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1 

Dois paliteiros 
Em biscuit 
Representando cabeças de 
homens com boca aberta 
Decoração policromada  
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 9 cm 
Alt.: 6,5 cm

Two late 19th, early 20th 
century biscuit toothpick 
holders
Molded as a man´s head 
Polychrome decoration 
Europe, late 19th, early 20th 
century

€160 - 190

2 

Paliteiro
Em porcelana da Vista Alegre “Caras” 
Decoração policromada 
Marca nº22 (1881-1921)
Alt.: 10 cm

A late 19th, early 20th century Vista Alegre 
toothpick holders
Vista Alegre porcelain 
Polychrome decoration 
Mark nr. 22 (1881-1921)

€50 - 80

3 

Paliteiro cabeça de cão
Em biscuit  
Com decoração policromada 
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 5 cm

A late 19th, early 20th century biscuit 
toothpick holder
Molded as a dog´s head 
Polychrome decoration 
Europe, late 19th, early 20th century

€100 - 150

4 

Par de paliteiros 
Em biscuit  
Representando cabeça de homem e de 
mulher 
Decoração policromada 
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 10 cm

Two late 19th, early 20th century biscuit 
toothpick holders
Molded as heads 
Polychrome decoration 
Europe, late 19th, early 20th century

€100 - 150
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5 

Conjunto de seis paliteiros
Representando frutos 
Três em porcelana da Vista Alegre, dois em 
porcelana europeia e um em biscuit 
Decoração policromada 
Alt.: 8,5 cm (maior)

Six porcelain toothpick holders
Molded as fruits 
Three Vista Alegre porcelain, two european 
porcelain and one biscuit porcelain 
Polychrome decoration

€400 - 600

6 

Dois paliteiros
Em biscuit 
Representando meninos 
Decoração policromada 
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 9 cm 
Comp.: 10 cm

Two late 19th, early 20th century biscuit 
toothpick holders
Molded as putti 
Polychrome decoration 
Europe, late 19th, early 20th century

€100 - 150
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7 

Três paliteiros 
Em biscuit 
Representando Menino, Caçador e Homem com bengala 
Decoração policromada 
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 13 cm (Menino) 
Alt.: 14,5 cm (Caçador) 
Alt.: 13,5 cm (Homem com bengala)

Three late 19th, early 20th century biscuit toothpick holders
Molded as Child, Hunter and Elder 
Polychrome decoration 
Europe, late 19th, early 20th century

€180 - 220

8 

Conjunto de cinco paliteiros
Representando animais 
Em biscuit e porcelana europeia do séc. XIX/XX 
Decoração policromada
Alt.: 10 cm

Five biscuit and glazed porcelain toothpick holders

Molded as animals 
Polychrome decoration 
Europe, late 19th, early 20th century

€200 - 300

9 

Dois paliteiros
Em porcelana branca da Vista Alegre 
Representando Homem com cesto e Homem com trompete 
Marca nº20 (1870-1880)
Alt.: 16 cm 
Alt.: 11 cm

Two 19th century Vista Alegre toothpick holders
White porcelain 
Molded as Man with basket and Man with Trumpet 
Mark nr. 20 (1870-1880)

€60 - 90

9 910 10

10 

Dois paliteiros
Em porcelana branca da Vista Alegre 
Representando Senhora e Meninos com cesto 
Marcas nº21 (1881-1921) e nº 11 (1852-1869)
Alt.: 13 cm 
Alt.: 17 cm

Two 19th century Vista Alegre toothpick holders

White porcelain 
Molded as Lady and Children with basket 
Marks nr. 21 (1881-1921) and nr. 11 (1852-1869)

€60 - 90
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19 

Espelho de mesa
Com moldura em prata dourada 
portuguesa. Pés e florão com decoração 
relevada e cinzelada contendo miniatura 
sobre marfim (?) representando senhora. 
Verso forrado a damasco. Marca de 
contraste Águia (1938-1984), de ourives 
da mesma época e da ourivesaria 
FERREIRA MARQUES.
41x23,5 cm

A Portuguese silver gilt table mirror
The frame in the rocaille manner with 
miniature on ivory (?) depicting a Lady 
Back lined in damask 
Águia assay mark (1938-1984), maker’s 
mark and FERREIRA MARQUES retail mark
€150 - 280

11 

Biombo miniatura 
Em prata dourada com miniaturas 
coloridas e relógio, fabrico Ferreira Marques.

A miniature Portuguese silver gilt screen 
with clock
With colored miniatures and clock 
Marked, FERREIRA MARQUES retail mark

€60 - 100

12 

Cadeira/caixa miniatura 
Em prata dourada, fabrico Ferreira Marques.

A miniature Portuguese silver gilt chair/box
Marked, FERREIRA MARQUES retail mark

€60 - 100

13 

Carruagem miniatura 
Em prata dourada, marcada, fabrico 
Ferreira Marques.

A miniature Portuguese silver gilt coach
Marked, FERREIRA MARQUES retail mark

€100 - 200

14 

Moldura com passe-partout 
Em prata

A portrait frame with 
Portuguese silver mount
€25 - 50

15 

Par de porta-retratos
Em prata portuguesa

A pair of Portuguese 
silver frames
€120 - 200

16 

Moldura 
Em prata dourada e veludo

A Portuguese silver gilt and velvet frame
€160 - 200

17 

Moldura miniatura 
Em prata

A miniature Portuguese 
silver frame

€20 - 40

18 

Par de porta-retratos circulares 
Em prata ao gosto Luis XVI

A pair of Portuguese silver round frames in 
the Louis XVI style

€65 - 120
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20 

Porta-retratos 
Em liga metálica prateada (peltre) com 
decoração relevada e vazada ao gosto 

romântico. 
405,2 g

A pewter frame
Decoration in the romantic manner

€50 - 80

21 

Compoteira
Em vidro trabalhado com pé e tampa 
em prata portuguesa, contraste Javali do 
Porto (1887-1937) (Vidal - 83). 
(recipiente com esbeiçadelas)
Alt.: 27 cm

A silver-mounted glass jam pot
Silver foot and cover 
Javali assay mark (1887-1938) 
(glass with chips)
€200 - 300

22 

Par de boleiras 
Em cristal lapidado e gravado a ácido, aros, pegas e tampas 
em prata relevada e cinzelada ao gosto rocaille. Marca de 
contraste Águia (1938-1984) e de ourives da mesma época. 
Alt.: 27 cm 

A pair of engraved glass silver-mounted boxes
Silver mounts, covers and handles in the rocaille manner 
Águia assay mark (1938-1984) and maker´s mark
€150 - 280

