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1

Jean Baptist Wans (Belgica, 1628 - 1684)
A Primavera 

Óleo sobre tela 
Assinado 

Moldura de época em madeira pintada e dourada
102x117 cm

Spring 
Oil on canvas 

Signed 
Painted and gilt frame of same date 

€20.000 - 30.000
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2 

Naturezas mortas com 
flores e pão
Par de óleos sobre tela, 
do Séc. XIX 
À maneira de Baltazar 
Gomes Figueira
43x56 cm

19th century school
Pair of oils on canvas 
In the Baltazar Gomes 
Figueira manner

€2.500 - 3.000

3 

A. V. (Séc. XVIII)
Natureza morta com lagosta e cobre 
Óleo sobre tela 
Assinado com iniciais
66x92 cm

Still-life with lobster 
Oil on canvas 
Signed

€2.500 - 3.500
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4 

Joaquim Luís Cardoso (Séc. XIX/XX)
Paisagem com lago e arvoredo 
Óleo sobre platex 
Assinado a datado 1895
33x14 cm

Lake view with trees 
Oil on hardboard 
Signed and dated of 1895

€180 - 220

5 

Joaquim Luís Cardoso (Séc. XIX/XX)
Paisagem com casario e arvoredo 

Óleo sobre platex 
Assinado e datado 1896

26x16 cm

Landscpae with houses and trees
Oil on hardboard 

Signed and dated of 1896

€180 - 220

6 

Júlio Ramos, (1868 - 1945)
Paisagem com gado 
Óleo sobre tela 
Assinado
58x91 cm

Landscape with cattle 
Oil on canvas 
Signed

€2.000 - 2.500
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7

Luciano Freire (1864 - 1935)
Natureza morta com ostras 

Óleo sobre cartão 
Não assinado

16x25 cm

Autenticado no verso por 
Edmundo Cruz, Lisboa Julho 

de 1981

Still-Life with oysters 
Oil on board 

Unsigned

€500 - 800

9 

Luciano Freire (1864 - 1935)
Natureza morta com camarão 
Óleo sobre cartão 
Assinado
15,5x23 cm

Still-life with shrimp 
Oil on board 
Signed

€800 - 1.000

8

Luciano Freire (1864 - 1935)
Natureza morta com uvas 

Óleo sobre cartão 
Não assinado

15x20,5 cm

Autenticado no verso por 
Edmundo Cruz, Lisboa Julho 

de 1981

Still-life with grapes 
Oil on board 

Unsigned

€500 - 800

10 

Luciano Freire (1864 - 1935)
Natureza morta com pêssegos 
Óleo sobre cartão 
Assinado
15,5x23 cm

Still-life with peaches 
Oil on board 
Signed

€800 - 1.000
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11

Manuel Tavares (1911 - 1974)
“Casa da Eira” 

Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1945

24x34 cm

“Casa da Eira” 
Watercolor on paper 

Signed and dated 1945

€200 - 300

12 

Tomás de Mello Júnior 
(1914-1990)
Marinhas com barcos 
Três aguarelas sobre papel 
Uma assinada 
(Emolduradas em conjunto)
21x13 cm; 12x8 cm

A set of three seascapes
with boats 
Watercolors on paper 
One signed

€2.000 - 2.500

13 

Escola Portuguesa Séc. XX
Canas e piteiras e marinha com barcos
Par de óleos sobre tela coladas em platex 
Assinaturas ilegíveis
27x22 cm

Seascape with boats
Pair of oils on canvas laid on hardboard 
Undistinct signature

€200 - 300
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14 

Leopoldo Gotuzzo (Brasil, 1887 - 1983)
“Vista da Pedra de Icarahy” 
Óleo sobre tela  
Assinado e datado 1936
21x26 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 1936

€400 - 600

15

Louis Rambaud (França, Séc. XIX)
Vista do Montblanc 

Aguarela sobre papel 
Assinada
29x38 cm

Montblanc view 
Watercolor on paper 

Signed

€300 - 400

16 

Augusto Fuschini (1843-1911)
Vista de jardim com fonte 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1900
35x26 cm

Garden view with fountain
Watercolor on paper 
Signed and dated 1900

€150 - 200

17 

Frans David Oerder (Holanda, 1867 - 1944)
Vista de praia com casario, 
figura e palmeiras 
Aguarela sobre papel 
Assinada
22,5x46,5 cm

View of beach with houses, 
figure and palms 
Watercolor on paper 
Signed

€700 - 900
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18 

Par de Jarras 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoradas a sépia e salmão, com reservas 
de paisagens e figuras orientais  
Período Jianqing (1796-1820)
Alt.: 41,5 cm

A pair of Jiaqing vases
Chinese export porcelain 
Sepia and salmon decoration with reserves 
depicting landscapes and oriental figures 
Jiaqing Period (1796-1820)

€2.000 - 3.000
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19 

Quatro pratos de sopa
Em porcelana da China, Companhia 
das Índias  
Decorados a dourado e com 
esmaltes em tons lilás e da família 
rosa, com vista de jardim ao centro, 
representando uma cena galante 
com caçador e duas figuras 
femininas, estando uma delas a 
segurar uma gaiola e um pássaro 
Período Qianlong (1735-1795) 
(Cabelos e faltas)
Diam.: 23 cm

A set of four Qianlong “Hunter 
Service” scalloped soup plates
Chinese export porcelain 
Gilt, lilac and famille rose decoration 
depicting at the center garden with 
gallant scene with hunter and two 
feminine figures, one of them holding 
a bird and cage 
Qianlong Period (1735-1795) 
(Hairlines and losses)

€450 - 650

20 

Cinco pratos de sopa
de bordo recortado
Em porcelana da China, Companhia 
das Índias  
Decorados a dourado e com 
esmaltes em tons lilás e da família 
rosa, com vista de jardim ao centro, 
representando uma cena galante 
com caçador e duas figuras 
femininas, estando uma delas a 
segurar uma gaiola e um pássaro 
Período Qianlong (1735-1795) 
(Cabelos e faltas)
Diam.: 23 cm

A set of five Qianlong “Hunter Service” 
scalloped soup plates
Chinese export porcelain 
Gilt, lilac and famille rose decoration 
depicting at the center garden with 
gallant scene with hunter and two 
feminine figures, one of them holding 
a bird and cage 
Qianlong Period (1735-1795) 
(Hairlines and losses)

€550 - 800

21 

Par de pratos de bordo recortado
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias 
Decorados a dourado e com 
esmaltes em tons lilás e da família 
rosa, com vista de jardim ao centro, 
representando uma cena galante 
com caçador e duas figuras 
femininas, estando uma delas a 
segurar uma gaiola e um pássaro 
Período Qianlong (1735-1795) 
(Cabelos)
Diam.: 20,5 cm

A pair of Qianlong “Hunter Service” 
scalloped plates
Chinese export porcelain 
Gilt, lilac and famille rose 
decoration depicting at the center 
garden with gallant scene with 
hunter and two feminine figures, one 
of them holding a bird and cage 
Qianlong Period (1735-1795) 
(Hairlines)

€800 - 1.200

22 

Travessa oval de bordo recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorada com ricos esmaltes em tons de lilás, dourados e 
da família rosa, tendo ao centro vista de jardim com cena 
galante de caçador e duas figuras femininas, uma delas 
segurando uma gaiola e um pássaro 
Período Qianlong (1736-1795) 
(Restaurada)
27x33,5 cm

A Qianlong “Hunter Service” scalloped dish
Chinese export porcelain 
Gilt, lilac and famille rose decoration depicting at the 
center garden with gallant scene with hunter and two 
feminine figures, one of them holding a bird and cage 
Qianlong Period (1735-1795) 
(Restored)

€150 - 200

23 

Par de travessas ovais de bordo recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoradas com ricos esmaltes em tons de 
lilás, dourado e da família rosa, tendo ao 
centro vista de jardim com cena galante 
de caçador e duas figuras femininas, uma 
delas segurando uma gaiola e um pássaro 
Período Qianlong (1736-1795) 
(Ambas partidas e coladas)
20x26 cm

A pair of Qianlong “Hunter Service” 
scalloped dishes
Chinese export porcelain 
Gilt, lilac and famille rose decoration 
depicting at the center garden with gallant 
scene with hunter and two feminine figures, 
one of them holding a bird and cage 
Qianlong Period (1735-1795) 
(Both broken)

€300 - 400

24 

Par de molheiras
Em porcelana da China  
Companhia das índias
Decoradas com ricos esmaltes em tons lilás e da família rosa 
Tendo ao centro ao centro vista de jardim com cena galante de 
caçador e duas figuras femininas, uma delas segurando gaiola 
e um pássaro
Período Qianlong (1736-1795) 
(Uma com restauro)

A pair of Qianlong “Hunter Service” sauce boats
Chinese export porcelain 
Gilt, lilac and famille rose decoration depicting at the center 
garden with gallant scene with hunter and two feminine figures, 
one of them holding a bird and cage 
Qianlong Period (1735-1795) 
(One restored)

€400 - 600

25 

Cesto rendilhado
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decorado com ricos esmaltes em tons lilás 
e da família rosa 
Tendo ao centro ao centro vista de jardim 
com cena galante de caçador e duas 
figuras femininas, uma delas segurando 
gaiola e um pássaro 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 21 cm

A Qianlong pierced basket
Chinese export porcelain 
Gilt, lilac and famille rose decoration 
depicting at the center garden with gallant 
scene with hunter and two feminine figures, 
one of them holding a bird and cage 
Qianlong Period (1735-1795)

€100 - 150
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26 

Cesto oval rendilhado com 
travessa 
Em porcelana da China 
Decoração a azul Cantão 
Período  Jianqing (1798-1820) 
(Cabelos)
Diam.: 22,5 cm

A Jiaqing pierced basket with dish
Chinese export porcelain 
Blue decoration 
Jiaqing Period (1796-1820) 
(Hairlines)

€380 - 420

27 

Travessa oval
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco 
com pagodes e paisagem fluvial  
Aba rendilhada 
Período Qianlong (1736-1795)
Comp.: 27,5 cm

A Qianlong oval dish
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration 
Qianlong period (1736-1795)

€180 - 220

28 

Travessa funda oitavada
Porcelana da China 
Decoração a azul e branco 
dita Cantão com paisagem 
fluvial e pagodes 
Período Daoguang (1821-1850) 
(Pequenas esbeiçadelas)
Comp.: 34 cm

A Daoguang octogonal dish 
Blue and white decoration 
with rivescape and pagoda 
Daoguang Period (1821-1850) 
(minor chips)

€200 - 300

29 

Molheira
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decorado a azul Cantão
Período Jiaqing (1796-1820)
(Pega restaurada)
Comp.: 19 cm

A Jiaqing sauce boat
Chinese export porcelain
Blue and white decoration
Jiaqing Period (1796-1820)
(Restoration to the handle)

€50 - 80

32 

Taça
Em porcelana da China 
Dinastia Ming, período Wanli (c. 1590) 
Com corpo relevado decorado a azul sob 
vidrado, com motivos vegetalistas 
(Com cabelos e esbeiçadelas)
Diam.: 15 cm

A Wanli bowl
Chinese porcelain 
Blue and relief decoration depicting floral motifs 
Ming dynasty, Wanli period ca. 1590 
Hairlines and chips

€200 - 300

26 27
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30 

Par de pratos 
Em porcelana da China 
Decoração a azul Cantão 
Período Jianqing (1798-1820) 
(Cabelos)
Diam.: 22,5 cm

A pair of Jiaqing plates
Chinese export porcelain 
Blue decoration 
Jiaqing Period (1796-1820) 
(Hairlines)

€50 - 70

31 

Par de saleiros oitavados
Em porcelana da China 
Decorados a azul a branco 
Cantão 
Período Daoguang (1821 - 1850) 
(Um com esbeiçadelas e outro 
partido e colado)
3x9x7 cm

A pair of Daoguang salt cellars
Chinese porcelain 
Blue decoration 
(One broken and the other
with chips)

€150 - 300

33 

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

34 

Terrina com travessa
Em porcelana da China 
Decoração a azul e branco Cantão 
Período Jiaqing (1796-1820) 
(tampa e travessa com cabelos)
Comp.: 33 cm (terrina)  
24,5x34 cm (travessa)

A Jiaqing tureen and dish
Blue and white decoration 
Jiaquing Period (1796-1820) 
Hairlines to the tureen and dish

€350 - 450
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35 

Quatro pratos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração azul e branca 
com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(Cabelos)

Diam.: 22 cm

A set of four Qianlong plates
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration 
depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(Hairlines)

€120 - 180

36 

Prato
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decorado com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
Diam.: 23 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 
Floral decoration 
Qianlong period (1736-1795)

€40 - 60

37 

Prato fundo
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorado a azul e branco 
Período Qianlong (1736-1795) 
(Cabelo)
Diam.: 21,5 cm

A Qianlong soup plate
Blue and white decoration 
Qianlong Period (1736-1795) 
Hairline

€50 - 70

38 

Travessa oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco, representando jardim com peónias  
Período Qianlong (1736 - 1795) 
(Pequenas esbeiçadelas)
Comp.: 29,5 cm

A Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain, blue and white decoration depicting 
garden with peonies 
Qianlong Period (1736-1795) 
(Minor chips)

€250 - 280

39 

Travessa oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco, representando jardim 
com flores, rochedos e pavões 
Período Qianlong (1736 - 1795)
Comp.: 31,5 cm

A Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain, blue and white decoration 
depicting garden with flowers, rocks and peacocks 
Qianlong Period (1736-1795)

€275 - 300

40 

Par de jarras
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
representando cenas do quotidiano chinês 
Período Qianlong (1736-1795) 
(Defeitos e cabelos nas bases)
Alt.:28,5 cm

A pair of Qianlong vases
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting 
scenes of the Chinese quotidian 
Qianlong Period (1736-1795) 
(Defects and hairlines to the bases)

€600 - 800

41 

Jarra
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada, 
representando cenas do quotidiano chinês 
Período Qianlong (1736-1795) 
(Restauro e cabelos na base)
Alt.:28,5 cm

A Qianlong vase
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting 
scenes of the Chinese quotidian 
Qianlong Period (1736-1795) 
(Restoration and hairlines to the base)

€200 - 300

35
3536

37
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42 

Jarrão celadon
Em porcelana da China 
Decoração incisa com 
elementos vegetalistas
Alt.: 38 Wcm

A celadon vase
Engraved decoration 
with floral motifs

€100 - 150

43 

Jarra
Em porcelana da China 
Decoração monocroma em amarelo 
(Pequenos defeitos no bocal)
Alt.: 22 cm

A Chinese porcelain jar
Monochrome yellow decoration 
(Minor defects to the rim)
€50 - 80

44 

Pote bojudo
Em porcelana da China do Séc. XIX 
Decorado com esmaltes em tons de 
“rouge de fer” e da família rosa 
Representando vista de jardim, flores 
e pássaros
Alt.: 18 cm

A 19th century Chinese porcelain 
baluster vase
Famille rose and rouge-de-fer 
decoration depicting garden view, 
flowers and birds

€50 - 80

45 

Vaso com tampa
Em cristal de cor verde 
Esculpido em alto 
relevo com motivos 
vegetalistas
Alt.: 22 cm

A vase with cover
Green crystal 
Relief decoration 
with floral motifs

€200 - 300

46 

Sete xícaras com tabuleiro
Sete xícaras com tabuleiro 
Em jade de cor verde espinafre 
Três xícaras com pequenos cabelos 
China Sec. XIX
Diam.: 4 cm 
Alt.: 2,5 cm

A 19th century set of seven cups and tray
In carved spinach green jade 
China, 19th century 
(Three cups with hairlines)

€200 - 300

47 

Buda 
Em jade de cor verde 
espinafre 
China, Séc.XIX
Alt.: 7 cm

A 19th century spinach green 
jade sculpture of Buda
China, 19th century

€300 - 350

48 

Leiteira
Em porcelana da China 
Decoração policromada Mandarim 
Período Guangxu (1875-1908)

Alt.: 13 cm

A Guangxu milk jug

Chinese porcelain 
Mandarin decoration 
Guangxu period (1875-1908)

€80 - 120

49 

Chávena e pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul poudré e 
ouro com borboletas e flores 
No bordo do prato e taça, 
reservas de pássaros 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 14 cm (pires)  
Diam.: 10 cm (taça)

A Qianlong cup and saucer
Chinese export porcelain 
Powder blue and gilt 
decoration depicting flowers 
and butterflies, reserves with 
birds 
Qianlong period (1736-1795)

€50 - 70

50 

Par de taças e pires
Em porcelana da China 
Decoração policromada com figuras 
orientais 
Período Guangxu (1875-1908)
Diam.: 16 cm (pires) 
Diam.: 12 cm (taça)

A pair of Guangxu cups and saucers
Chinese porcelain 
Polychrome decoration with oriental figures 
Guangxu period (1875-1908)

€50 - 70
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51 

Prato em esmalte
Em tons de azul 
Decorado com 
árvores e pássaros 
Japão, finais do 
período Meiji
Diam.: 30 cm

A Meiji enamel plate
Blue decoration with 
birds and trees 
Japan, late Meiji 
period

€150 - 180

52 

Taça em esmalte
Em tons de azul 
Decorada com 
dragões e flores 
Japão, finais do 
período Meiji

Diam.: 25 cm

A Meiji enamel bowl
Blue decoration with 
flowers and dragons 
Japan, late Meiji Period

€150 - 180

53 

Par de jarrões
Em porcelana da China 
Decoração policromada com 
flores e galos
Alt.: 60 cm

A pair of Chinese porcelain 
baluster vases
Polychrome decoration with 
flowers and cocks

€300 - 400

54 

Par de Laughing Boys segurando taças
Em porcelana da China policromada 
Séc.XIX/ XX

Alt.: 16 cm

A pair of late 19th, early 20th century 
Laughing Boys

Chinese porcelain

€150 - 200

55 

Figura oriental
Em porcelana da China do Séc. XIX 
Decoração policromada 
(Pequenos defeitos)
Alt.: 24 cm

A 19th century Chinese porcelain figure
Polychrome decoration 
(Minor defects)

€60 - 80

56 

Caixa em forma de dragão
Trabalho em xarão 
Decorado a dourado 
China, Séc. XVIII 
(Faltas e defeitos; falta tampa(?))
Comp.: 68 cm

An 18th century Chinese lacquer box in the 
form of a boat
Black lacquer and gilt decoration 
China, 18th century 
Losses and defects, cover missing (?)

