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1 
Par de pistolas de duelo em estojo
De percussão e carregamento pela boca, 
canos oitavados com a inscrição na 
parte superior “Fni par GASTINNE-RENETTE” 
Coronhas com entalhados na madeira 
Guarnições em ferro conservando o 
jaspeado original 
Estojo original conservando todos 
os pertences para carregamento e 
manutenção de armas, forrado a veludo 
(pequenos defeitos), tendo no forro 
da tampa gravado a ouro a inscrição 
“GASTINNE-RENETTE /A PARIS”

A cased pair of French percussion 
duelling pistols, by Gastinne-Renette. 
Muzzle loading, octagonal barrels signed 
“Fni par GASTINNE-RENETTE”. Carved grips. 
Iron mounted and veined finish. Original 
fitted case keeping all the original 
belongings. Cased lined in velvet (some 
wear) and marked in gold GASTINNE-
RENETTE/A PARIS.
€4.000 - 6.000
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2 
Espingarda portuguesa de caça
De pederneira e carregamento pela boca, cano com as punções do armeiro Xavier dos 
Reis que foi Mestre no Arsenal Real de Lisboa até 1757. Fecho de patilha à portuguesa 
assinado na tampa da caçoleta por Joaquim António da Silva e datado de Lisboa 1971, 
no meio da platina a punção do mesmo armeiro do Arsenal Real de Lisboa 
Guarnições em prata e ferro tendo no guarda-mato a gravação “JFR”

A Portuguese flintlock sporting gun, by Xavier dos Reis, mid 18th century. 
Muzzle loading, maker’s mark of Xavier Reis, Master gunsmith of the Arsenal Real de Lisboa 
until 1757. Portuguese lock signed at the frizzen by Joaquim António da Silva and dated 
1791 and maker’s mark for the same gunsmith of the Arsenal Real de Lisboa. Silver mounts 
and JFR monogram to the trigger-guard.
€9.000 - 12.000
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3 
Espingarda portuguesa de caça
De pederneira e carregamento pela boca, cano com a inscrição embutida a ouro “FOI FEITO EM 
LISBOA POR MANOEL DO NASCIMENTO GOMES NO ANNO DE 1796” e punções do mesmo armeiro 
do Arsenal Real de Lisboa Fecho de patilha à portuguesa (substituído durante o uso da arma) 
Guarnições em prata

A Portuguese flintlock sporting gun, by Manoel do Nascimento Gomes, 1796. Muzzle loading, gold 
inlaid inscription “Feito em Lisboa por Manoel do Nascimento Gomes no anno de 1796” and 
maker’s mark of the same gunsmith of the Arsenal Real de Lisboa. Portuguese lock (replaced when 
in use), silver mounts.
€7.000 - 10.000
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4 
Pistola inglesa
De um oficial de marinha do primeiro quartel do Séc. XIX 
De pederneira e carregamento pela boca, cano em latão com os punções 
de prova e verificação de Birmingham tendo na parte superior a inscrição 
“LONDON”, assim como uma baioneta basculante 
Fecho não assinado 
Guarnições em latão

A naval officer english flintlock pistol, 1st quarter of the 19th century. 
Muzzle loading, brass barrel with Birmingham marks and inscribed LONDON. 
Spring-bayonet. 
Lock unsigned. 
Brass mounted
€1.000 - 1.500

5 
Pistola francesa de arção
De pederneira e carregamento pela boca, cano com embutidos a ouro 
Fecho assinado por Chateau/Paris (Alexandre Chateau, armeiro em Paris, 
1714/1744, trabalhou para o Rei Luís XV) 
Guarnições em ferro com embutidos a ouro

A French flintlock pistol, by Alexandre Chateu, 1st half of the 18th century. 
Muzzle loading with ramrod. Gilt inlaid decoration, lock signed. Chateau/Paris 
(Alexandre Chateau, royal gunsmith in Paris between 1714 and 1744, worked for 
Louis XV). Iron mounted with gold inlaid decoration.
€2.000 - 3.000
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6 
Sabre português
Para oficiais de infantaria, modelo regulamentar de 1892 
Guarda em latão com decoração vegetalista 
Punho em madeira coberta a pele de esqualo 
Lâmina ligeiramente curva 
Bainha niquelada 
Conserva o seu fiador e talim originais assim como saco 
de transporte em feltro

A Portuguese sabre, late 19th century. Infantry officers 
model of 1892. Brass cup guard decorated with floral 
motifs. Dogfish lined hilt. With bullion sword-knot, original 
nickel-plated scabbard and travelling pouch.
€200 - 300

7 
Camafeu
Em porcelana (biscuit) do Séc. XVIII, 
representando a Rainha D. Maria I 
2,5x2 cm

An 18th century biscuit cameo depicting 
the queen D. Maria I (1777-1816).
€200 - 300

8 
Camafeu
Em porcelana (biscuit) do Séc. XVIII, 
representando a Rainha D. Maria I 
2,5x2cm

An 18th century biscuit cameo depicting 
the queen D. Maria I (1777-1816).
€200 - 300

9 
Camafeu
Em porcelana (biscuit) do Séc. XVIII, 
representando a Rainha D. Maria I 
2,5x2 cm

An 18th century biscuit cameo depicting 
the queen D. Maria I (1777-1816).
€200 - 300

10 
Caixa de música Karl Griesbaum
Em prata 925/000

Mecanismo em metal dourado 
com autómato “pássaro” e 
compartimento para tabaco 
Caixa decorada com cenas 
galantes 
(Mecanismo defeituoso) 
4,5x11x7 cm

An English silver automation bird 
box, Karl Griesbaum, Birmingham 
hallmarks. Gilt metal mechanism 
with automation bird and 
compartment for tobacco. The 
silver decorated with gallant 
scenes. Losses and defects to the 
mechanism.
€2.000 - 2.500
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14 
Porta-moedas de pequenas dimensões
Em tartaruga com aplicações em latão

a small tortoiseshell purse, brass mounts.

€100 - 150

15 
Caixa porta-lorgnons
Em tartaruga com aplicações em cobre e latão 
2x15x7 cm

a tortoiseshell lorgnon box, copper and brass 
mounts.

€200 - 300

16 
Porta-tesouras
Em latão com aplicações 
em madrepérola 
Alt.: 9 cm

a brass scissors purse, 
mother of pearl mounts.

€80 - 120

17 
Porta-retratos
Em prata e pérolas 
Com miniatura de busto de 
cavalheiro pintada sobre marfim 
(Defeitos) 
7x6 cm

a silver and pearl portrait frame 
Miniature on ivory depicting 
gentleman’s portrait 
Defects

€100 - 150

18 
Cigarreira
Em tartaruga com aro em prata 
11,5x7 cm

a tortoiseshell cigarette case, silver mount.

€100 - 150

11 
Bengala (pingalim) 
Em madeira exótica  
Castão em ouro de baixo 
teor com decoração 
gravada com monograma 
Ponteiro em aço 
(Defeitos no castão) 
Comp.: 87 cm

a horsewhip 
Gold (poor alloy) handle with 
engraved decoration and 
monogram, steel ferrule 
Defects to the handle

€130 - 180

12 
Bengala
Em ébano  
Com castão em xadrez de ouro e 
ébano lacado 
Contraste de Lisboa (1887-1932) 
e de ourives da mesma época 
Ponteira em corno 
Comp.: 88,5 cm

a late 19th, early 20 century 
ebony cane 
yellow gold and black lacquered 
ebony handle, horn ferrule 
Lisboa assay mark (1887-1932) 
and maker’s mark

€450 - 550

13 
Bengala
Em madeira forrada a tartaruga loira 
Castão em ouro (14kt)  
Com decoração gravada e 
cinzelada, com monograma no 
topo 
Ponteira em aço 
(Pequenas falhas e faltas)  
Comp.: 90 cm

a tortoiseshell and gold cane 
The 14kt gold handle with engraved 
and chiselled decoration and 
monogram on top. Steel ferrule 
Minor losses and defects to the 
tortoiseshell

€1.000 - 1.200



20 21

19 
Serviço de chá e de café estilo D. Maria
Em prata portuguesa 
Decoração gravada “Grinaldas” e armas de família 
Composto por bandeja de gradinha, bule, cafeteira, 
açucareiro e leiteira 
Contraste Águia do Porto (1938-1984) (Vidal - 49) 
(Pequenas amolgadelas) 
7295 g  
Alt.: 32 cm (cafeteira); 64x43 cm (bandeja)

A Portuguese silver armorial coffee and tea set, 
engraved decoration with garlands and Portuguese 
coat of arms. Comprising a gallery tray, tea-pot, 
coffee-pot, sugar bowl and milk jug. Porto assay 
mark (1938-1984). Minor bruises.
€3.650 - 4.000
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20 
Salva
Em prata portuguesa, estilo Renascença 
Contraste Javali do Porto (1887-1937), 
marca da ourivesaria J.  ROSAS (Vidal - 73) 
346 g 
2,5x20,5 cm

A Portuguese silver salver in the 
Renaissance manner, J. ROSAS. Porto assay 
mark (1887-1937) and J. ROSAS retail mark.
€120 - 180

21

Caixa com tampa e quatro pés 
Em prata portuguesa canelada 
Decoração gravada 
Contraste Águia do Porto (1937-1984) 
(Vidal - 49) 
567 g 
12x14 cm

A Portuguese silver box on four feet. 
Fluted and engraved decoration. 
Porto assay mark (1937-1984).
€200 - 250

22 
Bule com escalfador 
Em prata portuguesa 
Contraste do Porto (pós-1985) (Vidal - 4107) 
2176 g 
Alt.: 38 cm

A Portuguese silver kettle. Porto assay mark 
(after 1985).
€1.000 - 1.500
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23 
Dois pratos 
Em prata espanhola martelada 
Marcada J. Roca, Séc. XX 
1321 g 
Diam.: 28,5 cm

Two Spanish silver plates. Marked J. Roca. 20th century.
€800 - 1.200

24 
Terrina redonda 
Em prata espanhola 
Marcada J. Roca  
Séc. XX 
1382 g 
Diam.: 24 cm 

a Spanish silver tureen. Marked J. Roca. 20th century.

€830 - 1.250

25 
Cesto redondo com pega
Em prata portuguesa, estilo Art Déco 
Contraste Águia do Porto (1938-1984), 
marca de fabricante TOPÁZIO (Vidal - 49) 
264 g 
15x15,5 cm

A Portuguese silver basket in the Art Deco 
manner. Porto assay mark (1938-1984) and 
TOPÁZIO maker’s mark.
€200 - 300

26 
Cesto redondo com pega
Em prata portuguesa, estilo Art Déco 
Contraste Águia do Porto (1938-1984), marca de fabricante TOPÁZIO (Vidal - 49) 
657 g 
19x21,5 cm

A Portuguese silver basket in the Art Deco manner. Porto assay mark (1938-1984) 
and TOPÁZIO maker’s mark.
€500 - 800

27 
Lavanda e gomil
Em prata portuguesa 
Perlada e canelada, estilo neoclássico 
Contraste Águia de Lisboa (1938-1984) 
(Vidal - 48) 
(Gomil ligeiramente inclinado) 
2708 g
36 cm (gomil)
46x32,5 cm (lavanda)

A Portuguese silver ewer and basin in the 
neoclassic manner. Fluted and beaded 
decoration. Lisbon assay mark (1938-
1984). Ewer slightly warped.
€2.000 - 2.500



26 27

28 
Serviço de chá e de café 
Em prata portuguesa 
Art Déco 
Composto por bule, cafeteira, açucareiro e leiteira 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 73) 
867 g  
15 cm (cafeteira)

An Art Déco Portuguese silver coffee and tea set. Comprising tea pot, 
coffee pot, sugar bowl and milk jug. Porto assay mark (1887-1937).
€300 - 400

29 
Tabuleiro 
Em pau santo com aplicações em prata portuguesa 
Art Déco 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 73) 
64x20 cm

a silver mounted rosewood tray. The silver with Porto assay mark (1887-1937).

€300 - 400

30 
Barretina
Em madeira 
Com parte de faqueiro para 12 pessoas 
Em prata portuguesa 
Composto por colheres de sopa, talher de 
resto e facas de sobremesa 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
2987 g 
25,5 cm (faca de carne)

a carved wood flatware box with part of a 
Portuguese silver service for twelve. Porto 
assay mark (1887-1937).

€1.000 - 1.500
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31 
Dois pares de mostardeiras e par de pratos
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto (1938-1984) (Vidal - 49) 
(Apenas uma tem alma em vidro, esbeiçadela) 
434 g  
7 cm (os maiores)

Two pairs of Portuguese silver mustard cellars and a pair 
of plates. Portuguese silver. Porto assay mark (1938-1984). 
One glass lining missing and chip.
€200 - 250

32 
Molheira 
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto (1937-1984) (Vidal - 49) 
382 g 
12,5 cm

A Portuguese silver sauce boat. Porto assay mark (1937-1984).
€140 - 180

33 
Seis lavabos 
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto (1937-1984) (Vidal - 49) 
632 g 
5x10 cm

A set of six hand-wash bowls. Porto assay mark 
(1937-1984).
€220 - 280

34 
Prato coberto redondo 
Em prata portuguesa canelada 
Contraste Águia do Porto (1937-1984) (Vidal - 49) 
1728 g 
12x28,5 cm

a Portuguese silver entrée dish. Fluted decoration. 
Porto assay mark (1937-1984).

€600 - 900

35 
Doze pratos de pão 
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto (1937-1984) 
(Vidal - 49) 
994 g 
12 cm

a set of 12 Portuguese silver bread plates. 
Porto assay mark (1937-1984).

€350 - 450



30 31

36 
Caixa com tampa com quatro pés 
Em prata portuguesa canelada 
Decoração gravada 
Contraste Águia do Porto (1937-1984) 
(Vidal - 49) 
567 g 
12x14 cm

A Portuguese silver box on four feet. Fluted 
and engraved decoration. Porto assay 
mark (1937-1984).
€200 - 250

37 
Taça com pé 
Em prata espiralada e gomada 
Marca da cidade de Sheffield 
(1909) 
Marca de ourives R & B 
261 g
Alt.: 10 cm 
Diam.: 14 cm

A late 19th, early 20th century 
Chinese porcelain bowl. 
Polychrome decoration on yellow 
ground with five claw dragon. 
Marked.
€200 - 300

38 
Jarro romântico
Em prata portuguesa 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 73) 
870 g 
26 cm

A late 19th, early 20th century Portuguese silver 
jug. Porto assay mark (1887-1937).
€600 - 900
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39 
Armação de saleiro, pimenteiro e 
mostardeira 
Em prata  
Com respectivas colheres, pega em forma 
de “lira e anjo”, recipientes em vidro 
Séc. XX 
302 g 
Alt.: 17,5 cm

A silver three-piece condiment set, glass 
pots. 20th century.
€150 - 200

40 
Terrina redonda 
Em prata portuguesa
Decoração gravada
Contraste do Porto (pós-1985) (Vidal - XX)
980 g
Alt.: 20 cm

A Portuguese silver tureen 
Engaved decoration 
Porto assay mark (post 1985) 
€500 - 800

41 
Caixa para chá estilo D. Maria 
Em prata portuguesa, tampa com pomo 
em osso esculpido 
Decoração gravada “Grinaldas” 
Contraste Águia do Porto (1938-1984), 
marca da ourivesaria SARMENTO (Vidal - 49) 
574 g 
16,5 cm

A Portuguese silver tea box, SARMENTO. 
In the D.Maria (1777-1816) manner, 
engraved decoration with garlands. Porto 
assay mark (1938-1984) and SARMENTO 
retail mark.
€200 - 300

42 
Par de castiçais Neoclássicos
Em prata 
Séc. XX 
Sem marcas 
1118 g 
Alt.: 21 cm

A pair of silver candlesticks in the 
neoclassic manner  
Unmarked, 20th century.
€500 - 750



34 35

43 
Taça
Em prata portuguesa 
Decoração martelada 
Contraste Águia do Porto 
(1938-1984) (Vidal - 49) 
587 g 
12x21 cm

A Portuguese silver bowl. 
Porto assay mark (1938-1984).
€400 - 600

44 
Cesto rectangular com pega
Em fio de prata português 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
(Vidal - 73) 
1152 g 
24x31x21,5 cm 

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver basket. Porto assay mark (1887-
1937).
€900 - 1.200

45 
Serviço de chá e de café 
Em prata portuguesa 
Art Déco 
Composto por bule, cafeteira, açucareiro e leiteira 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 73) 
1194 g 
17 cm (cafeteira)

A Art Déco Portuguese silver coffee and tea set. Comprising 
tea pot, coffee pot, sugar bowl and milk jug. Porto assay 
mark (1887-1937).
€900 - 1.200
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46 
Urna com tampa 

Em prata portuguesa  
Contraste Águia do Porto (1938-1984) (Vidal - 49) 

2166 g 
38 cm

A Portuguese silver urn with cover. 
Porto assay mark (1938-1984).

