112 rose cut 
diamonds and 8 brilliant cut diamonds 
(ttw. 0,40ct). António Francisco Carvalho 
maker’s mark.
€700-900

337
Pequeno relógio com caixa e corrente
Em ouro de 18kt 
Com pomba cravejada com rubi, esmeraldas e meias pérolas. 
Tampa cravejada com diamantes, algumas pedras substituídas 
15,9 g (peso bruto)

A small watch with chain. Set in 18kt gold with ruby, emeralds, 
half-pearls and diamonds. Some later replacements.
€470-580

336
Cruz de ouro
Cravejada com quartzos ametista 
Assinada Leitão & Irmão. Anos 40 dos Séc.
XX.  
25g

An amethyst croos pendant, Leitão & 
Irmão, 1940s. Set in gold.
€1.200-1.500
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340
Berloque Esfera Porta retratos
Em ouro, contraste Porto 38/84 
14,7g

A gold portrait pendant.
€420-520

341
Alfinete “Mosca”
Em ouro e prata com pérola e 2 rubis sintéticos 
2,1g

A synthetic ruby and pearl brooch. Designed a 
fly and set in silver and gold with pearl and 2 
synthetic rubies.
€200-250

342
Alfinete mosca
Em ouro e prata, contraste Porto 38/84 
Cravejado com pérola cultura e 30 diamantes 
8,7g

A diamond and cultured pearl brooch. Designed 
a fly and set in silver and gold with cultured pearls 
and 30 diamonds.
€340-380

343
Adereço
De ouro composto por pregadeira e par de 
brincos cravejados de diamantes de talhe 
antigo de brilhante, pérolas finas e esmaltes. 
Segunda metade do Séc.XIX 
51,7g

A 19th century diamond, pearl and enamel 
demi-parure. Comprising a brooch and a 
pair of earrings.
€4.000-4.500
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344
Alfinete Barrette
Em ouro 19Kt e platina 
Cravejado com 2 pérolas naturais, 16 
diamantes talhe Rosa e 1 talhe Antigo 
Brilhante 0,22 ct 
9.2g

A natural pearl and diamond bar 
brooch. Set in platinum and gold 
(19kt) with two natural pearls, 16 rose 
cut diamonds and 1 old european cut 
diamond (0,22ct).
€1.000-1.200

345
Relógio de pulso de senhora GRUEN
Caixa em ouro branco (14kt) 
cravejada com 18 diamantes talhe 
8/8 (0,20ct) 
Pulseira em metal prateado. 
Movimento mecânico de corda 
manual, 17 rubis 
Caixa marcada nº 354247 
Anos 40

A lady’s diamond cocktail watch, 
guen, 1950s. Case set in 14kt white 
gold with 18 single cut diamonds (ttw. 
0,20ct). Silver-plated bracelet.
€200-250

346
Relógio pulso senhora CANOE, 
caixa e bracelete
Em platina  
Cravejado com 66 diamantes em 
talhe 8/8 (0,75ct) 
18,3g

 
CANOE lady wrist watch in platinum 
studded with 66 diamonds-cut 8/8 
(0.75 ct), with case and bracelet
€380-420

347
Gargantilha
De ouro branco cravejada com brilhantes, 
sendo 10 brilhantes com contorno 
em forma de flor e 16 brilhantes com 
contorno em forma de gota, tendo ao 
centro uma esmeralda talhada em 
cabochon com c. de 3.5ct 
28,8g

A diamond and emerald necklace. Set 
in white gold. The cabochon emerald 
weighing ca. 3,5ct.
€3.500-4.500

348
Par de brincos
De ouro branco cravejados com 8 diamantes 
talhe coração em forma de estrela e 36 
diamantes talhe moderno de brilhante, 
tendo ao centro uma esmeralda talhada em 
cabochon com c. de 3.40ct 
10,2g

A pair of emerald and diamond earrings. 
Set in white gold with 8 heart brilliant cut 
diamonds, 36 round brilliant cut diamonds 
and a cabochon emerald weighing ca. 3,4ct.
€2.500-3.500
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350
Bolsa 

Em malha de prata portuguesa 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 

(Vidal - 83) 
Pequenas faltas 

18,5x15,5 cm 
125 g

A Portuguese silver purse 
Porto assay mark (1887-1937) 

Minor Losses
€100-150

351
Bolsa
Em malha de prata portuguesa 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 83) 
Restauros e pequenas faltas 
20,5x11,5 cm 
112 g

A Portuguese silver purse 
Porto assay mark (1887-1937) 
Minor Losses and restoration
€200-300

353
Anel
Ouro 18kt 
Cravejado com carbochon de 
jaspe e 30 diamantes 8/8, 0,90ct 
7,6g

A diamond and jasper ring 
Set in white gold (18kt) with jasper 
cabochon, accented by 30 single 
cut diamonds (ttw. 0,90ct)
€850-1.000

352
Pendente “cruz” 
Em ouro (19,2kt) recortado, cinzelado e gavado  
Com Cristo e Nossa Senhora 
16,2g

A gold (19,2kt) cross pendant chiseled and engaved 
with Christ and Our Lady
€380-420

354
Cordão
Em ouro, contraste Porto 87/37 
42,2g

A gold long chain
€1.650-1.850

355
Cordão
Em ouro 
Marca contraste 87/37 Porto 
65,6g

A gold long chain
€2.500-2.800

356
Cordão
Em ouro 
Marca contraste 
87/16 Gondomar 
Peso 35,6g

A gold long chain
€1.450-1.850

357
Chatelaine
Em ouro (19,2kt) 
(Juntamente com corrente de relógio em metal dourado) 
25,6g

A gold chatelaine (19,2 kt) together with a gilded metal 
watchchain
€620-660

349
Bolsa 

Em malha de prata portuguesa 
Contraste Javali de Gondomar 

(1913-1938) (Vidal - 75) 
Pequenas faltas 

17x12,5 cm 
91 g

A Portuguese silver purse 
Gondomar assay mark (1913-1938) 

Minor losses
€100-150



228 229

358
Alfinete Tronco
Em ouro
Contraste Porto 87/37 
Cravejado com 6 brilhantes talhe 
antigo 0,66ct  
8,5g

A diamond brooch. Set in gold with 
6 old mine cut diamonds (0,66ct)
€500-800 359

Alfinete “Arte Nova”
Em Ouro,
Contraste Porto 87/37 
Cravejado com pérola natural e 51 
diamantes em talhe Rosa e antigo 
brilhante 1,9ct 
6,4g

A natural pearl and diamond, art 
nouveau. Set in gold with natural pearl 
and 51 rose and old european cut 
diamonds (ttw. 1,9ct)
€500-800

360
Alfinete
Ouro e prata
Contraste Lisboa 38/84 
Pássaro com ninho e crias 
Cravejado com 3 rubis, 56 diamantes e 2 brilhantes 
18,1g

A gem-set brooch. Designed as a nest and birds, 
set in silver and gold with 3 rubies, 56 rose cut 
diamonds and 2 brilliant cut diamonds
€720-850

361
Alfinete “Dragão alado”
Em ouro e platina 
c.1900 
Cravejado com safira e 111 diamantes 
Sem marcas e fecho de segurança posterior 
35,5g

A Bélle-Epoque gold, platinum, sapphire and diamond 
brooch. Chiseled as a winged dragon
Unmarked, later pin
€1.200-1.800