23 

Grande floreira
Em prata portuguesa 
Decoração gomada, relevada, 
cinzelada e parcialmente dourada 
Assente sobre 4 pés de garra 
cinzelados e base de bordo 
recortado com friso vegetalista 
Nó com profusa decoração 
vegetalista e dois putti cinzelados 
e dourados  
Corpo gomado com decoração 
vegetalista relevada e cinzelada 
e frisos gravados, terminando em 
bordo recortado 
Marca de contraste Águia
(1938-1984) e de ourives
da mesma ápoca
Alt.: 44 cm
3562 g

A large Portuguese silver flower vase
Flutted, chased, chiselled and partly 
gilt decoration 
Raised on four claw feet, base with 
scalloped rim and profuse floral 
decoration with chiselled putti 
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker´s mark
€2.000 - 2.500
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24 

Par de castiçais de piano
Em prata portuguesa
Decoração lisa com arandelas amovíveis
Marcados 
203 g

A pair of Portuguese silver piano 
candlesticks
Detachable candel guards
Portuguese, marked

€70 - 120

25 

Bandeja e tesoura de morrões Jorge III 
Em prata inglesa, 1800-1802. Bandeja 
em formato de naveta com pegas de 
enrolamento. Tesoura com decoração 
facetada e estriada. Monograma. 
Marcas de Londres para os anos de 1800 
(bandeja) e 1802 (tesoura).  
(mínimos defeitos) 
Comp.: 26 cm
223,6 g

A George III silver snuffers with snuffers tray, 
1800-1802
Boat shaped tray with scroll handles, 
snuffers of neoclassic form, monogram 
London assay mark of 1800 for the tray and 
1802 for the snuffers 
(minor defects)

€250 - 300

26 

Bandeja e tesoura de morrões 
Em prata portuguesa do séc. XIX. Bandeja com decoração 
vazada, cinzelada e gravada ao gosto império com 
cisnes afrontados, liras e faunos, palmetas, rosetas e outros 
elementos vegetalistas; assente sobre quatro pés de garra e 
bola. Tesoura com braços de voluta com cisnes estilizados. 
Bandeja com marca de ensaiador do Porto dos meados 
do séc. XIX (P-40) e marca de ourives sumida. Tesoura com 
marca de ensaiador do Porto (1843-1853) (P-34) e de ourives 
AJM (1836-1853) (P-127).  
(sinais de uso)
Comp.: 22,5 cm
400 g

A 19th century Portuguese silver snuffers with snuffers tray
Tray with pierced, chiseled and engraved decoration in the 
Empire manner depicting swans, lires and fauns, and floral 
motifs, raised on four ball and claw feet 
Snuffers with stylized swans at the handles 
Tray with Porto assay mark (mid 19th century) and fadded 
maker’s mark, snuffers with Porto assay mark (1843-1853) and 
AJM maker’s mark (1836-1853) 
(wear signs)

€360 - 400

27 

Serviço de chá e café 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração gomada 
Composto por: Bule, cafeteira, leiteira e açucareiro 
Marca de contraste Javali (1887-1938) e de ourives da mesma época
Alt.: 27 cm (cafeteira)
2415 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver coffee and tea set
Flutted decoration 
Comprising: Tea pot, coffee pot, milk jug and sugar bowl 
Javali assay mark (1887-1938) and maker´s mark
€1.500 - 1.800
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28 

Floreira 
Em prata portuguesa. Relevada, gravada e recortada em forma de cisne, asas e pescoço articulados 
Olhos de vidro  
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da mesma época  
(sinais de uso)
Comp.: 50 cm
1897,4 g

A Portuguese silver flower vase in the form of a swan
Articulated wings and neck, glass eyes 
Águia assay mark (1938-1984) and maker´s mark 
(wear signs)
€1.500 - 2.500

29 

Salva de aparato
Em prata portuguesa do séc. XIX. Decoração relevada ao 
gosto do séc. XVII com brasão ao centro. Marca de ensaiador 
do Porto (1861-1867)(P-49) e de ourives não identificado 
(1861-1867)(P-436).
Diam.: 47,5 cm
1310 g

A 19th century Armorial Portuguese silver salver
In the 17th century manner 
Porto assay mark (1861-1867) and maker´s mark (1861-1867)
€1.000 - 1.500
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32 

Lavanda e gomil
Em prata portuguesa do séc. XIX. Decoração canelada. 
Lavanda com marca de ourives MP possivelmente Vidal 1464 e 
pseudocontraste do Porto, gomil com pseudocontraste do Porto e 
marca de ourives ilegível, remarcados com Cabeça de Velho.
Alt.: 29,5 cm (gomil) 
30x44 cm (lavanda)
1805 g

A 19th century Portuguese silver ewer and basin
Flutted decoration 
Basin with MP maker´s mark and pseudo assay mark, ewer with 
pseudo assay mark and faded maker’s mark, later remarked with 
Cabeça de Velho
€2.000 - 3.000

30 

Salva D.José de três pés 
Em prata portuguesa do séc. XVIII. 
Pés cinzelados e vazados e bordo 
recortado e repuxado com motivos 
rocaille, fundo gravado com grinaldas. 
Marca de ensaiador do Porto 
(1768-1784) (P-13) e de ourives Luis 
António Teixeira Coelho (1784-1810) 
(P-425). 
Diam.: 32,5 cm 
827 g

A D. José (1750-1777) silver salver
Raised on three chiselled and pierced feet, 
scalloped and chased rim with rocaille 
decoration, engraved garland frieze 
Porto assay mark (1768-1784) and Luis 
António Teixeira Coelho (1784-1810) 
maker’’s mark.

€800 - 1.200

31 

Par de castiçais românticos
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Decoração facetada e relevada com flores, 
pés de garra e bola 
Marca de ensaiador de Lisboa (1822-1843) 
(L-40) e do ourives Cirilo José Maz da Silva 
(1826-1870) (L-174)
Alt.: 21,5 cm 
610,6 g

A pair of 19th century Portuguese silver 
candlesticks
Romantic decoration 
Lisboa assay mark (1822-1843) and Cirilo 
José Maz da Silva maker´s mark (1826-1870)
€600 - 900
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33 

Tapete oriental
Em lã e seda 
De desenho floral, em tons beije, bordeaux e azul
239x151 cm

Em lã e seda 
De desenho floral, em tons beije, bordeaux e azul

€600 - 900

34 

Tapete oriental Bokara
Em lã e algodão 
De desenho geométrico 
Em tons bordeaux
186x130 cm

A Bokara oriental wool and cotton carpet
Geometric decoration in red

€300 - 400

35 

Tapete oriental 
Em lã e algodão  

De desenho floral e geométrico 
Com medalhão central  
Em tons de beije e azul

342x206 cm

An oriental wool and cotton carpet
Floral and geometric decoration with 
central medallion in beige and blue