€1.600 - 1.800

47 
Taça 
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto (1938-1984) 
Marca da ourivesaria ELOY (Vidal - 49) 
680 g 
7x23 cm

A Portuguese silver bowl. Porto assay mark 
(1938-1984) and ELOY retail mark.
€500 - 800

48 
Taça funda 
Em prata portuguesa 
Decoração lisa com friso 
Contraste Águia do Porto (1938-1984) 
e marca de ourives de Aníbal Tavares 
488,2 g 
Diam.: 26 cm

A Portuguese silver bowl. Porto assay 
mark (1938-1984) and Aníbal Tavares 
makers mark.
€200 - 300

49 
Terrina redonda de pé alto 
Em prata portuguesa 
Com decoração gravada e pegas em 
forma de faces de leão 
Marca da ourivesaria BAPTISTA - Porto 
2190 g 
Diam.: 30 cm

A Portuguese silver tureen on foot. 
Engraved decoration and lion handles. 
BAPTISTA retail mark.
€1.400 - 1.600
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50 
Galheta de altar
Em prata espanhola 
Tampa encimada por letra  “A” 
Marca de ourives LOPEZ, Séc. XIX 
140 g 
11,5 cm

A 19th century Spanish silver service cruet. 
“A” to the cover. LOPEZ retail mark.
€80 - 120

51 
Miniatura “molheira”
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto 
(1938-1984) (Vidal - 49) 
75 g 
6x11,5x5,5 cm

A Portuguese silver miniature 
sauce boat. Porto assay mark 
(1938-1984).
€80 - 120

52 
Galheta de altar
Em prata espanhola 
Tampa encimada por letra  “A” 
Séc. XIX 
(Amolgadelas) 
120 g 
12,5 cm

A 19th century Spanish silver 
service cruet. “A” to the cover. 
Bruises.
€80 - 120

53 
Par de mostardeiras com bases
Em prata portuguesa 
Contraste Javali de Lisboa (1887-1937), 
marca de ourives de LEITÃO e IRMÃO 
645 g 
10x13,5 cm

A pair of Portuguese silver mustard cellars, 
LEITÃO e IRMÃO. Lisboa assay mark (1887-
1937) and LEITÃO e IRMÃO maker’s mark.
€220 - 280

54 
Serviço de chá e de café
Em prata portuguesa 
Decoração gomada 
Composto por bule, cafeteira, açucareiro e leiteira 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 73) 
2076  g 
23 cm (cafeteira)

A Portuguese silver coffee and tea set. Comprising 
tea pot, coffee pot, sugar bowl and milk jug. 
Porto assay mark (1887-1937).
€2.000 - 2.500
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55 
Bule 
Em prata portuguesa, estilo D. Maria 
Decoração gravada “Grinaldas” 
Contraste do Porto (pós-1985) 
(Vidal - 4109) 
(Sem tampa, amolgadelas) 
961 g 
24,5 cm

A Portuguese silver tea pot in 
the D.Maria (1777-1816) manner. 
Engraved decoration depicting 
garlands. Porto assay mark (after 
1985). Cover missing and bruises.
€600 - 900

56 
Salva de gradinha com pés 
Em prata portuguesa 
Decoração gravada 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) 
(Vidal-73) 
240 g 
Diam.: 20 cm

A Portuguese silver gallery salver. 
Engraved decoration. Porto assay mark 
(1887-1937).
€150 - 200

57 
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) 
360 g 
Diam.: 21 cm

A 19th century Portuguese silver gallery salver. 
Engarved decoration 
Porto assay mark (1870-1877) and Companhia Aurífica 
maker’s mark (1870-1881).
€300 - 400

58 
Salva de gradinha com três pés
Em prata portuguesa 
Marca de ensaiador do Porto, marca de 
ourives de JJM (1810-1877) (M. A. - P341) 
Restauros 
1,166 g 
32 cm

A 19th century Portuguese silver gallery 
salver, raised on three feet. Porto assay 
mark and JJM maker’s mark (1810-1877). 
Restoration.
€1.500 - 2.000

59 
Dois castiçais românticos
Em prata portuguesa 
Marca de ensaiador de Lisboa (1810-1822) 
Um com marca de ourives de Joaquim 
Ferreira Garcês (1810-1843) e outro com 
marca de Gregório José Pinto (1810-1843) 
(M.A.-136, L262 e L291) 
584 g 
Alt.: 20,5 cm

Two Portuguese silver romantic candlesticks. 
Lisboa assay mark (1810-1822) and JFG 
(1810-1843) and GJP (1810-1843) makers’ 
marks.
€800 - 1.200
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61 
Jarro com tampa
Em prata portuguesa 
Art Déco 
Contraste Javali do Porto, marca da casa 
MARQUES E FILHOS (Vidal - 73) 
714 g 
Alt.: 21 cm

A Portuguese silver Art Deco jug with 
cover. Porto assay mark (1887-1937) and 
MARQUES E FILHOS retail mark.
€500 - 800

60 
Par de candelabros de cinco lumes
Em prata portuguesa 
Art Déco 
Contraste Javali do Porto (1887-1937), marca da 
JOALHARIA DO CARMO (Vidal - 73) 
2278 g 
Alt.: 28,5 cm

A pair of late 19th, early 20th century Portuguese silver 
candelabra, JOALHARIA DO CARMO. Five light, Art Déco 
decoration. Porto assay mark (1887-1937) and JOALHARIA 
DO CARMO retail mark.
€1.500 - 2.000
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62 
Armário miniatura
Em pau-santo com aplicações em prata 
30x21x11 cm

a rosewood miniature cabinet with silver 
applications

€300 - 500

63 
Escaparate miniatura
Em pau-santo 
47x23 cm

a rosewood miniature bracket

€150 - 200

64 
Cómoda miniatura estilo D. José
Em mogno com três gavetinhas e 
puxadores em metal amarelo 
Trabalho do Séc. XIX 
31x36x26 cm

a 19th century D. José style 
miniature mahogany commode, 
three drawers and brass mounts.

€600 - 900

65 
Papeleira miniatura 
estilo D. Maria
Em pau-santo com 
faixas a espinheiro 
Interior com gavetas e 
escaninhos 
Ferragens em metal 
amarelo 
Trabalho do Séc. XIX 
40x47,5x27 cm

a 19th century D. 
Maria style miniature 
Rosewood bureau, 
thornbush inlaid 
decoration. brass 
mounts.

€500 - 700

66 
Papeleira miniatura
D. Maria do Séc. XVIII
Em pau-santo com faixas 
a espinheiro 
Interior com cinco 
gavetinhas 
Ferragens em metal 
amarelo 
38x43,5x23 cm

a D. Maria (1777-1816) 
miniature rosewood 
bureau, thornbush inlaid 
decoration. brass mounts. 
Portuguese, 18th century.

€1.500 - 1.800
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67 
Contador com trempe estilo Indo-Português
Em pau-santo com embutidos em buxo e 
marfim, representando motivos geométricos e 
florais. Com nove gavetas simulando doze. 
(Faltas) 
116x74x44 cm

a rosewood cabinet in the Indo-Portuguese 
manner. boxwood and ivory inlaid decoration 
forming geometric and floral motifs. nine drawers 
simulating twelve. Losses.

€800 - 1.200

68 
Arca chinesa do Séc. XIX
Em cânfora 
Revestida a couro com pregaria 
em metal amarelo (posterior) 
Base estilo D. João V 
71x75x39 cm

a 19th century Chinese 
camphorwood chest, later leather 
lined with brass pins. D. João V 
(1706-1750) style base.

€600 - 900

69 
Mesa Filipina do Séc. XVIII
Em pau-santo 
Com duas gavetas, pernas recortadas e trave torneada 
78x101x64cm

an 18th century Rosewood “Filipina” table. Two drawers, 
scalloped legs and turned stretcher.

€2.500 - 3.000
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70 
Lit de repos estilo Império
Em mogno 
194x84 cm

a mahogany lit de repos in the empire manner.

€300 - 400

71 
Piano de mesa inglês (Pianoforte)
Em mogno folheado a pau-rosa 
Marca de fabricante Collard and Collard 
Princípios do Séc. XIX 
(n.º de série-11051) 
93x192x85 cm

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

€3.500 - 5.000
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72 
Cama bateau
Facheada a murta 
França, Séc. XIX 
107x110x180 cm

a 19th century French bateau Lit. Myrtle-
wood veneered.

€200 - 300

73 
Cama bateau Louis Philippe
Em Murta com embutidos em espinheiro 
Francesa, Séc. XIX 
133x151x210 cm

a Louis Philippe bateau Lit. Myrtlewood with 
thornbush inlaid decoration.

€800 - 1.200
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74 
Conjunto de seis cadeiras Pombalinas
Em murta 
Com costas vazadas e assentos em palhinha

a set of six 18th century Portuguese myrtlewood 
chairs. Pierced backs and caned seats.

€3.000 - 5.000

75 
Cómoda D. Maria
Em marchetaria de pau-santo, pau-rosa e espinheiro 
Com dois gavetões e tampo em pedra mármore 
(Faltas, tampo partido e colado) 
86x107x52 cm

Rosewood, kingwood and thornbush marquetry. Two long 
drawers and marble top. Losses and broken marble.

€3.000 - 4.000
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76 
Cómoda estilo D. Maria
Em pau-santo 
Com três gavetões e tampo em pedra mármore 
92x108x58 cm

a D. Maria (1777-1816) style rosewood commode. 
Three long drawers and marble top.

€400 - 600

77 
Mesa de jogo D. José/D. Maria
Em pau-santo com embutidos em 
pau-rosa e espinheiro “flores” 
Tampo de xadrez e interior forrado 
a veludo verde. Com uma gaveta e 
ferragens em metal amarelo 
85x42x76 cm

a D. José (1750-1777)/D. Maria 
(1777-1816) rosewood card table 
kingwood and thornbush inlaid 
decoration with chess board on 
top, one drawer and brass mounts. 
Interior with green velvet lining.

€800 - 1.200

78 
Mesa de jogo D. José/D. Maria
Em pau-santo, com marcheteria 
em pau-cetim, buxo e espinheiro  
Tampo em xadrez e ferragens em 
metal amarelo 
(Falta forro do tampo interior) 
82,5x41x75 cm

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

€800 - 1.200
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79 
Par de cómodas portuguesas D. Maria do Séc. XVIII
Em pau-santo, pau-rosa e outras madeiras 
Decoradas com trabalho de marcheteria, representando motivos 
geométricos e flores, rematando ao centro com saial recortado 
Com três gavetas e dois gavetões 
Tampos em pedra mármore 
Ferragens posteriores 
91x124x63 cm

a pair of D.Maria (1777-1816) Rosewood and Kingwood commodes 
Rosewood, Kingwood and other woods marquetry decoration 
depicting floral and geometric decoration. Marble top above three 
short and two long drawers, scalloped apron. 
Later mounts

€20.000 - 30.000
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81 
Mesa de encostar D. José 
Em madeira de Castanho 
Com duas gavetas, saiais entalhados 
representando concheados e motivos 
vegetalistas, pernas curvas terminando em 
pés de garra e bola e ferragens em bronze  
Trabalho Português do Séc. XVIII 
80x144x84 cm

a D. José (1750-1777) chestnut side table. 
Two drawers, carved rails with floral and 
shell motifs, cabriole legs with ball and claw 
feet. bronze mounts. Portugal, 18th century.

€6.000 - 8.000

80 
Canapé romântico 
Em pau-santo 
Com assento, costas e laterais em palhinha 
97x214x68 cm

a romantic rosewood settee. 
Caned sides, back and seat.

€1.500 - 2.500
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82 
Par de apliques de saco D. Maria
Com sete lumes cada 
Armação em cobre e pingentes em cristal 
90x64 cm

a pair D. Maria style wall lights. Copper 
structure with cut glass beads and 
pendants.

€3.500 - 4.500
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83 
Albrecht Dürer (1471–1528)
“Hercules and Cacus” 
Gravura a negro sobre papel 
(restaurada) 
40x28 cm

etching on paper 
Signed 
Restoration

€600 - 1.000

84 
Albrecht Dürer (1471–1528)
“Das Mannerbad” 
Gravura a negro sobre papel 
(restaurada) 
40x28 cm

etching on paper 
Signed 
Restoration

€600 - 1.000
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85 
Escola Portuguesa do Séc. XIX
Figuras 
Desenho a tinta da china sobre papel 
Assinatura ilegível 
29x20 cm

Figures. Ink on paper..
unreadable signature.

€250 - 350

86 
Manuel Tavares (1911-1974)
“Sol da manhã - Mouraria” 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada Lx 1966 
44x29 cm

Watercolour on paper. Signed 
and dated “Lx 1966”.

€200 - 300

87 
Manuel Tavares (1911-1974)
“Pescadores da Caparica” 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1966 
34x49 cm

Watercolour on paper. Signed 
and dated 1966.

€200 - 300

88 
Alberto de Sousa (1880-1961)
“Vista de Mercado” 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada Loulé 1952 
33x48 cm

Watercolour on paper. Signed 
and dated of Loulé 1952.

€1.500 - 1.800
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89 
Max Römer (1878-1960)
“Vista do Funchal-Madeira” 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1955 
14x21 cm

Watercolour on paper. Signed and dated 
of 1955.

€500 - 800

90 
Max Römer (1878-1960)
“Igreja do Monte - Madeira” 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1954 
14x21 cm

Watercolour on paper. Signed and dated 
of 1954.

€500 - 800

91 
Max Römer (1878-1960)
“Vista de jardim” 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada Madeira 1944 
14x22cm

Watercolour on paper. Signed and dated of 
Madeira 1944.

€500 - 800

92 
Max Römer (1878-1960)
“Câmara de Lobos” 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada Madeira 1955 
14x21 cm

Watercolour on paper Signed and dated of 
Madeira 1955.

€500 - 800

93 
Max Römer (1878-1960)
“Vista nocturna da Ilha da Madeira” 
Aguarela sobre papel 
Assinada 
14x21 cm

Watercolour on paper. Signed.

€500 - 800

94 
Max Römer (1878-1960)
“Casario com Figuras” 
Aguarela sobre papel 
Assinada 
14x21 cm

Watercolour on paper. Signed.

€500 - 800

95 
Max Römer (1878-1960)
“Vista da Madeira com fonte figuras e 
animais” 
Aguarela sobre papel 
Assinada 
22x14 cm

Watercolour on paper. Signed.

€500 - 800

96 
Max Römer (1878-1960)
“Levada Rabaçal” 
Aguarela sobre papel 
Assinada 
21x13 cm

Watercolour on paper. Signed and dated of 
Madeira 1955.

€500 - 800

97 
Max Römer (Alemanha, 1878-1960)
“Rua Maravilha” 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 
Funchal - Madeira 1955 
21x14 cm

Watercolour on paper. Signed and dated of 
Funchal, Madeira, 1955.

€500 - 800

98 
Max Römer (1878-1960)
“Santa Cruz” 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1955 
14x21 cm

Watercolour on paper. Signed and dated 
of 1955.

€500 - 800

99 
Max Römer (1878-1960)
“Vista da Madeira” 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 20 Nov. 1927 
16x24 cm

Watercolour on paper. Signed and dated 
20 nov. 1927.

€300 - 400
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100 
Francisco Maya (1915-1993)
Marina com barcos 
Óleo sobre platex 
Assinado 
33x60cm

Seascape with boat. Oil on hardboard. 
Signed.

€1.500 - 2.000

102 
Carlos Gomes Fernandes (Séc. XIX/XX)
Paisagem com castelo e figura 
Óleo sobre tela 
Assinado 
123x101 cm

Landscape with castle and figure. 
Oil on canvas. Signed.

€500 - 600

101 
António Joaquim (n. 1925)
Marinha com barcos 
Óleo sobre platex 
Assinado e datado 2001 
42x62 cm

Seascape with boats. Oil on hardboard. 
Signed and dated of 2001.

€1.800 - 2.000
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103 
Alberto Carlos Sousa Pinto (1861-1939)
“Cabeça da Bretã” 
Óleo sobre tela 
Assinado 
Dim.: 33x22 cm

Oil on canvas. Signed.

€2.000 - 3.000

104 
Alfredo Keil (1851-1907)
Paisagem com arvoredo e figura 
Óleo sobre madeira 
Assinado 
27x20 cm

alfredo Keil (1851-1907) 
landscape with trees and figure 
Oil on wood 
Signed

€4.500 - 6.000
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105 
Escola Cusquenha
Nossa Senhora do Leite 
Óleo sobre tela 
60x46 cm

Cuzco School. Our lady of the milk. 
Oil on canvas.

€400 - 600

106 
Escola Cusquenha
Nossa Senhora com o menino 
Óleo sobre tela 
123x86 cm

Cuzco School. Our lady with the child. 
Oil on canvas.

€800 - 1.000
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107 
Enrique Monis-Mora (Espanha, 1914-1984)
Jarro com flores 
Óleo sobre platex 
Assinado 
42,5x32cm

Vase with flowers. Oil on hardboard. Signed.

€500 - 800

108 
Escola Francesa do Séc. XVII/XIX
Natureza morta com putti 
Óleo sobre tela 
Moldura de época em talha dourada 
(Restauros) 
93x144 cm

French school of the late 18th, early 19th 
century. Still life with putti. Oil on canvas. 
Carved and gilt frame of similar date. 
Restoration.