362
Alfinete “Corbeille” 
Em ouro
Contraste Lisboa 38/84 Leitão&Irmão 
Cravejado com pérolas naturais, citrinos, 
águas-marinhas e turmalinas  
29.3g

A gem-set brooch, Leitão&Irmão. Set in gold with 
pearls, citrines, aquamarines and turmalines.
€1.275-1400

363
Alfinete
Em ouro e prata
Contraste Porto 38/84 
Cravejado com 13 rubis, 79 diamantes, 
4 brilhantes 
19.6g

A diamond and ruby brooch
Set in silver and gold with 13 rubies, 79 
rose cut diamonds and 4 brilliant cut 
diamonds
€1.100-1.300

364
Alfinete 

Em ouro e prata
Contraste Lisboa 38/84  

Cravejado com 16 rubis sintéticos, 29 diamantes 
talhe rosa e 2 talhe brilhante 

13.4g

A diamond and synthetic ruby brooch. Set in silver 
and gold with 16 synthetic rubies, 29 rose cut 

diamonds and 2 brilliant cut diamonds.
€380-420

365
Alfinete “Pássaros e ninho”
Em ouro e prata
Contraste Lisboa 38/84. 
Cravejado com 3 pérolas de cultura, 8 rubis sintéticos, 
112 diamantes e 2 brilhantes 
13.3g

A diamond, cultured pearl and synthetic ruby brooch 
Designed as a nest with birds, set in silver and gold 
with 3 cultured pearls, 8 synthetic rubies, 112 rose cut 
diamonds and 2 brilliant cut diamonds
€800-1.100

366
Alfinete “Pássaro”
Em prata 
Cravejado com 38 safiras e 43 brilhantes  
7g

A diamond and sapphire brooch 
Designed as a bird and set in silver with 38 
sapphires and 43 brilliant cut diamonds
€340-380
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367
Berloque “Cabras”
Em ouro
Contraste Porto 87/37 
Cinzelado e cravajado com citrino 
24g

A chiseled gold signet-pendant.
Set with oval citrine
€620-850

368
Pulseira rígida

Em ouro e prata
Contraste Lisboa 38/84 

Cravejada com 14 pérolas de cultura e 
156 diamantes talhe rosa e 7 talhe antigo 

de brilhante 0.85ct 
Peso 34.7g

A diamond and pearl bangle. Set in silver 
and gold with 14 cultured pearls, 156 

rose cut diamonds and 7 old mine cut 
diamonds (ttw. 0,85ct)

€380-420

369
Pregadeira / pendente
De ouro
Cravejada de diamantes de talhe antigo de 
brilhantes com um rubi sintético em talhe 
cabochon ao centro
Trabalho Russo da segunda metade do Séc. XIX 
19,4g

A 19th century Russian diamond brooch
Set in gold with old mine cut diamonds and a 
cabochon synthetic ruby
€5.500-6.000

370
Adereço composto por colar e pulseira
Em ouro 
Contrastado 
69,2 g

A gold demi-parure, comprising a 
necklace and a bracelet.
€2.500-3.500



232 233

371
Anel
Ouro branco, contraste Lisboa 38/84 
Cravejado com 3 brilhantes talhe antigo 
1,9ct 
11,8g

A diamond ring 
Set in white gold with 3 old mine cut 
diamonds (ttw. 1,9ct)
€1.250-1.450

372
Anel “Meia-aliança” Cartier
Em platina 
n PH37011 
Cravejado com 19 Brilhantes 0,47ct 
2,8g

A diamond half eternity ring, Cartier. Set in platinum 
with 19 brilliant cut diamonds (ttw. 0,47ct). Signed 
and numbered PH37011.
€400-600

373
Anel
Em ouro branco, contraste Porto pós-85 
Cravejado com 92 brilhantes 1ct 
5,2g

A diamond ring. Set in white gold with 92 
brilliant cut diamonds (ttw. 1ct).
€500-800

374
Anel
Em ouro  
Contraste Lisboa pós-85 
Marca de ourives de Máximo Jorge Rocha 
Com pérola nega de 12,5mm e 6 brilhantes 0,12ct 
12,4g

A black pearl and diamond ring 
Set in gold with black pearl with 12,5mm and 6 brilliant cut 
diamonds (ttw. 0,12ct) 
Máximo Jorge Rocha maker’s mark
€900-1.200

375
Fio de ouro branco e pendente
Cravejado de brilhantes e pérola 
18,7g

A diamond and pearl pendant 
with chain. White gold.
€2.000-2.500

376
Par brincos
Em platina com 2 pérolas  
mabe (17.5mm) e 66 Brilhantes (1,76ct)  
20,1g

A pair of diamond and pearl earrings. Set 
in platinum with 2 pearls (17.5mm) and 66 
brilliant cut diamonds (ttw. 1,76ct).
€1.500-1.800
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377
Pulseira rígida
Em ouro e prata, contraste Lisboa 38/84 
Cravejada com 14 pérolas de cultura e 
156 diamantes talhe rosa e 7 talhe antigo 
de brilhante 0.85ct 
Peso 34,7g

A diamond and pearl bangle 
Set in silver and gold with 14 cultured 
pearls, 156 rose cut diamonds and 7 old 
mine cut diamonds (ttw. 0,85ct)
€380-420

378
Alfinete
Em prata e ouro  
Contraste Porto 38/84 Marca de ourives 
de António Francisco Carvalho 
Cravejado com ágata verde cabochon, 
112 diamantes e 8 brilhantes 0.40 ct 
21.6 g

A chrysoprase and diamond brooch. Set in 
silver and gold with 112 rose cut diamonds 
and 8 brilliant cut diamonds (ttw. 0,40ct). 
António Francisco Carvalho maker’s mark.
€700-900

379
Adereço composto por colar e par de brincos
Em ouro de 18kt com 3 fiadas de pérolas de 
cultura (92mm) e 306 brilhantes (6,50 ct), 
marcas italianas 
15,8 g (brincos)

A diamond and cultured pearl demi-parure. 
Necklace and pair of earrings set in gold 
(18kt) with 306 brilliant cut diamonds (ttw. 
6,50ct). Italian marks.
€8.500-9.000



236 237

380
Pulseira de ouro articulada de finais do Séc.XIX
Cravejada com diamantes de talhe 
antigo de brilhante 
Centro em forma de flor 
32,6 g

A 19th century gold bracelet.
€5.500-6.000

381
Pregadeira
De ouro branco em forma de borboleta, cravejada 
com 250 brilhantes,2ct, turmalinas e quartzo citrino 
Anos 70 do Séc.XX 
26,3g

A diamond, turmaline and citrine brooch, 1970s. 
Set in white gold with 250 brilliant cut diamonds 
(ttw. 2ct), tourmalines and citrine.
€5.000-5.500
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382
Anel
Em ouro branco cravejado com 25 diamantes 8/8

A diamond ring 
Set in white gold with 25 single cut diamonds
€290-320

383
Pulseira 
Prata e ouro, contraste Porto 87/37  
“Ourivesaria Aliança” 
Cravejado com 372 diamantes talhe Rosa e 
3 talhe Antigo Brilhante 0,50ct 
37,7g

A diamond bracelet 
Set in silver and gold with 372 rose cut 
diamonds and 3 old european cut diamonds 
(ttw. 0,50ct) 
Ourivesari Aliança retail mark
€2.300-2.600

384
Pulseira
Com 4 fiadas de pérolas de cultura (8.5mm) 
Fecho em prata cravejado com diamantes e 
1 brilhante talhe antigo.