€1.200 - 1.800
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36 

Tapete oriental
Em lã e algodão 
De desenho geométrico  
Em tons de beige, azul e rosa
280x190 cm

An oriental wool and cotton carpet
Geometric decoration with central 
medallion in beige, blue and pink

€600 - 900

37 

Tapete oriental
Em lã e algodão 
De desenho geométrico 
Com medalhão central  
Em tons de beije e verde
202x159 cm

An oriental wool and cotton carpet
Geometric decoration with central 
medallion in beige and green

€350 - 550

38 

Tapete oriental
Em lã e algodão de desenho 
geométrico em tons de bordeaux, 
azul e bege
270x185 cm

An Oriental carpet
Cotton and wool with geometric 
decoration in red, blue and beige

€250 - 300

39 

Tapete oriental
Em lã e algodão 

De desenho floral, com medalhão central 
Em tons de bordeaux, beije e azul

280x190 cm

An oriental wool and cotton carpet
Floral decoration with central medallion in 

red, beige and blue

€900 - 1.200
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40 

Par de tremós com espelho estilo Império
Em mogno com aplicações em bronze 
dourado representando figuras aladas e 
tampos em pedra marmore
256x83x42 cm

A pair of bronze-mounted mahogany pier 
tables and mirrors in the Empire manner
Gilt bronze mounts and marble tops

€4.000 - 5.000
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41 

Mesa de centro estilo Império
Em mogno com aplicações em bronze 
dourado representando figuras aladas e 
tampo em pedra marmore
80x95x59 cm

A bronze-mounted mahogany center table 
in the Empire manner
Gilt bronze mounts and marble top

€1.200 - 1.500

42 

Coluna/ floreira estilo Império
Em mogno com aplicações em bronze 
dourado representando figuras aladas e 
tampo em pedra mármore
101x39 cm

A bronze-mounted mahogany column/
vase stand in the Empire manner
Gilt bronze mounts and marble top

€500 - 800
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43 

Armário baixo estilo Império
Em mogno com aplicações em bronze dourado representando 
figuras aladas e tampo em pedra mármore
80x95x59 cm

A bronze-mounted mahogany cabinet in the Empire manner
Gilt bronze mounts and marble top

€1.100 - 1.400

44 

Par de cadeiras de braços estilo Império
Em mogno com aplicações em bronze dourado representando figuras 
aladas e assentos estofados a seda amarela
96x60x55 cm

A pair of bronze-mounted mahogany fauteils in the Empire manner
Gilt bronze mounts and yellow silk upholstery

€1.200 - 1.500
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45 

Conjunto de seis cadeiras estilo Império
Em mogno com aplicações em bronze dourado 
e assentos estofados a seda amarela
86x48x40 cm

A set of 6 bronze-mounted mahogany chairs in 
the Empire manner
Gilt bronze mounts and yellow silk upholstery

€2.000 - 2.500
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46 

Espelho de parede romântico
Com moldura em madeira e 
gesso dourado a ouro fino brunido
131x186 cm

A romantic wall mirror
Gilt carved wood and plaster 

€700 - 900

47 

Consola estilo Luís XVI
Em madeira pintada e dourada 
com tampo em pedra mármore
83x184x50 cm

A Louis XVI style console
Polychrome and gilt wood under 
marble top

€500 - 800

48 

Espelho de parede romântico
Com moldura em madeira e gesso 

dourado a ouro fino brunido 
Cimalha com florão

123x154 cm

A romantic wall mirror
Gilt carved wood and plaster 

Floral entablement

€800 - 1.000
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49 

Relógio de caixa alta inglês do séc. XVIII
Lacado a vermelho com paisagens e figuras chinesas 
a dourado e preto (chinoiseries) 
Caixa do relógio com marca de fabricante 
“La Hendre Wiston” 
Numeração romana 
Séc. XVIII
47 x 24,5 x 216 cm

An 18th century red lacquered English long case clock
Red lacquered and gilt and black decoration with 
quotidian Chinese scenes (chinoiserie) 
Clock case marked “La Hendre Winston” 
18th century

€2.000 - 3.000

50 

Cómoda inglesa do séc. XVIII
Lacada a vermelho, com cenas do quotidiano chinês a dourado e preto (chinoiseries) 
Com três gavetões e três gavetinhas 
Séc. XVIII 
99x50x100 cm

An 18th century red lacquered English commode
Red lacquered and gilt black decoration with quotidian Chinese scenes (chinoiserie) 
Three long and three short drawers 
18th century

€4.000 - 6.000
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51 

Cómoda estilo Império
Folheada a mogno 
Com quatro gavetões, 
aplicações em metal 
dourado e tampo em pedra 
mármore
95x110x54 cm

An Empire style mahogany 
veneered commode
Four long drawers, gilt metal 
mounts and marble top

€400 - 600

52 

Mesa de sala de jantar estilo Luís XVI
Facheada a mogno com aplicações em 
bronze dourado (com duas tábuas)
76x226x123 cm (aberta) 
76x170x123 cm (fechada)

A Louis XVI style gil-bronze-mounted 
dinning table
Mahogany veneered and 
gilt-bronze-mounted 
With two extension boards

€800 - 1.200

53 

Cómoda estilo Regência
Com trabalho de marchetaria em várias 
madeiras, representando flores 
Com três gavetões e tampo em pedra 
mármore
88x123x60 cm

A Regency style commode
Marquetry decoration depicting flowers. 
Three long drawers and marble top

€1.000 - 1.500
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54 

Caixa para faqueiro com base
Em castanho, com duas gavetas simulando 
três e tampo basculante, decorada com 
molduras de tremidos
97x69,5x50 cm

A chestnut faltware case with stand
Two drawers simulating three 
Ripple decoration

€200 - 300

56 

Secretária à Abattant Victoriana
Em mogno, composta por quatro gavetas e tampo de abater 
Gavetas interiores com puxadores em osso 
(faltas e pequenos defeitos)
154x102x52 cm

A Victorian à Abbatant burreau
In mahogany with four long drawers, open to reveal interior 
drawers with horn handles 
(losses and minor defects)

€1.000 - 1.500

55 

Armário Vitrine inglês
Em nogueira e raiz de nogueira com porta 
em vidro
149x79x41 cm

An English vitrine cabinet 
Wallnut and Burr-Wallnut with glazed door 

€800 - 1.000
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57 

Contador de mesa
Com oito gavetas e porta em pau-santo 
com faixa em espinheiro 
Séc. XIX
37x44x30 cm

A 19th century rosewood table cabinet
Thornbush inlaid decoration 
19th century

€600 - 900

58 

Mesa de casa de jantar romântica
Em madeira entalhada 
Com tampo elíptico assente sobre duas 
colunas terminando em três pés decorados 
com folhas de acanto
75x222x109 cm