€7.000 - 9.000
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109 
Escola Alemã, Séc. XVIII
Paisagem com igreja e frades 
Óleo sobre madeira 
Assinado e datado: Laurentius, 1783 
16x25 cm

18th century German School. Oil on board. 
Signed and dated: Laurentius, 1783.

€1.500 - 1.800

110 
Escola Alemã, Séc. XVIII
Paisagem com igreja e frades 
Óleo sobre madeira 
Assinado e datado: Laurentius, 1783 
16x25 cm

18th century German School. Oil on board. 
Signed and dated: Laurentius, 1783.

€1.500 - 1.800

111 
Escola Alemã, Séc. XVIII
Paisagem com igreja e frades 
Óleo sobre madeira 
Assinado e datado: Laurentius, 1783 
16x25 cm

18th century German School. Oil on board. 
Signed and dated: Laurentius, 1783.

€1.500 - 1.800

112 
J. D. Bossi
Óleo sobre tela 
Paisagem com figura 
Escola Alemã do Séc. XIX 
Assinado 
53x27cm

Oil on canvas. Landscape with figure. 
German school of the 19th century. Signed.

€600 - 800

113 
J. D. Bossi 
Paisagem nocturna 
Óleo sobre tela 
Escola Alemã do Séc. XIX
Assinado 
53x27 cm

Oil on canvas. nocturnal landscape. 
German school of the 19th century.

€600 - 800
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114 
Jose de Risueño Attrib. (Espanha, 1667-1721)
Cristo na Cruz 
Óleo sobre tela 
Vestígios de assinatura 
90x61 cm

Christ on the cross. Oil on canvas. Signature traces. 

€4.000 - 6.000

115 
Escola Flamenga do Séc. XVIII
“Pesca milagrosa” 
Óleo sobre cobre 
79x110 cm

Flemish school of the 18th century. 
Miraculous catch of fish. Oil on copper.

€2.500 - 4.500
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116 
Jules Cornilliez Cornilliet (França, 1830-
1886)
Paisagem com figuras e casario 
Óleo sobre tela 
Assinado 
60X80 cm

Oil on canvas. Signed.

€2.000 - 3.000

117 
Escola Portuguesa do Séc. XVI
Tríptico “Calvário” 
Óleo sobre madeira 
(Restauros, pequenas falhas e defeitos) 
63,5x127 cm (aberto) 
63,5x63 cm (fechado)

Portuguese school of the 16th century. 
Calvary triptych. Oil on panel. Restoration, 
minor losses and defects.

€4.000 - 5.000
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118 
Nossa Senhora da Misericórdia

Óleo sobre tela 
Início Séc. XVII 

133x109 cm

Exposição: Museu de S. Roque “Mater Misericórdia” 1995 
Bibliografia: Catálogo de exposição do Museu de S. Roque pág. 

16/17/18/19 
Colecção Comandante Alpoim Calvão

Our Lady of the Mercy. Oil on canvas. early 17th century.

exhibition: Museu de S. Roque “Mater Misericórdia” 1995 
bibliography: exhibition catalogue pp. 16/17/18/19 

Comandante alpoim Calvão Collection

€20.000 - 30.000

119 
Nossa Senhora da Piedade

Óleo sobre tela 
Início Séc. XVII 

133x109 cm

Exposição: Museu de S. Roque “Mater Misericórdia”, 1995 
Bibliografia: Catálogo de exposição do Museu de S. Roque pág. 

16/17/18/19 
Colecção Comandante Alpoim Calvão

Oil on canvas. 
early 17th century.

exhibition: Museu de S. Roque “Mater Misericórdia” 1995 
bibliography: exhibition catalogue pp. 16/17/18/19 

Comandante alpoim Calvão Collection

€20.000 - 30.000



84 85

As duas pinturas que em tempos constituíram uma bandeira de 
Misericórdia são, apesar de não se conhecer o seu autor, duas 
correctas pinturas que serviram na perfeição os intentos promulgados 
por decreto régio da representação da Virgem da Misericórdia em 
Portugal. Como muito bem chamou a atenção Joaquim Oliveira 
Caetano, é rara a determinação por lei de uma representação 
iconográfica em toda a Europa, mas assim aconteceu no nosso 
país e a bandeira da colecção Alpoim Clavão é talvez dos primeiros 
exemplares a seguirem à risca em pintura essas prorrogativas régias. 
Depois de uma longa demanda, que decorreu em finais do século XVI, 
pela qual se tentava determinar se o trinitário Frei Miguel de Contreiras 
tinha ou não sido um dos fundadores da irmandade da Misericórdia 
chegou-se à conclusão que este facto não só era verdadeiro como 
as mais antigas representações pictóricas da Mater ominae se 
viam sempre acompanhadas da figura do ilustre orador. Assim ficou 
determinado a 15 de Setembro de 1575, durante a provedoria de Ruy 
Lourenço de Távora na Misericórdia de Lisboa que a representação do 
egrégio trino deveria constar em todas as bandeiras processionais, mas 
acrescentaram-se toda uma série de detalhes neste assento que são 
de tal forma acarretados pelo pintor da bandeira da colecção Calvão 
que a transcrição livre deste decreto dispensa a descrição da pintura: 
“De comum acordo e unânime consentimento determinamos que no 
pintar das bandeiras, esteja de uma parte a imagem de Cristo Redentor 
(a Piedade), e de outra a Santíssima Virgem, Mãe da Misericórdia. À 
sua mão direita um papa, um cardeal e um bispo, como cabeça da 
Igreja militante, e um religioso da Santíssima Trindade, grave, velho e 
macilento, de joelhos e mãos levantadas, com estas letras F.M.I. Que 
querem dizer Frei Miguel Instituidor: e da parte esquerda da mesma 
Senhora um rei e uma rainha, em memoria do ínclito rei D. Manuel e 
da rainha D. Leonor, como primeiros irmãos desta Irmandade; mais 
dois velhos graves e devotos, companheiros do venerável instituidor; 
e aos pés da Senhora algumas figuras de miseráveis que representam 
os pobres.” Estava aqui condensada e codificada a iconografia 
das bandeiras da Misericórdia, mas toma força de lei para todas as 
demais representações pelo país fora quando, em 1627, um alvará 
régio de Filipe II de Portugal determinou que as “bandeiras de todas 
as Misericórdias deste reino se conformem com as desta cidade de 
Lisboa, fazendo-se e pintando-se assim e de maneira que nela se 
usa, com a imagem do dito religioso e as letras de F.M.I, como dito 
é e que as bandeiras que já estiverem feitas e pitadas se emendem.” 
Poderemos concluir com a hipótese bem provável que a bandeira 
da col. Calvão foi pintada logo após esta data, pois não sendo feita 
para a Misericórdia de Lisboa mas apresentando características tão 
próximas do assento proferido por Ruy Lourenço de Távora só poderia 
ser feita lapós o alvará régio. 
A pintura representada na outra parte da bandeira, que como 
vimos é instituída pelo assento sendo obrigatório estar a imagem de 
Cristo Redentor, também se prende com a história da instituição da 
irmandade. De facto, a capela no claustro da Sé de Lisboa onde foi 
criada a irmandade da Misericórdia tinha em tempos idos um confraria 
dedicada à Piedade. Diz-nos o Santuário Marino que os confrades  
da Piedade nos acompanhamentos que fazia usava “uma bandeira 
com a imagem de Nossa Senhora, com o filho santíssimo morto em 
seus braços e era brasão daquela devota irmandade, intitulada da 
Piedade.” Tinha esta confraria como uma das suas principais funções 
acompanhar os condenados da justiça na sua última caminhada e 
foi também nisso substituído por uma dos trabalhos da Misericórdia. 
Não querendo que a memória desta confraria se apagasse, e por 
ocuparem o seu espaço, os irmãs da Misericórdia determinaram 
também que nas suas bandeiras nunca faltasse a referida imagem 
da Piedade. Curiosamente, na bandeira da col. Calvão a Virgem 
não segura o seu Filho morto nos braços mas, em contrapartida, 
vê-se numa cena fundeira, à esquerda da composição, uma série 
de homens a depositar o corpo do Salvador no túmulo, como se os 
próprios confrades da Piedade O acompanhassem à última morada. 

Anísio Franco

The two paintings now on sale that once were part of a 
Misericórdia’s banner are despite its author remains unknown, 
two fine paintings that perfectly served its original purpose 
promulgated by royal edict about the representation in 
Portugal of Our Lady of the Mercy. As very well addressed by 
Joaquim Oliveira Caetano, in Europe is rare the regulation 
by law of the iconographic representation but it happened 
in Portugal and the Alpoim Calvão’s banner, now on sale, is 
perhaps one of the first evidences of that regulation. After a 
long research occurred in the late 16th century it was proved 
that Frei Miguel Contreiras had been one of the founders of the 
Misericórdias and his portrait was a constant in early paintings 
of the Mater Ominae. On the September 15th of 1575 was 
determined that the representation of the Egregio Trino was to 
be depicted in every processional banners and accented by a 
series of details. The rules stated are so very strictly followed by 
the author of the banners now on sale that the translation of 
that edict exemptions the description of the paintings.
“By common agreement and consent we determine that on 
the painting of the banners [the painter] depicts the Christ (the 
pity) on one part and on the other the Virgin (mother of the 
Misericórdia) , to her right hand a pope, a cardinal and a bishop  
(the head of the church) and a member of the Santíssima 
Trindade, serious, old and sick, on his knees and raised hands, 
with this letters FMI (Frei Miguel Instituidor): on the left side of the 
Lady a King and a Queen in memory of the king D. Manuel and 
the queen D. Leonor, as first brothers of this brotherhood; plus two 
elders, companions of the founder and at the Lady’s feet some 
miserable people representing the poors.”
Here is condensed and codified all the iconography of the 
Misericórdia’s banners and it takes the strength of law for 
all the representations around the country when Filipe II of 
Portugal (III of Spain) states, in 1627, that “all the Misericórdia’s 
banners must be painted according to those of the city of 
Lisbon, with the portrait of the founder and the letters FMI, 
as well as all previous banners must be amended”. We 
can strongly conclude that the Alpoim Calvão banner was 
executed right after this date once it was not painted for 
Lisbon’s Misericórdia and follows so strictly the rules.
The scene depicted on the other part of the banner, as seen 
regulated also by law, depicts the Christ and is also linked 
with foundation of the brotherhood. In fact the chapel on the 
Sé de Lisboa were the Misericórdia was created had been 
home to a brotherhood dedicated to the Pity. The Santuário 
Marino tells us that the brothers of the Pity had “a banner 
with the representation of the Virgin with her death Son in her 
arms and this depiction was the symbol of the brotherhood”. 
The main work of the brothers of the Pity was to assist those 
sentenced to death in their last days and were replaced by the 
Misericórdia. In order to prevent the forgetfulness of the order 
the sisters of the Misericórdia ordered that the representation 
of the Pity was always present.
Curiously in the banner now offered for sale the Virgin is not 
holding her Son in the arms but in a lateral scene is depicted the 
deposition of the Saviour by some men that can represent the 
brothers of the Pity Brotherhood accompanied Him to His tomb.
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120 
Parte de serviço
Em porcelana da China, Companhia das Índias, Família Rosa 
Período Qianlong (1736-1795) 
De fundo verde decorado com pavões e motivos florais 
Serviço de D. João VI 
Composto por:  
10 pratos octogonais para sopa 
(cabelos e esbeiçadelas) 
Diam.: 22 cm 
10 pratos rasos  
(Cabelos e esbeiçadelas, 1 partido e colado) 
Diam.: 22 cm 
Par de travessas ovais 
19x28 cm 
Travessa octogonal 
33x41 cm 
Travessa octogonal 
23,5x33 cm 
Par de travessas octogonais (uma com cabelo) 
28x37 cm 
Par de travessas octogonais (uma partida e colada) 
21x29 cm 
Par de terrinas octogonais com travessas 
(Uma terrina e travessa restaurada) 
29x37 cm (travessa) 
22x33 cm (terrina) 
Três travessas octogonais 
17x26 cm

Total de peças: 35

a part of the D. João VI (1792-1826) Service, Qianlong. Chinese 
export porcelain, Famille Rose decoration on green ground with 
peacocks and flowers. 
Comprising: 
10 octagonal soup plates (hairlines and chips), 22 cm 
10 plates (hairlines and chips, 1 broken and glued), 22 cm 
a pair of oval dishes, 19x28 cm 
Octagonal dish, 33x41 cm 
Octagonal dish, 23,5x33 cm 
a pair of octagonal dishes, 28x37 cm (one with hairline) 
a pair of octagonal dishes, 21x29 cm (one glued) 
a pair of octagonal tureens with stands (one tureen and one stand) 
restored), 29x37 cm (stands) 22x33 cm (tureens) 
3 octagonal dishes, 17x26 cm

Total pieces: 35

€40.000 - 50.000
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121 
Prato
Em porcelana da China, Companhia das 
Índias 
Decoração com esmaltes de Família Rosa 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
Diam.: 23 cm

Chinese export porcelain, Famille Rose 
decoration depicting flowers. Qianlong 
Period.

€80 - 120

122 
Prato recortado
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes de Família Rosa 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
Diam.: 22,5 cm

Chinese export porcelain, Famille Rose 
decoration depicting flowers. Qianlong Period.

€120 - 180

123 
Prato
Em porcelana da China, Companhia das 
Índias 
Decoração com esmaltes de Família Rosa 
representando jardim com peónias 
Período Qianlong (1736-1795) 
Diam.: 23cm

a Qianlong plate. Chinese export porcelain, 
Famille Rose decoration depicting garden 
with peonies.

€80 - 120

124 
Prato
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa, 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(Cabelos) 
Diam.: 23,5 cm

a Qianlong plate, chinese export porcelain, 
famille rose decoration depicting flowers. Hairlines

€50 - 80

125 
Prato
Em porcelana da China, Companhia das 
Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa, 
representando flores e frutos 
Período Qianlong (1736-1795) 
Diam.: 25 cm

a Qianlong plate, Chinese export porcelain, 
Famille Rose decoration depicting flowers 
and fruits.

€80 - 120

126 
Par de pratos
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decorados com esmaltes da Família Rosa 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(Um dos pratos com pequeno defeito) 
Diam.: 23 cm

a pair of Qianlong plates. One with minor defect.

€400 - 600

127 
Prato oitavado
Em porcelana da China, Companhia da Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(Cabelo) 
Diam.: 22,5cm

Chinese export porcelain, Famille Rose decoration 
depicting flowers. Qianlong Period. Hairline.

€100 - 150

128 
Grande prato
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa, 
representando figuras orientais em jardim 
Período Qianlong (1736-1795) 
Diam.: 44 cm

a large Qianlong dish. Chinese export porcelain, 
Famille Rose decoration depicting oriental figures 
in a garden.

€600 - 900
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129 
Cesto com travessa
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração da Família Rosa de aba rendilhada, representando pássaros e animais 
Monograma ao centro (gasto) 
Período Qianlong (1736-1795) 
Diam. cesto: 13x17 cm 
Diam. travessa: 21x18 cm

a Qianlong basket with stand. Chinese export porcelain. The basket with pierced 
decoration. Famille Rose decoration depicting birds and animals. 
Monogram. Wear to the monogram.

€800 - 1.200

131 
Travessa oitavada
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração policromada com armas de Francisco António 
da Veiga Cabral da Câmara Pimentel (2.º serviço) 
Dinastina Qing 
Período Qianlong c. 1795  
(com restauros) 
Dim.: 16x24 cm

Bibliografia:  Nuno de Castro, “A porcelana chinesa e os 
brasões do Império”, pág. 177

a Qianlong armorial octagonal dish, c. 1795. Chinese export 
porcelain with the arms of Francisco antónio da Veiga 
Cabral da Câmara Pimentel (2nd service). Restoration.

bibliography: nuno de Castro, “a porcelana chinesa e os 
brasões do Império”, pp. 177

€600 - 900

132 
Chávena e pires
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração policromada com armas de 
Manuel Paes de Sande e Castro 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing (c. 1815) 
(Chávena com restauro, pires com 
esbeiçadelas e cabelo) 
Diam. prato: 14 cm 
Diam. chávena: 9 cm

Bibliografia: Nuno de Castro “A porcelana 
chinesa e os brasões do Império”, Pág. 205.

a Jiaqing armorial cup and saucer. Chinese 
export porcelain, polychrome decoration with 
Manuel Paes de Sande e Castro coat of arms. 
Jiaqing Period, c. 1815. Restoration to the cup 
and hairline and chips to the saucer.

€400 - 600

130 
Jarra
Em porcelana da China, Companhia das Índias, 
Família Rosa 
Com rica decoração relevada à maneira de 
Meissen representando motivos florais, ratos, 
borboletas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(Partida e colada) 
Alt.: 26cm

a Qianlong jar. Chinese export porcelain, Famille 
Rose decoration in relief with floral motifs and 
animals. broken and glued.

€200 - 300
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133 
Prato oitavado
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias 
Decorado com esmaltes de Família 
Rosa representando flores e scroll 
ao centro 
Período Qianlong (1736-1795) 
(com cabelos) 
Diam.: 21,5 cm

a Qianlong octagonal plate. 
Chinese export porcelain, Famille 
Rose decoration with flowers and 
scroll. Hairlines.