€250 - 500
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57 

Mesa de encostar estilo D. José
Em pau-santo com entalhamentos, duas 
gavetas e ferragens em latão
82x117x60 cm

Proveniência: Condes de Porto Côvo

A D. José (1750-1777) style side table
Carved rosewood, two drawers and brass 
mounts

€2.500 - 3.000

58 

Contador Indo-português do Séc. XVII
Com embutidos em teca, sissó e ebano 
Com doze gavetas simulando dezasseis 
Tampo, ilhargas e frentes decorados com motivos vegetalistas 
Assente em trempe em pau-santo de época posterior com saial 
entalhado, pernas e travejamentos torneados 
Ferragens em metal amarelo
124x82x44 cm

A 17th century Indo-Portuguese cabinet
Teak, sissoo and ebony inlaid floral decoration 
Twelve drawers simulating sixteen 
Above a carved rosewood stand of later date 
Brass mounts

€15.000 - 18.000
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59 

Cómoda 
Estilo Luís XV 
Com marchetaria em pau-santo e espinheiro 
Ferragens em metal dourado e tampo em mármore 
Portuguesa, do séc. XIX 
(Ferragens posteriores)
80x96x52 cm

A Louis XV style commode
Rosewood and thornbush marquetry, gilt metal mounts and marble top 
Portugal, 19th century 
(later mounts)

€1.200 - 1.500

60 

Mesa de cabeceira D. Maria
De meia-lua 
Com marchetaria de pau-santo, pau-rosa e espinheiro 
representando pássaros e fontes 
Tampo em mármore rosa
79x53x36 cm

A D. Maria (1777-1816) bedside table
Rosewood, kingwood and thornbush marquetry decoration 
depicting flowers 
Pink marble top

€1.200 - 1.800
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Par de cómodas D. José
Em pau-santo 
Pilastras e saiais com entalhamentos, pés em forma 
de folhas de acanto 
Ferragens de época em bronze 
Com duas gavetas e dois gavetões
Portuguesas, Séc. XVIII
88x118x56 cm

A pair of D. José (1750-1777) rosewood commodes
Carved rosewood, feet carved as acanthus leaves 
Two long and two short drawers 
Original bronze mounts 
Portugal, 18th century

€50.000 - 70.000
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Conjunto de dez cadeiras de braços
Estilo D. José/D. Maria
Em madeira pintada e dourada 
Com costas e assentos em palhinha 
Decorados com entalhamentos

A set of ten D.José (1750-1777)/D.Maria 
(1777-1816) style armchairs
Carved, painted and gilt wood 
Canned seats and backs

€3.000 - 4.000
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Banco de dois lugares D. José
Em pau-santo entalhado 
Com costas e assento forrados a veludo vermelho 
Português, Séc. XVIII
(Defeitos)
Comp.: 130 cm

A D.José (1750-1777) rosewood settee 
Carved rosewood and red velvet upholstery 
(Defects)

€650 - 750

64 

Cómoda D. José de grandes dimensões
Em pau-santo 
Com pilastras, saias e pés com decoração entalhada e dourada 
a ouro fino representando motivos vegetalistas 
Frente ligeiramente ondulada, com duas gavetas e dois gavetões 
Ferragens em metal dourado e tampo em mármore rosa
Portuguesa, Séc. XVIII 
(ferragens posteriores)
98x170x73 cm

A large D. José (1750-1777) rosewood commode
Carved and gilt rosewood representing floral motifs 
Slightly bombé with two long and two short drawers 
Gilt metal mounts and pink marble top 
(Mounts of later date)

€8.000 - 10.000
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Cómoda Luís XV
De pequenas dimensões, com marchetaria de Mogno 
Aplicações em bronze, com duas gavetas e tampo em pedra mármore 
Estampilhada Jean-Charles Ellaume e JME 
Francesa, do Séc.XVIII 
(tampo colado)
79x44x85 cm

A small Louis XV bronze-mounted mahogany commode
Mahogany marquetry 
Marble top above two drawers, bronze mounts  
Stamped Jean-Charles Ellaume and JME 
France, 18th century 
(Glued top)

€5.000 - 8.000

66 

Cómoda Luís XV
Francesa, do Séc.XVIII 
Com marchetaria de pau-santo, pau-rosa e pau-cetim 
Aplicações em bronze com duas gavetas e dois gavetões 
Estampilhada Nicolas Petit (1732-1791)
109x54x85 cm

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

€8.000 - 11.000
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Sideboard Império
Em mogno  
Com aplicações em bronze dourado 
Com tampo em pedra mármore, alçado e uma gaveta
Séc. XIX
175x170x55 cm

An Empire sideboard
Gilt bronze mounted mahogany 
Marble top

€4.000 - 5.000

68 

Secretária cilíndrica estilo Luís XVI
Interior com quatro gavetas e tampo deslizante forrado a pele castanha 
Alçado com tampo em pedra mármore com gradinha e quatro gavetinhas 
Parte inferior com quatro gavetinhas e uma gaveta 
Cilindro com medalhão central em bronze 
Francesa, do Séc.XIX
129x129x58 cm

A Louis XVI style bronze-mounted bureau-à-cylindre
The cylinder with bronze medallion at the center, opens to reveal four drawers 
Upper part with four short drawers and marble top, lower part with one long and four 
short drawers 
France, 19th century

€4.000 - 4.500
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Par de credências Luís XV com espelhos
Em madeira entalhada e dourada a ouro fino 
Tampos em pedra mármore assentes sobre quatro pernas unidas ao centro 
por elementos de talha representando motivos vegetalistas e terminando 
em cabeças femininas entalhadas 
Alçado com espelhos de mercúrio  
Cimalha com elementos vegetalistas entalhados e duas pinturas a óleo 
sobre tela com cenas mitológicas 
Narciso e Eros e Afrodite, Ares e Eros. 
Francesas, Séc XVIII
333x66x144 cm

A pair of Louis XV 18th century pier tables and mirrors
Carved and gilt wood 
Marble tops to the tables above four carved legs representing feminine 
faces and floral motifs, joined at the center by a carved stretcher 
Mirror frames with carved floral motifs and oil on canvas paintings depicting 
mythological scenes: Narcissus, Eros and Aphrodite; Ares and Eros

€45.000 - 65.000
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Candeeiro de tecto Império de três lumes
Em bronze dourado e bronze pintado, com 
pingentes em vidro 
Séc. XIX 
Alt.: 77 cm
Diam.: 40 cm

An empire style gilt and patinated bronze 
three-light chandelier
Chiselled decoration and cut glass 
pendants 
19th century

€1.500 - 1.800

71 

Espelho elíptico D. José 
Com moldura em madeira entalhada, 
vazada e dourada a ouro fino 
Cimalha com ramo de flores 
Moldura exterior com volutas e 
enrolamentos vegetalistas rocaille
Português, Séc. XVIII 
(pequenos defeitos e falhas)
142x84 cm

A D.José (1750-1777) wall mirror
Carved, pierced and gilt wood frame 
with rocaille decoration 
(Minor losses and defects)

€4.000 - 5.000
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Par de apliques ao gosto Luís XV
Franceses do Séc.XIX  
Com seis lumes cada 
Em bronze dourado com pingentes em cristal
Alt.: 49 cm 
Comp.: 45 cm

A pair of gilt bronze six-light wall-appliques
In the Louis XV manner 
Gilt bronze with crystal pendents 
French, 19th century
€1.500 - 1.800

73 

Par de apliques ao gosto Luís XV
Franceses do Séc.XIX  
Com seis lumes cada 
Em bronze dourado com pingentes em cristal
Alt.: 49 cm 
Comp.: 45 cm

A pair of gilt bronze six-light wall-appliques
In the Louis XV manner 
Gilt bronze with crystal pendants 
French, 19th century
€1.500 - 1.800
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74 

Biombo estilo Luís XV
De quatro folhas 
Em madeira entalhada e dourada a ouro fino 
Decorado com elementos vegetalistas 
Forrado a tapeçaria de Aubusson representando 
meninos e paisagem com animais  
Francês, do Séc.XIX
161x55 cm 
155x50 cm

A Louis XV style folding screen 
Four-fold screen with carved and gilt wood frame 
Aubusson tapestry panels depicting putti, 
landscape and animals 
France, 19th century

€12.500 - 17.500
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75 

Colcha de Castelo Branco
Em linho bordado a fio de seda policromada 
Decorada com pássaros e flores 
Portuguesa do Séc. XVIII/XIX 
(Defeitos e falhas)
260x190 cm

A late 18th, early 19th century Castelo Branco coverlet
Silk embroided linen 
Decoration depicting birds and flowers 
Portugal, late 18th, early 19th century 
(Losses and defects)

€500 - 800

76 

Tapete Beiriz
Em fio de lã 
Decorado com motivos vegetalistas em 
tons de bordeaux, bege e verde
437x298 cm

A Beiriz wool carpet
Red, beige and green floral decoration

€1.500 - 1.800

77 

Tapete de arraiolos
Bordado a fio de lã em ponto grosso em 
tons de bege, castanho e verde 
Decorado com motivos vegetalistas e 
geométricos 
(Defeitos)
272x172 cm

An Arraiolos carpet
Wool 
Beige, brown and green decoration with 
floral and geometric motifs 
(Defects)

€180 - 220

78 

Tapete de Arraiolos
Bordado a fio de lã em ponto grosso 
Em tons de azul, amarelo, verde e castanho 
Decorado com motivos vegetalistas e 
geométricos 
(Defeitos) 
€300-400
393x303 cm

An Arraiolos carpet
Wool 
Blue, yellow, green and brown decoration 
with floral and geometric motifs 
(Defects)

€300 - 400
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Jarro e bacia
Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX 
Decoração Arte Nova repuxada e cinzelada com elementos vegetalistas, laços e leque 
Marca de contraste Javali (1887-1938) e de ourives da mesma época
Alt.: 43 cm (Jarro) 
Diam.:  46 cm (Bacia)
3569 g

Late 19th, early 20th century Portuguese silver ewer and basin
Art Nouveau decoration 
Javali assay mark (1887-1938) and maker’s mark
€2.500 - 3.500

80 

Prato quadrado Art Déco
Em prata portuguesa monogramada 
Contraste Javali do Porto (1938-1984), 
marca da ourivesaria CUNHA 
30x30 cm 
776 g

An Art Deco Portuguese silver dish
Monogram 
Javali assay mark (1938-1984) and 
CUNHA mark
€770 - 990

81 

Travessa rectangular Art Déco
Em prata portuguesa monogramada  
Contraste Javali do Porto (1938-1984), 
marca da ourivesaria CUNHA  
48x24 cm
54x29 cm
1524 g

An Art Deco Portuguese silver dish
Monogram 
Javali assay mark (1938-1984) and 
CUNHA mark
€1.200 - 1.500

82 

Travessa rectangular Art Déco
Em prata portuguesa monogramada  
Contraste Javali do Porto (1938-1984), 
marca da ourivesaria CUNHA 
48x24 cm
1056 g

An Art Deco Portuguese silver dish
Monogram 
Javali assay mark (1938-1984) and 
CUNHA mark
€840 - 960

83 

Pá apanha migalhas
Em prata portuguesa monogramada, Art Déco,  
Contraste Javali do Porto (1938-1984), marca da 
ourivesaria CUNHA (Restauros)
24x19 cm
318 g

An Art Deco Portuguese silver table shovel
Monogram 
Javali assay mark (1938-1984) and CUNHA mark 
(restoration)

€250 - 350
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Par de castiçais
Em prata inglesa 
Decoração canelada e com 
frisos perlados 
Marcas de Londres de 1887 
Um com enchimento 
(Furados, faltas e defeitos)
Alt.: 12,5 cm
270 g

A pair of English silver 
candlesticks
London mark of 1887 
(With holes for electricity fitting, 
loses and defects)
€200 - 300

86 

Cafeteira D. Maria
Em prata portuguesa do séc. XVIII/XIX 
Modelo neoclássico com decoração lisa, frisos 
perlados, pomo da tampa em forma de urna e bico 
em colo de cisne 
Reservas laterais gravadas, uma com monograma 
Pega em pau santo 
Marca de ensaiador de Lisboa sumida 
(provavelmente L-35) e de ourives José da Silva 
Gomes (c.1750-c.1810) (L-337) 
(Pequenos restauros)
Alt.: 31 cm
943,4 g

A D. Maria (1777-1816) Portuguese silver coffee pot
Of neoclassic model with monogram and floral 
engraving 
Lisboa assay mark and José da Silva Gomes 
(c.1750-c.1810) maker’s mark 
(Small restoration)
€1.200 - 1800

85 

Grande prato marcador D. Pedro II/D. João V
Em prata portuguesa do séc. XVII/XVIII 
Decoração lisa com bordo estriado e 
monograma coroado na aba 
Marca de ensaiador de Lisboa (finais do 
séc. XVII-c.1720) (L-19) e de ourives não 
identificado PDC (c.1690-c.1720) (L-461)
Diam.: 47,5 cm
1082 g

A D.Pedro II (1683-1706)/D.João V
(1706-1750) Portuguese silver large plate
Plain decoration with monogram 
Lisboa assay mark (late 17th 
century-c.1720) and PDC maker’s 
mark (c.1690-c.1720)
€2.200 - 2.600
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Salva estilo D. José
Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX 
Decoração espiralada com flores, outros 
motivos vegetalistas e cartela ao centro 
Marca de contraste Javali (1886-1938) e 
de ourives da mesma época
Diam.: 46 cm
705 g

A D. José (1750-1777) style Portuguese 
silver salver
Late 19th, early 20th century 
Spiral and chiselled decroation in the 
rocaille manner 
Javali assay mark (1887-1938) and 
maker’s mark
€600 - 900

88 

Salva estilo D. José
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração espiralada, repuxada e 
cinzelada ao gosto rocaille 
Marca de contraste Javali (1887-1938) 
e de ourives da mesma época
Diam.: 46 cm
1078,8 g

A D.José (1750-1777) style Portuguese 
silver salver
Late 19th, early 20th century 
Spiral, chased and chiselled decroation 
in the rocaille manner 
Javali assay mark (1887-1938) and 
maker’s mark
€700 - 900

89 

Par de candelabros de quatro lumes 
Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX  
Decoração cinzelada estilo Luís XV 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1938) 
e de ourives da mesma época
Alt.: 35,5 cm
5195,6 g

A pair of late 19th, early 20th century Portuguese 
silver candelabra
Chiselled in the Louis XV manner 
Javali assay mark (1887-1938) and meker’s 
mark
€3.500 - 4.000
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Jarro do Séc. XIX/XX
Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX 
Decoração repuxada e cinzelada com motivos vegetalistas 
Marca de contraste Javali (1887-1938)
Alt.: 31 cm
846 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver jug
Chased and chiselled decoration with floral motifs 
Javali assay mark (1887-1938) and maker’s mark
€500 - 800

91 

Serviço de chá e café
Em prata portuguesa. Decoração canelada com pés cinzelados 
Composto por: Tabuleiro, cafeteira, bule, leiteira e açucareiro 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da mesma 
época e 1º Título
Alt.: 26 cm (cafeteira) 
Comp.: 67,5 cm (tabuleiro)
6195 g

A Portuguese silver coffee and tea set
Comprising: Tray, coffe pot, tea pot, milk jug and sugar bowl 
Águia assay mark (1938-1984), 1ºTítulo and maker’s mark
€3.000 - 3.500



64 65

92 

Par de castiçais
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Decoração cinzelada com faixas de motivos vegetalistas com flores, frisos 
guilhochados e pés cinzelados com flores 
Marca de ensaiador de Lisboa (c.1822-c.1843) (L-40), de ourives de Joaquim 
Prudêncio Vital Dinis (1812-c.1879) (L-375) e marca de reconhecimento (Vidal 130)
Alt.: 26 cm
986,8 g

A pair of 19th century Portuguese silver candlesticks
Chiselled decoration with flowers, guilloché friezes and chiselled feet 
Lisboa assay mark (c.1822-c.1843) and Joaquim Prudêncio Vital Dinis (1812-c.1879) 
maker’s mark
€1.000 - 1.500

93 

Tinteiro D. Maria
Em prata portuguesa do séc. XVIII/XIX 
Composto por tinteiro, areeiro, sineta, porta-penas e castiçal móvel 
Base com gradinha e assente em 4 pés vazados  
Aparentemente sem marcas 
(Restauros) 
(Restauros)
Comp.: 21 cm
732,4 g

A D.Maria (1777-1816) Portuguese silver inkstand
The gallery boat-shaped tray containing: ink pot, pounce pot, bell, 
pen holder and candlestick 
Unmarked 
Portugal, late 18th, early 19th century 
(Restoration)
€650 - 950
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Tambuladeira
Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX 
Decoração repuxada e gravada ao gosto do séc. XVII Marca 
de contraste Javali (1887-1938) e de ourives da mesma época
Comp.: 20,5 cm
187 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver wine taster
Chased and engraved decoration in the 17th century manner 
Javali assay mark (1887-1938) and maker’s mark
€250 - 350