A carved wood romantic dinning table
Oval top above two columns with acanthus 
leaf terminals

€500 - 600

59 

Grande lustre
Com vinte lumes, pingentes 
e pedras em vidro lapidado 
(faltas e defeitos)
Alt.: 150 cm 
Diam.: 110 cm

A large cut glass chandelier
Twenty lights 
(losses and defects)
€1.500 - 2.500
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60 

Colcha de Castelo Branco
Em linho bordado 
Decoração policromada a fio de seda com 
flores
207x255 cm

A Castelo Branco coverlet

Silk embroided linen with floral decoration

€1.000 - 1.200

61 

Par de bancos sextavados
Em porcelana oriental 
Decoração em tons de verde, azul e rosa 
Representando flores e animais
Alt.: 49 cm

A pair of hexagonal porcelain stools

Oriental porcelain 
Decorated with flowers and animals in 
green, blue and pink

€400 - 600
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62 

Par de potes com tampas
Em porcelana da China 
Decorados a azul com motivos vegetalistas 
Séc. XIX 
(tampa restaurada)
Alt.: 40 cm

A pair of 19th century vases
Chinese porcelain 
Blue decoration with floral motifs 
(restoration to one cover)

€400 - 600

63 

Par de jarrões 
Em cerâmica do japão “satsuma” 
Decorados com figuras  
Em tons de azul e dourado 
Alt.: 99 cm

A pair of Satsuma baluster vases
Japanese ceramic 
Blue and gil decoration

€500 - 800
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64 

Par de colunas 
Em grés vazado e vidrado 
China, séc. XIX 
(defeitos no vidrado)
98x37 cm

A pair of 19th century 
Chinese stoneware columns
Glazed stoneware 
China, 19th century 
(defects to the glaze)

€500 - 800

66 

Par de vasos 
Em porcelana do japão 
Lacada a vermelho, ouro e negro 
Período Meiji (1868-1912) 
(um dos potes restaurado, defeitos no lacado)
Alt.: 116 cm

A pair of Meiji vases
Japanese porcelain 
Lacquered in red, gold and black 
Meiji Period (1868-1912) 
(one restored, defects to the lacquer)

€4.000 - 6.000

65 

Duas cadeiras de canto
Em tamarindo entalhado e vazado 
China séc. XX 
(faltas e defeitos)
81x43x43 cm

Two Chinese tamarind
corner chairs
Carved and pierced tamarind 
China, 20th century 
(losses and defects)

€300 - 400
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72 

Lote de quatro Netsukes
Em marfim 
Representando figuras 
masculinas e animais
Alt.: 4 cm a 5,5 cm

Four ivory netsukes

Representing male figures 
and animals

€150 - 200

73 

Lote de cinco Netsukes
Em marfim 
Representando figuras 
masculinas 
Japão séc. XX
Alt.: 5cm a 5,5 cm

Five ivory netsukes
Representing male figures 
Japan, 20th century

€250 - 300

74 

Lote de quatro Netsukes
Em marfim  
Representando figuras 
masculinas 
Japão séc. XX
Alt.: 5cm a 5,5 cm

Four ivory netsukes
Representing male figures 
Japan, 20th century

€200 - 250

67 

Tabuleiro chinês do séc. XIX
Em tamarindo com 
embutidos em madrepérola 
decorado com flores, figuras 
e animais
60,5x37,5 cm

A 19th century Chinese 
tamarind tray
Mother-of-pearl inlaid 
decoration depicting flowers, 
figures and animals

€150 - 200

68 

Figuras de guerreiros orientais a cavalo
Duas esculturas em grés com decoração 
policromada 
(defeitos)
Alt.: 29 cm 
Alt.: 27 cm

Two oriental stonewear sculptures
Polychrome decoration 
Representing warriors on horseback 
(defects)

€200 - 300

69 

Figura de ancião
Em porcelana da China 
Decoração policromada  
Periodo Jianqing (1736-1795)
Alt.: 15,5 cm

A Jiaqing figure of elder
Chinese porcelain 
Polychrome decoration 
Jiaqing Period (1736-1795)

€200 - 300

70 

Ancião com menino 
Grupo escultórico em 
porcelana da China 
Decoração policromada 
Periodo Jianqing (1796-1820) 
(pequeno defeito, restauro na 
cabeça do menino)
Alt.: 15,5 cm

A Jiaqing group sculpture of 
elder with child
Chinese porcelain 
Polychrome decoration 
Jiaqing Period (1736-1795) 
(minor defect, restoration to the 
child´s head)

€120 - 180

71 

Lote de cinco Netsukes
Em marfim 
Representando figuras 
masculinas e feminina 
Japão séc. XX
Alt.: 5cm a 5,5 cm

Five ivory netsukes

Representing male and 
female figures 
Japan, 20th century

€250 - 300
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75 

Duas caixas com tampa em jade verde claro
Tampo com dragões em relevo 
(Uma das tampas com defeitos)
Diams.: 7 e 5,5 cm

Two green jade boxes with covers
Covers with relief decoration representing 
dragons 
(one cover with defects)

€200 - 300

76 

Vaso com tampa em jade verde
Asas em forma de cabeças de elefantes 
com argolas, tampa e corpo com cães de 
fôo e dragões em relevo 
Base em madeira entalhada
Alt.: 18cm (jade) 
Alt.: 22,5 cm (com base)

A green jade vase with cover
Handles with elephant’s heads decoration 
and cover carved as dragons 
Carved wood base

€400 - 600

77 

Pote
Em porcelana da China  
Decora a azul com peonias 
Base em tamarindo 
(Adaptado a candeeiro; base com defeito) 
Alt.: 33 cm

A Chinese porcelain vase
Blue decoration depicting peonies 
Tamarind base 
(fitted as a lamp, defect to the base)

€250 - 350

78 

Par de potes com tampas
Em porcelana da China 
Decoração a azul com dragões 
Séc. XX 
(Pequenos defeitos; uma tampa diferente)
Alt.: 46 cm

A pair of Chinese porcelain vases with cover
Blue decoration depicting dragons 
20th century 
(minor defects and one different cover)

€350 - 450
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79 

Grande prato
Em porcelana do Japão 
Com decoração imari, representando Fénix ao centro 
Séc. XIX/XX
Diam.: 49 cm

A late 19th, early 20th century Japanese porcelain charger
Imari decoration with phoenix at the center

€150 - 200

80 

Prato recortado
Em porcelana do Japão 
Com decoração Imari, representando vaso com flores ao centro 
Séc. XIX/XX
Diam.: 31 cm

A late 19th, early 20th century Japanese porcelain charger
Imari decoration with vase with flowers at the center

€100 - 150

81 

Par de jarras 
Em porcelana da China 
do séc. XIX 
Decoração policromada 
com cães de Fô 
Marcas na base 
(defeitos)
Alt.: 28 cm