€150 - 200

134 
Par de pratos recortados
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias 
Decorados com esmaltes de 
Família Rosa representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
Diam.: 22 cm

a pair of Qianlong scalloped 
plates. Chinese export porcelain, 
Famille Rose decoration depicting 
flowers. Qianlong Period.

€600 - 900

135 
Prato
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes de 
Família Rosa representando cena 
do quotidiano chinês, figuras e 
animais no jardim 
Período Qianlong (1736-1795) 
Diam.: 23 cm

Chinese export porcelain, Famille 
Rose decoration depicting scene 
of the Chinese quotidian, figures 
and animals. Qianlong Period.

€150 - 200

136 
Tinteiro
Em porcelana da China  
Decoração Imari com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(defeitos) 
Alt.: 8,5 cm 
Comp.: 13 cm

a Qianlong inkstand. 
Chinese export porcelain, 
Imari decoration with flowers. 
Qianlong Period. Defects.

€80 - 120

137 
Frasco de chá e tampa
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias 
Decoração policromada Imari, 
representando flores 
Período Qianlong (1756-1795) 
Alt.: 11 cm

a Qianlong tea box with cover. 
Chinese export porcelain, Imari 
decoration depicting flowers.

€250 - 350

138 
Travessa oitavada
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração policromada Imari 
Representando paisagem fluvial com pagode 
Período Qianlong (1736-1795) 
27,5x19 cm

a Qianlong octagonal dish. Imari decoration 
depicting riverscape with pagoda. Qianlong Period.

€200 - 300

139 
Cão miniatura
Miniatura em porcelana da China, Companhia das Índias 
Com esmaltes a rouge de fer e dourados 
Período Qianlong (1736-1795) 
Alt.: 7 cm

Sculpture of a seated dog. Chinese export porcelain, 
rouge-de-fer and gilt decoration. Qianlong Period.

€200 - 300

140 
Cafeteira com tampa
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias 
Decoração policromada Imari, 
com flores 
Período Qianlong  (1736-1795) 
(Defeitos na tampa e cabelo no 
corpo da cafeteira) 
Alt.: 22cm

a Qianlong coffee pot. 
Chinese export porcelain, Imari 
decoration. Defects to the cover 
and hairline to the body.

€300 - 400

133 134 135
134
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141 
Prato oitavado
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
pseudo-folha de tabaco com fénix 
Período Qianlong (1736-1795) 
(Pequenas esbeiçadelas) 
Diam.: 22,5 cm

a Qianlong pseudo tobacco Leaf 
octagonal plate, Chinese export porcelain. 
Pseudo tobacco leaf with phoenix. Minor 
chips.

€800 - 1.200

142 
Prato recortado
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
pseudo-folha de tabaco e fénix 
Período Qianlong (1736-1795) 
(Pequenas esbeiçadelas) 
Diam.: 25 cm

a Qianlong pseudo tobacco leaf 
scalloped plate, Chinese export 
porcelain. 
Pseudo tobacco leaf with phoenix. 
Minor chips.

€1.200 - 1.800

143 
Pequeno prato recortado
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração policromada folha de tabaco com fénix 
Período Qianlong (1736-1795) 
(Partido e colado na borda) 
Diam.: 16 cm

Chinese export porcelain, tobacco leaf decoration 
with phoenix. Qianlong Period. broken and restored 
to the rim.

€200 - 300

144 
Taça e pires
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada “folha de tabaco” 
Período Qianlong (1736-1795) 
(Pires partido e colado, taça com restauro) 
Diam. pires: 12 cm 
Alt. taça: 5 cm

a Qianlong tobacco leaf cup and saucer. Chinese 
export porcelain, tobacco leaf decoration. Qianlong 
Period. Saucer broken and glued and cup restored.

€400 - 600

145 
Saleiro recortado
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração policromada folha de tabaco 
Período Qianlong (1736-1795) 
7,5x6x3,5 cm

Chinese export porcelain, tobacco leaf decoration. 
Qianlong Period.

€200 - 300
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146 
Bule com tampa
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes 
chocolate e da Família Rosa, 
representando reservas com 
pássaros e flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
Alt.: 13 cm

a Qianlong tea-pot with cover, 
Chinese export porcelain. 
Chocolate and Famille Rose 
decoration depicting birds and 
flowers.

€200 - 300

147 
Bule com tampa
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Ricos esmaltes da Família Rosa, com figuras orientais, 
representando cenas do quotidiano chinês 
Período Qianlong (1736-1795) 
Alt.: 14 cm

a Qianlong tea-pot with cover. Famille Rose 
decoration with oriental figures.

€250 - 350

148 
Piveteiro
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias 
Com esmaltes da Família Rosa, 
representando flores e frutos 
Período Qianlong (1736-1795) 
Alt.: 22 cm

a Qianlong perfuming pan. Chinese 
export porcelain, Famille Rose 
decoration depicting flowers and fruits.

€300 - 400

149 
Chávena e pires
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decorados com pagodes e árvores de fruto 
Período Qianlong (1736-1795) 
Decoração semelhante à do serviço Duque de Palmela 
Diam. pires: 15 cm 
Diam. taça: 9 cm

a Qianlong Palmela Service cup and saucer. Chinese export 
porcelain, decoration depicting pagoda and fruit trees.

€150 - 200

150 
Molheira
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias, Família Rosa 
Decorada com borboletas e flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(1 cabelo e defeito na pega) 
Comp.: 19 cm

a Qianlong sauce boat 
Chinese export porcelain, Famille 
Rose decoration depicting butterflies 
and flowers. One hairline and defect 
to the handle.

€100 - 150

151 
Par de taças, taça e pires
Em porcelana da China, Companhia das Índias, Família Rosa 
Decoradas com figuras orientais 
Período Qianlong (1736-1795) e Jiaqing (1796-1820) 
(Pequenos defeitos) 
Diam.: 14 cm (pires)

a pair of Qianlong cups and saucers and a Jiaqing cup and saucer. Chinese export 
porcelain, Famille Rose decoration depicting oriental figures. Qianlong and Jiaqing Periods. 
Minor defects.

€40 - 60

152 
Frasco de chá
Em porcelana da China, Companhia 
das Índias, Família Rosa, representando 
cesto com flores ao centro 
Tampa e bocal em prata 
Período Qianlong (1736-1795) 
Alt.: 13 cm

Chinese export porcelain, Famille Rose 
decoration depicting flowers. Qianlong 
Period. Silver neck and cover.

€100 - 150

153 
Saleiro oitavado
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias 
Com esmaltes da Família Rosa 
Decorado com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
Comp.: 9 cm

a Qianlong salt cellar. Chinese 
export porcelain, Famille Rose 
decoration depicting flowers. 
Qianlong period.

€250 - 350

154 
Travessa oitavada
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração azul e branca, representando cena 
de jardim 
Período Qianlong (1736-1795) 
17x25 cm

a Qianlong octagonal dish, Chinese export 
porcelain. blue and white decoration depicting 
garden.

€200 - 300

155 
Travessa oitavada
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração azul e branca, representando 
paisagem fluvial e pagodes 
Período Qianlong (1736-1795) 
17x25 cm

a Qianlong octagonal dish, Chinese export 
porcelain. blue and white decoration depicting 
riverscape with pagoda.

€200 - 300

156 
Prato coberto rectangular
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco 
“Cantão”, representando 
paisagem fluvial e pagodes 
Período Jiaqing (1796-1820) 
19x22 cm

a Jiaqing square entrée dish. 
Chinese export porcelain, blue 
and white decoration depicting 
riverscape with pagoda.

€300 - 400

151

151

151
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157 
Prato
Em porcelana da China  
Decoração a azul e branco 
Com paisagem fluvial e pagodes 
Séc. XIX 
Diam.: 22 cm

a Chinese porcelain plate, 19th century. blue and white 
decoration depicting riverscape and pagoda.

€100 - 150

158 
Prato
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração a azul e ouro com patos, fénix e flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
Diam.: 23 cm

a Qianlong plate 
Chinese export porcelain, blue and gilt decoration 
depicting ducks, phoenix and flowers 
Qianlong Period

€60 - 80

159 
Prato recortado
Prato recortado 
Em porcelana da China, Companhia das Índias  
Decorado a azul e branco  
Período Qianlong (1736-1795) 
Diam.: 23,5 cm

a Qianlong scalloped plate. Chinese export porcelain, blue and white 
decoration. Qianlong period.

€100 - 150

160 
Prato
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco, representando 
paisagem fluvial 
Período Qianlong (1736-1795) 
(Esbeiçadelas) 
Diam.: 28,5 cm

a Qianlong plate, Chinese export porcelain. blue and 
white decoration depicting riverscape. Chips.

€300 - 400

161 
Travessa oval
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decorada a azul e branco, Fitzhugh 
Representando paisagem fluvial e pagodes   
Com monograma a ouro 
Período Jiaqing (1796-1820) 
(Pequeno restauro na aba) 
29,5x36 cm

a Jiaqing “Fitzhugh” oval dish. blue and white decoration with 
riverscape and pagoda. Gilt monogram. Minor restoration to the rim.

€500 - 800

163 
Prato rechaud oitavado
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco representando 
paisagem fluvial 
Período Qianlong (1736-1795) 
(Gasto) 
23,5x4,5 cm

a Qianlong plate warmer. Chinese export 
porcelain, blue and white decoration depicting 
riverscape. Wear.

€400 - 600

164 
Saleiro oitavado
Em porcelana da China 
Decoração a azul e branco “Cantão” 
Período Daoguang (1821-1850) 
(Pequeno defeito de fabrico e cabelo) 
9,5x7x3 cm

Chinese export porcelain, blue and white 
decoration. Daoguang Period. Minor firing 
defect and hairline.

€150 - 200

165 
Par de chávenas e pires
Em porcelana da China, período Guangxu 
Decoradas a azul e branco com motivos florais 
(Marcadas na base) 
(Pequena esbeiçadela) 
Diam. prato: 12 cm 
Alt. total: 6,5 cm

a pair of Guangxu cups and saucers. 
Chinese porcelain, blue and white decoration 
depicting floral motifs. Marked at the base. 
Minor chip.

€80 - 120

166 
Par de chávenas e pires
Em porcelana da China, período Guangxu 
Decoradas a azul e branco com motivos florais 
(Marcadas na base) 
Diam. prato: 12 cm 
Alt. total: 6,5 cm

a pair of Guangxu cups and saucers. Chinese 
porcelain, blue and white decoration depicting 
floral motifs. Marked at the base.

€80 - 120

162 
Par de pratos 
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decorados a azul e branco, Fitzhugh, representando 
paisagem fluvial e pagodes 
Monogramas a ouro 
Período Jianqing (1796-1820) 
(Um com restauro e pequeno cabelo) 
Diam.: 25 cm

a pair of Jiaqing “Fitzhugh” plates. blue and white decoration 
with riverscape and pagoda. Gilt monogram. One restored 
and minor hairline.

€300 - 500
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167 
Par de potes com tampa
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração powder blue, com esmaltes de 
Família Rosa 
Reservas em forma de folhas recortadas com 
vistas de jardim com cerca, rochedos e flores 
(Ambas as tampas restauradas, cães de foo 
não originais) 
Alt.: 73 cm

a pair of powder blue baluster vases. Chinese 
export porcelain, powder blue decoration with 
Famille Rose reserves depicting gardens with 
rocks and flowers. Restoration to both covers, 
cover handles replaced.

€12.000 - 18.000
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168 
Recamier Hepplewhite
Recamier Hepplewhite 
Em mogno 
Com assento em palhinha 
208x76 cm 

a mahogany Hepplewhite recamier. 
Caned seat.

€200 - 300

169 
Mesa de jogo romântica
Em murta 
Com pé central, Séc. XIX 
79x87x44 cm 

an 19th century romantic 
myrtlewood card table.

€800 - 1.200

170 
Armário provençal
Francês do Séc. XIX 
Com decoração entalhada e saiais 
recortados 
Lacado a vermelho com chinoiseries a 
dourado representando figuras no jardim 
103x131x59 cm

a 19th century French cabinet, Provence. 
Carved and red lacquer decoration with 
gilt chinoiseries.

€600 - 800
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171 
Mesa de jogo George III
Em mogno com um gavetinha 
72x90x42 cm

a George III mahogany card table.

€400 - 600

172 
Par de colunas espiroladas
Em madeira entalhada dourada e 
policromada 
Decoradas com folhas e pássaros 
Séc. XIX 
Alt.: 64 cm

a 19th century pair of carved, gilt and 
polychromed wood spiral columns.

€400 - 600

173 
Wine cooler Regency
Em mogno  
Com filetes em pau-santo e ferragens em metal 
amarelo terminando com pés em forma de garras 
Forro original 
49x70x46 cm

a Regency mahogany wine-cooler, rosewood inlaid 
decoration and brass mounts. Claw feet. Original lining.

€2.000 - 3.000



108 109

174 
Par de globos “Terrestre” e “Celeste”
Newton and Son 
Estrutura em mogno com pé de galo e bússolas 
Globos revestidos por gravuras coloridas sobre papel 
Ingleses, Séc. XIX 
Assinados e datados de 1844 
(Um com restauros) 
86x43 cm

a newton and Son pair of celestial and terrestrial globes. 
On turned mahogany stands with compass. Coated with 
polychrome etchings on paper. england, 19th century. 
Signed and dated of 1844. One restored.

€5.000 - 8.000
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175 
Escrivaninha de senhora estilo Boulle
Em marchetaria de madeira ebanizada 
Com aplicações em bronze dourado 
(Defeitos) 
92x74x50 cm

a boulle style lady’s writing desk. ebonized 
wood marquetry with gilt bronze mounts. 
Defects.

€400 - 600

176 
Sideboard Luís XVI
Com quatro gavetas e quatro portas, pés canelados e aplicações em bronze
Tampo em pedra mármore
Estampilhado Antoine Krieger (activo de 1826 a 1860)
104x180x56 cm

Bibliografia: Denise Ledoux-Lebard, “LES ÉBÉNISTES PARISIENS”, pag. 318.

a Louis XVI ormolu-mounted cabinet. Four drawers and four doors, fluted feet. 
Marble top. Stamped by antoine Krieger (active from 1826 to 1860).

€6.000 - 8.000
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177 
Secretária à abattant Luís XVI, c. 1785
Em mogno e raiz de oliveira
Com quatro gavetas e tampo em pele no interior
Uma porta na parte inferior e uma gaveta
Ferragens em bronze dourado e topo em mármore
(à maneira dos irmão Hache)

126x63x32 cm

a Louis XVI ormolu-mounted thuja-burr secretaire 
à abattant, c. 1785. Interior with two drawers and 
leather lined writing surface. Lower part with one 
door. Marble top.

€5.000 - 7.000
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178 
Par de floreiras Luís XVI - Finais do Séc. XVIII
Formato octogonal em mogno com aplicações 
em bronze dourado 
65x32 cm

a pair of Louis XVI ormolu-mounted mahogany 
octagonal vases. France, late 18th century.

€5.000 - 7.000

179 
Bonheur du jour Luís XVI, c. 1780
Em mogno
Com cinco gavetinhas 
Alçado com porta, quatro prateleiras laterais e topo em 
pedra mármore
Ferragens em bronze dourado
Estampilhado Martin Ohneberg (Séc. XVIII)

107x79x48 cm

a Louis XVI ormolu-mounted mahogany bonheur du Jour, 
by Martin Ohneberg, c. 1780 
With five drawers, the upper part with one door and four 
shelves. Marble top. Stamped by Martin Ohneberg.

€7.000 - 9.000
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180 
Secretária à abattant Luís XVI, c. 1785
Em mogno e pau-cetim
Interior com tampo em pele e gavetas
Duas portas na parte inferior e uma gaveta
Topo em pedra mármore e aplicações em bronze dourado
Estampilhada Jean-Pierre Dusautoy (1751-1844) e JME 
142x97,5x40 cm

Bibliografia: Denise Ledoux-Lebard, “LES ÉBÉNISTES PARISIENS”, pag. 158.

Nota: A estampilha J.M.E. – Jurande des Menuiseurs Èbènistes era estampilha da corporação dos marceneiros 
de Paris e só era colocada numa peça de mobiliário quando em conformidade com todos os preceitos da 
corporação, atestando a qualidade artística e de execução da peça.

a Louis XVI ormolu mounted mahogany and satinwood secretaire à abattant, by Jean-Pierre Dusautoy (1751-1844), 
c. 1785. Interior with drawers and leather lined writing surface. Lower part with one drawer and two doors. Marble 
top. Stamped by Jean-Pierre Dusautoy and JMe (Jurande des Menuiseurs Èbènistes)

€8.000 - 12.000
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181

Mesa de cabeceira francesa à maneira
de Adam Weisweiler (Séc. XVIII/ XIX)
Em madeira de limoeiro
Com placas em porcelana  Wedgwood representando 
cenas neoclássicas
Com duas portas e uma gaveta com segredo
(Algumas placas com pequenos restauros e placa 
central do tampo posterior) 
75x62x41 cm

Proveniência: Cécile de Rothschild (1913-1995), 
vendida na Christie’s, Paris a 11 de Março de 2003, lote 
412.