A diamond and pearl bracelet. Four uniform 
rows of cultured pearls (8.5mm), diamond 
clasp set in silver.
€900-1.200

385
Pulseira
Em ouro, contraste Porto 38/84 
Cravejado com 9 ganadas e 36 brilhantes 
0.50ct 
14.3g

A diamond and garnet bracelet. Set in 
gold with 9 garnets and 36 brilliant cut 
diamonds (ttw. 0,50ct).
€600-900

386
Anel
Em ouro 14kt 
Cravejado com 12 rubis sintéticos e 7 diamantes 8/8 0,28ct 
10g

A diamond and synthetic ruby ring 
Set in 14kt gold with 12 synthetic rubies and 7 single cut 
diamonds (ttw. 0,28ct)
€490-520
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387
Adereço de ouro
Composto por pregadeira e par de brincos
Cravejados com 25 brilhantes de boa cor e pureza, com c. de 3.75cts.
Anos 50 do século XX
56,1g

A diamond demi-parure, 1950s
Comprising a brooch and a pair of earrings
Set with 25 brilliant cut diamonds (ttw. 3,75ct)
€3.500 -5.500
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388
Par de brincos
De platina cravejados com diamantes 
talhe 8/8 e 14 baguetes. Peso total aprox. 
dos brilhantes c. 9ct 
Anos 50 do Séc.XX 
17,3g

A pair of diamond earrings, 1950s. Set in 
platinum with single cut and 14 baguette 
cut diamonds (ttw. 9ct).
€5.500-6.500

389
Pregadeira em forma de flor “amor perfeito” 
De platina
Opala branca australiana e ónix, cravejada 
com 139 brilhantes
Com o peso de 0,63cts em um diamante talhe 
antigo de brilhante ao centro com 0,69cts.
Peso: 15,7grs.

A diamond brooch
Designed as a platinum, white Australian opal 
and onyx heartsease
Set with 139 brilliant cut diamonds and a 
central old mine cut diamond (0,69ct).
€5.500-7.500
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390
Pulseira relógio
De ouro e platina cravejado com diamantes 8/8, talhe 
brilhante e baguetes 
Marca Zenith 
Anos 40 dos Séc.XX

A lady’s diamond cocktail watch, Zenith, 1940s. Set in 
platinum with single cut and baguette diamonds.
€4.500-5.500
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391
Par de mesas de jogo
Em tamarindo 
Com tampo quadrangular e quatro 
pequenas gavetas 
China, Séc.XIX 
84x84x82 cm

A pair of 19th century Chinese tamarind 
card tables 
Quadrangular tops above four drawers

€7.500 - 12.000
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392
Cadeirão Espreguiçadeira
Em tamarindo 
China, Séc.XIX/XX 
Alt.:  87,5 cm  
Comp. total: 142 cm

A carved wood deck chair

€2.000-2.500

393
Cadeirão Espreguiçadeira
Em tamarindo 
China, Séc.XIX/XX 
Alt.:  87,5 cm  
Comp. total: 142 cm

A carved wood deck chair

€2.000-2.500
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394
Par de cadeirões
Em madeira 
Costas esculpidas em forma de ramos 
e medalhão redondo em mármore 
Alt.: 90 cm

A pair of Chinese carved wood and 
marble armchairs

€300-400

395
Dignatário sentado

Pintura sobre papel de arroz 
China, finais do Séc.XVIII 

150x96 cm 

A late 18th century Chinese painting on 
paper depicting seated dignitary 

framed

€3.000-4.000
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396
Par de cadeirões  de braços Chineses
Em madeira 
Com assentos quadrados, costas 
esculpidas em forma de ramos de 
bambu e medalhão redondo em 
mármore 
China, Séc.XX 
Alt.: 109 cm

A pair of Chinese carved wood 
armchairs 
Backs carved as bamboo with marble 
round medallion 
China 
20th century

€400-500

397
Par de cadeirões de braços chineses
Em madeira escura, costas com  
medalhão esculpido 
China, Séc. XIX 
Alt.: 93 cm

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

€400-600

398
Cadeirão de braços chinês
Em tamarindo  
Com assento quadrado 
Costas esculpidas com medalhão redondo 
em mármore e aplicações em madre-
pérola  
Séc.XX 
Alt.: 97 cm

A Chinese carved tamarind armchair 
Carved back with mother of pearl inlaid 
decoration and marble medallion

€200-300

399
Base para jarrão
Em tamarindo entalhado com tampo em 
mármore rosa 
China, Séc.XIX 
41x41x44 cm

A baluster vase stand, carved tamarind, 
marble top 
China  
19th century

€180-220
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400
Pequeno armário expositor

Em madeira lacada e dourada  
Com aplicações em marfim tendo no 

topo paisagem fluvial com pagodes e na 
parte inferior trêsgavetinhas 

China, Séc.XIX 
32x12x56 cm

A small 19th century Chinesegilt and 
lacquered wood display cabinet 

Ivory inlaid decoration
€2.000-3.000

405
Móvel estante de canto
Em tamarindo 
De dois corpos, com uma gaveta 
e duas portas 
Decoração entalhada e vazada 
com dragões, animais, pássaros e 
motivos vegetalistas 
China do Sul, Séc.XIX/XX 
Alt.: 219 cm

A late 19th, early 20th century 
Chinese carved tamarind corner 
stand 
One drawer and two doors 
Carved and pierced decoration 
representing dragons, birds, other 
animals and floral motifs

€3.500-4.500

401
Okimono
Japão, Período Taisho, c.1920 
Em marfim gavado e pintado 
representando figura de 
homem com pássaro 
Alt.: 20 cm

A Japanese okimono, ca. 1920 
Engaved and painted ivory 
depicting men with bird
€300-400

402
Okimono
Japão, Período Taisho, c.1920
Em marfim gravado e pintado
Representando grupo, com 
duas figuras e búfalo
Alt.: 17 cm

A Japanese okimono, ca. 1920
Engraved and painted ivory 
depicting a group with two 
people and a buffalo
€300-400

403
Okimono
Japão, Período Taisho, c.1920

Em marfim gravado e pintado
Representando vendedor 
ambulante
Alt.: 16 cm

A Japanese okimono, ca. 1920
Engraved and painted ivory 
depicting hawker
€250-350

404
Okimono
Japão, Período Taisho, c.1920
Em marfim gravado e pintado
Representando mulher 
sentada
Alt.: 10 cm

A Japanese okimono, ca. 1920
Engraved and painted ivory 
depicting woman sitting
€150-200
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406
Lote de quatro Netsukés
Em marfim  
Representando figuras masculinas e meninos 
Japão, Séc.XX 
Alt.: 5 cm a 5,5 cm

Lot comprising four ivory netsuke 
Male figures and boys 
Japan 
20th century
€200-250

407
Lote de quatro Netsukés
Em marfim 
Representando figuras masculinas 
Japão, Séc.XX 
Alt.: 4,5 cm a 5,5 cm 

Lot comprising four ivory netsuke 
Male figures 
Japan 
20th century
€200-250

408
Lote de quatro Netsukés
Em marfim 
Representando figuras masculinas 
Japão, Séc.XX 
Alt.:  4,5 cm a 5,5 cm

Lot comprising four ivory netsuke 
Male figures 
Japan 
20th century
€150-200

409
Lote de quatro Netsukés
Em marfim 
Representando figuras masculinas 
Japão, Séc.XX 
Alt.:  4 cm a 4,5 cm

Lot comprising four ivory netsuke 
Male figures 
Japan 
20th century
€150-200

410
Lote de quatro Netsukés
Em marfim  
Representando figuras masculinas 
Japão, Séc.XX 
Alt.: 4,5 cm a 5 cm

Lot comprising four ivory netsuke 
Male figures 
Japan 
20th century
€150-200

411
Lote de quatro Netsukés
Em marfim 
Representando três figuras 
femininas e uma figura masculina 
Japão, Séc.XX 
Alt.:  3 cm a 5 cm