96 

Par de castiçais estilo Luís XVI
Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX  
Decoração repuxada, vazada e cinzelada 
Assentes sobre quatro pés cinzelados com palmetas e folhas de acanto, 
base circular alteada em três registos com friso vazado com grinalda 
cinzelada aplicada representando tochas flamejantes e flores 
Fuste em forma de coluna decorado com grinalda e laços, capitel 
vegetalista. Marca de contraste Javali (1886-1938) e de ourives da mesma 
época (Mínimos sinais de uso e ligeiras amolgadelas e nas arandelas)
Alt.: 29 cm
1210 g

A pair of late 19th, early 20th century Portuguese silver candelsticks in the 
Louis XVI manner
Chiselled and pierced decoration 
On four floral feet, base with garlands and torches 
Javali assay mark (1887-1938) and maker’s mark 
(Minute signs of wear, and small bruises to the candle guards)
€1.000 - 1.500

95 

Grande tinteiro armoreado
Em prata portuguesa
do Séc. XIX/XX 
Decoração lisa com 
bordo estriado e “Armas 
de Portugal” gravada nos 
recipientes e bandeja 
Marca de contraste Javali 
(1887-1938), de ourives 
da mesma época e da 
ourivesaria GUIA LISBOA
Comp.: 27 cm
2886,6 g

A large late 19th, early 20th 
century Portuguese silver 
inkstand
Plain decoration with royal 
Portuguese coat of arms 
engraved on the tray and 
the pots 
Javali assay mark (1887-
1938), maker’s mark and 
GUIA LISBOA retail mark

€1.600 - 1.900
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Taça com pé
Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX 
Decoração repuxada e cinzelada ao 
gosto D. João V 
Marca de contraste Javali 
(1887-1938)
Diam.: 25 cm
316 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver bowl
Chased decoration in the barroque 
manner 
Javali assay mark (1887-1938)
€150 - 200

98 

Salva de aparato
Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX 
Decoração repuxada à maneira barroca com 
flores, volutas e reserva circular ao centro com pássaro 
Monograma e data 
Marca de contraste Javali (1886-1938)
Diam.: 31 cm
345 g

A late 19th, early 20th century portuguse silver salver
Chased decoration in the barroque manner with bird 
at the center 
Monogram and date engraved 
Javali assay mark (1887-1938)
€300 - 400

99 

Taça com pé do Séc. XIX/XX
Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX 
Decoração repuxada e cinzelada 
com concheados, cartelas e volutas 
Marca de contraste Javali 
(1887-1938)
Diam.: 27 cm
380 g

A late 19th, ealry 20th century 
Portuguese silver bowl
Chased decoration 
Javali assay mark (1887-1938)
€200 - 300

100 

Parte de faqueiro
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Composto por 9 facas e 7 garfos 
com decoração cinzelada com 
concheados e volutas e monograma 
PD sob coroa de Conde 
Marca de ensaiador de Lisboa 
(c.1843-c.1870) (L-41)e de ourives 
VAD (c.1822-c.1879) (L-507) Junto 
com 2 facas de sobremesa de 
modelos diferentes
1400 g

A 19th century Portuguese silver part 
of a table service of flatware

Comprising: 9 knifes and 7 forks, 
chiselled decroation with shell motifs 
and scrolls, monogram PD under 
count´s coronet 
Lisboa assay mark (c.1843-c.1870) 
and VAD (c.1822-c.1879) maker’s 
mark 
Together with two dessert knifes of 
different models

€400 - 600

101 

Conjunto de 19 
colheres de sopa
Em prata portuguesa 
do séc. XIX 
Decoração lisa 
Contrastes vários do 
séc. XIX
1019 g

A set of 19 Portuguese 
silver table spoons

19th century 
Plain decoration 
Portuguese marks of 
the 19th century

€300 - 400

102 

Salva de gradinha com três pés
Em prata portuguesa 
Contraste Águia (1938-1984)
Diam.: 23 cm
356,6 g

A Portuguese silver gallery salver
On three feet 
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark
€170 - 220

103 

Taça
Em prata portuguesa 
Marca de contraste Águia (1938-1984) 
e de ourives da mesma época
Diam.: 24 cm
328,6 g

A Portuguese silver bowl
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark
€200 - 250

104 

Taça Art Déco
Em prata portuguesa 
Decoração gravada com flores 
Marca de contraste Javali (1887-1938) 
e de ourives da mesma época
Diam.: 22,5 cm
317,8 g

An Art Deco Portuguese silver bowl
Engraved decoration depicting flowers 
Javali assay mark (1887-1938) and 
maker’s mark

€200 - 250
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Par de castiçais D. Maria
Em prata portuguesa do séc. XVIII/XIX 
Decoração canelada com frisos estriados 
Marca de ensaiador do Porto (c.1790-c.1804) e de ourives 
Manuel Vilaça Gomes (1763-1804)
Alt.: 19 cm
468,2 g

A pair of D.Maria (1777-1816) Portuguese silver candlesticks
Neoclassic decoration 
Porto assay mark (c.1790-c.1804) and Manuel Vilaça 
Gomes (1763-1804) maker’s mark
€2.000 - 2.500

106 

Par de salvas D. Maria armoreadas
Em prata portuguesa do Séc. XVIII/XIX 
Decoração lisa com bordo perlado e aba vazada 
Assentes em três pés vazados  
Fundo com brasão da 2ª Marquesa de Ficalho, D. Maria Luísa 
Brancaamp Sobral Narbonne-Lara (1818-1890) gravado no Séc. XIX 
Marca de ensaio (onze dinheiros) (c.1770-1843) (L-56) e de ourives 
não identificado S/PJ (c.1750-1804) (L-494) 
Diam.: 26 cm
1649 g

A pair of armorial D.Maria (1777-1816) Portuguese silver salvers
Plain decoration with gallery, above three pierced feet 
Engraved coat of arms at the center, the arms are those of the 2nd 
Marquesa de Ficalho, D. Maria Luísa Brancaamp Sobral Narbonne-Lara 
(1818-1890) engraved in the 19th century 
Assay mark (XI dinheiros) (c.1770-1843) and SPJ mmaker’s mark 
(c.1750-1804)
€3.600 - 4.200
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Par de candelabros de 3 lumes
Em prata portuguesa 
Decoração canelada 
Braços amovíveis e apagador. Contraste Águia (1938-1984) 
(Pequenos defeitos e ligeiro empeno num candelabro)
Alt.: 36 cm
1478,2 g

A pair of Portuguese silver three-light candelabra
Flutted decoration, detachable arms and snuffer 
Águia assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(Minor defects and slight bent)
€600 - 900

107 

Lanterna de mesa
Em prata portuguesa, 
estilo D. João V 
Marca de contraste Águia 
(1938-1984) e de ourives 
da mesma época 
Electrificada
Alt.: 29 cm
1243 g

A portugese silver table 
lamp in the barroque 
manner
Águia assay mark (1938-
1984) and maker’s mark 
Fitted for electricity
€700 - 900

108 

Shaker Leitão & Irmão
Em prata portuguesa 
Decoração lisa com friso recortado, interior dourado 
Marca de contraste Águia (1938-1984), de ourives 
Leitão & Irmão e 1º Título
Alt.:21 cm
521,4 g

A Portuguese silver shaker, by Leitão & Irmão
Plain decoration with scalloped frieze, gilt interior 
Águia assay mark (1938-1984), Leitão & Irmão marker’s 
mark and 1ºTítulo 
€500 - 800

109 

Tabuleiro de gradinha
Em prata portuguesa 
Pés cinzelados em garra e fundo gravado 
Marca de contraste Águia (1938-1985)
e de ourives da mesma época
35x45 cm
2400 g

A Portuguese silver gallery tray
Águia assay mark (1938-1985)
and maker’s mark
€1.200 - 1.500
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Cesto
Em prata portuguesa 
Decoração com conchas e 
elementos vegetalistas, corpo 
vazado e asa em arame 
Contraste Javali (1887-1938)
Diam.: 30 cm
470 g

A Portuguese silver basket
Late 19th, early 20th century 
Pierced decoration 
Javali assay mark (1887-1938) 
and maker’s mark
€200 - 250

112 

Salva Barroca gomada
Em prata portuguesa do séc. XVIII 
Decoração com catorze gomos, 
flores, concheados e outros 
elementos vegetalistas, reserva 
central circular com pássaro 
Marca de ensaiador de Lisboa 
(c.1720-c.1750) (L-24), de ourives 
não identificado (finais do Séc. XVII 
- ca.1750) (L-214) e duplamente 
remarcada com Cabeça de Velho
Diam.: 33,5 cm
445,6 g

A D.João V (1706-1750) silver salver
Flutted form with chased decoration 
representing flowers, shells and other 
floral motifs, bird at the center 
Lisboa assay mark (c.1720-c.1750) 
and maker’s mark (late 17th century-
ca.1750)
€1.200 - 1.800

113 

Taça 
Em prata portuguesa 
Decoração gomada e gravada ao 
gosto rocaille 
Marca de contraste Águia (1938-1984) 
e de ourives da mesma época
Diam.: 27 cm
357,6 g

A Portuguese silver bowl in the 
rocaille manner
Águia assay mark (1938-1984) 
and maker’s mark
€140 - 180

114 

Par de taças
Em prata portuguesa 
Decoração gomada e gravada ao 
gosto rocaille 
Marca de contraste Águia (1938-1984) 
e de ourives da mesma época
Comp.: 16 cm
205 g

A pair of Portuguese silver bowls
Decorated in the rocaille manner 
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark
€100 - 150 115

Tabuleiro 
Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX  

Decoração cinzelada ao gosto rocaille 
Marca de contraste Javali (1887-1938) e de ourives da 

mesma época
Com.: 49,5 cm

1116,6 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver tray
Cast decoration in the rocaille manner 

Javali assay mark (1887-1938) and maker’s mark
€2.200 - 2.800



76 77

116 

Menino Jesus
Escultura em cera, com conchas, papel e outros materiais 
Em redoma de vidro 
Português, Séc. XIX
Alt.: 22 cm

A 19th century sculpture of Child Jesus
Wax sculpture with shells, paper and other materials 
Glass bell jar
€200 - 300

117 

Nossa Senhora com o Menino
Escultura em marfim 
Indo-Portuguesa,  Séc.XVIII 
(Com uma mão em osso)
Alt.: 22 cm

Our Lady with Child
Carved ivory sculpture 
Indo-Portuguese, 18th century 
(One replaced hand)
€1.200 - 1.500

118 

Presépio
Grupo escultórico em terracota policromada 
Português, Séc. XVIII 
(Pequenos defeitos)
27x30x27 cm

An 18th century group sculpture of Nativity
Painted terracotta 
Portugal, 18th century 
(Minor defects)

€2.500 - 3.000
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119 

Santo Bispo
Escultura em madeira policromada 
Com báculo em prata 
Português, Séc. XVIII/XIX 
(Pequenos defeitos e faltas)
Alt.:33 cm

A late 18th, early 19th century Portuguese 
sculpture of Saint Bishop
Carved and polychrome wood, silver attribute 
Minor defects and losses

€500 - 800

120 

São José com o Menino
Escultura em madeira policromada e dourada 
Base a ouro brunido 
Séc. XIX
Alt.: 52 cm

A 19th century carved, polychrome and gilt wood 
sculpture of Saint Joseph with the Child. Gilt base.

€1.500 - 2.000

121 

Píxide
Em prata dourada do Séc. XVII/XVIII 
Decoração gomada e frisos incisos 
Sem marcas
Alt.: 29 cm
1008 g

A late 17th, early 18th century pyx
Gilt silver 
Unmarked

€700 - 900

122 

Cálice com patena
Em prata dourada 
Pé em forma de balaústre, decoração lisa 
Sem marcas mas atribuível ao Séc. XVII/XVIII 
(Restauros)
Alt.: 24 cm
615,6 g

A late 17th, early 18th century silver chalice and paten
Gilt silver 
Baluster shaped foot, plain decoration 
Unmarked 
(Restoration)

€600 - 900
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123 

Custódia 
Em prata francesa do Séc. XIX 
Três pés cinzelados em forma de animal fantástico alado e base polilobada com reservas esmaltadas e decoração 
relevada, nó polilobado e remate do pé em forma de flor de liz 
Ostensório enquadrado por moldura esmaltada e moldura vazada e cinzelada com motivos vegetalistas e raios 
Encimada por cruz 
Aplicação de granadas em cabochão 
Contraste Cabeça de Minerva e de ourives Thiery  
Com estojo original
Alt.: 64 cm
1970 g

A 19th century French silver monstrance, by Thiery
Three winged animal cast feet supporting a scalloped incurved base with enamel reserves, chased decoration and 
fleur-de-lis terminal 
Upper part with enamel inner frame, chased and cast middle frame and radiate outer frame, cross on top and set 
with cabochon garnets 
Tête de Minerve assay mark and Thiery marker’s mark 
Original fitted case

€4.000 - 5.000

124 

Cálice Custódia
Em prata dourada
Pé/cálice em forma de balaústre do séc. XVII/XVIII
Parte superior do séc. XIX, ostensório circular com 
lúnula cinzelada em forma de cabeça de anjo 
alado, enquadrado por dois pares de colunas e 
encimada por cúpula com lanternim e cruz no topo
Ibérica
(Pequenas faltas e defeitos)
Alt.:63 cm
3375,8 g

An iberian silver chalice/monstrance
Gilt silver
The late 17th, early 18th century foot (chalice)
of baluster form
19th century upper part with circular ostensorium 
with winged angel’s head, framed by two pair of 
columns below a dome and cross
Unmarked, Iberian
(Minor losses and defects)

€4.000 - 6.000

125 

Nossa Senhora com o Menino
Escultura em madeira policromada e 
dourada 
Portuguesa, do Séc.XVIII 
(Defeito na mão do menino)
Al.: 44 cm
Inscrição na base “Antº M. A. Carvalloza 
mandou renovar anno 1847” 

An 18th century Portuguese sculpture of 
Our Lady with the Child
Carved, polychrome and gilt wood 
Portugal, 18th century 
(Defect to the Child’s hand)

€2.000 - 3.000
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126 

Colcha de Castelo Branco
Em linho bordado a fio de seda 
policromada 
Decorada com Águias bicéfalas ao centro, 
pássaros e flores 
Portuguesa do Séc. XVIII/XIX 
(Pequenos defeitos)
270x200 cm

A late 18th, early 19th century Castelo 
Branco coverlet
Silk embroided linen 
Decoration depicting double-headed 
eagles, birds and flowers 
Portugal, late 18th, early 19th century 
(Minor defects)

€800 - 1.200

127 

Teliz com duas rapieres
Em veludo 
Com armas de brasão português  
Séc.XVIII 
(Restauros)
146x156 cm

A saddle-cloth with two rapiére swords
The velvet saddle-cloth embroided with 
Portuguese coat of arms 
18th century 
(restoration)

€1.000 - 1.500
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128 

Sabre português
Para oficiais de infantaria  

Modelo regulamentar de 1892 
Guarda em latão com decoração vegetalista  

Punho em madeira coberto com pele de esqualo  
Lâmina ligeiramente curva e bainha niquelada 

(Lâmina e bainha com defeitos)
Comp.: 102 cm

A Portuguese sabre, late 19th century
Infantry officers model of 1892 

Brass cup guard decorated with floral motifs 
Dogfish lined hilt

€150 - 200

129 

Espadim de corte português, do reinado D. Carlos
Com lâmina recta de secção triangular 

Guarda em bronze dourado, com decoração 
vegetalista e escudo encimado com coroa real 

Punho em madeira coberto com placas de 
madrepérola e reforços em bronze dourado 

Bainha em cabedal negro com guarnições em 
bronze dourado
Comp.: 93,5 cm

A Portuguese court sword
Gilt bronze cup guard with floral motifs 

and royal crown 
Mother of pearl handle 

Gilt bornze mounted black leather 
scabbard 
€400 - 600

130 

Busto
Em metal dourado 
Com base em pedra mármore

Alt.: 30 cm

A gilt metal sculpture
Marble base
€150 - 200
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131 

Cómoda miniatura D. José/D. Maria
Em pau-santo e raiz de pau-santo 
Com embutidos e filetes em espinheiro e pau-rosa 
Decoração com motivos florais 
Puxadores em metal amarelo
24x30x23 cm

A D.José (1750-1777)/D.Maria (1777-1816) miniature commode
Rosewood and burr-rosewood 
Kingwood and thornbush inlaid floral decoration 
Brass mounts

€2.500 - 3.000

132 

Cofre Indo-português do Séc.XVII/XVIII
Revestido a tartaruga
Com fechadura em forma de águia bicéfala
Espelho, pés e aplicações em prata 
(Defeitos) 
14x18x9 cm

A late 17th, early 18th century Indo-Portuguese coffer
Tortoiseshell with silver mounts and lock cast as a double-headed eagle 
(Tortoiseshell broken and cracked)

€1.500 - 2.000
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133 

Relógio de mesa
Em madeira entalhada com aplicações em bronze dourado 
representando “putis”, figuras femininas e grinaldas 
Mostrador em metal dourado e esmalte decorado com 
motivos vegetalistas 
Fabrico alemão, do Séc. XIX 
Marcado no mecanismo “Lenzkirch” 
(Mecanismo a necessitar de revisão)
68x36x21 cm

A 19th century German gilt bronze mounted table clock, 
by Lenzkirch
Carved wood with gilt bronze mounts cast as putti, 
feminine figures and garlands 
Gilt metal and enamel dial decorated with floral motifs 
Germany, 19th century 
Signed at the mechanism “Lenzkirch” 
(Mechanism requires maintenance)

€350 - 450

134 

Par de Urnas
Em porcelana europeia 
Decoradas com flores a ouro e rosa 
(Uma com defeito)

Alt.: 28 cm

A pair of european porcelain urns
Gilt and pink decoration with flowers 
(Defect to one)

€250 - 350
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135 

Candeeiro de mesa
Em forma de lanterna com Diabo 
Em bronze dourado 
Francês, do Séc.XIX/XX
Alt.: 23 cm