LOTE DA CAPA

a late 18th, early 19th century wedgwood mounted 
lemonwood side table in the adam Weisweiler manner 
The Wedgwood plaques depicting classic scenes. 
Two doors and one drawer 
Minor restoration to the porcelain and later 
top central plaque.

Provenance: Cécile de Rothschild (1913-1995); sold 
Christie’s Paris, 11th March 2003, lot 412.

€14.000 - 18.000
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182 
Par de espelhos Régence do Séc. XVIII
Em madeira entalhada e dourada a ouro burnido 
Decorados com figuras, grinaldas e concheados 
(Pequenos defeitos e faltas no douramento; 
espelhos de época) 
Alt.: 120x65 cm

a pair of Régence mirrors, carved and gilt 
wood. Decoration with figures, garlands and 
shell motifs. Original mirror glasses. Minor 
defects and losses to the gilding.

€12.500 - 18.000
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183 
Tapete oriental
Em lã e algodão 
Desenho geométrico em tons bordeaux, 
verde e bege 
426x105 cm

an oriental cotton and wool carpet with 
geometric decoration in red, green and beige.

€600 - 900

184 
Tapete oriental
Em seda e algodão 
Desenho geométrico e floral, decorado 
com cornucópias e flores 
215x141 cm

a silk and cotton oriental carpet. 
Geometric and floral decoration.

€600 - 900

18569/26

Tapete oriental
Em lã e algodão  
Desenho geométrico em tons beije e castanhos 
204x150 cm

a cotton and wool oriental carpet with geometric 
decoration in beige and brown.

€200 - 300
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186 
Espelho de parede ao gosto Luís XV
Em madeira entalhada e dourada 
Com painel pintado na parte superior 
representando jogos de crianças 
194x61 cm

a Louis XV style wall mirror. Carved and gilt 
wood with painted scene on the top with putti.

€1.000 - 1.500

187 
Espelho de parede
Em madeira entalhada e dourada 
(Pequenas falhas e defeitos) 
89x69 cm

a carved and gilt wall wood mirror. 
Minor losses and defects.

€250 - 350

188 
Espelho de parede
Estilo D. José/D. Maria 
Em madeira entalhada e dourada 
140x70cm

a carved and gilt wood wall mirror 
in the D. José/D. Maria manner.

€600 - 700
189 
Napoleão no Passo de Saint-Bernard
Miniatura sobre marfim 
Assinada A. Réne (?) 
(Segundo pintura de Jacques Louis David) 
Escola Francesa, Séc. XIX 
13x9 cm

napoleon at the Passo de Saint-bernard. Miniature on ivory. 
Signed, a. Réne (?). after a Jacques Louis David original. 
French school of the 19th century.

€2.000 - 3.000
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190 
Lustre russo com dez lumes
Em cristal e vidro opalino colorido 
86x68 cm

a Russian cut glass and opaline 
coloured glass chandelier, ten lights.

€4.000 - 5.000

191 
Par de apliques Império de três lumes
Em bronze dourado com decoração cinzelada 
23x21 cm

a pair of empire ormolu wall lights. 
Three lights.

€1.750 - 2.200
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192 
Solitário Art Déco
Em vidro azul cobalto com dourados 
Alt.: 23 cm

a art Déco solitaire 
Cobalt blue glass with gilt decoration.

€400 - 500

193 
Par de candelabros Estilo Luís XV
Em bronze dourado  
Com quatro lumes cada 
Alt.: 44 cm

a pair of Louis XV style gilt bronze 
candelabra. Four lights each.

€800 - 1.200

194 
Relógio de mesa
Em mármore 
Mostrador em esmalte com numeração romana 
Com chave 
29x24x13 cm

a marble table clock, with key.

€200 - 300
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195 
Pote com tampa em faiança 
portuguesa Fonte Nova
Decorado a azul e branco com 
ramagens simulando motivos 
chineses 
Alt.: 73 cm

a Fonte nova faience vase with cover. 
blue and white decoration depicting 
floral motifs simulating chinese motifs.

€400 - 600

196 
Par de jarras Vista Alegre
Em porcelana 
Em forma de balaústres com decoração de inspiração grega 
representando figuras alegóricas sobre fundo vermelho Pompeia 
Base com inscrição “Fábrica da Vista Alegre 20 de Abril de 1886” 
Alt.: 50 cm

Existe exemplar idêntico no Museu Nacional de Arte Antiga

a pair of Vista alegre porcelain jars, 1886. Of baluster shape, classical 
Greek decoration depicting allegorical figures on pompeian red 
ground. bottom inscribed: “Fábrica da Vista alegre 20 abril de 1886”.

Similar piece at the Museu nacional de arte antiga, Lisboa

€6.500 - 8.500
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197 
Bombonière
Em cristal vermelho de St. Lambert 
Alt.: 48 cm

a St. Lambert cut glass bombonière.

€150 - 180

198 
Garrafa com tampa
Em cristal vermelho de St. Lambert 
Alt.: 46 cm

a St. Lambert cut glass bottle with stopper.

€100 - 150

199 
Fruteiro
Em porcelana europeia 
Decorado com flores e frutos, pé 
com duas figuras femininas 
(Base com defeitos) 
Alt.: 36 cm

an european porcelain fruit bowl 
decorated with flowers and fruits, 
foot with two feminine figures. 
Defects to the base.

€200 - 300

200 
Paliteiro “Menino”
Em porcelana europeia policromada 
Alt.: 10 cm

an european porcelain toothpick holder 
with polychrome decoration.

€200 - 300

201 
Par de figuras napolitanas
Grupo escultórico em diversos 
materiais 
Base da redoma em madeira 
torneada e redoma em vidro 
Trabalho italiano do Séc. XIX 
Alt.: 61 cm

a pair of 19th century 
Italian sculptures. The group 
sculpture in mix media 
depicting a neapolitan 
couple. With bell jar and 
carved wood base.

€300 - 500

202 
Par de grandes jarrões
Em porcelana francesa do Séc. XIX 
Decorados a azul e ouro com reservas 
policromadas com flores 
Com marcas na base Baignol - Fabricant à 
Saint-Yrieix 
(Pequenos defeitos e restauro numa das 
pegas) 
Alt.: 60 cm

a pair of large 19th century French 
porcelain baluster vases. blue and gilt 
decoration with floral reserves. Marked 
baignol - Fabricant à Saint-yrieix. Minor 
defects and restoration to one handle.

€400 - 600
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203 
Prato recortado
Em porcelana francesa do Séc. XVIII 
Marcado na base Vincennes 
Representando “Bataille de Villa-Viciosa” 
Decoração policromada, borda a ouro 
Diam.: 24cm

French 18th century porcelain, decoration 
depicting “bataille de Villa-Viciosa”, gilt rim. 
Vincennes mark at the back.

€150 - 200

204 
Prato armoreado e recortado
Em porcelana francesa 
Representando “Hôpital de la Misèricorde à 
Rio de Janeiro” 
Armas de Conde de S. Mamede 
Decoração policromada com borda a ouro 
Diam.: 23 cm

a French porcelain armorial scalloped 
plate. Decoration depicting the “Hôpital de 
la Misèricorde à Rio de Janeiro”. Conde de 
S. Mamede coat of arms, gilt rim.

€150 - 200

205 
Prato
Em porcelana francesa do Séc. XIX 
Marcado na base Denuelle à Paris - Erons 
de Lisbonne 
Decorado com figuras policromadas 
Borda do prato a ouro 
Diam.: 23cm

a 19th century french porcelain plate 
marked Denuelle à Paris - erons de 
Lisbonne. Polychrome decoration with 
figures. 

€60 - 80

206 
Prato armoreado recortado
Em porcelana francesa do Séc. XIX 
Marcado na base C.H. Pillivuit cie-Paris (exp 
1867 - Medalle d’or) 
Armas de Barão de Almeirim 
Diam.: 22 cm

a 19th century French porcelain armorial 
scalloped plate. barão de almeirim coat 
of arms. Marked C.H. Pillivuit cie-Paris (exp 
1867-Medalle d’or).

€60 - 80

207 
Prato armoreado
Em porcelana francesa 
Armas de João José Bittencourt e Freitas 
(Capitão Fidalgo da Madeira) 
Bordo do prato decorado com flores e 
folhas policromadas 
Diam.: 24 cm

a French porcelain armorial plate. João 
José bittencourt de Freitas coat of arms. 

€60 - 80

208 
Prato armoreado e recortado
Em porcelana da Vista Alegre 
Marcas n.º 29 (1922-1947) 
Diam.: 21cm

a Vista alegre armorial scalloped plate. 
Mark 29 (1922-1947).

€60 - 80

209 
Par de urnas francesas à maneira de Sèvres
Em tons bordeaux e ouro 
Decoradas com medalhões policromados 
representando cenas galantes e paisagens com rio 
e casario 
Alt.: 50 cm

a pair of porcelain urns in the Sèvres manner. Red 
and gilt decoration with reserves depicting gallant 
scenes and landscapes.

€2.000 - 3.000
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210 
Par de bustos
Maria Antonieta e Luís XVI 
Em biscuit marcas de Sèvres 
Bases em porcelana policromada e 
bronze dourado 
Alt.: 34 cm

a pair of Sèvres busts of Marie antoinette 
and Louis XVI. On ormolu-mounted and 
polychrome bases. Marked.

€1.600 - 2.200
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211 
Calvário
Placa em marfim 
Escultura em baixo relevo 
Escola Francesa, Séc. XV 
(Parte de díptico) 
10x7 cm

a 15th century ivory plaque. French school. 
Originally part of a diptych.

€4.000 - 5.000

212 
São Cristóvão
Alto relevo em marfim 
Com moldura em metal dourado 
Séc. XVIII 
11x9 cm

a carved ivory plaque depicting Saint 
Christopher. Gilt metal frame. 18th century.

€2.800 - 3.000
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213 
Anunciação
Retábulo ao gosto Gótico  
Em madeira policromada e dourada a ouro burnido 
Com figuras em alabastro pintado e dourado 
66x47 cm (altar) 
35x34 cm (figuras em alabastro)

annunciation 
an altarpiece in the Gothic manner 
Carved, polychromed and gilt wood 
Carved, painted and gilt alabaster figures

€3.000 - 4.000

214 
Pietà
Escultura em madeira policromada e 
dourada com resplendor em prata 
Trabalho português do Séc. XVIII 
(Pequenas faltas e defeitos de policromia) 
Alt.: 24 cm

Pietà. Carved, polychrome and gilt wood 
sculpture with silver halos. Portugal, 18th 
century. Minor losses and defects to the 
polychromy.

€2.000 - 3.000

215 
São Tomás de Aquino
Escultura em madeira policromada e 
dourada 
Trabalho Português do Séc. XVIII 
Alt.: 37 cm

an 18th century Portuguese sculpture of 
Saint Thomas aquinas. Carved, polychrome 
and gilt wood. Portugal, 18th century.

€800 - 1.200
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216 
Terço de “Contas de Viana”
Em prata 
Com coração e crucifixo 
290 g 
Comp.: 106 cm

a silver rosary

€250 - 350

217 
Cristo crucificado
Escultura em marfim indo-
portuguesa do Séc. XVIII 
Cruz em madeira dourada, 
aplicações em prata 
(Falta base) 
Alt. Cristo: 20 cm 
Alt. total: 49 cm

an 18th century Indo-
Portuguese Christ on the Cross 
The carved ivory sculpture of 
Christ on a silver mounted, 
carved and gilt wood cross 
base missing

€250 - 350

218 
Cristo crucificado
Com caveira e Nossa Senhora 
Escultura em madeira escurecida 
com aplicações em marfim 
(Falta base) 
Alt. Cristo: 10 cm 
Alt. total: 27 cm

a darkened wood ivory mounted 
sculpture of Christ on the cross. 
Missing base

€250 - 350

219 
Santa Bárbara
Escultura em madeira policromada 
Trabalho português do Séc. XVII/XVIII 
(Faltas e pequenos defeitos; vestígios 
de xilófagos) 
Alt.: 67 cm

a late 17th, early 18th century 
Portuguese carved and painted 
wood sculpture of Saint barbara. 
Losses, minor defects and traces of 
xylophagous insects.

€2.000 - 3.000
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220 
Presépio do Séc. XVIII
Com figuras em terracota policromada e outros materiais 
Maquineta em madeira de casquinha 
Trabalho português 
(Algumas figuras com pequenos defeitos e restauros) 
59x65x52 cm

an 18th century group sculpture of nativity 
Painted terracotta and other materials figures 
Contained in a Scots Pine frame box 
Portugal, 18th century 
Some figures with minor defects and restoration

€4.500 - 6.500
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221 
Pequena arca indo-portuguesa do Séc. XVIII 
Em madeira policromada com dourados 
Decorado com padrão geométrico tendo nas laterais as 
armas de Portugal 
Com uma gaveta e duas gavetinhas 
Restauros 
27x40x25 cm

Peça reproduzida no livro “Arte Indo-portuguesa” de 
Maria Madalena Cagigal e Silva Págs. 244-245 
Proveniência: 
Ex-Colecção Comandante Ernesto Vilhena 
Colecção Comandante Alpoim Calvão

an 18th century Indo-Portuguese small chest. Carved, 
polychrome and gilt wood. Geometric decoration with 
Royal Portuguese coat of arms to the sides. One long 
and two short drawers. Restored.

bibliography: SILVa, Maria Madalena Cagigal e “arte 
Indo-Portuguesa”, pp. 244-245 
Provenance: Late Comandante ernesto Vilhena collection 
Comandante alpoim Calvão Collection

€30.000 - 40.000
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222 
Mesa Indo-Portuguesa do Séc. XVII
Com embutidos em teca, sissó e ébano 
Com duas gavetas 
Decoração do tampo, caixa e frente das 
gavetas representando motivos vegetalistas 
Assente sobre duplo travejamento e pés 
recortados 
Ferragens em latão rendilhado 
(Pequenos restauros no tampo) 
78x106x73 cm

a 17th century Indo-Portuguese table. 
Teak, Sissoo and ebony inlaid decoration 
depicting floral motifs. Two drawers. Double 
stretchers and scalloped feet. Pierced brass 
mounts. Minor restoration to the top.

€30.000 - 40.000
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223 
Recipiente
De origem peruana 
Em cerâmica burnida de cor escura 
Com corpo gomado 
Alt.: 6 cm

a Peruvian ceramic vase, fluted and 
dark burnished decoration.

€160 - 200

224 
Recipiente
Segundo as tipologias Pré-
Columbianas 
Em cerâmica de cor escura 
Com corpo em forma de réptil 
Comp.: 20 cm

a ceramic vase of the pre-
colombinan type 
Molded as a reptil

€170 - 220

225 
Recipiente
Segundo as tipologias Pré-colombianas 
Em cerâmica de cor escura 
Com corpo em forma de réptil 
Comp.: 20 cm

a ceramic vase of the pre-Colombian 
type. Molded as a reptile.

€170 - 220

226 
Garrafa
Segundo as tipologias 
Moche, Pré-Columbianas 
Em cerâmica burnida de
cor escura 
Com bico em estribo, 
gargalo em forma de 
cabeça humana e bojo 
com decoração relevada 
representando figuras com 
cabeça de urso e peixes 
Com duas pegas no bojo 
em forma de anfíbios 
Alt.: 20 cm

a ceramic bottle of the 
Moche, pre-colombinan type 
Molded decoration, stirrup 
spout, neck shped as a 
human head and body with 
animal’s heads. 
Two amphibian handles

€490 - 540

227 
Garrafa
Segundo as tipologias Moche, Pré-Incas 
Em cerâmica burnida 
Com aplicação de engobe 
Bico em estribo e bojo representando 
uma cabeça de leopardo 
Alt.: 15 cm

a ceramic bottle, burnished decoration, 
spout molded as stirrup and body 
depicting a head of leopard.

€480 - 520

228 
Garrafa
De origem peruana 
Em cerâmica de cor clara 
Com bojo em forma de barril e uma pega 
no colo 
Alt.: 13 cm

a Peruvian ceramic bottle, with handle. 
barrel shaped body.

€150 - 170

229 
Garrafa
De origem peruana 
Em cerâmica burnida de cor escura 
Com bojo em forma de cabeça humana 
de dupla face 
Alt.: 19 cm

a Peruvian ceramic bottle, burnished 
decoration. body molded as double 
headed figure.

€100 - 150
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230 
Pequena escultura
De origem peruana 
Em cerâmica 
Com representação de 
figura masculina 
Alt.: 11 cm

a small ceramic 
sculpture of Peruvian 
origin. Molded as a 
male figure.

€150 - 200

231 
Pequeno frasco
De origem peruana 
Em cerâmica burnida 
Com forma de figura 
masculina 
Alt.: 10 cm

a Peruvian ceramic 
small flask. Molded as a 
masculine figure.

€150 - 200

232 
Vaso
De origem peruana 
Em grés cerâmico 
Com uma pega no colo 
(Orifício no bojo e 
incrustações de terras 
características de peças 
encontradas em contexto 
arqueológica) 
Alt.: 18 cm

a ceramic vase 
of Peruvian origin. 
Stoneware, with one 
handle. Hole to the 
body and typical 
archaeological soil 
incrustations.