Lot comprising four ivory netsuke 
Three carved as feminine figures 
and one male figure 
Japan 
20th century
€150-200

412
Lote de seis Netsukés
Em marfim pintado 
Representando quatro rãs, um esquilo e um gafanhoto 
Japão, Séc.XX  
Comp.: 4,5 cm a 11,5 cm

Lot comprising six painted ivory netsuke 
Four depicting frogs, one squirrel and one gasshopper 
Japan 
20th century
€300-400

413
Lote de quatro Netsukés
Em marfim 
Representando figuras masculinas 
Japão, Séc.XX 
Alt.: 3,5 cm a 5 cm

Lot comprising four ivory netsuke 
Male figures 
Japan 
20th century
€200-250

414
Lote de quatro Netsukés
Em marfim 
Representando figuras diversas 
Japão, Séc.XX 
Alt.: 3,5 cm a 4,5 cm

Lot comprising four ivory netsuke 
Japan 
20th century
€200-250
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415
Lote de sete Netsukés
Em madeira representando vários animais 
Japão Séc.XX 
Alt.: 2,5 cm a 6 cm

A set of seven Japanese Netsuké 
Carved wood 
20th century

€300-400

416
Lote de sete Netsukés
Em madeira  
Representando vários animais (coelho, 
elefante, cavalo, rato, dragão e serpente) 
Japão, Séc.XX 
Alt.: 3cm a 5cm

Lot comprising seven wood netsuké, carved 
as animals (rabbit, elephant, horse, mouse, 
dragon and snake) 
Japan 
20th century

€300-400

417
Lote de sete Netsukés
Em madeira  
Representando vários animais (macacos, 
ratos e coelhos) 
Japão, Séc.XX 
Alt.:  4cm a 5cm

Lot comprising seven wood netsuké carved 
as animals (monkeys, mouses and rabbits) 
Japan  
20th century

€300-400

418
Lote de sete Netsukés
Em madeira  
Representando vários animais 
Japão, Séc.XX 
Alt.: 2,5cm a 6cm

Lot comprising seven wood netsuké, carved 
as animals 
Japan 
20th century

€300-400
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419
Escrivaninha
Base em madeira com aplicações  
Recipiente e pena em prata chinesa e 
portuguesa 
Séc.XX 
Marca de ourives Luen Ho 
9x17 cm 
5x14 cm

A silver-mounted wood desk set 
The silver mounts bearing Portuguese and 
Chinese marks 
20th century 
Chinese maker’s mark Luen Ho 
€200-300

420
Pote com tampa
Em prata chinesa, repuxado e cinzelado  
Representando animais fantásticos sobre 
fundo decorado com motivos vegetalistas 
Pegas em forma de cabeça de Cão de Foo 
China, dinastia Tang 
Alt.: 16 cm

A Tang dynasty silver plated vase with cover 
Chiseled decoration depicting animals and 
floral motifs 
Dragon handles 
China, Tang Dynasty
€800-1.000

421
Ponta de corno de rinoceronte da Tailândia
Base com aplicação em prata chinesa 
trabalhada 
Séc.XVIII 
Alt.: 14 cm 
271 g (peso bruto)

An 18th century Thai rhino horn with Chinese 
silver mount

€8.000-12.000
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422
Genoui
Trabalho do Norte de África de finais de Séc.XIX 
Com punho em corno de rinoceronte e aplicações em 
prata cinzelada decorada com esmaltes de cor azul 
Lâmina direita de duplo gume com rico trabalho a ouro 
e bainha em madeira forrada a seda vermelha com 
montagens em prata e decoração floral relevada 
(faltas e defeitos na bainha) 
Comp.: 61 cm

A late 19th century North African genoui 
Silver and enamel mounted carved Rhino horn hilt with 
doublegold inlaid blade and silver mounted silk lined 
wood scabbard
€1.000-2.000

423
Koummiya
Trabalho do Norte de África de finais do 
Séc.XIX 
Com punho em corno de rinoceronte 
e aplicações em prata relevada com 
motivos vegetalistas e geométricos 
Lâmina dupla curva e bainha em prata 
com a mesma decoração do punho 
Comp.: 41 cm

A late 19th century North African 
Koummiya 
Silver mounted carved Rhino horn hilt with 
double blade and silver scabbard
€1.000-2.000

424
Taça
Em corno de rinoceronte do Séc.XVIII 
Período Quianlong 
Decorada em motivos vegetalistas e 
flores de lótus 
10x8 cm 
202 g

A Qianlong carved rhino horn bowl 
Carved decoration representing floral 
motifs and lotus flowers 
China 
18th century
€20.000-30.000
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425
Peanha
Ao gosto oriental 
Em madeira folheada com laterais 
recortados e quatro pernas a terminar em 
pés garra-de-leão 
Aplicações em bronze dourado 
Trabalho francês do Séc.XIX 
50x50x54cm

A 19th century french carved wood socles 
Gilt bronze mounts

€3.000-5.000

426
Buda meditando
Escultura em bronze e bronze dourado  
Buda sentado sobre flor de lotus, com 
pétalas formado nicho à sua volta 
China, Séc.XIX 
Alt.: 28 cm

A bronze sculpture of a goddess sitting on a 
lotus flower on a rock

€2.500-3.500

427
Dignitário 
Escultura em corno de bufalo 
China, Séc.XIX/XX
Alt.: 20 cm

A bufallo horn dignitary,China late 19th 
century/ early 20th century

€1.500-2.000
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428
Mesa de Jardim e quatro bancos
Em grés vidrado de tons e castanho 
Tampo da mesa e banco em tons cinzento 
a imitar mármore 
Decoração com relevo de dragões 
China, Séc.XX 
(Pequenos defeitos) 
Diam.: 82 cm (mesa)

A set of Chinese stoneware garden 
furniture, comprising one table and four 
benches

€1.000-1.500

429
Jarrão de grande dimensão
Em porcelana chinesa 
Decoração azul sobre fundo Celadon 
representando pássaros no meio de ramos 
e flores 
Pegas em forma de dragão 
Alt.: 110 cm

A large 19th century Chinese porcelain 
vase 
Decoration in blue on Celadon gound 
Dragon handles 
Minor hairline

€1.000-1.200
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430
Pote de especiarias
Em grés vidrado em tons de castanho claro 
China, Séc.XVII 
Alt.: 35 cm

A 17th century Chinese stoneware spice-
bowl

€150-200

431
Pote de especiarias
Em grés vidrado em tons de castanho 
China, Séc.XVII 
Alt.: 57 cm

An 17th century Chinese stoneware spice-
bowl

€250-300

432
Pote de especiarias
Em grés em tons de castanho 
China, Séc.XVII 
Alt.: 59 cm

A 17th century Chinese stoneware spice-
bowl

€250-300

433
Baú chinês do Séc.XVIII
Em madeira lacada 
Com decoração a ouro e aplicações em 
madrepérola 
Ferragens em prata com espelho da 
fechadura revestido a ouro 
51x34x25 cm