A late 19th, early 20th century gilt bronze 
table lamp
Shaped lantern with devil 
France, late 19th, early 20th century

€200 - 300

136 

Relógio de mesa
Em bronze dourado 
Mostrador com números em esmalte 
Francês, do Séc. XIX/XX

31x18x12 cm

A late 19th, early 20th century gilt 
bronze table clock
Enameled dial 
France, late 19th, early 20th century

€250 - 350

137 

Par de castiçais Luís XVI
Em bronze dourado e cinzelado 
Decorado com folhas de acanto 
Franceses, Séc. XVIII
Alt.: 29 cm

Nota: Exemplar semelhante na Colecção do Musée National du 
Château de Fontainebleau 
Bibliografia: Catalogue des collections de mobilier, “Pendules et bronzes 
d’ ameublement entrés sous le Premier Empire”, Musée National du 
Château de Fontainebleau, pág. 169, Éditions de la Réunion des 
musées nationaux, Paris 1989

A pair of Louis XVI ormolu candlesticks
Chiselled decoration with acanthus leaves 
France, 18th century

€2.000 - 2.500



92 93

138 

Tinteiro
Em bronze dourado 
Com grifos
Diam.: 19,5 cm 
Alt.: 16 cm

A gilt bronze inkstand
Decorated with cast griffins

€150 - 200

139 

Almofariz com mão
Em bronze  
Português do Séc. XVIII 
10,5x8 cm

An 18th century mortar and pestle
Bronze 
(Wear)

€100 - 150

140 

Par de castiçais 
Ao gosto Império  
Em bronze dourado 
Franceses, do Séc. XIX 
(Defeitos)
Alt.: 32 cm

A pair of 19th century gilt 
bronze candlesticks
In the empire style 
France, 19th century 
(Defects)

€700 - 900

141 

Miniatura de canhão
Em bronze 
Com armas portuguesas
Comp.: 19 cm

A bronze cannon miniature

With royal Portuguese coat of arms

€50 - 80

142 

Arca miniatura 
Em madeira clara 
Com aplicações em prata
10x19x11,5 cm

A silver mounted wood chest

€100 - 150

143 

Par de candelabros de dois lumes
Em bronze dourado  
Franceses, Séc. XIX
(adaptados a candeeiro)
Alt.: 20 cm

A pair of 19th century ormolu candelabra
In the Louis XV style 
France, 19th century

€500 - 800
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144 

Medalha em ouro (18kt) argentina
Alusiva à Revolução de Maio de 1810
Diam.: 3 cm
14 g

An 18kt gold medal
Argentina 
Commemorative of the Revolution of May 1810
€400 - 600

145 

Quartinho D. João V  1710
Em ouro

Quartinho, gold, 1710 
(D.João V)
€200 - 250

146 

Libra, 1958
Em ouro

Sovereign, gold, 1958
€220 - 250

147 

Libra, 1907
Em ouro

Sovereign, gold, 1907
€220 - 250

148 

Libra, 1964
Em ouro

Sovereign, gold, 1964
€220 - 250

149 

Libra, 1968
Em ouro

Sovereign, gold, 1968
€220 - 250

150 

Libra, 1967
Em ouro

Sovereign, gold, 1967
€220 - 250

151 

Libra, 1885
Em ouro

Sovereign, gold, 1885
€220 - 250

152 

Alfinete Leitão & Irmão
Em ouro cravejado com 7 
esmeraldas e 3 diamantes talhe 8/8 
Anos 40 
Marca de ourives Leitão & Irmão 
(Sinais de uso)
Comp.: 5 cm
13,4 g

A gold and emerald brooch, by 
Leitão & Irmão, 1940s
The gold chased with a flower and 
set with 7 emeralds and 3 single cut 
diamonds 
Leitão & Irmão marker’s mark 
Portugal, 1940s 
Wear signs
€500 - 800

153 

Pregadeira
Pregadeira do séc. XIX/XX em ouro, forma de barrette com 3 rubis, 3 esmeraldas, 3 
safiras e 6 diamantes em talhe antigo de brilhante (0,50ct) (Sinais de uso, defeitos, 
falta uma esmeralda e outra lascada)
Comp.: 5,5 cm
7,6 g

A late 19th, early 20th century ruby, diamond, emerald and sapphire brooch
Set in gold with 3 rubies, 3 emeralds, 3 sapphires and 6 old mine cut diamonds (0,50ct) 
(Wear signs, defects, one emerald missing and other emerald chipped)
€200 - 280
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157 

Miniatura com moldura em ouro
Medalhão quadrangular com miniatura 

sobre marfim representando senhor, 
assinada PRIMAVERA (?) 

Verso com cabelo entrançado e 
monograma serrado a ouro 

Portugal, séc. XIX
5,5x4 cm

37,4 g

A 19th century gold mounted miniature
The square medallion in chiselled gold 

containing a miniture on ivory depicting 
the portrait of a gentleman, signed 

PRIMAVERA (?) 
Back with plait hair, pierced monogram 

and decoration in gold 
Portugal, 19th century

€500 - 800

158 

Alfinete de gravata
Do séc. XIX, com figura de mascarado 
veneziano esculpida em coral com olhos 
em diamante talhe antigo de brilhante e 
espigão em ouro espiralado com 5 pérolas 
naturais aplicadas 
(Sinais de uso)

Comp.: 10 cm
7,2 g

A 19th century coral and diamond tie pin
Carved coral as a masked venetian, eyes set 
with two old mine cut diamonds 
Gold pin and mount set with 5 natural pearls 
(Wear signs)
€120 - 180

154 

Adereço de micro-mosaico
Adereço do séc. XIX composto por pendente/pregadeira 
e par de brincos, em prata dourada com medalhão em 
ónix com trabalho de micro-mosaico com leão alado 
segurando livro (São Marcos) 
Itália, séc. XIX (2ª metade) 
(Sinais de uso, pequenos defeitos e um brinco sem espigão.)

Alt.: 5 cm (Pendente)
24,4 g

A 19th century micro-mosaic demi parure
Comprising a pendant/brooch and a pair of earrings 
Gilt silver set with onix and micro-mosaic depicting na 
winged lion with book (Saint Mark) 
Italy, 2nd half of the 19th century 
(Signs of wear, minor defects and one earring fitting 
missing)
€100 - 150

155 

Pulseira
Em ouro português 
Sem marcas
28 g

A gold bracelet
Unmarked
€550 - 750

156 

Adereço de coral
Adereço do séc. XIX composto por pregadeira e par de brincos, em 
prata dourada inteiramente forrada a contas e pétalas de coral 
Pregadeira em forma de laço com pingente e par de brincos de 
inspiração vegetalista com pingente 
Itália, séc. XIX (2ª metade)  
(Sinais de uso, pequenas faltas e defeitos)

Comp.: 5,5 cm (Pregadeira)
19,6 g

A 19th century coral demi parure
Comprising a brooch and a pair of earrings 
Gilt silver structure 
Italy, 2nd half of the 19th century 
(Wear signs, minor losses and defects)
€150 - 200
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161 

Par de brincos do início do séc. XIX
Cravejados com minas-novas  (quartzos brancos) 
montadas em parta com frisos perlados em ouro 

Portugal 
(faltas, defeitos, restauros e algumas pedras substiuídas)

Comp.: 8,5 cm
22,4 g

A pair of early 19th century earrings
Set in silver with “minas-novas” (white quartz) and 

accented by gold beaded friezes
Portugal, early 19th century

(Losses, defects, retoration and some stones replaced)
€300 - 400

159 

Bolsa
Em malha de prata

Marca de contraste Javali (1887-1938)
80,2 g

A Portuguese gilt silver evening purse 
Javali assay mark (1887-1938)

€40 - 60

162 

Anel Belle-Époque
Em ouro e platina cravejado com 14 diamantes talhe rosa, 2 em 
talhe antigo de brilhante (0,10ct) e pérola natural de 5mm 
Monograma e data “1.8.07” no interior do aro 
4,8 g

A belle-époque diamond and pearl ring
Set in gold and platinum with 14 rose cut diamonds, 2 old 
european cut diamonds (0,10ct) and natural pearl of 5mm 
Monogram na date “1.8.07” in the back of the ring
€200 - 250

160 

Bolsa
Em prata dourada do Séc. XIX/XX 
Malha e lantejoulas de prata dourada com aro em prata dourada 
vazada e gravada 
Marca de contraste Javali (1887-1938)
Larg.: 12,5 cm
115 g

A late 19th, early 20th century Portuguese gilt silver evening purse
Gilt silver mesh and sequins, pierced and engraved frame 
Javali assay mark (1887-1938)
€250 - 350
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163 

Par de brincos, Séc. XIX
De desenho floral, em prata e ouro cravejados 
com 54 diamantes em talhe de brilhante antigo 
num total de ca. 2,00 ct, ao centro com safira 
azul sintética em talhe redondo 
Marca de ourives 
(Safiras substituidas posteriormente)
Comp.: 2 cm
8 g

A pair of 19th century diamond earrings
Of floral design, set in silver and gold with 54 old 
mine cut diamonds weighing a total of ca. 2,00ct 
At the center with synthetic sapphires 
Maker’s mark 
(Synthetic sapphires are later replacements)
€1.000 - 1.500

164 

Alfinete de diamantes, Séc. XIX
Alfinete “rosácea” cravejado com 101 
diamantes em talhe de brilhante antigo 
num total de ca. 11,80ct O diamante 
central puro (VS) com ligeira tonalidade 
(G~I) com ca. 1,80ct 
Montado em ouro e prata 
Alfinete amovível
Diam.: 4 cm
17 g

A 19th century diamond brooch
Set in silver and gold with 101 old mine 
cut diamonds weighing a total of ca. 
11,80ct 
The central diamond weighing ca. 1,80ct 
(VS clarity, G~I color) 
Detachable pin
€6.000 - 9.000

165 

Anel Solitário
Cravejado com um diamante talhe 
antigo de brilhante 
Com ca. 6,75 ct, pureza SI3, cor H~J, 
não florescente 
Com estojo original

A diamond single stone ring
Set with one old mine cut diamond 
weighing ca. 6,75ct, SI3 clarity, H~J 
color, non flourescent 
19th century 
Original fitted case
€18.000 - 22.000
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166 

Arca oriental
Ferragens em metal amarelo e aplicações 
em cobre
Séc. XIX
55x79x55 cm

A 19th century oriental chest
Brass and copper mounts

€400 - 600

167 

Arca
Em cânfora  
Com revestimento integral a couro pintado 
de negro e pregaria em metal amarelo
Séc. XVIII 
(Defeitos e faltas)
45x99x50 cm

A 19th century camphor wood chest
Leather lined with brass mounts 
(losses and defects)

€400 - 600

168 

Cadeira de espaldar alto 
Em nogueira escurecida 
Com costas e assento em couro lavrado e 
pregarias em metal dourado 
Pernas e travessas torneadas e entalhadas 
Português, Séc. XVIII
(pequenos defeitos)

An 18th century Portuguese walnut chair
Tall back, carved decoration 
Engraved leather seat and back with brass nails 
Carved and turned legs and stretchers 
Portugal, 18th century 
(minor defects)

€200 - 300

169 

Banco
Em pau-santo 
(Pequenos defeitos)

35x52x33 cm

A rosewood stool
(Minor defects)

€300 - 400

170 

Banco D. José
Em nogueira com entalhamentos 
Assento estofado a tecido bege
Português, Séc. XVIII
47x57x57 cm

A D. José (1750-1777) stool
Carved walnut 
Upholstered seat

€1.500 - 1800
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171 

Mesa de jogo Jorge III de três tampos
Com tampo para chá, jogo e gamão/xadrez e gavetinha lateral 
Em mogno com embutidos em pau-cetim e pau-santo 
Pés de bolacha e ferragens em metal amarelo 
Interior com grade, dois copos de dados e trinta peças para 
gamão em marfim e marfim pintado
Inglesa, Séc. XVIII
74x88x42 cm

Bibliografia: Mariana Soares Mendes, “Mesas de Jogo Rococó 
e Neoclássicas em Portugal (1750-1820)”, Scribe, 2010, p. 73-
75, figs. 7-12.

An 18th Century George III mahogany three tops table
Tea top, card top and chess/blackgammon top, lateral short drawer 
Carved mahogany with satinwood and rosewood inlaid decoration 
Brass mounts 
Interior containing blackgammon frame, two ivory dice cups 
and 30 ivory blackgammon pieces 

€5.000 - 6.000
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172 

Armário livreiro romântico
Em vinhático 
Com quatro portas e quatro gavetas 
Decoradas com molduras pintadas a negro 
Espelhos das fechaduras em pau-santo 
Travessa das portas em balaústre
210x256x42 cm

A romantic Brazilian mahogany bookcase
Four doors and four drawers, ebonized frizes

€1.500 - 2.000

173 

Breakfast table estilo Inglês
Em mogno 
Tampo redondo com coluna central 
e pés entalhados com rodízios 
128x70 cm

A mahogany breakfast table
In the English manner 
Carved central foot

€800 - 1.200
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174 

Armário 
Em vinhático e pau-santo 
Com duas gavetas e duas 
portas almofadadas  
Ferragens em latão
Português, Séc. XVIII 
(pequenos defeitos)
127x136x52 cm

A brazilian mahogany and 
rosewood cabinet
Two drawers and two doors, 
brass mounts 
(minor defects)

€2.500 - 3.000

175 

Cadeira de tesoura
Em vinhático 
Com assento e costas em couro 
gravado e pregaria em metal amarelo 
Portuguesa, Séc.XVIII 
(Faltas e defeitos)

An 18th century Portuguese brazilian 
mahogany folding chair
Engraved leather seat and back with 
brass nails 
Portugal, 18th century 
(Losses and defects)

€250 - 350

176 

Mesa bufete
Em pau-santo 
Tampo ligeiramente saliente e cintura com três gavetas simulando dez, decoradas 
com almofadas salientes emolduradas por frisos de torcidos e tremidos 
Pernas e travessas torneadas e ferragens em metal amarelo
Português, Séc. XVIII 
(Pequenos restauros no tampo)
86x35x70 cm

A rosewood table
Barroque decoration with spiral and ripple molded frizes 
Three drawers simulating ten above the top, turned legs and stretchers  
Brass mounts 
(Minor restoration to the top)

€4.000 - 5.000
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177 

Frontal de altar Barroco 
Em madeira entalhada e dourada a ouro fino 
Português, do Séc. XVIII 
(Pequenos defeitos)
50x226x28 cm

An 18th century barroque altar front
Carved and gilt wood 
Portugal, 18th century
€1.000 - 1.500

178 

Par de mísulas D. Maria
Em madeira entalhada, marmoreada e dourada 
Séc.XVIII 
(Faltas e defeitos)
54x50x34 cm

A pair of D.Maria (1777-1816) wall brackets
Carved, marbled and gilt wood 
Portugal, 18th century 
(Losses and defects)
€800 - 1.200

179 

Base/ Peanha de calvário
Em madeira entalhada, policromada e dourada  
Séc.XVIII
19x52x24 cm

An 18th century base/wall bracket
Carved, painted and gilt wood
€150 - 200
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180 

Par de bases de altar
Em madeira entalhada, dourada e pintada do Séc. XVIII
75x26x21 cm

A pair of 18th century altar bases
Carved, painted and gilt wood

€400 - 500

181 

Cesto com flores
Aplicação de parede do Séc. XVIII 
Em madeira entalhada com vestígios 
de douramento 
(Pequenas falhas)
15x30 cm

Basket with flowers
18th century panelling fragments 
Carved wood with traces of gilding 
(Minor losses)
€300 - 400

182 

Mísula do Séc. XVIII
Em madeira entalhada, dourada e 
pintada
34x26x20 cm

An 18th century wall bracket
Carved, painted and gilt wood
€150 - 200

183 

Mísula do Séc. XVIII
Em madeira entalhada, dourada e 
pintada
30x30x25 cm

An 18th century wall bracket
Carved, painted and gilt wood
€200 - 250
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184 

Henrique Franco (1883 - 1961)
Nu feminino 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1910
99x73 cm

Nude 
Oil on canvas 
Signed and dated 1910

€600 - 900

185 

Albino Cunha (1897-1970)
Paisagem com figuras femininas 
Óleo sobre tela  
Assinado e datado 1935
114x195 cm

Landscape with feminine figures 
Oil on canvas 
Signed and dated 1935

€4.000 - 6.000
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186

José Malhoa (1855 - 1933)
“Esperando o almoço” ou

 “À espera da ceia/Lenhador”, 1923 
Óleo sobre tela 

Assinado
40x60 cm

Exposições: Lisboa SNBA, 23, 1926 
Bibliografia: Sousa Pinto, 16 Abril 1926: 24; 

França, 1983 a: 121 (rep.); Saldanha, 2006, 2010
Catalogue raisonné CRJM/0495

Oil on canvas 
Signed

€40.000 - 60.000
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187

Henrique Pinto (1853 - 1912)
Menino com gaiola e pássaro

Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1893

89x131 cm
Oil on canvas 

Signed and dated of 1893

€45.000 - 60.000



120 121

2ª SESSÃO

Lotes 188 a 378
Lot 188 to 378

2nd SESSION



122 123

188 

Cenas da vida de Inês de Castro
Seis litografias do Séc. XIX
36x43 cm

Scenes of the life of Inês de Castro

Set of six lithographs of the 19th century

€600 - 900
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189 

Carta da Ásia do Séc. XVIII
“L’ Asie divisée en tous ses états, 
dressée sur de nouveaux mémoires, 
et suivant les dernières observations” 
Paris: Mondhare et Jean, 1788 
Gravée par Chambon 
Colorido de época, exemplar bem 
conservado 
Titulo no canto superior direito 
inserido numa composição 
simbólica onde se vê uma 
cena com o Grande Mogol a 
receber ofertas, um elefante e um 
dromedário em fundo
76x106 cm