€120 - 150

233 
Malga
De origem peruana 
Em cerâmica 
Diam.: 17 cm

a ceramic bowl, 
Peruvian origin.

€80 - 120

234 
Malga
De origem peruana 
Em cerâmica 
Diam.: 17 cm

a ceramic bowl, Peruvian origin.

€80 - 120

235 
Garrafa
De origem peruana, semelhante às 
produzidas pela tribo Shipibo-Conibo 
Em cerâmica de cor avermelhada 
Com uma pega e decoração geométrica 
a negro 
(Algum desgaste da decoração a negro, 
um orifício no bojo e bico partido) 
Alt.: 17,5 cm

a one handle red ceramic bottle, similar 
to those produced by the Shipibo-Conibo 
tribe, Peru. Geometric decoration in black. 
Some wear to the black decoration, broken 
spout and hole to the body.

€260 - 300

236 
Garrafa
De origem peruana, semelhante às 
produzidas pela tribo Shipibo-Conibo 
Em cerâmica de cor avermelhada 
Com uma pega, decoração geométrica 
a negro e representação de um mamífero 
no colo 
(Algum desgaste da decoração a negro) 
Alt.: 18 cm

a red ceramic bottle, similar to those 
produced by the Shipibo-Conibo tribe, Peru. 
One handle and geometric decoration in 
black. Some wear to the black decoration.

€280 - 320
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237 
Garrafa zoomórfica
Segundo as tipologias da 
cerâmica Pré-Colombiana 
Em cerâmica de cor escura 
Com bojo em forma de 
anfíbio e uma pega no colo 
(Pequenas falhas e 
incrustações de terras 
característicos de peças 
encontradas em contexto 
arqueológico) 
Alt.: 15 cm

a ceramic bottle of the 
pre-Colombian type. 
Molded decoration with 
amphibian animal and one 
handle Minor losses and 
typical archaeological soil 
incrustations.

€300 - 400

238 
Pote
Segundo as tipologias da 
cerâmica Pré-Columbiana 
Em cerâmica burnida 
Com corpo em forma de 
figura masculina e decoração 
geométrica 
(Os orifícios nas costas da figura 
sugerem a existência de um 
segundo pote que se unia a este 
por uma pega e um canal) 
Alt.: 18 cm

a ceramic vase of the pre-
colombian type. 
Molded decoration with male figure 
and geometric motifs 
The orifices on the figure’s back 
suggest the existance of a second 
vase that could be joined to this 
one

€250 - 300

239 
Escultura
Segundo as tipologias 
Pré-Columbianas 
Em cerâmica de cor escura 
Com representação de 
figura masculina sentada 
numa vagem de cacau 
Alt.: 18 cm

a ceramic sculpture of 
the pre-Colombian type. 
Molded as a male figure 
sitting on a cocoa branch.

€450 - 500

240 
Garrafa
Segundo as tipologias das cerâmicas Pré-
Columbianas 
Em cerâmica burnida 
Com aplicação de engobe 
Bico em estribo, com duplo gargalo em 
forma de falo e bojo decorado com 
motivos geométricos 
Alt.: 17 cm

a ceramic bottle of the pre-Colombian 
type. Molded decoration, stirrup spout and 
double phallic neck.

€540 - 600

241 
Garrafa
Segundo as tipologias das cerâmicas Pré-
Columbianas 
Em cerâmica burnida 
Com decoração relevada no bojo e 
uma pega no colo em forma de figura 
masculina a toca um instrumento de 
percussão 
Alt.: 24 cm

a ceramic bottle, one handle. Molded 
decoration as male figure playing musical 
instrument.

€450 - 500
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242 
Caneleiro
Em prata inglesa 
Decoração vazada e repuxada 
Marca da cidade de Birmingham (1901), 
marca de ourives de William Hutton 
288 g 
Alt.: 24,5 cm

An English silver caster, pierced and 
embossed decoration. William Hutton.
€250 - 350

243 
Paliteiro “Senhora com leque” 
Em prata portuguesa 
Contraste de Lisboa (pós-1985) (Vidal -4104) 
238 g 
Alt.: 14 cm

A Portuguese silver toothpick holder. 
Chiselled as a lady with a fan. Lisbon assay 
mark (after 1985).
€100 - 150

244 
“Neptuno”
Paliteiro em prata portuguesa  
Marca de ensaiador do Porto (1843-1853) 
Marca de ourives ilegível (M.A. - P34) 
(faltas) 
274 g 
Alt.: 19 cm

a 19th century Portuguese silver toothpick holder 
Chiselled as neptun 
Porto assay mark (1843-1853) and faded maker’s mark 
Losses

€750 - 800

245 
“Bode”
Paliteiro em prata portuguesa 
Marca de ensaiador de Lisboa (1879-1881) 
Marca de ourives de J.R. (1810-1881)(M.A. 
- L47 e L377) 
208 g 
Alt.: 13,5 cm

a 19th century portuguese silver toothpick 
holder 
Chiselled as a billy-goat 
Lisbon assay mark (1879-1881) and JR 
maker’s mark (1810-1881)

€650 - 750

246 
“Criado com fruteira”

Paliteiro em prata brasileira 
Marca de ensaiador do Rio de Janeiro 

Marca de ourives de Francisco Duarte Graça, inicio do 
Séc. XIX (M.A. - Br8 e Br95) 

227 g 
Alt.: 18,5 cm

an early 19th century brazilian silver toothpick holder 
Chiselled as a footman presenting a fruit bowl 

Rio de Janeiro assay mark and Francisco Duarte Graça 
marker’s mark (early 19th century)

€500 - 600

247 
Cigarreira 
Em prata inglesa gravada 
Marca da cidade de Birmingham (1947) 
Marca de ourives de K.L. Ltd. 
226 g 
14x9 cm

a birmingham silver cigarette box, 1947, 
by K.L. Ltd 
engraved decoration

€200 - 300

248 
Cigarreira
Em prata inglesa gravada 
Marca da cidade de Birmingham (1919) 
Marca de ourives J.C. Ltd. 
(várias amolgadelas) 
60,8 g 
8,5x6,5 cm

a birmingham silver cigarette box, 1919, 
by J.C. Ltd 
engraved decoration 
Several bruises

€80 - 120

249 
Cigarreira 
Em prata portuguesa gravada 
Contraste do Porto (pós 1985) (Vidal-4109) 
84 g 
9,5x7,5 cm

a portuguese silver cigarette box 
engraved decoration 
Porto assay mark (after 1985)

€80 - 120
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250 
Paliteiro 
Com base em prata 
Sem marcas, Séc. XIX 
(adaptação) 
114 g 
Alt.: 11 cm

a composite toothpick holder 
Silver base, unmarked, 19th century

€120 - 160

251 
Concha de baptismo
Em prata espanhola 
Marca Mendes, Madrid 
(faltas) 
87 g 
6x12x12 cm

a Spanish silver baptism shell 
Mendes Madrid maker’s mark 
Losses

€60 - 80

252 
Sino
Em prata inglesa monogramada 
Marca de cidade de Londres (1933) 
Marca de ourives de T.B. and S. 
143 g 
Alt.: 11 cm

an english silver bell, London 1933, 
by T.b. and S. 
Monogram

€150 - 200

253 
Sino 
Em prata inglesa gravada 
Marca da cidade de Londres (1841) 
Marca de ourives de I.L.H.L. 
151 g 
Alt.: 13 cm

an english silver bell, London 1841, 
by I.L.H.L. 
engraved decoration

€170 - 200

254 
Tambuladeira
Em prata francesa  
Marcas do Séc. XVIII, gravada J. Spay 
65 g 
2x10 cm

an 18th century french silver wine taster 
assay marks and engraved J. Spay

€250 - 350

256 
Faqueiro para doze pessoas
Em prata brasileira 
Marca de ensaiador de “10 dinheiros” do Rio de Janeiro Br. 49A (ou variante), marca de 
ourives Manuel António de Azevedo (1852-1860) Br.137A 
Composto por quinze talheres de servir, colheres de sopa, 
talheres de carne, de peixe e de sobremesa, colheres de chá e de café 
9860 g

a 19th century brazilian silver table service of flatware for twelve 
Rio de Janeiro assay mark “10 dinheiros” and Manuel antónio de azevedo (1852-1860) 
maker’s mark. Comprising: 15 severs, 12 table spoons, forks and knives, 12 fish forks and 
knives, 12 dessert spoons, forks and knives, 12 coffee and 12 tea spoons.

€6.500 - 9.500

255 
Conjunto de vinte talheres
Com cabos em osso e 
aplicações em prata 
Comp.: 28 cm (facas) 
Comp.: 22 cm (garfos)

a set of twenty silver mounted 
pieces of flatware 
Horn handles

€1.000 - 1.300
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257 
Salva de três pés
Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX 
Decoração cinzelada e vazada no bordo 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma 
época 
146 g 
Diam.: 21 cm

A late 19th, early 20th century Portuguese silver salver on three feet. 
Chiselled and pierced decoration. Porto assay mark (1887-1937) 
and makers mark.
€80 - 120

258 
Salva em prata portuguesa
Decoração gomada, cinzelada e gravada 
Contraste Águia do Porto (1938-1984) e de ourives 
da mesma época 
338,8 g 
Diam.: 22 cm

A Portuguese silver salver. Fluted, chiselled and 
engraved decoration. 
Porto assay mark (1938-1984) and makers mark.
€140 - 180

259 
Par de caixas com tampa 
Em prata portuguesa 
perlada 
Decoração gravada 
Contraste Águia de Lisboa 
(1937-1984) (Vidal - 48) 
511 g 
16 cm

A pair of Portuguese silver 
boxes. Engraved decoration. 
Lisbon assay mark (1937-
1984).
€180 - 220

260 
Jarro
Em prata portuguesa canelada 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 73) 
679 g 
Alt.: 21 cm

A late 19th, early 20th century portuguese silver jar. Fluted 
decoration. Porto assay mark (1887-1937).
€500 - 800
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261 
Salva de gradinha
Em prata portuguesa 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 73) 
780 g 
Diam.: 33 cm

A late 19th, early 20th century Portuguese silver gallery 
salver. Porto assay mark (1887-1937).
€350 - 450

262 
Serviço de chá e de café
Em prata portuguesa 
Decoração com friso gravado 
Composto por bule, cafeteira, açucareiro e leiteira 
Contraste Javali de Lisboa (1887-1937), marca da ourivesaria 
J.N. CUNHA 
1219 g 
Alt.: 20,5 cm (cafeteira)

A late 19th, early 20th century Portuguese silver coffee and tea 
set comprising tea-pot, coffee-pot, sugar bowl and milk jug. 
Lisboa assay mark (1887-1937), JN CUNHA retail mark.
€950 - 1.250

263 
Par de castiçais
Em prata portuguesa 
Decoração gravada 
Marca de ensaiador do Porto, marca de 
ourives de LJF (1853-1867) (M.A. - P435), 
remarcados com “Cabeça de Velho” 
486 g 
Alt.: 19 cm

A 19th century Portuguese silver pair of 
candlesticks. Engraved decoration 
Porto assay mark and LJF maker’s mark 
(1853-1867), later remarked with “Cabeça 
de Velho”.
€600 - 900
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264 
Taça 
Em prata americana 
Com três pés e decoração floral 
Marcada 
Séc. XX 
427 g 
8x21 cm

An American silver bowl. Three 
feet and floral decoration. 20th 
century, marked.
€300 - 400

265 
Jarra 
Em prata portuguesa perlada 
Contraste Águia do Porto (1938-1984), 
marca de fabricante TOPÁZIO 
(Pequenas amolgadelas) 
690 g 
Alt.: 22 cm

A portuguese silver jar 
Porto assay mark (1938-1984) and 
TOPAZIO marker’s mark 
Minor bruises
€200 - 300

266 
Jarro 
Em prata portuguesa 
Decoração “Parras e Folhagens” 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 73) 
1070 g 
24 cm

A late 19th, early 20th century Portuguese silver jug 
Embossed decoration representing vine leaves and floral motifs 
Porto assay mark (1887-1937)
€600 - 900
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267 
Jarro Estilo D. João V
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto (1938-1984) 
(Vidal-49) 
908 g 
Alt.: 32 cm

A Portuguese silver jug in the baroque 
manner. Porto assay mark (1938-1984).
€250 - 350

268 
Salva de quatro pés
Em prata portuguesa 
Bordo repuxado “Margaridas” 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 73) 
650 g 
29 cm

A late 19th, early 20th century Portuguese silver salver, 
raised on four feet. Porto assay mark (1887-1937).
€450 - 650

270 
Par de castiçais românticos
Em prata portuguesa 
Marca de ensaiador de Lisboa (1810-1822), marca 
de ourives de Joaquim Ferreira Garcês (1810-1843) 
(M.A.-L36 e L291) 
717 g 
Alt.: 20,5 cm

A pair of romantic Portuguese silver candlesticks 
Lisboa assay mark (1810-1822) and JFG maker’s 
mark (1810-1843)
€1.200 - 1.800

269 
Jarra ânfora 
Em prata portuguesa
Decoração relevada. Contraste Águia 
do Porto (1938-1984) (Vidal-49) 
Alt.: 37cm 
Peso : 1053g

A portuguese silver jar
Embossed decoration. Porto assay 
mark (1938-1984)
€600 - 800
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271 
Par de frascos para chá rectangulares
Em prata dourada portuguesa 
Contraste Águia do Porto (1938-1984), 
marca da ourivesaria J. ROSAS (Vidal - 49) 
678 g 
10x11x6,5 cm

A pair of Portuguese silver gilt tea boxes. 
Porto assay mark (1938-1984) and J. 
ROSAS retail mark.
€500 - 800

272 
Jarra de pequenas dimensões 
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto (1938-
1984) (Vidal - 49) 
99 g 
12 cm

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

273 
Fosforeira 
Em prata portuguesa 
Decoração relevada “Fénix” 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 83) 
(Pequenas amolgadelas) 
15,4 g 
4,5x3 cm

a Portuguese silver match box. embossed 
decoration depicting phoenix. 
Porto assay mark (1887-1937). Minor bruises.

€20 - 30

274 
Dois cinzeiros 
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto 
(1938-1984) (Vidal - 64) 
152 g 
10 cm

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

€60 - 90

275 
Seis colheres de chá e de café 
e concha de açúcar
Em prata 
Remarcados com contraste de 
Lisboa (pós-1985) (Vidal - 4108) 
140 g 
Comp.: 11 cm

a set of Portuguese silver coffee 
and tea spoons, for six and a 
sugar spoon. Later marked with 
Lisbon assay mark (after 1985).

€50 - 80

277 
Espelho de mesa em pau-santo
Com aplicação em prata 
Portugal, Séc. XIX/XX 
Aparentemente sem marcas 
33x30 cm

A silver mounted rosewood 
table mirror. Portugal, late 19th, 
early 20th century. The silver 
unmarked.
€100 - 150

278 
Salva de três pés Romântica
Em prata portuguesa 
Marca de ensaiador de Lisboa, 
marca de ourives de BSAR 
(1870-1881) (M. A. - L157) 
Pequenas amolgadelas 
302 g 
18,5 cm

A romantic Portuguese silver 
salver on three feet. Lisbon 
assay mark and BSAR maker’s 
mark (1870-1881). Minor 
bruises.
€300 - 400

276 
Bolsa 
Em malha de prata portuguesa  
Séc. XIX 
Marca de ensaiador do Porto e de ourives ilegíveis 
(Pequenas faltas) 
59,6 g 
12x6,5 cm

a 19th century Portuguese silver purse. Porto assay 
mark and faded maker’s mark. Minor losses.

€30 - 40
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279 
Salva de três pés D. Maria
Em prata portuguesa perlada 
Fundo com decoração gravada “Grinaldas”,  
Marca de ensaiador do Porto, marca de ourives de 
Luís António Teixeira Coelho (1790-1804) (M. A. - P423) 
222 g 
20,5 cm

a D. Maria (1777-1816) Portuguese silver salver, raised 
on three feet. beaded and engraved decoration with 
garlands. Porto assay mark and Luís antónio Teixeira 
Coelho maker’s mark (1790-1804).

€200 - 300

280 
Salva de três pés D. José/D. Maria
Em prata portuguesa 
Fundo com decoração gravada “Grinaldas” 
Marca de ensaiador do Porto, marca de ourives de GS 
(1768-1804) (M. A. - P293) 
(Pequenas amolgadelas) 
269 g 
21 cm

a D. José (1750-1777)/D. Maria (1777-1816) silver salver, 
raised on three feet. engraved decoration with garlands. 
Porto assay mark and GS maker’s mark (1768-1804). 
Minor bruises

€300 - 400

281 
Salva de gradinha
Em prata portuguesa 
Marca de ensaiado do Porto, marca de ourives de António 
Pereira Soares (1783-1836) (M. A. - P178) 
474 g 
Diam.: 21,5 cm

a D. Maria (1777-1816) gallery silver salver. Porto assay mark 
and antónio Pereira Soares (1783-1836) maker’s mark.