An 18th century Chinese lacquered wood 
cabinet 
Gilt and mother of pearl inlaid decoration 
Silver mounts and gilt metal lock

€8.000-12.000
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434
Par de Jarrões
Em porcelana japonesa 
Decoração azul sob vidrado com fénix, animais, rochedos, árvores e flores 
Japão, Início Séc.XX 
(Um com restauro no gargalo e defeito) 
Alt.: 91 cm

A pair of early 20th century Japanese porcelain vases 
Blue underglazed decoration depicting phoenix, rocks, trees and flowers 
One with restoration to the neck and defect

€400-600

435
Par de Cães de Foo
Em madeira encerada 
Trabalho tailandes do Séc. XX  
Alt.: 68 cm

A pair of thai carved wood dragons

€400-500
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436
Grande jarrão
Em porcelana japonesa 
Decoração em Imari representando 
pássaros em cima de um cesto com flores 
Início Séc.XX 
(Cabelos) 
Alt.: 110 cm

An early 20th century Japanese porcelain 
large vase 
Imari decoration depicting birds and 
flowers 
Hairlines

€800-1.000

437
Pote com tampa de gandes dimensões
Em porcelana chinesa 
Decoração imari representando fénix em terraço e flores 
Pega da tampa em forma de Cão de Foo dourado 
China, Séc.XIX/XX 
(Bordo do gargalo com cabelo, restauro e falhas) 
China 
Alt.:130cm

A late 19th, early 20th century Chinese porcelain large 
baluster vase 
Imari decoration depicting phoenix and flowers 
Cover handle molded as a dragon 
Hairline to the neck rim, restoration and losses 
Cover rim regilt

€8.000-12.000
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438
Os três macacos sábios
Conjunto de três esculturas e porcelana 
japonesa do Séc. XVIII 
Representando os três macacos Mizaru, 
Kikazaru e Iwazaru, respectivamente, o 
que não vê, o que não ouve, o que não 
fala 
(dois com restauros nas patas esquerdas 
e um com vários cabelos) 
Alt.: 11 cm

A set of three 18th century Japanese 
porcelain sculptures of the wise monkeys: 
Mizaru (the one who does not see), 
Kikazaru (the one who does not hear) and 
Iwazaru (the one who does not speak). 
Two with restoartions to the left foot and 
one with hairlines.
€1.500-2.000

439
Garrafa em forma de cabaça
Em porcelana chinesa “Kraak Porcelain”
Decoração a azul sob vidrado
Representando motivos vegetalistas e 
objectos preciosos
Dinastia Ming, período Wanli
Alt.: 26,5 cm

A Wanli gourd vase. Kraak porcelain with 
typical blue decoration with precious objects 
and flowers. Ming dynasty, Wanli period.
€3.000-4.000

440
Hookah
Base de cachimbo de água
Em porcelana chinesa
Decoração em tons de azul 
representando flores
Encomenda especial para o mercado 
Otomano
(restauro no bocal)
Alt.: 25 cm

A chinese porcelain Hookah stand for 
the Otoman market. Blue decoration with 
flowers. Restoration to the nozzle.
€2.200-3.000
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441
Vaso
Em porcelana chinesa 
Decoração com esmalte da Família Rosa 
representando guerreiros a cavalo 
Interior em tons de turquesa 
Pequenas falhas no vidrado do bordo 
China, Séc.XIX 
Alt.: 33 cm

A 19th century Chinese porcelain vase 
Famille Rose decoration depicting warriors 
Turquoise interior 
Minor losses to the rim glaze
€200-300

442
Par de taças
Em porcelana chinesa 
Decoração com esmaltes representando 
várias figuras orientais 
Marcadas 
China, Séc.XX 
(Ambas com cabelos) 
Diam.:  20 cm 
Alt.:  9 cm

A pair of 20th century Chinese porcelain bowls 
Enamel decoration depicting oriental figures 
Marked 
Hairlines
€300-400
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446
Taça
Em porcelana branca, forma hexagonal 
Decoração em relevo de motivos florais 
China 
Séc.XX 
Diam.:  10,5 cm 
Alt.:  7 cm

White porcelain hexagonal bowl 
Relief decoration with flower motifs 
China 
20th century
€50-80

443
Taça com base
Em porcelana chinesa do Séc.XIX
Decorada a azul sob vidrado
Alt.: 7 cm

A 19th century Chinese porcelain 
scalloped bowl
€100-120

444
Pequeno pote
Em porcelana chinesa 
Decoração em tons de coral 
representando dois Cães de Foo 
Inscrição de um poema do verso 
Marcada no fundo 
China 
Séc.XIX/XX 
Alt.: 15 cm

A late 19th, early 20th Chinese 
porcelain vase 
Decoration in shades of coral 
depicting two dragons 
Inscribed poem at the back 
Marked
€150-200

445
Taça
Em porcelana chinesa do séc.XIX
Decorada com esmaltes em tons de 
rosa, azul, turquesa, verde e amarelo, 
representando dragões marinhos
Marca Guangxu apócrifa na base
Diam.: 13 cm
Alt.: 6,5 cm

A 19th century chinese porcelain 
bowl. Decoration in pink, turquoise, 
green and yellow enamels. Guangxu 
apocryphal mark.
€800-1.200

447
Vaso em forma de cabaça
Em porcelana japonesa  
Com decoração em tons de azul, 
coral e dourado 
Finais do período Meiji 
Alt.: 24 cm

A late Meiji Japanese porcelain 
vase designed as a gourd 
Blue, coral and gilt decoration 
Japan, late Meiji period
€300-400

448
Taça
Em porcelana chinesa do séc.XIX
Decorada a rouge de fer e esmaltes 
de cor azul, rosa, verde e amarelo 
com motivos vegetalistas e nenúfar 
em flor no interior
Marca Guangxu apócrifa na base
Diam.: 12 cm
Alt.: 6 cm

A 19th century chinese porcelain 
bowl. Rouge de fer, blue, pink, green 
and yellow enamel decoration. 
Guangxu apocryphal mark.
€300-500
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449
Pequeno pote
Em porcelana chinesa 
Decoração de tons “Rouge de Fer” 
Séc.XIX/XX  
Alt.: 15 cm

A late 19th, early 20th century Chinese 
porcelain vase 
Rouge-de-Fer decoration
€600-900

450
Pote com tampa
Em porcelana chinesa 
Decoração com esmaltes de tons rosa e 
amarelo representando figuras orientais 
em terraço com vista fluvial 
China, Séc.XX 
Alt.: 33 cm

A 20th century Chinese porcelain vase 
Pink and yellow decoration depicting 
oriental figures on terrace and riverscape
€200-300

451
Jarra
Em porcelana chinesa de estilo da 
Família Rosa  
Com duas reservas representando 
pássaros e flores 
Alt.: 43 cm

A Chinese porcelain vase 
Decoration in the Famille Rose manner
€1.000-1.500
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452
Prato grande 
Em porcelana chinesa 
Decoração com esmaltes de tons 
amarelo, rosa e verde representando 
um dragão no meio de flores 
(cabelo) 
China, Séc.XX 
Diam.:  35,5 cm

A 20th century Chinese porcelain dish 
Decoration in yellow, pink and geen 
enamel, depicting dragon and flowers 
Hairline
€150-200

454
Jarrão
Em porcelana chinesa 
Decoração com esmaltes representando 
pássaros no meio de uma árvore 
As pegas em forma de cabeça de Cão de Foo 
China, Séc.XIX/XX 
Alt.: 57,5 cm