Map of Asia, 1788

“L’ Asie divisée en tous ses états, 
dressée sur de nouveaux mémoires, 
et suivant les dernières observations” 
Paris: Mondhare et Jean, 1788 
Gravée par Chambon 
Original coloring, good condition 
Title at the upper right inside 
composition

€300 - 400

190 

Carta da América do Séc. XVIII
“L’ Amérique divisée en tous 
ses pays suivant, les nouvelles 
observations des plus celébres 
navigateurs”  
Paris: Mondhare et Jean, 1788 
Colorido de época, exemplar bem 
conservado 
Título no canto inferior direito 
inserido numa composição 
simbólica enquadrada por uma 
representação animal e vegetal 
variada e onde se vêm duas 
crianças que entregam oferendas 
a uma mulher de seios nus 
76x106 cm

Map of the Americas, 1788
“L’ Amérique divisée en tous 
ses pays suivant, les nouvelles 
observations des plus celébres 
navigateurs” 
Paris: Mondhare et Jean, 1788 
Original coloring, good condition 
Title at the bottom right inside 
composition

€300 - 400

191 

Carta de África do Séc. XVIII
“L’ Afrique divisée en tous ses états, 

dressée sur de nouveaux mémoires, et 
suivant les dernières observations”  

Paris: Mondhare et Jean, 1788  
Gravée par Chambon 

Colorido de época, exemplar bem 
conservado 

Título no canto inferior esquerdo, 
fazendo parte de uma composição 

alegórica onde se vêm como 
personagens centrais a Rainha do 

Sabá o Nilo e o Congo, num ambiente 
povoado de animais exóticos

76x106 cm

Map of Africa, 1788
“L’ Afrique divisée en tous ses états, 

dressée sur de nouveaux mémoires, et 
suivant les dernières observations “ 

Paris: Mondhare et Jean, 1788 
Gravée par Chambon 

Original coloring, good condition 
Title at the bottom left with allegory with 

The Nile, The Saba Queen, The Congo 
and exotic animals

€300 - 400

192 

Carta da Europa do Séc. XVIII
“L’ Europe divisée en tous ses états, 

dressée sur de nouveaux mémoires, et 
suivant les dernières observations” 

Paris: Mondhare et Jean, 1788 
Gravée par Chambon 

Colorido de época, exemplar bem 
conservado 

Título no canto superior esquerdo, 
inserido numa composição simbólica 

onde se podem ver para além dos 
símbolos da cristandade os símbolos 

das artes e dos ofícios de mais 
prestígio

76x106 cm

Map of Europe, 1788
“L’ Europe divisée en tous ses états, 

dressée sur de nouveaux mémoires, et 
suivant les dernières observations” 

Paris: Mondhare et Jean, 1788 
Gravée par Chambon 

Original coloring, good condition 
Title at the upper left inside 

composition

€300 - 400
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193 

Retrato da família Lafões
Óleo sobre tela 
Não assinado 
Cópia do original existente no Palácio do Grilo, Lisboa 
Representa a 3ª Duquesa de Lafões e seu marido D. Segismundo Álvares 
Pereira de Melo (filho do 5º Duque de Cadaval) e suas filhas 
Ao fundo na parede, os 2ºs Duques de Lafões
68x92 cm

Lafões family portrait
Oil on canvas 
Unsigned 
After the original kept at the Grilo palace, Lisboa 
Represents the 3rd Duchess of Lafões and her husband D. Segismundo 
Álvares Pereira de Melo (son of the 5th Duke of Cadaval) and their 
daughters. Hanging on the wall the portrait of the 2nd Dukes of Lafões

€600 - 900

194 

Escola Inglesa do Séc.XVIII 
Retrato de Lord Langton M.
Óleo sobre tela
127x103 cm 

English school of the 18th century
Portrait of Lord Langton M. 
Oil on canvas

€9.000 - 11.000
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195 

Serviço de chá e café
Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX 
Decoração repuxada, cinzelada com corpos espiralados 
Composto por: Cafeteia, bule, leiteira, açucareiro e manteigueira 
Marca de contraste Javali (1887-1938) e de ourives da mesma época
Alt.: 26 cm (cafeteira)
3420,2 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver coffee and tea set
Comprising: Coffee pot, tea pot, milk jug, sugar bowl and butter tray with cover 
Spiral shape with chased and cast decoration 
Javali assay mark (1887-1938) and maker’s mark
€2.200 - 2.800
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199 

Par de castiçais D. José
Em prata portuguesa do séc. XVIII 
Decoração cinzelada com motivos vegetalistas, concheados, enrolamentos e fuste espiralado 
Base octogonal com pés de voluta e bordo recortado 
Arandelas amovíveis cinzeladas em forma de flor 
Marca de ensaiador de Lisboa (c.1750-c.1770) e de ourives João Xavier Anastácio (c.1750-1804) 
Alt.: 21 cm
1103 g

A pair of D.José (1750-1777) Portuguese silver candlesticks
Chiselled and spiral decoration with floral and shell motifs and scrolls 
Scalloped octogonal base 
Detachable candle guards chiselled as flower heads 
Lisboa assay mark (c.1750-c.1770) and João Xavier Anastácio (c.1750-c.1804) marker’s mark
€2.500 - 3.500

196 

Par de castiçais
Em prata portuguesa do Séc. XIX 
Decoração lisa, estriada e com frisos 
guilhochados 
Marca de ensaiador do Porto (1877-1881) 
(P-78) e de ourives JAF (1870-c.1877) (P-377) 
(Sinais de uso e pequenas faltas)
Alt.: 12,5 cm
563 g

A pair of 19th century Portuguese silver 
candlesticks
Plain decoration with guilloché frizes 
Porto assay mark (1877-1881) and JAF 
(1870-c.1877) maker’s mark 
Minor losses and wear signs
€600 - 900

197 

Taça e grandes dimensões Séc. XIX/XX
Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX 
Decoração espiralada e gravada com 
elementos vegetalistas 
Marca de contraste Javali (1887-1938)
18x27 cm
1308 g
A large late 19th, early 20th century 
Portuguese silver bowl
Spiral and engraved decoration depicting 
floral motifs 
Javali assay mark (1887-1938)
€800 - 1.200

198 

Terrina francesa do Séc. XIX
Em prata com decoração repuxada, cinzelada e gravada ao 
gosto barroco, pomo da tampa cinzelado em forma de flor 
Marca de contraste Cabeça de Minerva e de ourives Jean 
François Veyrat (c.1831-1840)
30x20 cm
1490 g

A 19th century French silver tureen 
Chased and engraved decoration in the barroque manner 
Tête de Minerve assay mark and Jean François Veyrat 
(c.1831-1840) maker’s mark
€1.200 - 1.800
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200 

Par de castiçais
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Decoração gomada, guilhochada e gravada 
Marca de ensaiador de Lisboa (c.1870-c.1879) 
(L-43) e de ourives não identificado 
(c.1870-c.1879) (L-493)
Alt.: 14 cm
406,8 g

A pair of 19th century Portuguese silver 
candlesticks
Flutted, guilloché and engraved decoration 
Lisboa assay mark (c.1870-c.1879) and maker’s 
mark (c.1870-c.1879)
€500 - 800

201 

Serviço de chá e café
Em prata portuguesa 
Composto por: cafeteira, bule, leiteira e açucareiro 
Decoração gomada e perlada, bicos e asas com decoração vegetalista cinzelada 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(Falta o pomo do bule)
Alt.: 22 cm (maior)
2180 g

A Portuguese silver coffee and tea set
Comprising: Coffee pot, tea pot, milk jug and sugar bowl 
Águia assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(Tea pot terminal missing)
€1.400 - 1.500

202 

Leiteira D. Maria
Em prata portuguesa do Séc. XVIII/XIX 
Modelo neoclássico com decoração lisa, frisos perlados, pomo da tampa 
em forma de urna e pega perlada 
Reservas laterais, uma com monograma e outra com florão 
Marca de ensaiador de Lisboa (c.1770-1804) e de ourives muito gasta 
(Pequenos restauros)
Alt.: 22 cm
502,6 g

A D.Maria (1777-1816) Portuguese silver milk jug
Neoclassic model 
Plain decoration with beaded friezes, urn-shaped terminal and beaded 
handle, engraved monogram and floral decoration 
Lisboa assay mark (c.1770-1804) and undistinct maker’s mark 
(Minor restoration)
€300 - 400
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203 

Tinteiro Leitão & Irmão
Em pau santo e prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração vazada jogando com o contraste da 
madeira e da prata 
Marca de contraste Javali (1887-1938), de ourives 
Leitão & Irmão, 1º Título, ourivesaria Leitão & Irmão e 
Letra-data
Dim.: 17x18x18 cm

A rosewood silver-mounted inkstand, by Leitão & Irmão
Late 19th, early 20th century 
Javali assay mark (1887-1938), Leitão & Irmão maker’s 
mark, 1ºTítulo, retail mark and date-letter
€300 - 400

204 

Caixa de hóstias
Em prata, decoração lisa com frisos incisos 
Sem marcas
Alt.: 11 cm
194,8 g

A silver host box
Unmarked
€400 - 600

205 

Jarro
Em prata portuguesa 

Marca de contraste Águia (1938-1984) e de 1ºTítulo

Alt.: 23 cm
977,4 g

A Portuguese silver jug
Aguia assay mark (1938-1984) and 1ºTítulo mark

€700 - 900

206 

Salva de três pés 
Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX 
Decoração repuxada, cinzelada e 
gravada com dedicatória 
Marca de contraste Javali (1886-1938)
Diam.: 24 cm
225 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver salver
On three feet 
Javali assay mark (1887-1938)
€100 - 150

207 

Salva de três pés
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração repuxada, cinzelada e 
gravada com monograma e data de 1896 
Marca de contraste Javali (1886-1938)
Diam.: 25 cm
320 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver salver
On three feet 
Engraved monogram and date of 1896 
Javali assay mark (1887-1938)
€200 - 300

208 

Salva do Séc. XIX/XX
Em prata portuguesa 
Decoração cinzelada ao gosto rocaille 
Marca de contraste Javali (1886-1938)
Diam.: 24 cm
270 g

A late 19th, early 20th century 
portuguse silver salver
Chiselled decoration in the 
rocaille manner 
Javali assay mark (1887-1938)
€200 - 300
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209 

Par de galos
Em prata portuguesa 
Contraste águia (1938-1985)
10,5x16 cm
677 g

A pair of silver sculptures
Representing roosters 
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark
€500 - 600

210 

Serviço de chá e café
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Composto por: cafeteira, bule, leiteira e açucareiro 
Decoração lisa com gomo e friso relevado com motivos vegetalistas, 
pomo em forma de urna estilizada e pés esféricos 
Marca de contraste Javali e de ourives da mesma época

Alt.: 27 cm (maior)
3166,8 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver coffee and tea set
Comprising: Coffee pot, tea pot, milk jug and sugar bowl 
Javali assay mark (1887-1938) and maker’s mark
€1.000 - 1.500
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211 

Paliteiro 
Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX 
Decoração floral com “parras” 
Contraste Javali (1887-1938) e de 
ourives da mesma época 
(Restauros antigos, defeitos)
Alt.: 18 cm
68 g

A portuguse silver 
toothpick holder
Late 19th, early 20th 
century 
Javali assay mark 
(1887-1938) and 
maker’s mark 
Antique restoration, 
defects
€40 - 60

212 

Jarrinha
Em prata portuguesa 
Decoração repuxada com flores 
Marca de contraste Águia
(1938-1984) e de ourives da 
mesma época
Alt.: 19,5 cm
203,4 g

A Portuguese silver small jar
Águia assay mark (1938-1984) 
and maker’s mark
€80 - 120

213 

Dois pares de lavabos
Em prata portuguesa, 
bordo perlado 
Marca de contraste Águia 
(1938-1984) e de ourives 
da mesma época
Diam.: 10 e 11 cm
408 g

Two pairs of Portuguese 
silver hand bowls
Águia assay mark (1938-
1984) and maker’s mark
€200 - 300

214 

Mostardeira, saleiro e caneleiro
Em prata inglesa com almas de vidro azul 
Marcas de Birmingham de 1924
72,6 g (prata)

An English silver condiment set, 
Birmingham 1924
Blue glass linings
€50 - 70

21551/29

Par de candelabros de três lumes
Em prata portuguesa do séc. XVIII 
Decoração rocaille espiralada e de saia espiralada 
Braços amovíveis do séc. XIX 
Bases com marca de ensaiador de Lisboa (c.1750-c.1770) (L-26 
ou variante), do ourives E/JS (c.1750-c.1770) (L-211) e duplamente 
remarcados com Cabeça de Velho 
Braços remarcados com cabeça de Velho em todas as peças 
(Pequenos restauros e defeitos)
Alt.: 33,5 cm
2830,6 g

A pair of D.José (1750-1777) Portuguese silver candlesticks
Spiral and chiselled rocaille decoration 
19th century detachable upper part with three lights 
Candlesticks with Lisboa assay mark (c.1750-c.1770), EJS (c.1750-c.1770) 
maker’s mark, twice remarked with Cabeça de Velho 
Upper part remarked with Cabeça de Velho 
(Minor restoration and defects)
€5.000 - 6.000
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216 

Salva de 3 pés
Em prata portuguesa, bordo vazado e cinzelado 
Contraste Javali (1887-1938)
Diam.: 37 cm
668 g

A Portuguese silver salver
On three feet 
Javali assay mark (1887-1938) and maker’s mark
€300 - 400

217 

Salva de três pés
Em prata portuguesa 
Contraste Águia (1938-1984)
Diam.: 35 cm
525 g

A Portuguese silver salver
On three feet 
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark
€180 - 220

218 

Salva de três pés
Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX 
Decoração repuxada, cinzelada e gravada 
Marca de contraste Javali (1886-1938)
Diam.: 31 cm
490 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver salver
On three feet 
Javali assay mark (1887-1938)
€250 - 350

219 

Salva Art Déco
Em prata portuguesa 
Marca de contraste Águia (1938-1985)
Diam.: 26,5 cm
451 g

An art deco Portuguese silver salver
Águia assay mark (1938-1985) and maker’s mark
€220 - 280

220 

Faqueiro
Em prata portuguesa 
Composto por: 22 talheres de servir parcialmente dourados, 
12 facas de resto, 12 garfos de resto, 12 colheres de sopa, 12 
facas de peixe, 12 garfos de peixe,  12 facas de sobremesa, 12 
garfos de sobremesa, 12 facas de fruta, 12 colheres de doce, 12 
colheres de entrada, 12 colheres de chá, 12 colheres de café e 
12 garfos de bolo 
Contraste Águia, de ourives da mesma época e TOPÁZIO
9511 g

An extensive Portuguese silver table service of flatware for twelve
Comprising: 22 servers partly gilt, soup spoons, table forks and 
knifes, fish forks and knifes, dessert forks, knifes and spoons, entrée 
spoons, tea and cofee spoons and cake forks 
Águia assay mark (1938-1984), maker’s mark and TOAPÁZIO mark

€4.800 - 5.000

221 

Bule romântico
Bule romântico em prata portuguesa 
do Séc. XIX 
Decoração cinzelada, pés de garra 
e bola, corpo com faixas com 
decoração vegetalista, bico em forma 
de cabeça de animal fantástico 
Marca de ensaiador de Lisboa 
(c.1822-c.1843) (L-39) e de ourives 
Domingos dos Reis (1807-c.1843)
21x32x16 cm
1045 g

A 19th century romantic Portuguese 
silver tea pot
Chiselled decoration, ball and claw feet 
Lisboa assay mark (c.1822-c.1843) 
and Domingos dos Reis maker’s mark 
(1807-c.1843)
€1.000 - 1.500

222 

Leiteira
Em prata portuguesa ao gosto romântico 
Decoração gomada com faixas com 
motivos vegetalistas, pés de garra 
Marca de contraste Águia, 1º Título e de 
retalho FERREIRA MARQUES
Alt.: 18 cm
841 g

A Portuguese silver milk jug
In the romantic manner 
Chiselled decoration, claw feet 
Águia assay mark (1938-1984), 1ºTítulo 
and FERREIRA MARQUES retail mark
€450 - 650

223 

Leiteira
Em prata portuguesa ao gosto romântico 
Decoração cinzelada, pés de garra e bola, 
corpo com faixas com decoração vegetalista 
Marca de contraste Águia, 1º Título e de 
retalho MERGULHÃO
Alt.: 19,5 cm
740 g

A Portuguese silver milk jug
In the romantic manner 
Chiselled decoration, ball and claw feet 
Águia assay mark (1938-1984), 1ºTítulo and 
MERGULHÃO retail mark
€400 - 600
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224 

Banda musical
Grupo escultórico composto por 5 figuras cinzeladas em prata portuguesa 
Marca de contraste Águia (1938-1984)
Alt.: 7 cm
352 g

A Portuguese silver group sculpture
Representing a musical band composed of five cast figures 
Águia assay mark (1938-1984) 
€250 - 350

225 

Escrivaninha
Base em madeira com aplicações  
Recipiente e pena em prata chinesa e portuguesa do 
séc. XX  
Marca de ourives Luen Ho 
9x17,5x14 cm

A Chinese wood and silver inkstand
Chinese and Portuguese silver mounts and pen 
20th century 
Luen Ho maker’s mark

€200 - 300

226 

Salva Leitão & Irmão
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração barroca repuxada e cinzelada com motivos 
vegetalistas, volutas e mascarões 
Marca de contraste Javali de Lisboa (1887-1938), de ourives 
Leitão e Irmão, 1º Título, de retalho Leitão & Irmão e Letra-data
Diam.: 40,5 cm
1198 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver salver, by Leitão 
& Irmão
Chased and chiselled decoration in the barroque manner 
Javali assay mark (1887-1938), Leitão & Irmão maker’s mark, 
1ºTítulo, retail mark and date-letter