€400 - 600

282 
Escrivaninha
Em prata portuguesa 
Marca de ensaiador do Porto marca 
de ourives de José Gonçalves Russo 
(1870-1886) (M. - P527) 
Recipientes e campainha posteriores 
427 g 
16x23x11 cm

A 19th century Portuguese silver 
writing set. Porto assay mark and 
José Gonçalves Russo maker’s mark 
(1870-1886). Bell and containers of 
later date.
€400 - 600

283 
Par de candelabros de três lumes
Em prata portuguesa 
Decoração “Concheados” 
Contraste Javali do Porto (1887-1937) (Vidal - 73) 
2564 g 
Alt.: 23 cm

A pair of late 19th, early 20th century Portuguese silver candelabra. 
Porto assay mark (1887-1937).
€1.500 - 2.000



172 173

284 
Par de castiçais 
Em prata portuguesa, ao estilo inglês 
Marca de teor de onze dinheiros de Lisboa (1804-1870)  
Marca de ourives de MGV (1804-1879) (M.A. - L58 e L417) 
924 g 
Alt.: 21 cm

a pair of 19th century portuguese silver candlesticks in the 
english manner 
Lisbon “XI dinheiros” assay mark (1804-1870) and MGV 
maker’s mark (1804-1879)

€1.500 - 2.000

285 
Serviço de chá e café estilo D. Maria
Em prata portuguesa 
Composto por dois bules, cafeteira, açucareiro e leiteira 
Contraste Águia do Porto (1938-1984) 
Uma peça com marca da ourivesaria  Mergulhão (Vidal-49) 
2382 g 
Alt.: 25 cm (cafeteira)

A Portuguese silver coffee and tea set in the D. Maria (1777-1816) manner 
Comprising: two tea pots, coffee pot, sugar bowl and milk jug 
Porto assay mark (1938-1984) and one piece with Mergulhão retail mark
€2.000 - 3.000
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286 
Serviço de chá e de café de grandes dimensões
Em prata portuguesa 
Decoração romântica com “Mascarões”, “flores e concheados” e tampas 
encimadas por “Caracóis” 
Composto por bule, cafeteira, açucareiro, leiteira e taça de pingos   
Marca de ensaiador de Lisboa (1822-1843) e marca de ourives de 
Domingos da Cruz Estanislau Costa (1822-1870) (M.A. - L40 e L190) 
(Pequenas faltas)  
4300 g 
Alt.: 29 cm (cafeteira)

A large 19th century Portuguese silver coffee and tea set. Romantic 
decoration representing masks, floral and shell motifs and covers with 
terminals chased as snails. Comprising: tea pot, coffee pot, sugar bowl, 
milk jug and waist bowl. Lisbon assay mark (1822-1843) and Domingos da 
Cruz Estanislau Costa maker’s mark (1822-1870). Minor losses.
€15.000 - 16.000
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287 
Par de castiçais 
Em prata portuguesa, ao estilo inglês 
Marca de ensaiador de Lisboa (1822-1843) 
(M.A. - L40) 
1038 g 
Alt.: 20 cm

a pair of 19th century portuguese silver 
candlesticks in the english manner 
Lisbon assay mark (1822-1843)

€1.500 - 2.000

288 
Armação de Galheteiro
Giratório de gradinha em prata portuguesa
Marca de ensaiador de Lisboa (1804-1810), marca de ourives de João Ramos 
Ortis (1810-1857) (M.A.-L38 e L378)
Restauro, faltas e pequenos defeitos 
840g
Dim.: 31cm

a 19th century portuguese silver cruet stand, by João Ramos Ortiz
The rotative stand with pierced decoration.
Lisbon assay mark (1084-1810) and João Ramos Ortiz maker´s mark (1810-1857)
Restoration, losses and minor defects

€2.000 - 2.500
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289 
Jarra
Em laca da China 
Esculpida decorada com dragões e flores 
Séc. XX 
Alt.: 19 cm

A 20th century lacquer jar. Carved 
decoration depicting dragons and flowers.
€200 - 300

290 
Caixa oriental
Em marfim esculpido e vazado 
Decorada com reservas de motivos do 
quotidiano chinês 
China, Séc. XIX 
12x8x5,5 cm

A 19th century Chinese carved and 
pierced ivory box
€200 - 300

291 
Leque oriental
Em marfim esculpido 
Decorado com motivos geométricos e 
cenas do quotidiano chinês 
(Defeitos e faltas)

A carved ivory oriental fan. Decoration 
with geometric motifs and Chinese 
quotidian scenes. Losses and defects.
€100 - 150

292 
Par de figuras
Duas esculturas em 
bronze patinado 
China, finais do Séc. XIX 
Alt.: 25 cm

a pair of late 19th 
century Chinese bronze 
sculptures.

€400 - 600

293 
Figura
Escultura em bronze patinado 
China, finais do Séc. XIX 
Alt.: 30 cm

a late 19th century Chinese bronze 
sculpture

€200 - 300

294 
Casal de dignatários
Em marfim esculpido 
China, finais do Séc. XIX 
Alt.: 26 cm

A 19th century Chinese carved ivory 
couple of dignitaries.
€1.000 - 1.500

295 
Casal de dignatários
Em marfim esculpido 
Com bases em 
tamarindo
China, final do Séc. XIX 
Alt.: 50cm

A pair of late 19th 
century Chinese ivory 
sculptures. Carved as 
a couple of dignitaries. 
Tamarind bases.
€3.500 - 4.500
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296 
Caixa para jogos
Em madeira lacada a negro com 
chinoiseries a ouro 
Interior com vários compartimentos 
Japão, Séc. XIX 
(Pequenos defeitos) 
11x31x27 cm

a 19th century Japanese black lacquer 
game box. Minor defects.

€300 - 400

297 
Caixa
Em madeira lacada a negro com 
chinoiseries a ouro 
Pés em forma de dragão 
China, Séc. XIX 
10x40x13cm

A 19th century Chinese black lacquer box.
€400 - 500

298 
Caixa chinesa do Séc. XIX
Em forma de barco a vapor 
Em madeira lacada com chinoiseries, 
representando cenas do quotidiano chinês 
e motivos vegetalistas 
Interior com caixas 
31x64x16 cm

a 19th century Chinese lacquer box in the 
form of a steam boat. The cover opens to 
reveal an interior with several boxes.

€2.500 - 3.500
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299 
Grande prato
Em porcelana do Japão 
Decoração Imari ao centro 
e aba com decoração 
policromada e dourada, 
reservas com elementos 
vegetalistas 
Séc. XIX 
Diam.: 47cm

a large 19th century Japanese 
porcelain dish. Imari decoration 
at the centre, gilt and 
polychrome decoration to the 
rim.

€200 - 300

300 
Grande prato
Em porcelana do Japão 
Decoração com esmaltes em 
tons de rouge de fer, azul e 
dourado representando motivos 
vegetalistas 
Séc. XIX 
Diam.: 47 cm

a large 19th century Japanese 
porcelain dish. Rouge-de-
fer, blue and gilt decoration 
depicting floral motifs.

€200 - 300

301 
Grande prato
Em porcelana da China 
Decoração policromada, 
Mandarim, tendo ao centro vista 
de jardim, casas, pagodes e 
figuras orientais 
Aba com motivos florais e 
reservas com flores e pássaros 
Séc. XIX 
Diam.: 47 cm

a large 19th century Chinese 
porcelain Mandarin dish. 
Polychrome decoration with 
garden view, houses, pagoda 
and figures.

€300 - 400

302 
Jarra
Em porcelana da China 
Séc. XX 
Com rica decoração policromada 
representando figuras femininas e meninos 
brincando num jardim 
(Cabelo no bocal) 
Alt.: 23 cm

a 20th century Chinese porcelain jar. 
Polychrome decoration depicting feminine 
figures and putti playing in a garden. 
Hairline to the neck.

€80 - 120

303 
Jarrão
Em porcelana da China 
Decoração policromada representando composição com 
figuras no jardim 
Alt.: 60cm

a Chinese porcelain baluster vase. Polychrome decoration 
depicting garden with figures.

€200 - 300
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304 
Jarra
Em porcelana da China 
Séc. XIX 
Decorada a azul sobre o vidrado e 
esmaltes de cor verde, amarelo e rouge de 
fer representando dragões voando no meio 
das nuvens 
Marcas Ming Wanli na base 
Alt.: 27 cm

a 19th century Chinese porcelain jar. 
underglazed blue, green, yellow and rouge 
de fer decoration depicting dragons and 
clouds. Wanli marks at the base.

€100 - 120

308 
Taça
Em porcelana da China 
Decoração azul e branca representando 
figura oriental e flores 
Diam.: 27 cm

a Chinese porcelain bowl. blue and white 
decoration depicting oriental figure and 
flowers.

€200 - 300

309 
Pote
Em porcelana da China 
Decoração azul e branca com caracteres 
chineses 
Séc. XIX 
Tampa em tamarindo 
Alt.: 20 cm

a 19th century Chinese porcelain vase. blue 
and white decoration with Chinese symbols. 
Tamarind cover.

€200 - 300

305 
Prato
Em porcelana da China 
Séc. XIX 
Decorado a azul sob vidrado com dragão 
Marca Yongzheng na base 
Diam.: 16,5 cm

a 19th century Chinese porcelain plate. 
blue and white decoration depicting 
dragon. yongzheng mark at the base.

€80 - 100

306 
Taça
Em porcelana da China 
Decoração a azul e branco com flores 
Séc. XIX 
Diam.: 14,5 cm

a Chinese porcelain bowl, 19th century. 
blue and white decoration depicting 
flowers.

€80 - 120

307 
Taça
Em porcelana da China, finais do Séc. XIX, 
princípio do Séc. XX 
Decorado a rouge de fer com dourados, 
representando animais, motivos vegetalistas 
e dragão no fundo da taça 
Diam.: 15 cm

a late 19th, early 20th century Chinese 
porcelain bowl. Rouge-de-fer and gilt 
decoration depicting animals, floral motifs 
and a dragon at the bottom.

€150 - 200
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310 
Taça com pé
Em porcelana da China 
Com fundo amarelo e 
decoração policromada 
representando dragão de 
cinco garras  
Marcada 
Séc. XIX/XX 
Diam.: 12 cm 
Alt: 9cm

a late 19th, early 20th century 
Chinese porcelain bowl. 
Polychrome decoration on 
yellow ground with five claw 
dragon. Marked.

€200 - 300

311 
Taça
Em porcelana da China, 
Séc.XIX/XX 
Com marcas Guangxu 
Exterior de fundo amarelo 
com decoração incisa na 
pasta e quatro reservas com 
animais e flores 
Diam.: 12,5 cm

a Guangxu bowl. Chinese 
porcelain, polychrome 
decoration on yellow 
ground. Late 19th, early 20th 
century.

€120 - 180

313 
Taça
Em porcelana da China 
Dinastia Ming, período Wanli c. 1590 
Porcelana branca decorada a azul cobalto 
sob o vidrado, representando corças e 
elementos vegetalistas 
(Dois cabelos e esbeiçadelas na base) 
Diam.: 22 cm

a Wanli bowl, c. 1590. Chinese porcelain, 
Ming Dinasty. Cobalt blue underglazed 
decoration depicting deer and floral motifs. 
Two hairlines and chips to the base.

€1.000 - 1.500

312 
Taça
Em porcelana da China, 
Séc.XIX/XX 
Com marcas Guangxu 
Exterior de fundo amarelo 
com decoração incisa na 
pasta e quatro reservas 
com animais e flores 
Diam.: 22 cm

a Guangxu bowl. Chinese 
porcelain, polychrome 
decoration on yellow 
ground. Late 19th, early 
20th century.

€120 - 180
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314 
Colar de diamantes
Em ouro e prata cravejado com cerca de 700 
diamantes em talhe rosa e 21 em talhe antigo de 
brilhante (1,80 ct) 
Cinzelado com longa ramagem de folhas e flores 
Marcado, Portugal, 1.ª metade do Séc. XX 
Marca de ourives de Celestino da Mota Mesquita (1916-
1951) 
(Faltam seis diamantes e um lascado) 
Com bolsa em veludo com galão dourado 
106,2 g

A diamond necklace, set in silver and gold with 
approximately 700 rose cut diamonds and 21 brilliant 
cut diamonds (1,80 ct). Chiselled as a long floral 
branch. Mark of Celestino da Mota Mesquita (1916-
1951), Portugal 1st half of the 20th century. Six small 
diamonds missing and one chipped. 
With black velvet pouch.
€2.500 - 3.500
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315 
Anel em ouro
Cravejado em prata com águas-marinhas 
e topázios imperiais 
Português, finais Séc. XVIII 
19 g

An 18th century Portuguese aquamarine 
and imperial topaz ring. The gold navette 
shaped ring set in silver with aquamarines 
and imperial topazes. Portugal, late 18th 
century.
€3.500 - 4.000

316 
Anel em ouro
Cravejado em prata com crisólitas 
(crisoberilos) 
Português, Séc. XVIII 
14,2 g

An 18th century Portuguese chrysoberyl 
ring. The gold navette shaped ring set 
in silver with chrysoberyls. Portugal, 18th 
century.
€3.000 - 3.500

317 
Alfinete “flores” 
Em ouro cinzelado  
Decorada com placas de granada 
Séc. XX 
14 g

A gold and garnet brooch. Chiselled gold 
and set with garnet plaques. 20th century.
€350 - 500
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318 
Pendente oval 
Em prata e ouro  
Com aplicação de placa de ónix e 
cravejado com diamantes 
28,3 g

A diamond and onyx pendant.
€600 - 900

319 
Alfinete “laço” 
Com montagem em prata cravejada com 
Minas Novas (quartzos) 
Séc. XIX/XX 
25,9 g

A late 19th, early 20th century quartz 
brooch. Set in silver with quartz.
€200 - 300

320 
Par de brincos 
Em ouro  
Cravejados com quatro diamantes 
em talhe de brilhante com o peso 
aproximado de 2,10 ct 
Em estojo da casa Leitão e Irmão

A pair of diamond earrings. Set in gold 
with four diamonds weighing a total of c. 
2,10 ct. Case marked Leitão e Irmão.
€800 - 1.200

321

Anel
Em ouro cravejado em prata com 
crisólitas (crisoberilos) 
Adaptação de botão do séc. XVIII 
33,2 g

A large 18th century Portuguese 
chrysoberyl button. Mounted as a ring
€2.500 - 3.500

322 
Anel 
Em ouro cravejado em prata com Minas 
Novas (quartzos e águas-marinhas) 
Séc. XIX 
(Pequenas amolgadelas) 
4,7 g

A 19th century Portuguese aquamarine 
and quartz ring. Minor bruises.
€200 - 300
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323 
Alfinete
Em ouro bicolor português contrastado  
Cravejado com diamantes em talhe rosa 
e um em talhe de brilhante com o peso 
de 0,15 ct 
9,5 g

A diamond brooch, set in two tone gold 
with rose cut diamonds and one brilliant 
cut diamond weighing ca. 0,15ct.
€600 - 900

324 
Pendente “Cruz” 
Em prata e ouro de 18 kt  
Cravejado com esmeralda em talhe gota 
e diamantes em talhe rosa 
13,5 g

The cross shaped pendant set in silver 
and gold with a pear shaped emerald 
and rose cut diamonds.
€800 - 1.200

325 
Anel e par de brincos
Em ouro português contrastado  
Anel cravejado com seis esmeraldas e 22 
diamantes em talhe de brilhante com o peso 
aproximado de 1,10 ct
10,4 g

An emerald and diamond ring and pair of 
earings. Ring set in silver and gold with six 
emeralds and twenty two brilliant cut diamonds 
weighing ca. 1,10 ct.
€1.700 - 2.200
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328 
Pulseira rígida
Em ouro português contrastado  
Cravejado com 68 diamantes em talhe 
de brilhante com o peso aproximado 
de 1,15 ct. e um em talhe navette com o 
peso aproximado de 0,20 ct 
18,8 g

A diamond bangle, set in Portuguese gold 
with 68 brilliant cut diamonds with a total 
weight of c. 1,15 ct and one marquise cut 
diamond weighing c. 0,20ct.
€950 - 1.250

326

Alfinete
Em ouro português contrastado
Cravejado com granada em talhe 
cabochon e 20 diamantes em talhe rosa
9,8 g

A garnet and diamond brooch.
Set in gold with 20 rose cut diamonds 
and one cabochon garnet.
€2.000 - 3.000

327 
Colar 
Composto por fiadas em ouro português 
contrastado 
49,8 g

A Portuguese gold necklace.
€2.350 - 2.650
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329 
Pulseira
Pulseira  
Em ouro português contrastado 
Cravejada com 1/2 pérolas de imitação 
e com pendente 
15,8 g

A Portuguese gold charm bracelet. Set 
with imitation half pearls.
€400 - 600

330 
Pulseira
Em ouro bicolor português contrastado  
Cravejado com 47 diamantes em talhe 
de brilhante com o peso aproximado de 
0,90 ct 
21,7 g

A diamond bracelet, set in two tone gold 
with 47 brilliant cut diamonds weighing a 
total of c. 0,90 ct.
€1.450 - 1.850