A pair of 19th century 
Chinese porcelain vases
Polychrome decoration 
with lions 
Marked at the base 
(defects)

€100 - 150

82 

Prato 
Em cerâmica chinesa tricromada 
Dinastia Tang 
Decoração Sancai
Diam.: 32 cm

A Tang dish
Chinese ceramic, traditional three-tone 
Sancai decoration 
Tang Dynasty

€600 - 900
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83 

Nicolaum Visscher (1618-1679)
Portugalliae et Algarbiae Regna. Per 
Nicolaum Vißcher. Cum Privilegio Ordinum 
Hollandiae er West-Frisiae. [165?] 
Gravura aberta em cobre, sobre papel 
Bom exemplar, colorido de época
48 x 58 cm

Portugalliae et Algarbiae Regna. Per 
Nicolaum Vißcher. Cum Privilegio Ordinum 
Hollandiae er West-Frisiae. [165?] 
Copper etching on paper 
Good copy, coloring of same date

€450 - 700

84 

Frederick de Wit (1630-1706)
Novissima Regnorum Portugalliae et 

Algarbiae descriptio // emendata a F. de 
Witt. / Tot Amsterdam [ca 1680] 

Bom exemplar, colorido de época
50x49 cm

Novissima Regnorum Portugalliae et 
Algarbiae descriptio // emendata a F. de 

Witt. / Tot Amsterdam [ca 1680] 
Good copy, coloring of same date

€450 - 700

85 

Peter Schenk (1660-1711)
Portugalliae et Algarbia Veteris Hispaniae 

quondam Pars Quae Lusitania audiit: Jam 
amplior hic Suas in Provincias et Dioceses 

noviter distributas ... 1703. 
Gravura sobre papel 

Bom exemplar, colorido de época
60 x 50 cm

Portugalliar et Algarbia Veteris Hispaniae 
quondam Pars Quae Lusitania audiit: Jan 

amplior hic Suas Provincias et Dioceses 
noviter distributas ... 1703 

Etching on paper 
Good copy, coloring of same date

€450 - 700

86 

Álvaro Secco (séc. XVI)
Portugalliae. [1570] “Portugal Deitado” 
Gravura sobre papel 
Bom exemplar, colorido de época
34 x 52 cm

Portugalliae. [1570] “Portugal Deitado” 
Etching on paper 
Good copy, coloring of same date

€450 - 700
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87 

Manuel Tavares (1911 - 1974)
Marinha com Barcos
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada Lx. 1965
34x49 cm

Seascape with boats 
Watercolour on paper 
Signed and dated of Lx. 1965

€250 - 350

88 

Carlos Augusto Ramos (1912-1983)
Marinha com barcos  

Aguarela sobre papel  
Assinada e datada 1935

33x44 cm

Seascape with boats 
Watercolour on paper 

Signed and dated of 1935

€150 - 200

89 

Marinha com barcos
Aguarela sobre papel
10,7x18,5 cm

Seascape with boats
Watercolour on paper

€100 - 150

90 

Vista de cidade com enseada
Óleo sobre madeira

31x46,7 cm

City view with cove
Oil on board

€250 - 350
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93 

Ciro Mazini (Itália, séc. XIX/XX)
Cena oriental
Aguarela sobre papel 
Assinada
38x55 cm

Oriental scene 
Watercolour on paper 
Signed

€2.000 - 2.500

91 

Carlos Pinto Ramos (1905-19??)
Vista de praia com rochedo
Aguarela sobre papel
Assinada e datada 1936
26x35 cm

Beach view with rock
Watercolor on paper
Signed and dated 1936

€ 200 - 250

92 

Palácio Nacional da Vila de Sintra
Óleo sobre madeira

21,7x32 cm

Oil on board

€200 - 250
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95 

Simão da Veiga (1879 - 1963)
Touro
Óleo sobre tela colada em cartão 
Assinado e datado 1924
23x36 cm

Bull 
Oil on canvas laid on cardboard 
Signed and dated of 1924

€1.500 - 2.000

94 

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

Landscape with trees and figure 
Oil on wood 
Signed

€3.200 - 4.000
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96 

Carlos Augusto Ramos (1912 - 1983)
Paisagem com casario e arvoredo
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1945
62x51cm

Landscape 
Oil on canvas 
Signed and dated of 1945

€800 - 1.200

97 

Adolphe Léon Willette (França, 1857-1926)
Paisagem com casario e arvoredo 
Óleo sobre tela  
Assinado e datado 1906
54x65 cm

Landscape with houses and trees 
Oil on canvas 
Signed and dated of 1906

€2.000 - 3.000
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98 

Rei D. Carlos (1863 - 1908)
Mosqueteiro
Sanguínea sobre papel 
Assinada e datada 1884
23x15 cm

Musketeer 
Sanguine on paper 
Signed and dated of 1884

€600 - 900

99 

Escola Francesa, séc. XVIII/XIX
Retrato de cavaleiro da Ordem do Espírito Santo 

Óleo sobre tela
41x33 cm

French school of the late 18th, early 19th century
Portrait of a L’Ordre du Saint-Esprit knight 

Oil on canvas

€600 - 900

100 

Escola Alemã, séc. XIX
Retrato de Senhora e Senhor 
Par de óleos sobre tela
26x22 cm

German school of the 19th century
Portraits of a Lady and Gentleman 
Pair of oils on canvas

€500 - 800
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101 

Escola Alemã, séc. XIX
Retrato de Senhora 
Óleo sobre tela
78,5x64 cm

German school of the 19th century
Portrait of a Lady 
Oil on canvas

€500 - 800

102 

Hannah Von Rothky (1861-1934)
Retrato de Senhor com brasão

Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1896

65x55 cm

Portrait of a Gentleman with coat-of-arms
Oil on canvas 

Signed and dated of 1896

€400 - 600

103 

Josefa Greno (1850 - 1902)
Flores
Óleo sobre tela 
Assinado
70,5x48 cm

Flowers 
Oil on canvas 
Signed

€2.000 - 3.000
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104 

Domingos Sequeira (1768 - 1837)
Susana e os velhos
Óleo sobre tela 
Assinado
35x45 cm

Susanna and the elders
Oil on canvas 
Signed

€12.500 - 15.000

105 

António Ramalho (1858 - 1916)
Senhora em Claustro

Óleo sobre tela 
Assinado e datado 91

130x108 cm

Lady in cloister 
Oil on canvas 

Signed and dated of 91

€15.000 - 18.000
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106 

Lustre 
Com seis lumes, pingentes 
e pedras em vidro lapidado 
(faltas)
Alt.: 100 cm 
Diam.: 70 cm