€1.250 - 1.850

227 

Sete conchas
Em prata portuguesa 
Marca de contraste Águia (1938-1984) 
e de ourives da mesma época
728 g

A set of seven Portuguese silver shells
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark

€400 - 600
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228 

Salva
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração repuxada e cinzelada com motivos vegetalistas e figura alegórica ao centro 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1938) e de ourives da mesma época
Comp.: 34,5cm
456,6 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver salver
Chased and chiselled decoration with floral motifs and allegorical figure 
Javali assay mark (1887-1938) and maker’s mark
€300 - 400

229 

Açucareiro romântico
Açucareiro romântico em prata 
portuguesa do séc. XIX 
Decoração cinzelda, pés de garra 
e bola, corpo com faixas com 
decoração vegetalista e cartela 
com monograma 
Pomo da tampa em forma de fruto 
e folhas, asas em forma de animal 
fantástico com escamas 
Marca de ensaiador de Lisboa 
(c.1810-c.1822) (L-36) e do ourives 
Joaquim Ferreira Garcez do mesmo 
período (L-291)
19x21x12 cm
721 g

A 19th century romantic 
Portuguese silver sugar bowl
Chiselled decoration, ball 
and claw feet, engraved 
monogram 
Lisboa assay mark 
(c.1810-c.1822) and 
Joaquim F. Garcez of 
same date
€600 - 900

230 

Bule romântico
Bule romântico em prata portuguesa do Séc. XIX 
Decoração cinzelada, pés de garra e bola, corpo com faixas com decoração 
vegetalista e cartela com monograma 
Pomo da tampa em forma de fruto e folhas, bico em forma de cabeça de 
animal fantástico e pega em madeira entalhada com terminais em prata 
cinzelada com mascarões 
Marca de ensaiador de Lisboa (c.1810-c.1822) (L-36) e do ourives Joaquim 
Ferreira Garcez do mesmo período (L-291)
23x32x16 cm
1322g

A 19th century romantic Portuguese silver tea pot
Chiselled decoration, ball and claw feet, engraved monogram 
Lisboa assay mark (c.1810-c.1822) and Joaquim F. Garcez of same date
€1.200 - 1.800

231 

Serviço de chá e café, José Rosas & Co.
Em prata portuguesa 
Composto por: Cafeteira, bule, leiteira e açucareiro 
Contraste Águia e marca de José Rosas & Co
Alt.: 16 cm (Cafeteira)
1282,4 g

A Portuguese silver coffee and tea set, by José Rosas & Co.
Comprising: Coffee pot, tea pot, milk jug and sugar bowl 
Águia assay mark (1938-1984) and José Rosas & Co. mark
€620 - 820
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232 

Par de castiçais Séc. XIX
Em prata portuguesa do Séc. XIX 
Decoração cinzelada e gomada com flores, motivos vegetalistas e pés de garra 
Marca de ensaiador de Faro do Séc. XIX (F-2) e de ourives JJM desconhecido
Alt.: 23 cm
864 g

A pair of 19th century Portuguese silver candlesticks
Chiselled decoration with flowers, claw feet 
Faro assay mark and JJM maker’s mark
€800 - 1.200

233 

Travessa oval
Em prata portuguesa 
Decoração lisa com bordo recortado 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e 
de ourives da mesma época
Comp.: 47 cm
1446,6 g

A Portuguese silver oval dish
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark
€650 - 800

234 

Travessa oval
Em prata portuguesa, bordo com 
continhas 
Marca de contraste Águia (pós 1985), 1º 
Título e de ourives da mesma época
1869 g

A Portuguese silver oval dish
Águia assay mark (after 1985), 1ºTítulo 
and maker’s mark
€1.100 - 1.600

235 

Prato de servir
Em prata portuguesa, bordo recortado 
Marca de contraste Águia 916 e de 
ourives da mesma época 
(Sinais de uso)  
Diam.: 36 cm
1190 g

A Portuguese silver dish
Águia assay mark and maker’s mark 
(wear signs)
€600 - 800
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236 

Faqueiro “meia-cana”
Em prata portuguesa do Séc. XIX e XX  
Composto por 16 colheres de sopa, 19 facas de resto, 12 garfos de resto, 12 facas 
de peixe, 12 garfos de peixe, 11 facas de sobremesa   1 de modelo diferente em 
casquinha e 12 garfos de sobremesa 
Contrastes diversos, diferenças na decoração 
(Sinais de uso, faltas e defeitos)
5501,8 g

A Portuguese silver table service of flatware
Comprising: 16 soup spoons, 19 table knifes, 12 table forks, 12 fish knifes, 12 fish forks, 
11 dessert knifes plus one of silver plated of different model and 12 dessert forks 
Slight differences on the decoration, different assay and maker’s marks 
(Signs of wear, losses and defects)

€2.500 - 3.000

237 

Serviço de chá e café
Em prata portuguesa 
Modelo D. Maria composto por: cafeteira, bule, leiteira e 
açucareiro, pegas em madeira 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da 
mesma época
Alt.: 25,5 cm (cafeteira)
2892,4 g

A Portuguese silver coffee and tea set in the D.Maria 
(1777-1816) manner
Comprising: Coffee pot, tea pot, milk jug and sugar bowl 
Aguia assay mark (1938-1984) and maker’s mark

€1.800 - 2.200

238 

Paliteiro 
Em prata portuguesa 
Decoração repuxada com motivos 
vegetalistas 
Marca de contraste Águia (1938-1984)
Comp.: 8,5 cm
30 g

A Portuguese silver toothpick holder
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark

€120 - 180

239 

Tesoura de morrões
Em prata portuguesa do Séc. XIX 
Marca de ensaiador do Porto (1853-1861) 
e de ourives da mesma época
Comp.: 11 cm
32,4 g

A 19th century Portuguese silver snuffer
Porto assay mark (1853-1861) and 
maker’s mark

€120 - 180

240 

Faca 
Com cabo em prata portuguesa com 
decoração vegetalista 
Marca de contraste Javali (1887-1938)
88 g

A Portuguese silver knife
Silver handle  
Javali assay mark (1887-1938)

€50 - 80
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241 

Armação de tinteiro
Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX 
Decoração repuxada e cinzelada 
com elementos vegetalistas, plametas 
e reservas encimadas por laço 
Inscrição numa reserva 
Marca de contraste Javali (1887-
1938) e de ourives da mesma época 
(Faltas e defeitos)
16x16 cm
251,6 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver inkstand mount
Monogram and date engraved 
Javali assay mark (1887-1938) 
and maker’s mark 
(losses and defects)
€100 - 150

242 

Salva
Em prata portuguesa, aba vazada 
Marca de contraste Águia (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 
(Sinais de uso)
Diam.: 26 cm
204 g

A Portuguese silver salver
Águia assay mark (1938-1984) 
and maker’s mark 
(Wear signs)
€100 - 150

243 

Taça 
Em prata portuguesa 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da mesma época
Diam.: 20,5 cm
228,2 g

A Portuguese silver bowl
Águia assay mark (1938-1984) and maker’s mark

€100 - 150

244 

Salva de gradinha com três pés
Em prata portuguesa 
Marca de contraste Águia (1938-1984) 
e de ourives da mesma ápoca
Diam.: 21 cm
372,8 g

A Portuguese silver gallery salver
On three feet 
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark

€180 - 220

245 

Conjunto de colheres de chá, café e açúcar
Em prata portuguesa 
Composto por 6 colheres de chá modelo “caninhas”, 6 colheres de café lisas 
e duas colheres de açúcar diferentes, mais uma colher de chá diferente 
Contrastes vários
174,4 g

A set of Portuguese silver coffee, tea and sugar spoons
Comprising: 6 tea spoons with flutted decoration, 6 coffee spoons with plain 
decoration, 2 sugar spoons of different models 
Together with a tea spoon of different model 
Portuguese marks

€200 - 300

246 

Salva
em prata portuguesa 
Contraste Águia (1938-1984)
Diam.: 29,5 cm
339,4 g

A Portuguese silver salver
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark
€150 - 180

247 

Salva de gradinha com três pés
Em prata portuguesa 
Contraste Águia (1938-1984)
Diam.: 23 cm
513,2 g

A Portuguese silver gallery salver
On three feet 
Águia assay mark (1938-1984) and maker’ 
mark
€250 - 300

248 

Cesto vazado
Em prata portuguesa, assente 
sobre três pés 
Contraste Águia (1938-1984)
Comp.: 29 cm
432 g

A Portuguese silver basket
Pierced decoration 
Águia assay mark (1938-1984) 
and maker’s mark

€200 - 250
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249 

Galheteiro
Com armação em prata portuguesa 
do Séc. XIX/XX 
Decoração guilhochada e 4 galhetas 
em vidro soprado e facetado
Alt.: 28 cm
306,8 g (prata)

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver cruet stand
Guilloché decoration to the cruet 
stand holding 4 cut glass cruets 
Javali assay mark (1887-1938)
€450 - 650

251 

Bule Séc. XIX/XX
Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX 
Decoração gomada e cinzelada com concheados, 
motivos vegetalistas e cartelas 
Marca de contraste Javali (1886-1938) e de ourives da 
mesma época
21x31x15 cm
1170 g

A late 19th, early 20th cetury Portuguese silver tea pot
Chiselled decoration with shell and floral motifs 
Javali assay mark (1887-1938) and maker’s mark
€800 - 1.200

252 

Bule Séc. XIX/XX
Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX 

Corpo com decoração espiralada e elementos 
vegetalistas e concheados 

Marca de contraste Javali (1886-1938) e de ourives da 
mesma época

Alt.: 26 cm
903 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver tea pot
Spiral and chased decoration with floral and shell motifs 

Javali assay mark (1887-1938) and maker’s mark
€500 - 800

253 

Lavanda
Em prata portuguesa do séc. XVIII 
Decoração gomada, relevada e 
cinzelada com concheados e flores 
Marca de ensaiador de Lisboa 
(c.1750-c.1770) (L-26 ou variante) e 
de ourives atribuível a Luís José Eloy 
da Silva (c.1750-c.1810) (L-394)
Comp.: 47,5 cm
1218 g

A D.José (1750-1777) Portuguese 
silver basin
Flutted and chiselled decoration 
with floral and shell motifs 
Lisboa assay mark (c.1750-c.1770) 
and Luís José Eloy da Silva 
(c.1750-c.1810) maker’s mark
€2.200 - 2.800

250 

Prato coberto
Em prata portuguesa 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da mesma época 
Verso do bordo com inscrição datada de 1948
1875,6 g

A Portuguese silver entrée dish
Águia assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
Back inscribed and date of 1948
€800 - 1.200
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254 

Par de solitários 
Em vidro antigo fosco 
Decorado com grinaldas a verde 
Com aplicações em metal 
dourado 
(Pequenos defeitos nos bocais)
Alt.: 21,5 cm

A pair of solitaires
Frosted glass with green 
decoration and gilt metal mounts 
(Minor defects) 
€100 - 150

255 

Par de jarros
Em porcelana da Vista Alegre 
Com vidrado verde 
Marcas nº 31 (1924-1947) 
Com bases em prata portuguesa 
Leitão e Irmão
Alt.: 16 cm

A Vista Alegre porcelain silver-mounted pair of jugs
Green decoration, mark nr. 31 (1924-1947) 
Leitão & Irmão

€200 - 300

256 

Leiteira e açucareiro
Em casquinha do Séc. XIX 
Decoração com motivos vegetalistas e brasão encimado por coronel de nobreza 
(Brito Rio)  
(Sinais de uso e defeitos)
Comp.: 18 cm

A set of 19th century silver plated milk jug and sugar bowl
Floral decoration and Portuguese coat of arms (Brito Rio) 
Wear signs and defects
€80 - 120

257 

Serviço de chá e café
Em casquinha 
Composto por: cafeteira, bule, leiteira, açucareiro e taça de pingos 
Decoração vegetalista relevada 
(Pequenos defeitos e faltas)

Alt.: 26 cm (maior)

A silver plated coffee and tea set
Comprising: Coffee pot, tea pot, milk jug, sugar 
bowl and waist bowl 
(Minor losses and defects)
€100 - 150
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258 

Garrafa D. Maria
Em vidro 
Decorada a dourado com grinaldas
Alt.: 27 cm

A D.Maria (1777-1816) glass bottle
Gilt decoration depicting garlands
€60 - 80

259 

Moldura romântica
Em madeira entalhada e dourada a ouro fino

36x26 cm

A carved and gilt romantic wood frame
€250 - 300

260 

Cachimbo “Senhora com menino”
Em espuma-do-mar 
Com caixa original 
Trabalho europeu do Séc. XIX 
(Várias falhas e defeitos na boquilha)

A meerschaum pipe
Carved as a Lady with child 
Original fitted case 
Europe, 19th century 
Several losses and defects to the stem
€40 - 60

261 

Par de tocheiros 
Em metal amarelo torneado
Alt.: 43 cm

A pair of metal torcheres
€120 - 150
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262 

Par de candelabros estilo Luís XV
Franceses, do Séc.XIX 
Com três lumes, decorados com “Putti” 
Em bronze dourado 
(Defeitos; braços e bobeches posteriores)
Alt.: 57 cm

A pair of gilt bronze three-light candelabra
In the Louis XV manner 
Gilt bronze decorated with putti 
(Defects; later candlearms and bobèches)

€1.700 - 2.500

263 

Par de urnas 
Estilo neoclássico  
Em mármore rosa, com aplicações em bronze 
Franceses, do Séc. XIX
Alt.: 54 cm

A pair of 19th century ormolu-mounted red 
marble urns
In the neoclassic manner 
France, 19th century

€2.500 - 3.000
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264 

Par de apliques estilo Luís XV de um lume
Em bronze cinzelado 
Franceses do Séc. XIX
Alt.: 38 cm

A pair of Louis XV style ormolu wall light
Chiselled decoration 
France, 19th century

€1.500 - 1.800

265 

Par de apliques estilo Luís XV de um lume
Em bronze cinzelado 
Franceses do Séc. XIX
Alt.: 38 cm

A pair of Louis XV style ormolu wall light
Chiselled decoration 
France, 19th century

€1.500 - 1.800
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266 

Canapé, par de Fauteuils e quatro cadeiras Luís XVI
Em madeira entalhada, com restos de douramento 
Fauteuils e cadeiras estofadas a seda adamascada  
Francês, Séc. XVIII 
(Faltas e defeitos)
98x208x58 cm

A set of Louis XVI room furniture
Comprising: a settee, pair of fauteilles and four chairs 
Carved and gilt wood 
upholstered seats and backs 
(Losses and defects)

€3.500 - 4.500

267 

Secretária de senhora 
Estilo Luís XV 
Com trabalho de marchetaria de pau-santo, 
pau-cetim e outras madeiras  
Interiores com gavetas e escaninhos 
Francesa, do Séc. XIX
85x69x42 cm

A louis XV style lady’s desk
Rosewood, satinwood and other woods 
marquetry decoration 
Interior with drawers and pigeon holes

€350 - 450
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268 

Par de credências Luís XVI
Em madeira entalhada e dourada 
Tampos em pedra mármore
Francesas, Séc XVIII 
(Uma de época posterior; defeitos e faltas)
88x103x51 cm

A pair of Louis XVI pier tables
Carved and gilt wood 
Marble tops 
(One of later date, defects and losses)

€3.500 - 4.500
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269 

Estrada (Séc. XX)
Par de naturezas mortas com flores e instrumentos musicais 
Óleos sobre tela 
Assinados e datados 92
69x51 cm

Pair of still lifes 
Oil on canvas 
Signed and dated of 92

€1.500 - 2.000

270 

Alfredo Keil (1851 - 1907)
Paisagem com figuras  

Óleo sobre tela  
Assinado e datado 81

111x81 cm

Proveniência: Colecção Conde de Sabrosa

Landscape with figures 
Oil on canvas 

Signed and dated of 1881

€65.000 - 80.000
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271 

Cómoda Luís XV
Em madeira revestida a verniz martin 
Decorada com meninos e grinaldas 
Com duas gavetas e ferragens em bronze 
Estampilhada “DElormE”  
Adrien Faizelot DElormE (mestre 1732) 
Tampo em pedra mármore 
Francesa, Séc. XVIII 
(Tampo com defeitos) 
84x135x46 cm

A Louis XV 18th century bronze-mounted vernis-martin commode
Decoration depicting putti and garlands 
Marble top above two drawers, bronze mounts  
Stamped “DeLorMe” for Adrien Faizelot Delorme (maitre 1732) 
(Defects to the top)

€40.000 - 50.000
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275 

Mesa estilo Neogótica
De tampo oval e pé central em mogno 
com filete em espinheiro
76x89x55 cm

A neo-gothic table
Oval top with central foot

€200 - 300

276 

Cómoda Império
Folheada a mogno, com aplicações em 
metal dourado 
Com quatro gavetões e tampo em granito 
negro

An empire commode
Mahogany veneered with gilt metal mounts 
Four long drawers and black granite top

€1.200 - 2.000

272 

Cadeira Luís XVI
Com assento e costas forradas 

a te

273 

Cadeira Luís XVI
Com assento e costas forradas 

a tecido adamascado

A Louis XVI chair
Damask upholstery

€150 - 200

274 

Par de colunas Arte Nova
Em madeira entalhada 
(Defeitos)
102x30x30 cm

A pair of Art Nouveau columnum
Carved wood 
(defects)

€100 - 150
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277 

Mesa de sala de jantar 
Estilo inglês, Victoriana 
Em mogno
Com duas tábuas 
76x176x115 cm (fechada) 
76x286x115 cm (aberta)