A late 19th, early 20th century Chinese 
porcelain vase 
Decoration depicting birds and trees 
Dragons handle
€400-600

455
Jarrão
Em porcelana chinesa  
Com decoração em esmaltes representando 
pássaros no meio de uma árvore 
China, Séc.XIX/XX 
Alt.: 57 cm

A late 19th, early 20th century Chinese 
porcelain vase 
Decoration depicting birds and trees
€400-600

453
Prato grande 
Em porcelana branca com 
decoração em esmaltes da família 
rosa e flores sobre fundo verde 
China, dinastia Qing 
Séc.XIX 
Diam.: 34 cm

A large dish, Qing dynasty, 19th 
century 
Famille Rose decoration
€140-180
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456
Prato grande de bordo recortado
Em porcelana do Japão 
Decoração a azul sob vidrado 
representando figuras orientais no meio 
de uma paisagem lacustre e montanhosa 
Período Meiji  
Diam.:  41,5cm

A large Japanese dish 
Meiji period 
Blue underglaze decoration depicting 
landscape with oriental figures and 
mountains
€200-300

457
Vaso em forma de dupla cabaça
Em porcelana chinesa 
Decoração azul sobre vidrado 
representando dragões no meio das nuvens 
China, Séc.XIX/XX 
39,5 cm

A late 19th, early 20th century Chinese 
porcelain vase designed as a double gourd 
Blue underglaze decoration depicting 
dragons and clouds
€2.000-3.000

458
Prato grande 
Em porcelana branca com decoração a 
azul 
Casas no meio de pinheiros e montanhas 
Esbeiçadela e cabelo 
China 
Dinastia Qing 
Séc.XIX 
Diam.: 34 cm

A dish, Qing dynasty, 19th century 
White porcelain with blue underglaze  
decoration 
Losses and hair
€120-180

459
Pote com tampa
Em porcelana chinesa 
Com esmaltes da família verde 
representando figuras orientais num 
terraço 
(Restaurado, com um cabelo e pequenas 
esbeiçadelas) 
China, Séc XIX 
Alt.: 38,5 cm

A 19th century Chinese porcelain vase 
Famille Vert decoration
€3.500-4.000

460
Pequeno pote
Em porcelana chinesa 
Decoração azul sob vidrado 
representando vários meninos 
a brincar no exterior 
China Séc.XIX/XX  
Alt.: 16 cm

A late 19th, early 20th century 
Chinese porcelain vase 
Blue underglaze decoration 
depicting children playing
€600-900\
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461
Taça sobre pé com bordo recortado
Taça sobre pé com bordo recortado 
Em porcelana chinesa vidrada em 
tons de azul claro com craquelé 
China  
Séc.XIX 
Diam.:  16,5cm  
Alt.:  10cm 

A 19th century Chinese porcelain 
scalloped bowl
€1.200-1.800

464
Vaso
Em porcelana chinesa de tons amarelo 
decorado com dragões do meio de nuvens 
Marcado na base 
China, Séc.XIX/XX  
Alt.: 40 cm

A late 19th, early 20th century Chinese 
porcelain vase  
Decoration depicting dragons and clouds 
on yellow gound
€600-900

462
Pequena taça com pé 
Em porcelana chinesa 
Decoração monocroma azul
Marca Guangxu com seis caractéres a azul
Alt.: 8 cm

A 19th century Chinese porcelain scalloped bowl
€3.000-5.000

463
Prato
Emgrés coberto de 
esmalte vidrado 
castanho claro 
China 
Séc.XIX/XX 
Diam.: 32 cm

A large stoneware dish 
Brown decoration 
Late 19th century, early 
20th century
€50-80
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465
Taça
Em porcelana chinesa 
Decoração azul sob vidrado representando 
dois dragões no meio das nuvens 
China, Séc. XIX 
20,3x9,5 cm 

A Chinese porcelain bowl 
Blue decoration depicting two dragons 
and clouds
€1.500-2.000

466
Taça
Em porcelana chinesa 
Decoração azul sob vidrado representando flores 
Interior com dragões bianco s/ bianco 
Marcada na base 
Diam.:  19,3 cm  
Alt.:  9 cm 

A Chinese porcelain bowl 
Blue decoration depicting flowers 
Interior with bianco-sopra-bianco decoration 
depicting dragons 
Marked
€1.500-2.500

467
Pequeno pote
Em porcelana chinesa 
Decoração azul sob vidrado 
representando fénix no meio de 
ramos e flores 
China, Séc. XIX 
Alt.: 20 cm

A Chinese porcelain small vase 
Blue decoration depicting phoenix 
and floral motifs
€1.500-2.000

468
Garrafa quadrangular
Em porcelana chinesa 
Decoração azul sob vidrado representando 
paisagem fluvial 
Dinastia Ming, Periodo Wanli 
Alt.: 26 cm

A Chinese porcelain square-sectioned bottle 
Blue underglaze decoration depicting 
riverscape
€2.500-3.500

469
Pote
Em porcelana chinesa 
Decoração azul sob vidrado representando 
duas fénix no meio de rocha, árvores e flores 
China, Séc.XVIII 
Alt.: 33 cm

An 18th century Chinese porcelain vase 
Blue decoration depicting two phoenixes, 
rock, trees and flowers
€1.200-1.500
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470
Pequeno pote
Em porcelana chinesa
Decoração azul sob vidrado 
representando vários meninos a brincar 
no exterior
China Séc.XIX/XX 
Alt.: 14 cm

A late 19th, early 20th century 
Chinese porcelain vase
Blue underglaze decoration 
depicting children playing
€600-800

471
Pote
Em porcelana chinesa 
Decoração azul sob vidrado representando 
cavalos e dragões no meio das nuvens 
China, Séc. XIX 
(Cabelos) 
Alt.: 29,5 cm

A Chinese porcelain vase, blue decoration 
depicting horses, dragons and clouds 
Hairlines
€800-1.200

472
Vaso 
Em porcelana chinesa Meiping 
Decoração azul sob vidrado representando 
dragões no meio das nuvens 
Alt.: 28 cm

A Chinese porcelain Meiping vase 
Blue underglaze decoration depicting 
dragons and clouds
€1.500-2.000
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473
Figura
Em jade branco translúcido
Representando chinês com sapo no ombro direito
Base em madeira
Alt.: 6 cm

A chinese white jade figure. The translucent white 
jade carved as oriental figure with frog. Carved 
wood base.

€200-300

474
Vaso com tampa

Em jade branco translúcido
Decorado em relevo com nuvens e pegas 

com corrente
China, dinastia Qing, final do séc.XIX

Com suporte em madeira de tamarindo 
(tampa adaptada posteriormente)

Alt.: 7 cm

A late 19th century chinese white jade 
vase with cover. The translucent white jade 

carved and chain to the handles. On 
carved tamarind base. Cover of later date.