A cut glass chandelier
Six lights 
(faults)
€300 - 400

107 

Tremó 
Com alçado de espelho em 
madeira entalhada, policromada 
e dourada e tampo marmoreado 
Alçado encimado por pinturas 
a óleo sobre tela com cena 
campestre 
Norte de Portugal, finais do séc. 
XVIII, influência piemontesa 
(restauros na policromia)
290x100x52

A late 18th century Portuguese 
pier table and mirror
Carved, polychrome and gilt 
wood with marbled top 
Mirror under oil on canvas 
painting depicting rural scene 
North of Portugal, late 18th century 
Piedmont influence 
(restoration to the polychromy)

€2.000 - 2.500
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108 

Par de cadeiras de espaldar alto estilo D. João V
Em pau-santo 
Com entalhamentos, assentos e costas em couro gravado e pregaria 
Portugal, séc. XIX
134x54x40 cm

A pair of D.João V (1706-1750) style carved rosewood tall back chairs
Embossed lether seats and backs 
Portugal, 19th century

€400 - 600

109 

Arca de pequenas dimensões D. José
Em madeira de jacarandá, tampo quadrangular 
com inscrição “Rozario 1786” em trabalho 
marchetado, corpo bombado liso apresentando na 
frente três espelhos em ferro recortado em forma de 
cartela com fechaduras e pés em forma de voluta
30,5x46x28 cm

A small D.José (1750-1777) Brazilian rosewood chest
Carved Brazilian rosewood, square top with 
marquetry inscription “Rozario 1786” 
Bombé shape, scroll feet and pierced iron mounts

€3.000 - 4.000

110 

Cadeira de canto D. João V/D. José
Em pau-santo com entalhamentos 
Espaldar com duas tabelas vazadas e 
três colunas torneadas, pernas curvas 
terminando em pés de sapata e assento 
forrado a veludo azul

A D.João V (1706-1750)/D.José (1750-1777) 
carved rosewood corner chair
Carved rosewood 
Double back with pierced decoration, 
cabriole legs 
Blue velvet upholstery

€500 - 800
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111 

Par de cadeiras Pombalinas 
Em pau-santo com assentos em palhinha 
Séc. XVIII 
(defeitos na palhinha) 
Alt.: 97 cm

A pair “Pombalinas” Portuguese carved 
rosewood chairs
Canned seats 
Portugal, 18th century 
(defects to the seats)

€1.000 - 1.500

112 

Mesa de encostar de pequenas dimensões D. José
Em pau-santo cm saial, laterais e costas 
com entalhamentos 
Uma gaveta e ferragens em bronze 
Portugal, séc. XVIII
65x94x66 cm

A miniature D.José (1750-1777) bronze-mounted carved
rosewood side table
Carved decoration to the rails, sides and the back 
Portugal, 18th century

€2.000 - 2.500
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113 

Armário copeiro de dois corpos
Em pau-santo com almofadas
e embutidos em espinheiro 
Portugal, séc. XVIII
221x130x63 cm

An 18th century Portuguese 
rosewood cupboard
Carved rosewood, two parts 
Thornbush inlaid decoration 
Portugal, 18th century

€3.000 - 4.000

114 

Arca com gavetas
Em sicupira com duas fiadas de 

gavetas e ferragens em ferro 
Portugal, séc. XVII

82x129x72 cm

A 17th century Portuguese Brazilian 
Chestnut chest

With drawers and iron mounts

€3.000 - 4.000
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115 

Mesa de jogo D. Maria
Adaptada a mesa de encostar 
Facheada a pau-santo e pau-cetim 
com tampo recortado e uma gaveta
76x88,5x44 cm

A D.Maria (1777-1816) rosewood and 
satinwood card table
Adapted to serve as side table 
Scalloped top and one drawer

€1.200 - 1.600

116 

Papeleira D. Maria
Em pau-santo com embutidos 
em pau-cetim e espinheiro 
representando flores 
Com quatro gavetões e 
ferragens em bronze
105x99x52 cm

A D.Maria (1777-1816) bronze-
mounted rosewood burreau
Satinwood and thornbush inlaid 
decoration depicting flowers 
Four long drawers

€4.000 - 5.000
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117 

Mesa de encostar D. José
Em pau-santo com uma gaveta 
e ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII
73x87x50 cm

A D.José (1750-1777) carved 
rosewood side table
One drawer and brass mounts 
Portugal, 18th century

€600 - 900

118 

Mesa bufete
Em pau-santo, com 
frisos tremidos, pernas e 
travejamento torneados 
Com três gavetas e ferragens 
em metal amarelo 
Portugal, séc. XIX
79x129x69 cm

A carved rosewood centre 
table “Bufete”
Spiral and ripple decoration 
with turned stretchers 
Three drawers and brass mounts 
Portugal, 19th century

€1.000 - 1.500

119 

Oratório D. José
Em pau-santo com entalhamentos 
Portugal, séc. XVIII 
(pequenas faltas e defeitos, espelhos laterais partidos)
134x80x30 cm

A D.José (1750-1777) carved rosewood oratory
Portugal, 18th century 
(minor losses and defects, broken lateral mirrors)

€600 - 900
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122 

Cómoda D. José/D. Maria
Em pau-santo com entalhamentos 
Três gavetinhas e três gavetões 
Portugal, séc. XVIII
109x126x68 cm

A D.José (1750-1777)/D.Maria (1777-1816) 
carved rosewood commode
Three short and three long drawers 
Portugal, 18th century

€2.800 - 4.000

120 

Mesa de centro romântica
Em mogno com tampo 
recortado 
Portugal, séc.XIX
75x150x86 cm

A romantic mahogany 
center table
Scalloped top 
Portugal, 19th century

€400 - 600

121 

Sofá 
Em madeira entalhada com 
mascarões, assentos e costas 
forrados a tecido bege 
Portugal, séc. XIX
140x170x63 cm

A 19th century Portuguese settee
Carved wood with masks 
Beige upholstery 
Portugal, 19th century

€400 - 600
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123 

Cómoda D. José/ D. Maria
Em vinhático 
Com três gavetinhas, três gavetões e estirador 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII
104x125x64 cm

A D.José (1750-1777)/D.Maria (1777-1816) carved Brazilian mahogany commode
Three short drawers, three long drawers and brushing slide 
Brass mounts 
Portugal, 18th century

€800 - 1.200

124 

Cómoda estilo D. José
Em pau-santo, pernas e cantos entalhados com quatro gavetas 
Portugal, séc. XIX
89x105x64 cm

A D.José (1750-1777) style carved rosewood commode
Four long drawers 
Portugal, 19th century