A Victorian dining table
Mahogany

€800 - 1.200

278 

Relógio de caixa alta
Caixa em mogno e raiz de nogueira 

Com carrapetas, capitéis e aplicações em latão 
Mecanismo de três movimentos, mostrador em latão 

dourado e prateado 
Assinado John Monkhouse - London 

(mecanismo a necessitar de revisão)
260x47x24 cm

A long case clock, by John Monkhouse, London
Mahogany and burr-walnut case with brass mounts 

Three movement mechanism, gilt and silvered brass dial 
Signed John Monkhouse - London 

(maintenance required to the mechanism)

€1.200 - 1.800
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279 

Conjunto de seis cadeiras de espaldar alto
Em castanho 
Com costas e assentos em couro lavrado e pregarias em metal dourado 
Pernas e travessas torneadas
Portuguesas, Séc. XIX 
(Faltas e defeitos)

A 19th century set of six chairs
Chestnut with engraved leather seats and backs and brass nails 
Turned legs and stretchers 
(Losses and defects)

€1.000 - 1.200

280 

Atril do Séc. XVIII/XIX
Em pau-santo 
Decorado com torcidos e tremidos e 
aplicações em metal
Alt.: 134 cm

A late 18th, early 19th century brass 
mounted rosewood music stand
Spiral and ripple molded decorated 
rosewood and pierced brass mounts

€2.500 - 3.000
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281 

Mesa de pé de galo Napoleão III
Em madeira lacada a negro 
Tampo redondo basculante decorado com 
aplicações em madrepérola representando flores
55x73 cm

A mother of pearl and black lacquer table
Tilt top, decoration depicing floral motifs

€350 - 500

282 

Par de bases para potes
Em tamarindo 
Com decoração entalhada e tampo em 
pedra mármore 
Período Minguo (1912-1949)
60x40x40 cm

A pair of tamarind bases
Carved decoration with marble top 
Minguo period (1912-1949)

€600 - 900

283 

Mesa de jogo romântica
Em pau-santo 
Tampo interior forrado a feltro bordeaux
73x84x44 cm

A romantic rosewood card table
Carved rosewood with velvet lined interior, 
19th century

€250 - 350
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284 

Mesa redonda
De coluna central espiralada em 
pau-santo terminando em três pés
78x44 cm

A table
With carved rosewood central foot

€100 - 150

285 

Mesa bufete
Em castanho  
Com tampo ligeiramente saliente e cintura com duas 
gavetas simulando oito, decoradas com almofadas salientes 
Pernas e travessas torneadas e ferragens em metal amarelo 
Português, Séc. XVIII 
(Faltas e defeitos)
92x151x99 cm

A chestnut Portuguese table
Barroque decoration with spiral and ripple molded frizes 
Two drawers simulating eight above the top, turned legs 
and stretchers  
Brass mounts 
(Losses and defects)

€2.200 - 3.500

286 

Cadeira de espaldar alto D. João V
Em nogueira com entalhamentos  
Assento e costas em couro lavrado  
Com pregaria 
(Pequenas faltas e defeitos)
133x54 cm

A D.João V (1706-1750) carved 
walnut chair
Tall back, carved decoration 
Engraved leather seat and back 
with brass nails 
(minor losses and defects)

€400 - 600
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287 

Cómoda D. Maria 
Em vinhático 
Com três gavetões
87x123x61 cm

A D. Maria (1777-1816) 
brazilian mahogany 
commode
Three long drawers

€600 - 800

288 

Mesa de faqueiro estilo D. José
Em madeira de casquinha com duas 
gavetas
87x105x49 cm

A D.José (1750-1777) style side table
Carved scots pine with two drawers

€500 - 800

289 

Oratório estilo Neo-Gótico
Em mogno 

Com duas portas de vidro
123x63x41 cm

A neo-gothic oratory 
Carved mahogany with two glazed doors

€300 - 400

290 

Mesa Holandesa do Séc.XIX
Ao gosto renascença 
Em carvalho e ébano 
Com duas gavetas e tampo extensível
84x123x74 cm

A 19th century Dutch table in the 
renaissance manner
Oak and ebony 
With two drawers and extensible top

€600 - 900



182 183

291 

Mesa de encostar
Em castanho com uma gaveta 
Portuguesa,  Séc. XVII
74x103x66 cm

A 17th century chestnut side table
One drawer 
Portugal, 17th century

€1.500 - 2.000

292 

Arca
Em castanho 
Com painéis entalhados 
Portuguesa, Séc. XVII 
(Falta fecharia)
62x116x44

A 17th century chestnut chest
Carved chestnut 
Portugal, 17th century 
(Lock missing)

€700 - 900

293 

Mesa bufete
Em pau-santo 
Com uma gaveta, pernas e travessas 
torneadas 
Portuguesa, Séc. XIX
44x53x47 cm

A 19th century Portuguese rosewood table
Barroque decoration 
One drawer and turned legs and stretchers

€1.500 - 1.800

294 

Mesa pé de galo estilo D. Maria
Em mogno  
De tampo redondo basculante 
Portuguesa, Séc. XIX
74x77 cm
A mahogany table in the D.Maria 
(1777-1816) style
Tilt top 
Portugal, 19th century

€250 - 350
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295 

Espelho estilo D. José
Em madeira entalhada com dourados
20x83 cm

A D.José (1750-1777) style wall mirror
Carved and gilt wood

€500 - 800

296 

Mesa de pé de galo estilo inglês
Em mogno 
De tampo recortado basculante e coluna 
central
80x70 cm

A mahogany table
In the English manner 
Scalloped tilt top

€400 - 600

297 

Mesa de sala de jantar estilo inglês
Em mogno 
Marca de fabricante Stongbow Furniture 
(Com uma tábua; pequenos defeitos)
76x154x89 cm (fechada) 
76x190x89 cm (aberta)

A mahogany dinning table
In the English manner 
Stongbow Furniture maker’s mark 
One extension board and minor defects

€350 - 450

298 

Contador
Em pau-santo com entalhamentos 
Doze gavetas simulando dezasseis 
Trempe com saial vazado, pernas e travejamentos torneados 
Ferragens em metal amarelo
Português, Séc. XVII/XVIII
131x100x42 cm

A late 17th, early 18th century rosewood cabinet
Carved rosewood, twelve drawers simulating sixteen 
Pierced and carved base, turned legs and stretchers 
Brass mounts

€5.000 - 7.000
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299 

Faldistório
Em pau-santo com duas aplicações em marfim 
Português, Séc. XVIII

An unusual 18th century rosewood faldstool
Rosewood with ivory inlaid decoration 
Portugal, 18th century

€3.000 - 5.000

300 

Papeleira D. José/ D. Maria
Em Gonçalo Alves, com entalhamentos 
Interior com gavetas e escaninhos 
Com quatro gavetões e ferragens em 
bronze  dourado
Português, Séc.XVIII
109x118x70 cm

Proveniência: Condes de Porto Côvo

A D.José (1750-1777)/D.Maria (1777-1816) 
ormolu-mounted zebrawood bureau
Carved zebrawood with ormolu mounts 
Interior with drawers and pigeon holes 
Four long drawers 
Portugal, 18th century

€6.000 - 8.000
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301 

Conjunto de onze cadeiras D. José
Em pau-santo com entalhamentos 
Espaldar ondulado, tabela central cheia, 
cachaço recortado, entalhado e vazado 
Pernas curvas terminando em pés em forma 
de folhas de acanto 
Travessas onduladas com recortes 
Assentos em couro lavrado 
(Uma cadeira com defeitos nas costas, 
outra com uma travessa em falta e três com 
defeitos nos assentos)
Portuguesas, Séc. XVIII
108x54x45 cm

A set of eleven D.José (1750-1777) 
rosewood chairs
Carved rosewood 
Serpentine tall backs, scalloped and pierced 
rails with floral decoration and scrolls 
Cabriole legs ending on carved feet in the 
form of acannthus leaves 
Serpentine stretchers 
Original engraved leather seats 
(One chair with defect to the back, one with 
missing stretcher and three with defects to 
the seats)

€60.000 - 80.000
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302 

Lustre de oito lumes
Em vidro e cristal
Diam.: 74 cm 
Alt.: 100 cm

An eight light chandelier
Cut glass and lead glass

€600 - 900

303 

Par de candelabros de três lumes
Com fustes e bobeches em cristal  relevado “ponta de diamante” 
Braços em cristal de acabamento fosco e pingentes
Alt.: 48 cm

A pair of crystal candelabra
€1.000 - 1.500
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304 

Panóplia rapiére do Séc.XIX
Em ferro forjado 
Com cinco espadas
67x44 cm

A 19th century rapier panoply
Cast iron with five swords

€2.500 - 2.800

305 

Par de jarras Império francesas
Em porcelana policromada com dourados 
Decoradas com cenas históricas 
(uma com base e bocal partidos e 
colados; faltas)
Alt.:39,5 cm

A pair of Empire porcelain jars
Painted and gilt decoration depicting 
historical scenes 
(One with broken rim and base, losses)

€1.000 - 1.500
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306 

Nossa Senhora da Conceição
Assente sobre nuvem,  querubins e crescente lunar
Escultura em madeira policromada 
Coroa em prata 
Portuguesa, Séc. XVIII 
(Pequenos defeitos)
Alt.: 61 cm (sem coroa)

An 18th century sculpture of Our Lady of the 
Immaculate Conception
Carved and polychrome wood, silver crown 
Portugal, 18th century 
(Minor defects)
€4.500 - 6.500
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307 

Taça com pé
Em esmalte Limoges 
Com representação de efigie de monarca 
Francesa, Séc. XVIII/XIX 
(Defeitos)
Alt.: 7 cm

A late 18th, early 19th century Limoges 
enamel tazza
Depicting bust of a King 
France, late 18th, early 19th century

€500 - 600

308 

Fonte com bacia 
Em faiança portuguesa  
Fabrica da Bandeira - Gaia 
Decorada a azul com motivos florais 
e mascarão 
Torneira em metal 
Marcas na base da bacia 
(Restauros)
Alt.: 56 cm (Fonte)  
Larg.: 36 cm (Bacia)

A Portuguese faience wall fountain 
and basin
Bandeira-Gaia factory 
Blue and white decoration with mask 
Metal tap 
Marked at the base 
(Restoration)

€2.000 - 2.500
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309 

Armário baixo estilo inglês
Em mogno  
De linhas direitas, com duas portas, duas gavetas e estirador
100x85x56 cm

A mahogany cabinet
In the English manner with two doors, two drawers and board

€1.200 - 1.600

310 

Par de cadeiras de braços
de espaldar alto
Em nogueira com entalhamentos 
Assentos e costas em palhinha
Portuguesas, Séc. XVIII
130x62 cm

A pair of 18th century armchairs
Carved walnut 
Canned seats and tall backs

€1.200 - 1.500

311 

Par de Cadeiras
Em madeira entalhada e dourada 
Decoradas com elementos 
vegetalistas e mascarões 
Italianas, Séc.XIX 
(Ambas com desgaste no 
douramento e sem estofo)

A pair of 19th century gilt chairs
Carved and gilt wood with floral 
motifs and masks 
Italy, 19th century 
(Wear to the gilding and upholstery 
missing)

€600 - 800
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312 

Relógio de mesa Jorge III
Caixa folheada a mogno com aplicações em metal amarelo 
Mostrador pintado com horas, quartos e calendário 
Marca de fabricante Underwood London 
Mecanismo com carrilhão de oito campainhas 
(Sem chaves; a necessitar de revisão)
67x33x20 cm

A George III table clock
Mahogany veneered and brass mounts 
Painted dial with hours and calendar 
Carillon of eight bells 
(Maintenance required)

€2.500 - 3.000

313 

Espelho de parede D. José
Em madeira entalhada e dourada 
Português, Séc. XVIII 
(pequenos defeitos)
139x77 cm

A D. José (1750-1777) wall mirror
Carved and gilt wood 
(Minor defects)

€2.500 - 3.000
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314 

Covilhete 
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias  
Decoração da família rosa 
com flores 
Período Qianlong (1735-1795) 
(cabelos)
Diam.: 20,5 cm

A Qianlong dish
Chinese export porcelain 
Famille rose and floral 
decoration 
Qianlong Period (1735-1795) 
Hairlines

€100 - 150

315 

Prato recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorado a dourado com esmaltes da 
família rosa representando flores 
Período Qianlong (1735 - 1795) 
(cabelos)
Diam.: 22 cm

A Qianlong scalloped plate
Chinese export porcelain 
Famille rose and gilt decoration 
Qianlong Period (1735-1795) 
Hairlines

€80 - 120

323 

Travessa oval
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada “Folha de tabaco” com fénix 
Período Qianlong (1736-1795)
26x34 cm

A Qianlong “Tobacco Leaf Service” dish
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration “Tobacco Leaf with Phoenix” 
Qianlong (1736-1795)
€5.000 - 8.000

314
315

316
317

319

318

320

316 

Prato
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decorado com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 

Diam.: 23 cm

A Qianlong plate

Chinese export porcelain 
Floral decoration 
Qianlong period (1736-1795)

€40 - 60

317 

Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da 
família rosa 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration 
Qianlong period (1736-1795) 
(Minor chips)

€50 - 70

318 

Prato fundo
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorado com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm

A Qianlong soup plate
Chinese export porcelain 
Floral decoration 
Qianlong period (1736-1795)

€50 - 60

319 

Potiche e tampa
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoradas com flores 
Período Qianlong (1736-1795)  
(Defeitos e cabelos)
Alt.: 15 cm

A Qianlong miniature baluster vase with cover
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(Defects and hairlines)

€50 - 80

320 

Cesto rendilhado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decorado com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(Pegas restauradas)

Comp.: 18 cm

A Qianlong pierced basket

Chinese export pocelain  
Famille rose decoration with flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(Restoration to the handles)

€100 - 150

321 

Par Pratos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorados com esmaltes da família rosa 
representando flores 
Período Qianlong (1736 - 1795)

Diam.: 23 cm

A pair of Qianlong plates
Chinese export porcelain, famille rose 
decoration with flowers 
Qianlong Period (1735-1795)

€300 - 400

322 

Par Pratos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorados com esmaltes da família rosa 
representando flores 
Período Qianlong (1736 - 1795)

Diam.: 23 cm

A pair of Qianlong plates
Chinese export porcelain, famille rose 
decoration with flowers 
Qianlong Period (1735-1795)

€300 - 400
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324 

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.: 22 cm

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

€200 - 300

325 

Garrafa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração Imari, com pagodes e 
paisagem fluvial 
Período Qianlong (1736-1795) 
Alt.: 21 cm

A Qianlong bottle
Chinese export porcelain 
Imari decoration with pagoda and 
riverscape 
Qianlong Period (1736-1795)

€280 - 320

326 

Cafeteira com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração “chocolate” com reservas 
policromadas com flores 
Período Qianlong (1736 - 1795) 
(Pega colada, tampa defeituosa)
Alt.: 23 cm

A Qianlong coffee pot
Chinese export porcelain 
Chocolate decoration with polychrome reserves 
Qianlong period (1736-1795) 
(Glued handle, defects to the cover)

€200 - 300

327 

Grande prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorado a azul com esmaltes da família rosa e dourado  
Período Qianlong (1735 - 1795) 
(Restauro)
Diam.: 41 cm

A large Qianlong dish
Chinese export porcelain 
Blue, famille rose and gilt decoration 
Qianlong Period (1735-1795) 
Restored

€200 - 300

329 

Travessa recortada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da família rosa 
representando flores, pássaros e borboletas 
Período Qianlong (1735-1795)
27,5x37 cm

A Qianlong scalloped dish
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration depicting flowers, 
birds and butterflies 
Qianlong Period (1736-1795)

€400 - 600

330 

Par de travessas recortadas
Em porcelana da China 
Companhia das Índias
Decoradas com esmaltes de família rosa 
representando flores e pássaros
Período Qianlong (1735-1795)
(Esmaltes com desgaste)
20x27,5 cm

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

€400 - 600

328 

Grande prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorado a azul com esmaltes da família rosa e dourado 
Período Qianlong (1735-1795) 
(Restauro)
Diam.: 34 cm

A Qianlong dish
Chinese export porcelain 
Blue and famille rose decoration 
Qianlong Period (1735-1795) 
Restored

€200 - 300
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331 

Par de pratos grandes recortados
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorados com esmaltes da família rosa 
Armas Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1775 
1º Serviço (cravos) 
Diam.: 34,5 cm

Bibliografia: Nuno de Castro “A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império”, p.137.

A pair of Qianlong armorial scalloped dishes
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration with coat of arms of Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
1st service (carnations) 
Qing Dinasty, Qianlong Period, ca. 1775

€8.000 - 10.000
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332 

Par de saleiros 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorados com esmaltes da família rosa  
Armas de Joaquim Inácio de Cruz Sobral 
1º Serviço (cravos) 
Dinastia Qing, Período Qianlong (1736-1795) 
(Pequenos defeitos)
Diam.: 8 cm 
Alt.: 4 cm

A pair of armorial Qianlong salt cellars
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration with coat of arms of 
Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
1st service (carnations) 
Qing Dinasty, Qianlopng Period (1736-1795) 
Minor defects

€3.000 - 4.000

333 

Travessinha oval
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorada com esmaltes da família rosa 
Armas de Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
Dinastia Qing, Reinado Qianlong c. 1775 
1º Serviço (cravos)
15,5x18,5 cm

Bibliografia: Nuno de Castro “A Porcelana 
Chinesa e os Brasões do Império”, p. 137.

A Qianlong armorial dish
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration with coat of arms of 
Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
1st service (carnations) 
Qing Dinasty, Qianlong Period, ca. 1775

€1.200 - 1.800

334 

Travessinha oval
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorada com esmaltes da família rosa 
Armas de Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
Dinastia Qing, Reinado Qianlong c. 1775 
1º Serviço (cravos)
15,5x18,5 cm

Bibliografia: Nuno de Castro “A Porcelana 
Chinesa e os Brasões do Império”, p. 137.