€400-600

479
Par de placas
Em porcelana chinesa  
Representando figuras orientais num terraço 
Com moldura de forma de bambu 
China, Séc.XX 
75x22 cm

A pair of 20th century Chinese porcelain plaques, 
decoration depicting oriental figures 
Framed craved as bamboo
€300-400

475
Par de taças
Em jade de cor verde espinafre 
China, Séc.XIX 
Diam.:  12,5 cm  
Alt.:  5,5 cm

A pair of 19th century Chinese geen jade bowls

€400-600

476
Par de taças
Em jade de cor verde espinafre 
China, Séc.XIX 
Diam.:  12,5 cm  
Alt.: 5,5 cm

A late 19th century Chinese geen jade bowls

€400-600

477
Pequeno bule
Em jade de cor verde espinafre 
Em forma de flor de lótus 
China, Séc.XIX/XX 
Diam.:  14 cm  
Alt.:  5 cm

A late 19th, early 20th century Chinese geen jade small tea-pot 
Carved as a lotus flower

€200-300

478
Sete xícaras com tabuleiro
Em jade de cor verde espinafre 
Três xícaras com pequenos cabelos 
China, Séc.XIX 
2,5x4 cm (xícaras) 
Comp.: 17,2 cm (tabuleiro)

A 19th century Chinese geen jade set of seven cups and tray 
Three cups with minor hairlines

€200-300
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483
Par de potes com tampa
Em cloisonné de tons “Rouge de Fer”  
Com três reservas representando dois dragões no meio das nuvens 
dividindo a pérola sagada 
China, Séc. XIX 
(amolgadela e pequenas faltas) 
Alt.: 62 cm

A pair of large 19th century Chinese cloisonné baluster vases 
Rouge-de-fer decoration depicting two dragons splitting the sacred pearl 
Minor wear and bruise

€1.000-1.200

480
Par de vasos
Em cobre cor esmalte e 
cloisonnés em tons de branco 
Representando pássaro e 
borboleta no meio do rochedo 
com flores 
Japão, Período Taisho, ca. 1920 
Alt.: 38,5 cm

A pair of Taisho cloisonné vases 
Decoration depicting bird, 
butterfly, flowers and rocks 
Japan, Taisho period, ca. 1920
€200-300

481
Prato grande japonês
Em cloisonné de tons azul  
Representandopássaros em voo no 
meio de uma árvore 
Ligeiro desgaste 
Japão, período Meiji 
Finais Séc.XIX 
Diam.: 30,5cm

A large 19th Japanese cloisonné dish 
Blue decoration depicting flying birds 
Minor wear 
Meiji period, late 19th century
€200-300

482
Par de vasos
Em esmalte e cloisonné em tons 
de azul  
Representando árvore com 
flores e pássaro 
Japão, finais período Meiji  
Alt.: 31,5 cm

A pair of Meiji cloisonné vases 
Blue decoration depicting tree, 
flowers and bird 
Japan, late Meiji period
€400-500
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485
Figuras orientais
Par de placas em 
porcelana chinesa  
Representando 
figuras orientais, 
emolduradas 
China, Séc.XX 
42x27 cm

A pair of 20th century 
Chinese porcelain 
plaques 
Decoration depicting 
oriental figures 
Framed
€200-300

486
Figuras orientais 
Par de placas em 
porcelana chinesa  
Representando figuras 
orientais, emolduradas 
China, Séc.XX 
42x27 cm

A pair of 20th century 
Chinese porcelain 
plaques 
Decoration depicting 
oriental figures 
Framed
€200-300

484
Vaso em pedra
Esculpido em alto-relevo  
De vários dragões no meio das nuvens 
dividindo a pérola sagada 
Base em mármore 
China  
Séc.XX 
Alt.: 36 cm

A 20th century Chinese carved stone vase 
Decoration depicting dragons splitting the 
sacred pearl 
Marble base

€500-700
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487
Prato
Em porcelana chinesa do Séc.XIX
Decorado com esmaltes da Família Rosa
Representando um grande dragão alado a Rouge-de-Fer com 
escamas a dourado, dividindo a pérola sagrada com uma fénix
Dinastia Qing, marca e período Guangxu (1875-1909)
Alt.: 23 cm

A Guangxu porcelain plate. Famille rose decoration depicting winged 
dragon and phoenix splitting the sacred pearl. Guangxu period, Qing 
Dynasty.
€200-300

490
Prato grande 
Em porcelana chinesa do séc.XIX
De cor azul, decorado com dois dragões a rouge de fer perseguindo 
duas pérolas sagradas e carpa a rouge de fer ao centro entre ondas
Marcas apócrifas
(restaurado)
Diam.: 43 cm

A large 19th century chinese porcelain charger. Blue and rouge-de-fer 
decoration depicting two winged dragons chasing the sacred pearl. 
Apocryphal marks. Restoration.
€200-300

489
Prato grande 
Em porcelana chinesa do séc.XIX
Decorado com esmaltes da Família Rosa
Representando dois dragões alados, um em Rouge-
de-Fer com escamas a dourado e outro em esmaltes 
de cor verde segurando a pérola sagrada
Dinastia Qing, marca e período Guangxu (1875-1909)
Diam.: 37,5 cm

A large Guangxu porcelain charger. Famille rose 
decoration depicting two winged dragons and the 
sacred pearl. Guangxu period, Qing Dynasty.
€1.500 - 2.000

488
Prato

Em porcelana chinesa do séc.XIX
Decorado com esmaltes da Família Rosa

Representando um grande dragão alado a Rouge-de-Fer com 
escamas a dourado, dividindo a pérola sagrada com uma fénix

Dinastia Qing, marca e período Guangxu (1875-1909)
Diam.: 28 cm

A Guangxu porcelain plate. Famille rose decoration depicting winged 
dragon and phoenix splitting the sacred pearl. Guangxu period, Qing 

Dynasty.
€300-500
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491
Vaso
Em porcelana chinesa do séc.XIX
Decorado com ricos esmaltes da 
Família Rosa
Representando um grande dragão 
em rouge de fer dividindo a pérola 
sagrada com uma fénix
Decorado a cima do ombro com 
pêssegos, suásticas e símbolos com 
caractere “Shou”, rodeados por 
cinco morcegos cada
Dinastia Qing, marca e período 
Guangxu (1875-1909)
(algum desgaste no vidrado)
Alt.: 39,5 cm

A Guangxu pocelain vase. Famille 
rose decoration with dragon and 
phoenix splitting the sacred pearl. 
Neck decorated with peaches, 
swastika, Shou characters and bats. 
Guangxu Period, Qing Dynasty. Some 
wear to the glaze
€3.000-4.000

492
Vaso “Hundred Bats”
Em porcelana chinesa do séc.XIX
Com decoração da Família 
Rosa representando morcegos 
voando no meio de nuvens, ruyi e 
caracteres “fu”
Marca Guangxu com seis 
caracteres em vermelho
Alt.: 39,5 cm

A 19th century chinese porcelain 
Hundread Bats vase. Famille rose 
decoration with bats and clouds, 
ruyi and Fu characters. Marked 
with Guangxu mark
€8.000-10.000
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493
Vaso
Em porcelana chinesa  
Com decoração em esmalte cor rosa 
Marca Quianlong 
Pequeno cabelo 
China  
Séc.XIX

A 19th century Chinese porcelain vase 
Pink enamel decoration 
Quinalong mark 
Minor hairline
€1.500-2.000

494
Dois vasos
Em porcelana chinesa do séc.XIX
Com vidrado azul e reservas a dourado 
com fundo branco
Decoradas com esmaltes da Família 
Rosa representando motivos vegetalistas
(ligeira diferença na altura dos ombros)
Alt.: 45 cm