€1.200 - 1.500
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125 

Arca com gavetas 
Em vinhático 

Duas fiadas de gavetas, ferragens 
laterais da época e as restantes 
em metal amarelo posteriores e 

pés em forma de bolas. 
Portugal, séc. XVIII

82x120x54 cm

An 18th century Portuguese 
Brazilian Magohany chest

With drawers 
Original lateral mounts and the 

rest in brass of latter date 
Ball feet 

Portugal, 18th century

€500 - 600

126 

Cama de bilros
Em pau-santo com torneados e 
entalhamento 
Portugal, séc. XIX
Larg.: 124 cm

A turned rosewood bed “Bilros Bed”
Carved and turned rosewood 
Portugal, 19th century

€300 - 400

127 

Parte de cadeiral conventual
Em castanho entalhado 
Portugal, séc. XVIII
165x86x165 cm

Part of 18th century Portuguese choir stalls 
Carved chestnut 
Portugal, 18th century

€2.000 - 3.000
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128 

Tallboy estilo inglês
Em mogno 
Com seis gavetões e duas gavetas, frisos 
entalhados e ferragens em metal amarelo 
(faltas e defeitos)
188x113x58 cm

A mahogany tallboy in the English manner
With six long and two short drawers 
Carved friezes and brass mounts 
(losses and defects)

€1.200 - 1.500

129 

Papeleira neoclássica
Com embutidos, em pau-santo e outras madeiras 

Interior com gavetas, três gavetões e ferragens em metal amarelo 
França, séc. XVIII

110x117x59 cm

An 18th century French bureau
On neoclassic design, rosewood and other woods inlaid decoration 

Interior with drawers, three long drawers and brass mounts 
France, 18th century

€2.000 - 3.000
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130 

Cómoda francesa Luís XV do séc. XVIII
Facheada a pau-santo, pau rosa e pau-cetim 
Ferragens em bronze dourado com dois gavetões, 
três gavetas e tampo em pedra mármore 
Estampilhada Jean Mathieu Chevallier (1696-1768)
85x130x65 cm

A Louis XV ormolu mounted Rosewood, Kingwood 
and Satinwood commode, Jean Mathieu 
Chevallier (1669-1768)
Two long and three short drawers under marble top

€10.000 - 15.000



96 97

131 

Conjunto de nove cadeiras Jorge IV
Em murta e mogno com assentos em palhinha 
Inglesas do séc. XIX

A set of nine Jorge IV myrtlewood and 
mahogany chairs
Canned seats 
England, 19th century

€900 - 1.200
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132 

Invulgar móvel inglês do Séc. XIX
Para arrumação de mesas de jogo
Composto por uma gaveta e oito mesas  
com tampos forrados a feltro e pernas basculantes
simulando gavetas 
Em carvalho folheado a mogno com tampo em 
pedra mármore e ferragens em metal amarelo
126x90x81 cm

An unusual English cabinet for card tables
The cabinet containing one drawer and eight 
folding card tables 
Mahogany vennered oak with marble top
and brass mounts

€9.000 - 12.000
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133 

Mesa de jogo de gamão Império
Folheada a mogno e pau-santo com embutidos em marfim 
Ricas aplicações em bronze cinzelado e dourado 
Duas gavetinhas e no interior tabuleiro de gamão e par de castiçais em bronze dourado 
Tampo reversível forrado a pela castanha 
Peças para gamão e dados em marfim e madeira e dois copos em couro moldado 
França, séc. XIX 
(alguns restauros e faltas)
77x115x58 cm

Proveniência: Pertenceu à coleção do antigo Embaixador do Brasil em Paris, Maximo Sciolette, 
um colecionador e grande entusiasta de Napoleão I, tendo reunido uma série de peças 
representativas deste período histórico.

An Empire gilt-bronze-mounted blackgammon table
Mahogany and rosewood veneered with ivory inlaid decoration and rich gilt bronze mounts 
Two short drawers in the interior and pair of gilt bronze candlesticks 
Back of the top lined in brown leather 
Ivory and wood blackgammon stones and pair of dice cups in leather 
France, 19th century 
Restoration and losses

Provenance: Late Barzilain embassador in Paris, Maximo Sciolette: Collector and enthusiast of 
Napoleon I, he gathered several pieces of the Empire period.

€16.000 - 20.000
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134 

Prato fundo recortado
Em porcelana da China do séc. XVIII 
Decoração a azul com guerreiros e árvores 
Com marcas Kangxi na base
Diam.: 26 cm

An 18th century Chinese porcelain soup plate
Blue decoration depicting trees and warriors 
Kangxi marks at the base

€400 - 600

135 

Par de potes com tampas
Em porcelana da China 
Decoração a azul representando flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(pequenos restauros nas tampas)
Alt.: 30 cm

A pair of Kangxi (1662-1722) vases
Chinese porcelain 
Blue decoration depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(minor restoration to the covers)

€1.400 - 1.800

136 

Pote com tampa
Em porcelana da China 
Decoração a azul representando flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(restauro no bocal e na tampa)
Alt.: 30 cm

A Kangxi vase with cover
Chinese porcelain 
Blue decoration depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(restoration to the nozzle and the cover)

€600 - 900
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137 

Par de pequenos potes com tampas
Em porcelana da China 
Decoração a azul representando flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 14 cm

A pair of Kangxi (1662-1722) small vases
Chinese porcelain 
Blue decoration depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(minor chips)

€300 - 400

138 

Garniture 
Em porcelana da China  
Decoração a azul com flores  
Composto por três potiches e dois canudos 
Período Kangxi (1662-1722) 
Etiquetas de Vung Tao Cargo 
(pequenos defeitos, um canudo com um cabelo, um bocal de um 
potiche partido e colado)
Alt.: 16,5 cm (potiches) 
Alt.: 15 cm (canudos)

A Vung Tao Cargo Kangxi garniture
Chinese porcelain 
Blue decoration depicting flowers 
Comprising: three baluster vases and two stem vases 
Kangxi Period (1662-1722) 
Vung Tao Cargo labels 
(minor defects, one stem vase with hairline, one baluster vase nozzle 
broken and glued)

€800 - 1.200
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139 

Travessa oitavada
Em porcelana da China, Companhia das 
Índias 
Decoração a azul e branco com pagodes 
e paisagem fluvial 
Período Qianlong (1736-1795)
38,5x30,5 cm

A Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain 
Blue decoration with gadoda and 
rivescape 
Qianlong Period (1736-1795)

€300 - 400

140 

Travessa oitavada
Em porcelana da China, Companhia das 
Índias 
Decoração a azul e branco com pagodes 
e paisagem fluvial 
Período Qianlong (1736-1795)
38,5x31 cm

A Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain 
Blue decoration with gadoda and 
rivescape 
Qianlong Period (1736-1795)

€300 - 400

141 

Travessa funda oitavada
Em porcelana da China, Companhia das 
Índias 
Decoração a azul e branco com pagodes 
e paisagem fluvial 
Período Qianlong (1736-1795)
32x25 cm