A Qianlong armorial dish
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration with coat of arms of 
Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
1st service (carnations) 
Qing Dinasty, Qianlong Period, ca. 1775

€1.200 - 1.800

335 

Refrescador de garrafas 
De bordo recortado e pegas em relevo 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorado com esmaltes da família rosa 
Armas de Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
Dinastia Qing, período Qianlong c.1775 
1º Serviço (cravos) 
(cabelo)
15x17,5 cm

Bibliografia: Nuno de Castro “A Porcelana 
Chinesa e os Brasões do Império”, p.137.

A Qianlong armorial wine cooler
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration with coat of arms of 
Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
1st service (carnations) 
Qing Dinasty, Qianlopng Period, ca. 1775 
(Hairline)

€7.500 - 9.000
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336 

Covilhete grande recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorado com esmaltes da família rosa 
Armas de Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
Dinastia Qing, Reinado Qianlong c.1775 
1º Serviço (cravos) 
(Restaurado)

Diam.: 30 cm

Bibliografia: Nuno de Castro “A Porcelana 
Chinesa e os Brasões do Império”, p.137.

A large armorial Qianlong scalloped dish
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration with coat of arms of 
Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
1st service (carnations) 
Qing Dinasty, Qianlong Period, ca. 1775 
(Restored)

€350 - 400

337 

Três chávenas
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Dinastia Qing, reinado Qianlong c. 1775 
Decorado com esmaltes da família rosa 
Armas de Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
3º Serviço (Silvados) 
(Pequenas esbeiçadelas)

Alt.: 6,5 cm

Bibliografia: Nuno de Castro “A Porcelana 
Chinesa e os Brasões do Império”, p.137.

Three Qianlong armorial cups
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration with coat of arms of 
Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
3rd service 
Qing Dinasty, Qianlong Period, ca. 1775 
(Minor chips)

€900 - 1.200

338 

Três chávenas
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Dinastia Qing, reinado Qianlong c. 1775 
Decorado com esmaltes da família rosa 
Armas de Joaquin Inácio da Cruz Sobral 
3º Serviço (Silvados) 
(Cabelos)
Alt.: 6,5 cm

Three Qianlong armorial cups
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration with coat of 
arms of Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
3rd service 
Qing Dinasty, Qianlong Period, ca. 1775 
(Hairlines)

€750 - 1.200

339 

Três chávenas
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Dinastia Qing, reinado Qianlong c. 1775 
Decorado com esmaltes da família rosa 
Armas de Joaquin Inácio da Cruz Sobral 
3º Serviço (Silvados) 
(Cabelos, uma partida e colada)
Alt.: 6,5 cm

Three Qianlong armorial cups
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration with coat of 
arms of Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
3rd service 
Qing Dinasty, Qianlong Period, ca. 1775 
(Hairlines, one broken)

€750 - 1.200

340 

Prato recortado
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração policromada com figura 
oriental num jardim 
Aba decorada a azul e dourado 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 34 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting oriental 
figure and garden 
Qianlong period (1736-1795)

€2.000 - 2.500

339A
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341 

Travessa funda recortada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias, decoração policromada
“Homem do Pássaro”
Com aba adamascada 
Período Qianlong (1736-1795) 
Decoração policromada “Homem do pássaro” 
37x29,5 cm

Bibliografia: Hervouet, François et Nicole; Bruneau, Ives 
- “La porcelaine des Compagnies des Indes à Decor 
Occidental”, Flammarion, Paris 1986, p.91 fig.4.31

A Qianlong scalloped dish
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration “Bird’s man” 
Qianlong period (1736-1795)

€8.000 - 10.000

342 

Molheira
Em forma de esquilo 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração policromada 
Período Qianlong (1735-1795) 
Tampa decorada com esmaltes da família rosa 
(Tampa não pertence)
Comp.: 17 cm 
Alt.: 10 cm

A Qianlong figurative sauce boat
Molded as a squirrel 
Chinese export porcelain 
Poychrome decoration 
Cover with famille rose decoration 
Qianlong Period (1735-1795) 
(Cover of same date but not original)

€3.600 - 4.000
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343 

Escola Francesa
Querubins com pombas

Óleo sobre tela 
Séc.XIX

82x150 cm

French school of the 19th century
Cupid and doves 

Oil on canvas

€10.000 - 12.000
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344 

Escola portuguesa, Séc. XVIII
Natureza morta com frutos e lavanda e gomil 
Óleo sobre tela
73x111 cm

18th century Portuguese school
Still-life 
Oil on canvas

€800 - 1.000

345 

Escola portuguesa, Séc. XVIII 
Natureza morta com frutos e caça
Óleo sobre tela
73x111 cm

Exposição: Museu de Évora, “A natureza 
morta nas colecções alentejanas”.

18th century Portuguese school
Still-life 
Oil on canvas

€1.200 - 1.500
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346 

Natureza morta com jarra flores
Óleo sobre tela 
Assinado N. Bersag (?)
100x80 cm

Still-life with roses
Oil on canvas 
Signed N. Bersag (?)

€800 - 1.200

347 

Escola Holandesa, Séc. XVIII
Natureza morta com frutos e flores 
Óleo sobre tela
100x74 cm

Still-life with flowers
Dutch school of the 18th century 
Oil on canvas

€1.800 - 2.200
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348 

Escola Italiana do Séc.XX
Vista de lago com barcos, montanha e casario 
Óleo sobre tela  
Assinatura ilegível

60x80 cm

Italian school of the 20th century
View of a lake with boats, mountain and houses 
Oil on canvas 
Faded signature

€1.500 - 2.000

349 

Richard Wilson Attrib. (Escócia, 1714 - 1782)
Paisagem fluvial com ruínas e figuras 
Óleo sobre tela 
Séc. XVIII
91x71 cm

Riverscape with figures 
Oil on canvas

€18.000 - 22.000
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351 

Jean Pillement (1728 - 1808)
Paisagem com figura 
Desenho a carvão sobre papel 
Assinado
35x48 cm

Landscape with figure 
Charcoal on paper 
Signed

€1.200 - 1.800

350 

Georgijk Lukomskij (Rússia, 1884 - 1954)
Vista de Cidade 
Desenho a pastel sobre papel 
Assinado
47x26 cm

City view
Pastel on paper 
Signed

€600 - 900
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352 

Marinha com barcos e pescadores
Óleo sobre cobre 
Assinatura ilegível
12x15 cm

Seascape with boats and fishermen
Oil on copper 
Undistinct signature

€400 - 500

353 

Estábulo com cavalo e cão
Óleo sobre madeira

30x41 cm

Stable
Oil on panel

€100 - 150

354 

Emile Alfred Dezaunay (França, 1854 - 1940)
Pescadores 
Óleo sobre tela 
Assinado
27x35 cm

Fishermen 
Oil on canvas 
Signed

€2.500 - 3.000
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355 

Maria Adelaide Lima Cruz  (1908 - 1985)
Retrato de criança 
Óleo sobre tela 
Assinado
45x35 cm

Portrait of child 
Oil on canvas 
Signed

€300 - 400

356 

Maria Adelaide Lima Cruz  (1908 - 1985)
Retrato de criança 
Óleo sobre tela
Assinado
45x36 cm

Portrait of child 
Oil on canvas
Signed

€300 - 400

357 

Ezequiel Pereira (1868 - 1943)
Paisagem com casario e figura 
Óleo sobre madeira 
Assinado
31x47 cm

Landscape with houses and figure 
Oil on panel 
Signed

€6.000 - 8.000
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358 

Alberto Portugal Correia de 
Lacerda (Séc. XX)

Frades 
Duas aguarelas sobre papel 

Assinadas e datadas 917 
(Emolduradas em conjunto)

18x11 cm 
18x9 cm

Two watercolors on paper 
Signed and dated of 917

€150 - 200

360 

Manuel de Macedo, 1839 - 1915
“D ‘ outros tempos” 
Desenho a lápis sobre papel 
Assinado
26x19,5 cm

“D’ outros Tempos” 
Charcoal on paper 
Signed

€150 - 200

361 

Manuel de Macedo, 1839 - 1915
“Bellezas Indígenas” 
Desenho a lápis sobre papel 
Assinado
25x19,5 cm

“Bellezas Indígenas” 
Charcoal on paper 
Signed

€150 - 200

359

Ernesto Condeixa Attrib. (1858 - 1933)
Figura popular Cabeças de cães 
Desenho a lápis sobre papel 
Pintado no verso
26x16 cm
Charcoal on paper 

Painted at the back

€500 - 800
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362 

D. Fernando II (1816 - 1885)
Figura de oficial 
Desenho a tinta-da-china sobre papel
17x11 cm

Officer 
Ink on paper

€400 - 500

364 

Escola espanhola, do séc. XIX 
“El Yllustrisimo Sr. Dº Santiago Yg Spinosa”
Óleo sobre tela 
111x82 cm

Spanish school of the 19th century
“El Yllustrisimo Sr. Dº Santiago Yg Spinosa” 
Oil on canvas

€1.500 - 2.000

363 

Manuel de Macedo (1839 - 1915)
Figura de cavalheiro 

Desenho aguarelado sobre papel 
Assinado e datado 23 de Janeiro 1875

30x23 cm

Watercolor on paper 
Signed and dated of 23rd January 1875

€200 - 300
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365 

Escola Italiana do Séc. XVIII
Cena de batalha com armadura e ruínas 

Óleo sobre tela 
(restauros e a necessitar limpeza)

141x214 cm

Italian school of the 18th century
Battle scene with ruins and armour 

Oil on canvas 
(restorations, cleaning required)

€4.000 - 5.000
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366 

Escola portuguesa de séc. XVII/XVIII
Sagrada Família
Óleo sobre tela
52x66 cm

Late 17th, early 18th century Portuguese school
Holy Family 
Oil on canvas

€800 - 1.000

367

Escola Portuguesa
Alegoria à caridade

Óleo sobre tela 
(tela reentelada com alguns defeitos; necessita limpeza)

135x98 cm

Allegory to Charity
Portuguese school 

Oil on canvas 
(reframed, defects, cleaning required)

€800 - 1.200
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368 

Menu
Representando um cortejo real 
Litografia colorida 
Assinada e datada 1896 
(Assinatura ilegível)
34x24 cm

Depicting a royal cortege 
Colored litography 
Signed and dates of 1896 
(Undistinct signature)

€300 - 400

369 

Menu
Representando um jantar real 
Litografia colorida 
Datada 1896
38x23 cm

Depictinga a royal dinner 
Colored litography 
Dated of 1896

€300 - 400

370 

José de Avelar Rebelo (1600 - 1657)
Circuncisão do Menino Jesus 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1650
55x35 cm

Circumcision of Child Jesus 
Oil on canvas 
Signed and dated of 1650

€8.000 - 12.000
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371

Escola Italiana do Séc. XIX
Lava-Pés

Óleo sobre tela
93x165 cm

Foot waching
Italian school of the 19th century 

Oil on canvas

€12.000 - 18.000
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372 

Elisabetta Sirani (Itália, 1638 - 1665)
São José com o Menino 
Óleo sobre tela
63 x 48 cm

Saint Joseph and Child
Oil on canvas

€2.500 - 3.000

373 

C. Volkman Machado (1748 - 1823)
Coroação de Nossa Senhora 
Óleo sobre tela 
Escola portuguesa, Séc. XVIII/XIX
49x39 cm

No verso assinado com iniciais V. M. e descrição “Nossa Senhora, Menino 
Deus, João da Cruz e S. Simao recebendo o escapulário”.

Coronation of Our Lady 
Oil on canvas 
Portuguese school of the late 18th, early 19th century

€2.500 - 3.000
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374 

Diogo de Contreiras (1500-1565)
O Encontro na Porta Dourada 
c. 1550
Óleo sobre madeira
Proveniência: Colecção Comandante Alpoim Calvão
118x50cm

The meeting at the golden door
c. 1550
Oil on panel
Provenance:  Alpoim Calvão Collection

€25.000 - 35.000

Esta pintura é uma das três versões que Diogo de Contreiras pintou 
sobre o tema do Encontro na Porta Dourada. Se esta pintura se 
encontra hoje isolada do seu retábulo original as outras duas 
sabemos de onde vieram. Uma delas foi pintada por volta de 1540 
para a igreja paroquial de Santa Catarina e outra que pintou mais 
tarde no painel central do tríptico da Conceição, para o mosteiro 
de São Bento de Cástris, perto de Évora. Segundo Joaquim Caetano, 
que se tem debruçado sobre a obra deste pintor, “embora o tema 
seja pouco próprio a variação, Contreiras nunca segue exactamente 
o mesmo modelo. Aqui São Joaquim e Santa Ana aparecem orantes, 
com o santo de perfil, com longas barbas e cabelos grisalhos, e 
Santa Na, com o característico rosto ovalado dos modelos femininos 
de Contreiras, mais frontal para o espectador, mas um pouco atrás 
de São Joaquim. O arco da Porta Dourada, colocado obliquamente 
e reforçado por um contraforte cria um ângulo no centro da pintura, 
que possibilita a abertura para os dois fundos de casario, à esquerda, 
e de paisagem, à direita, onde se encontra a cena complementar da 
Anunciação a Joaquim.  Esta disposição permite uma considerável 
profundidade do painel, apesar da difícil proporção da tábua, muito 
alta e estreita, e da pouca complexidade do tema, que leva quase 
forçosamente a uma simetria algo monótona. Ao colocar o arco 
em diagonal acompanhado com o contraforte, Contreiras cria no 
plano central do quadro um cruzamento, que organiza em x toda a 
composição criando dois eixos que se cruzam neste ponto, um de 
Santa Ana para o fundo de paisagem, cuja cor repete a do manto da 
santa, e outro de São Joaquim para o fundo de casario, mantendo 
uma continuidade de tons quentes. Na vertical, estes dois eixos 
são cortados pela linha onde, dos ramos de rosas que partem dos 
corações dos esposos, se suspende a Virgem Imaculada, suspensa 
num fino crescente e resplandecente na mandorla luminosa.”
O facto de as figuras apresentarem uma configuração corpórea 
muito mais encorpada, e mesmo a circunstância de não praticarem 
já o abraço da concepção mariana, aponta no sentido de uma 
evolução da obra de Contreiras, mais tardio que o do mesmo tema 
em Santa Cataria, sendo provavelmente uma pintura do início da 
década de 1550. 
Esta é portanto uma obra incontornável na produção desse artista 
do renascimento português e, embora descontextualizado do sítio 
para onde foi crido, a pintura vale por si só e enriquecerá qualquer 
colecção de um amante das belas artes antigas.

Anísio Franco

The painting now on sale is one of Contreiras’ three versions of “The 
meeting at the golden door”. Although this one is isolated from its 
original altarpiece about the other two original placements are 
known.
One of them was painted circa 1540 for the Igreja Paroquial de 
Santa Catarina and the other executed later for the central panel 
of the Conception’s triptych of the São Bento monastery in Cástris, 
near Évora.
Joaquim Caetano who is studying the production of this author 
tells us “although the motif is not very much proper to variations 
Contreiras never follows the exact same model. Here Saint 
Joachim and Saint Anne are depicted praying with Joachim’s 
profile bearing long bear and gray hair, Anne is depicted with 
the characteristic oval-shaped feminine faces of Contreiras and 
behind Joachim. The arch of the golden door is placed aslant 
and reinforced by a buttress creating an angle at the center of 
the painting that enables the opening for the two perspective 
grounds with houses on the left side and with landscape at the 
right side where is depicted the additional scene of Joachim’s 
Annunciation. This arrangement enables an important panel 
depth despite the difficult proportion of the panel, very tall and 
narrow, and the simplicity of the theme which often tends for 
symmetry and monotony. The arch’s placement at the picture 
enables Contreiras to create on the central plan a crossing that 
organizes in the X shape all the composition creating two axes 
that cross at this point, one from Anne to the end of the landscape 
in which the color reproduces that of the Saint’s mantle and the 
other from Joachim to the house ground in warm shades. Vertically 
these two axes are cut by the line where the Virgin is suspended 
above a slim crescent and bright inside the luminous nimbus”
The fact that the figures depicts a much more fullbodied 
complexion and even the circumstance of not represented 
embraced in the Marian tradition points to an evolution of 
Contreiras’ work, later than the same theme in Santa Catarina, 
being probably a painting of the early 1550 decade.
For all that is an unavoidable production of this Portuguese 
renaissance artist and although decontextualized from its original 
place the picture stands on its own and will certainly reinforce any 
art collection.
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375 

Henri Van Melle (Bélgica, 1859 - 1930)
“Un après-midi, chez grand-maman” 
Óleo sobre platex 
Assinado 
33x24 cm

“Un après-midi, chez grand-maman” 
Oil on hardboard 
Signed

€800 - 1.200

376

Nossa Senhora com o Menino
Óleo sobre madeira

Séc. XIX
36x27 cm

19th century school
Our Lady with the Child 

Oil on panel

€150 - 200

377 

Escola Holandesa do Séc. XVIII 
Cena de interior com escrivão
Óleo sobre tela 
31x25 cm

Interior scene
18th century dutch school 
Oil on canvas

€800 - 1.200

378 

Escola Holandesa do Séc. XVIII
Cena de interior
Óleo sobre tela
31x25 cm

Interior scene
18th century dutch school 
Oil on canvas

€800 - 1.200
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379

Félix Ziem (França, 1821 - 1911)
Vista da Praça São Marcos com barcos e figuras 

Óleo sobre tela  
Assinado e datado 1884

69x107 cm

View of the Saint Mark’s square, Venice 
Oil on canvas 

Signed and dated of 1884

€70.000 - 100.000
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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 __________________________________________________

3

3
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XIXwww.veritasleiloes.com

22 e 23 de A
bril de 2013

LEILÃO XIX

ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE
Colecção Ficalho e outras Proveniências
22 e 23 de Abril de 2013