Two 19th century chinese porcelain 
vases. Blue galze with gilt medallions, 
famille rose decoration with floral 
decoration.
€3.000-4.000
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495
Par de vasos
Em porcelana chinesa do Séc.XIX
Decorado com ricos esmaltes em tons 
rosa, azul, turquesa, verde e amarelo com 
representações dos oito imortais
Pescoço comprido sobre fundo amarelo 
com enrolamentos de lótus, caractetes 
“Fu” símbolos “Shangxi” e morcegos
Marca Guangxu com seis caracteres a 
azul num dos vasos
(um dos vasos com fundo restaurado)
Alt.: 59,5 cm

A pair of 19th century chinese porcelain 
vases. Pink, blue, turquoise, green and 
yellow enamel decoration depicting the 
eight immortals. Long neck decorated 
with lotus flowers, Fu characters, Shangxi 
symbols and bats on yellow ground. 
Guangxu mark to one vase. One vase 
restored at the base.
€25.000-30.000
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CONDIÇÕES NEGOCIAIS

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

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

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO

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

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

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

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

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

Artigo 6º - Pagamento e levantamento dos lotes adquiridos
a. De acordo com o preçário em vigor na VERITAS, o comprador obriga-se a pagar à mes-
ma, o montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação 
acrescido de uma comissão de 13%, acrescida de IVA de acordo com o Regime Especial 
de Vendas de Bens em Leilão.  
b. O comprador obriga-se a proceder ao pagamento referido no ponto anterior e a levantar 
o bem durante os 5 (cinco) dias úteis seguintes à data da respectiva compra, podendo ser 
exigido, no momento da arrematação, um sinal de 30% do valor da mesma que não esteja 
coberto por garantia.
c. Findo o mencionado prazo de 5 (cinco) dias úteis, a leiloeira reserva-se o direito de cobrar 
juros à taxa legal em vigor para as operações comerciais.
d. Os lotes arrematados pelo comprador só poderão ser levantados depois de efectuado o 
pagamento da totalidade devida à leiloeira.

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

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

Artigo 9º - Falta de Pagamento ou Levantamento dos bens ou lotes adquiridos
a. Se o comprador não proceder ao pagamento da quantia total por si devida à leiloeira, no 
prazo de 21 (vinte e um) dias contados a partir da data de arrematação dos lotes, a VERITAS 
poderá, a todo o tempo, por si e em representação do vendedor, e sem que o comprador 
possa exigir quaisquer compensações ou indemnizações por tal facto:
i. Intentar acção judicial de cobrança da quantia total em dívida;
ii. Notificar o comprador da anulação da venda, sem prejuízo do direito da VERITAS de rece-
ber a comissão devida pelo comprador e da consequente possibilidade de ser intentada 
acção judicial para cobrança desta.
iii. Cobrar juros de mora à taxa legal em vigor sobre o montante em dívida a partir do 22º 
(vigrésimo 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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SUBSCRIÇÃO DE CATÁLOGOS DE ARTE / ARt cAtALoGuES SuBScRIPtIon

NOME /Name

MORADA /Address

LOCALIDADE /City

CÓDIGO POSTAL /Zip Code

PAÍS /Country

N.º BI ou CC /ID  or Passport Nr

NIF /Vat Nr

TELEFONE / Telephone Nr

E-MAIL

PAGAMENTO / Payment

   NUMERÁRIO /Cash

   CHEQUE À ORDEM DE /Check payable to PERIHASTA

   TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA /Bank transfer

A presente subscrição é válida por um ano a partir da data de recepção do pagamento.
This catalogue subscritprition lasts for one year from the date of payment.

Devolver preenchido e assinado para /Return completed and signed to (+351) 217948009 ou/or info@veritasleiloes.com

ASSINATURA /Signature DATA /Date

SUBSCRIÇÃO ANUAL /Annual Subscription            Despesas de envio incluídas /Shipping costs included

PORTUGAL - €200 RESTO DO MUNDO /Other Countries - €300

Av. Elias Garcia, 157 A/B 1050-099 Lisboa
T +351 21 794 8000   F +351 21 794 8009   

info@veritasleiloes.com

www.veritasleiloes.com

Beneficiário /Beneficiary PERIHASTA 
Banco /Bank BPI 
Balcão /Branch Marquês de Tomar 
NIB 0010 0000 46263080001 82 
IBAN PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2 
SWIFT /BIC BBPIPTPL

A Veritas apoia este movimento contribuindo com um Euro por cada lote vendido.
www.movimento1euro.com
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INFORMAÇÕES GERAIS / GEnERAL InFoRMAtIon 

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

avaliações
Todas as avaliações informais são inteiramente gratuitas e sem 
compromisso. Para marcar uma avaliação deverá contactar-nos 
telefónicamente através do número 21 794 8000, ou por email 
para avaliacao@veritasleiloes.com.

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

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

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

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

 

 

opening Hours
Monday to Friday from 10am to 7pm

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

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

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

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

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

VERITAS | Art Auctioneers
T +351 21 794 8000 
F +351 21 794 8009

E INFO@VERITASLEILOES.COM
AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B 1050-099 LISBOA, PORTUGAL
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ORDEM DE COMPRA | LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE | TELEPHONE BIDDING FORM

          

        LEILÃO | SALE                              DATA | DATE                                                                                             RAQUETA Nº| PADDLE #

Nº CLIENTE | CLIENT # ________________________________________________________________________________________________________________

NOME | NAME _______________________________________________________________________________________________________________________

NOME PARA FACTURA| INVOICE NAME _________________________________________________________________________________________________

BI Nº | ID or PASSPORT # _________________________________ CONTRIBUINTE Nº | VAT  ______________________________________________________

MORADA | ADDRESS _________________________________________________________________________________________________________________

CÓD. POSTAL | ZIP CODE___________-______ CIDADE | CITY _____________________________ PAÍS | COUNTRY ________________________________

EMAIL | EMAIL _______________________________________________________________________________________________________________________

TELEFONE 1 | PHONE 1 ___________________________________ TELEFONE 2 | PHONE 2 ______________________________________________________

AUTORIZO A LICITAÇÃO EM MEU NOME DOS LOTES ABAIXO DESCRIMINADOS, PELOS VALORES MÁXIMOS DEFINIDOS (EXLUI COMISSÃO). ESTA LICITAÇÃO SERÁ EXECUTADA 
PELA VERITAS EM MEU NOME, PELO MELHOR PREÇO POSSÍVEL NA PRAÇA. DECLARO AINDA CONHECER AS CONDIÇÕES NEGOCIAIS ANUNCIADAS NO CATÁLOGO. PARA 
LICITAÇÕES/COMPRAS BEM SUCESSIDAS, ACRESCE UMA COMISSÃO DE 1 % + IVA, NUM TOTAL DE 15,99% SOBRE O VALOR DE MARTELO.
PLEASE BID ON MY BEHALF THE LOTS MENTIONED BELLOW IN THE MAXIMUM AMOUNTS INDICATED (EXCLUDING BUYER’S PREMIUM). THE BID WILL BE EXECUTED BY VERITAS 
AT THE BEST POSSIBLE PRICE IN THE SALE.  TO SUCCESSFUL BIDS WILL BE ADDED A 1 % BUYER’S PREMIUM + VAT, ON A TOTAL OF 15,99% ON THE HAMMER PRICE.

Nº LOTE | LOT # DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

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

ASSINATURA / SIGNATURE _____________________________________________________________________________________________________________
       

        ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID  LICITAÇÃO TELEFÓNICA | PHONE BID

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

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

USO INTERNO | INTERNAL USE
RE EBIDO POR

______________________

DATA
_______/______/_______

HORA
__________:___________

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

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER __________________________________________________
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