332 
Alfinete “Flor”
Em ouro português contrastado 
fosco decorado com esmaltes,
cravejado com pérola, rubi 
sintético e brilhante
Peso: 16,6g

A gold brooch
Set in frosted and enameled gold 
with one synthetic ruby, one pearl 
and one brilliant cut diamond
€760 - 820

331 
Par de brincos
Em ouro português contrastado 
Cravejados com duas pérolas barrocas 
e 16 brilhantes com o peso aproximado 
de 0,80 ct 
20,4 g

A pearl and diamond pair of earrings, set 
in gold with two baroque pearls and 16 
brilliant cut diamonds weighing total of c. 
0,80 ct.
€500 - 800
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333 
Anel 
Em ouro de 18 kt cravejado com 
diamantes em talhe de brilhante com o 
peso de 0,42 ct 
2,7 g

A diamond ring set in gold with brilliant 
cut diamonds weighting a total of ca. 
0,42 ct.
€200 - 300

334 
Anel de diamantes
Em ouro cravejado com um diamante 
em talhe de brilhante com o peso 
aproximado de 0,70 ct (pureza VS, cor 
M~N) 
Com estojo 
3,3 g

A single stone diamond ring, set in gold 
with a round brilliant cut diamond of ca. 
0,70 ct (VS clarity, M~N colour). With case.
€450 - 650

335 
Fio com pendente em ouro 
Cravejado com citrino e 136 diamantes 
em talhe de brilhante com o peso 
aproximado de 2,70 ct 
62,6 g

A diamond and citrine pendant with 
chain. The gold chain and pendant set 
with 136 brilliant cut diamonds weighing a 
total of c. 2,70 ct.
€4.000 - 5.000

336 
Par de brincos e alfinete estilo Art Déco 
Em prata e ouro portugueses cravejados 
com safiras, rubis e diamantes 
Séc. XX (1938-1984) 
17,4 g

A Art Deco style demi-parure. Set in silver 
and gold with sapphires, rubies and 
diamonds. Portugal, 20th century. Assay 
mark (1938-1984).
€200 - 300
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337 
Anel de esmeralda e diamantes
Em ouro e prata cinzelada com forma de 
folha com ramagem 
Esmeralda com talhe gota com cerca de 
2,50 ct, 12 diamantes em talhe rosa e 15 
diamantes em talhe antigo de brilhante 
(0,20 ct) 
Marcado, Portugal, meados do Séc. XX 
Marca de ourives Raúl Germano da Silva 
Maia (1949-1952) 
Com estojo 
7,8 g

An emerald and diamond ring, in gold 
and silver chiselled as a branch with leaf 
and set with an emerald weighing ca. 
2,50 ct, 12 rose cut diamonds and 15 old 
mine brilliant diamonds (0,20 ct). Mark of 
Raúl Germano da Silva Maia (1949-1952), 
Portugal, mid 20th century. With case.
€600 - 900

338 
Pulseira Belle-Époque
Em malha de platina decorada com 
pérolas naturais e 137 diamantes 
em talhe de brilhante com o peso 
aproximado de 5,50 ct 
39,9 g

A Belle-Époque diamond and natural 
pearl bracelet. Set in platinum with 137 
brilliant cut diamonds with a total weight 
of c. 5,50 ct and natural pearls.
€3.000 - 3.500
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O par de brincos agora oferecido para venda é, sem dúvida, um dos mais 
relevantes testemunhos da arte da joalharia de setecentos a chegar ao 
mercado leiloeiro português em muito tempo.
A extrema qualidade revela-se não só no sofisticado desenho em “girândola” ou 
na enorme dimensão mas também na qualidade do cinzel e da cravação dos 
diamantes que se “fundem” na decoração floral sem contudo deixarem de ser 
os protagonistas, uma vez que é o seu brilho que confere vida a toda a peça.
Sempre encarados como um dos acessórios mais importantes da toillette 
feminina do século XVIII, os brincos são a única peça de adorno que penetra o 
corpo humano tornando-se assim uma forma privilegiada de exibição, não só 
de riqueza como também de bom gosto, elegância e sofisticação. 
“without them most women feel naked (…) earrings have evolved dramatically 
in shape, size and design since their origins in 3000b.c.(…) earrings are unique in 
western jewellery, penetrating the body and assuming identity (…)” 1
A “girândola” foi o modelo de brinco de corte por excelência durante do Barroco 
mas também no Rococó. Recriado nos meados do século XVII, o modelo original 
compreendia uma composição que partindo de um botão superior se desenvolvia 
num laço central de onde pendiam finalmente três ou cinco pendentes periformes. 
Assim os cinco ou sete elementos distintos e interligados movimentam-se de forma 
independente, criando um jogo de brilhos de grande efeito.
À medida que o século XVIII avançava também o modelo se foi sofisticando; 
o laço central adoptou diversas formas, sendo a favorita nas grandes cortes 
da Europa da segunda metade de setecentos a versão em que este elemento 
assume a forma de ramo de flores. Também as proporções se alteraram 
assumindo progressivamente maior verticalidade até à década de 1770 e 
posteriormente regressando ao modelo mais horizontal, muito mais comum 
no mercado e mesmo nas colecções públicas.
A extrema sofisticação e opulência do modelo permite ainda que todos 
os elementos se destaquem permitindo a quem os vestir criar diversas 
combinações; por exemplo retirando os pendentes laterais e deixando apenas 
o central; unindo directamente o elemento superior a um dos pendentes 
inferiores ou mesmo usando apenas o botão superior.
Por todas as suas características formais e técnicas este notável par de brincos, 
datável do terceiro quartel do século XVIII, terá com certeza sido realizado 
para o círculo da elite setecentista representado hoje um testemunho brilhante 
(literalmente) do chamado “século de ouro” das artes decorativas.

(1) In MASCETTI, Daniela e TRIOSSI, Amanda: “Earrings”, Thames & Hudson, 1999; p.8

The pair of earrings now offered for sale is one of the most outstanding records 
of the jeweler’s art of the 18th century to appear at auction in Portugal for a 
long time.
The exquisite quality of the piece is stated not only by its sophisticated girandole 
design or massive size, but also by the perfection of the chisel, cut and carving 
of the precious metal and diamonds. These gems are so perfectly set to the 
point they appear to “melt” into the floral design, yet without losing the main 
role as protagonists by bringing the jewel to life.
Always assumed as one of the leading 18th century lady’s accessories, earrings 
have the unique feature of penetrating the body that wears them becoming 
the perfect statement of exhibition, not only of wealth but also sophistication 
and elegance.
“without them most women feel naked (…) earrings have evolved dramatically 
in shape, size and design since their origins in 3000b.c.(…) earrings are unique in 
western jewellery, penetrating the body and assuming identity (…)” 1
The Girandole was the favourite court earring during the Baroque and its 
popularity remained throughout the 18th century. Recreated in the middle 17th 
century the original model comprised a button above a central bow suspending 
three or five pear shaped pendants. This way the five or seven separated elements 
could move independently creating a dramatic sparkle effect.
As the 18th century progressed the girandole model was also gaining new 
versions and the central bow suffered several variations being the favourite 
in European courts the one that replaces the bow by a bouquet. Even the 
proportions of the design were dynamic, emphasizing length rather than width 
to the 1770’s and then back to a new sense of horizontality.
The sophistication and opulence of the girandole allows the wearer to choose 
between the complete composition or several combinations of the elements; 
for instance, removing the lateral drops and leaving only the central one; wear 
only the superior button with the central drop or even only the central button.
For all, formal and technical characteristics, these remarkable pair of earrings 
of the 3rd quarter of the 18th century were certainly executed for the elite of 
the time, being nowadays a shining evidence (quite literally) of the decorative 
arts’ “golden century”.

João Júlio Teixeira, GD

339 
Par de brincos de grandes dimensões
Em girândola, cravejados em prata com diamantes talhe rosa e rosa coroada 
Peças desmontáveis 
Ibéricos, terceiro quartel do séc. XVIII 
(Restauros) 
65,8 g 
11 cm

A large pair of 18th century girandole diamond earrings. Of girandole design set in silver 
with rose cut diamonds. Detachable. Iberian, third quarter of the 18th century. Restoration.
€20.000 - 30.000
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340 
Par de fivelas 
Em prata dourada, cravejadas com 
topázios imperiais 
Portugal, Séc. XVIII 
(Uma pedra com pequeno defeito) 
60 g 
5x6 cm

A pair of 18th century Portuguese imperial 
topaz shoe buckles. Set in gilt silver with 
imperial topazes. Portugal, 18th century. 
One stone with minor chip.
€2.800 - 3.200

341 
Alfinete de peito com flores “tremblant”
Em prata e ouro português 
Cravejado com duas pérolas naturais, 
diamantes em talhe rosa e 38 em 
talhe antigo de brilhante com o peso 
aproximado de 4,15 ct 
Marca do joalheiro de Lisboa Américo 
Andrade da Conceição (c. 1940) 
69,8 g

A large diamond and natural pearl “en 
tremblant” corsage brooch 
Set in silver and gold with two natural 
pearls, rose cut diamonds and 38 old 
mine cut diamonds with total weight of 
ca. 4,15ct. 
Mark of Américo Andrade da Conceição 
(c. 1940), Lisbon.
€8.000 - 12.000
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342 
Grande alfinete de peito com flores “tremblant” 
Em prata e ouro português 
Cravejado com seis esmeraldas, diamantes em talhe 
rosa e 185 em talhe antigo de brilhante com o peso 
total aproximado de 10,85 ct., tendo o maior o peso 
de 1,20ct 
Marca do joalheiro de Lisboa José Martins de Araújo 
(c. 1940) 
68 g

A large diamond and emerald “en tremblant” 
corsage brooch. Set in silver and gold with six 
emeralds, rose cut diamonds and 185 old European 
cut diamonds with the total weight of c. 10,85ct, the 
central diamond weighing approximately 1,20 ct. 
Mark of José Martins de Araújo (c. 1940), Lisbon.
€9.500 - 12.000
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343 
Colar de diamantes em prata e ouro francês
Cravejado com diamantes em talhe rosa e 
430 em talhe antigo de brilhante com o peso 
aproximado de 18,40 ct, tendo o diamante 
central o peso de 1,15 ct 
(Falta um diamante) 
49,5 g

A 19th century French diamond necklace of 
floral design with bird. Set in silver and gold 
with rose cut diamonds and 430 old mine cut 
diamonds with a total weight of c. 18,40 ct, the 
central diamond weighting c. 1,15 ct. One small 
diamond missing.
€20.000 - 25.000
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344 
Caixa redonda em tartaruga
Aplicações e aro em prata e 
madrepérola, representando paisagem 
com caçador, cão e veado 
3,5X8 cm

A carved tortoiseshell box, silver mounts 
and cover decoration with mother of pearl 
inlaids depicting hunting scene.
€450 - 500

345 
Caixa de pequenas dimensões
Em tartaruga 
Francesa, Séc. XIX 
Tampa com cena de interior 
(Pequenos defeitos) 
2,5x7,5x6 cm

A 19th century french tortoiseshell box. 
Cover with painting depicting interior 
scene. Defects.
€350 - 400

346 
Caixa redonda de pequenas dimensões
Em marfim, tendo na tampa busto de 
senhora pintado 
Assinada 
3x4 cm

An ivory small box, cover with miniature 
portrait of a lady, signed.
€350 - 400

347 
Caixa redonda em Tartaruga e Prata
Representando na tampa  Carlos IV 
e família
Trabalho Europeu do Séc.XVIII/XIX
Diam.: 7,5 cm

A late 18th/early 19th century 
tortoiseshell and silver round box. The 
cover depicting Carlos IV and his 
family. European work. 
€450 - 500
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348 
Fosforeira
Em ouro de 18 kt  
Cinzelada e guilhochada 
Gravada com monograma 
Séc. XIX 
Sem marcas 
27,3 g

A 19th century gold match box. 
Engraved, chiselled and guilloché 
decoration with monogram
€500 - 800

349 
Caixa redonda 
Em ouro de 18 kt  
Cinzelada e guilhochada 
Séc. XIX 
Marca FB 
39,7 g

A 19th century gold snuff box. Engraved and 
chiselled decoration FB maker’s mark.
€1.000 - 1.500

350 
Caixa oval
Em ouro de 18 kt cinzelado 
Decorada com esmaltes “Senhora” 
Finais Séc. XVIII 
Marca de ourives DM/C 
(Pequenos defeitos) 
96,6 g

A late 18th century gold and enamel snuff 
box. Engraved and enameled decoration 
depicting floral motifs and the portrait of a 
Lady DM/C maker’s mark. Minor defects.
€2.500 - 2.800

351 
Caixa oval 
Em ouro de 18 kt cinzelado 
Decorada com esmaltes policromados 
“Motivos musicais” 
Suíça, finais Séc. XVIII 
Marca de ourives MC 
(Faltas) 
30,5 g

A late 18th century gold and enamel 
snuff box. Engraved and enameled 
decoration with musical motifs. 
Switzerland, late 18th century 
MC maker’s mark. Losses.
€2.500 - 2.800
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352 
Caixa dupla 
Em ouro de 18 kt guilhochado e cinzelado  
Decorada com monograma e esmaltes verdes e cravejada com 
granadas, diamantes e um brilhante 
Interior com imagem de Nossa Senhora da Conceição em marfim 
Séc. XIX 
Marca francesa de reconhecimento 
66,5 g (peso bruto)

A fine 19th century diamond, garnet and enamel gold double snuff box 
Garnets, rose cut diamonds and one old mine brilliant diamond set in 
green enamel ground forming a star. Monogram. The first cover opens to 
reveal the second cover which is set on top with a carved ivory sculpture 
of Our lady of the Conception. French assay mark.
€10.000 - 15.000
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353 
Caixa oval
Em ouro de 18 kt cinzelado 
Decorada com esmaltes, tampa cravejada em prata 
com diamantes em talhe rosa 
Séc. XVIII  
Marcas não identificadas 
(Restauros e pequenos defeitos) 
109,3 g
A fine 18th century diamond set gold snuff box. 
Rocaille decoration with a rose cut diamond bouquet 
applied on engraved and cobalt blue enameled 
ground. Marked. Minor defects and restoration.
€15.000 - 18.000
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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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A Veritas apoia este movimento contribuindo com um Euro por cada lote vendido.
www.movimento1euro.com

SUBSCRIÇÃO DE CATÁLOGOS / 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

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

ORDEM DE COMPRA | LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE | TELEPHONE BIDDING FORM

          

        LEILÃO | SALE                              DATA | DATE                                                                                             RAQUETA Nº| PADDLE #

Nº CLIENTE | CLIENT # ________________________________________________________________________________________________________________

NOME | NAME _______________________________________________________________________________________________________________________

NOME PARA FACTURA| INVOICE NAME _________________________________________________________________________________________________

BI Nº | ID or PASSPORT # _________________________________ CONTRIBUINTE Nº | VAT  ______________________________________________________

MORADA | ADDRESS _________________________________________________________________________________________________________________

CÓD. POSTAL | ZIP CODE___________-______ CIDADE | CITY _____________________________ PAÍS | COUNTRY ________________________________

EMAIL | EMAIL _______________________________________________________________________________________________________________________

TELEFONE 1 | PHONE 1 ___________________________________ TELEFONE 2 | PHONE 2 ______________________________________________________

AUTORIZO A LICITAÇÃO EM MEU NOME DOS LOTES ABAIXO DESCRIMINADOS, PELOS VALORES MÁXIMOS DEFINIDOS (EXLUI COMISSÃO). ESTA LICITAÇÃO SERÁ EXECUTADA 
PELA VERITAS EM MEU NOME, PELO MELHOR PREÇO POSSÍVEL NA PRAÇA. DECLARO AINDA CONHECER AS CONDIÇÕES NEGOCIAIS ANUNCIADAS NO CATÁLOGO. PARA 
LICITAÇÕES/COMPRAS BEM SUCESSIDAS, ACRESCE UMA COMISSÃO DE 1 % + IVA, NUM TOTAL DE 15,99% SOBRE O VALOR DE MARTELO.
PLEASE BID ON MY BEHALF THE LOTS MENTIONED BELLOW IN THE MAXIMUM AMOUNTS INDICATED (EXCLUDING BUYER’S PREMIUM). THE BID WILL BE EXECUTED BY VERITAS 
AT THE BEST POSSIBLE PRICE IN THE SALE.  TO SUCCESSFUL BIDS WILL BE ADDED A 1 % BUYER’S PREMIUM + VAT, ON A TOTAL OF 15,99% ON THE HAMMER PRICE.

Nº LOTE | LOT # DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO       
(EM EUROS E EXLUÍNDO COMISSÃO E IVA)  
MAXIMUM BID AMOUNT
 (IN EUROS AND EXCLUDING BUYER’S PREMIUM & VAT)

ASSINATURA / SIGNATURE _____________________________________________________________________________________________________________
       

        ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID  LICITAÇÃO TELEFÓNICA | PHONE BID

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

T +351 21 794 8000 F +351 21 794 8009 E INFO@VERITASLEILOES.COM

USO INTERNO | INTERNAL USE
RE EBIDO POR

______________________

DATA
_______/______/_______

HORA
__________:___________

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

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER __________________________________________________

3

3

 

C
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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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