A Qianlong dish
Chinese export porcelain 
Blue decoration with gadoda and 
rivescape 
Qianlong Period (1736-1795)

€200 - 300

142 

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

A Qianlong octagonal dish
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting garden

€200 - 300

143 

Par de chávenas e pires
Em porcelana da China,  
Decoradas a azul e branco com motivos florais 
Período Guangxu (1875-1908) 
Marcadas na base
Diam. prato: 12 cm 
Alt. total: 6,5 cm

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

€60 - 90

144 

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

A pair of Jiaqing “Fitzhugh” plates
Blue and white decoration with riverscape and pagoda 
Gilt monogram 
(one restored and minor hairline)

€300 - 500

145 

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

A Jiaqing “Fitzhugh” oval dish 
Blue and white decoration with riverscape and pagoda 
Gilt monogram 
(minor restoration to the rim)

€500 - 800
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146 

Prato grande
Em porcelana da China, Companhia das 
Índias 
Decoração policromada “Imari” 
representando flores 
Periodo Qianlong (1735-1795)
Diam.: 39 cm

A Qianlong Imari charger
Chinese export porcelain 
Imari decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1735-1795)

€500 - 800

147 

Leiteira
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração chocolate com reservas policromadas 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 15 cm

A Qianlong milk jug
Chinese export porcelain 
Chocolate decoration with floral reserves 
Qianlong Period (1736-1795)

€180 - 220

148 

Leiteira 
Em porcelana da China, Companhia das Índias 

Decoração chocolate com reservas policromadas representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 

(tampa e bico com pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 15 cm

A Qianlong milk jug
Chinese export porcelain 

Chocolate decoration with floral reserves 
Qianlong Period (1736-1795) 

(minor chips to the cover and spout)

€150 - 200

149 

Par de pratos oitavados
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada “Pseudo folha de tabaco” 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(cabelos e esbeiçadelas)
Diam.: 22 cm

A pair of Qianlong Pseudo Tobacoo Leaf plates
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration “pseudo tobacoo leaf” 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairlines and chips)

€500 - 800

150 

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

A Qianlong pseudo tobacco leaf scalloped plate
Chinese export porcelain. 
Pseudo tobacco leaf with phoenix 
(minor chips)

€1.200 - 1.800
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151 

Par de açucareiros com tampa
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração policromada com armas de António de Sousa Falcão de Saldanha Coutinho 
Dinastia Qing, reinado Qianlong (c.1770) 
(um açucareiro e ambas as tampas restauradas)
Alt.: 14 cm 
Diam.: 10,5 cm

A pair of Qianlong Armorial sugar bowls
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with António de Sousa Falcão de Saldanha Coutinho coat-of-arms 
Qing dynasty, Qianlong Period  (ca. 1770) 
(one bowl and both covers restored)

€800 - 1.200

152 

Prato recortado
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração policromada com armas de António de Sousa Falcão de Saldanha Coutinho 
Dinastia Qing, reinado Qianlong (c.1770) 
(um cabelo)
Diam.: 23,5 cm

Bibliografia: Nuno de Castro “A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império”, p.118.

A Qianlong Armorial scalloped plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with António de Sousa Falcão de Saldanha Coutinho coat-of-arms 
Qing dynasty, Qianlong Period  (ca. 1770) 
(one hairline)

Bibliography: Nuno de Castro “A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império”, pp.118.

€800 - 1.200

153 

Prato
Em porcelana da China, 

Companhia das Índias 
Decoração policramada com 

armas de D. Joaquim Xavier 
Botelho de Lima Távora 

Dinastia Qing, reinado Qianlong 
(c.1770) 

1º Serviço 
(esmaltes um pouco gastos)

Diam.: 19,5 cm

A Qianlong Armorial plate

Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with D. 

Joaquim Xaavier Botelho de Lima 
Távora coat-of-arms 

Qing dynasty, Qianlong Period 
(ca. 1770), 1st Service 

(some wear to the decoration)

€400 - 600

154 

Taça e pires 
Em porcelana da China, Companhia da Índias 

Decoração noite e dia com armas de D. Joaquim Xavier Botelho de Lima Távora 
Dinastia Qing, reinado Qianlong (c.1770) 

2º Serviço 
(chávena com restauros, partida e colada na base e pires partido e colado)

Diam.: 9 cm (chávena) 
Diam.: 13,5cm (pires)

Bibliografia: Nuno de Castro “A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império”, p.123.

A Qianlong Armorial cup and saucer
Chinese export porcelain 

“Night and Day” decoration with D. Joaquim Xavier Botelho de Lima Távora coat-of-arms 
Qing dynasty, Qianlong Period (ca. 1770), 2nd Service 

(restoration to the cup, broken and glued and saucer broken and glued)

Bibliography: Nuno de Castro “A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império”, pp.123.

€200 - 300

155 

Chávena e pires
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com armas de 
Manuel Pais de Sande e Castro 
Dinastia Qing, reinado Jianqing (c. 1815) 
(pequenas esbeiçadelas na chávena e no pires)
Diam.: 9,5cm (chávena) 
Diam.: 14 cm (pires) 

Bibliografia: Nuno de Castro “A Porcelana Chinesa e 
os Brasões do Império”, p.205.

A Jiaqing Armorial cup and saucer
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with Manuel Pais de 
Sande e Castro coat-of-arms 
Qing dynasty, Jiaqing Period  (ca. 1815) 
(minor chips)

Bibliography: Nuno de Castro “A Porcelana Chinesa 
e os Brasões do Império”, pp.205.

€500 - 800
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156 

Par de pratos
Em porcelana chinesa, Companhia das Índias 
Decorados com esmaltes em tons Rouge-de-Fer e dourado 
Família Rosa 
Armas de Francisco da Silva Mendes da Fonseca 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing (c.1820) 
(um com cabelo) 
Diam.: 25 cm

Bibliografia: Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império”, pq. 211.

A pair of Jiaqing Armorial plates
Chinese export porcelain 
Rouge-de-fer, gilt and famille rose decoration with Francisco da Silva Mendes da Fonseca coat-of-arms 
Qing Dynasty, Jiaqing Period (ca. 1820) 
(one with hairline)

Bibliography: Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império”, pp. 211.

€2.000 - 3.000

157 

Travessa funda
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decorado com esmaltes da Família Rosa 
Armas de Francisco de Melo e Vasconcelos 
Dinastia Qing, reinado Qianlong (c. 1785) 
31x37 cm

Bibliografia: Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império”, p. 159.

A Qianlong Armorial dish
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration and Francisco de Melo e Vasconcelos coat-of-arms 
Qianlong Period (ca. 1785)

Bibliography: Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império”, pp. 159.

€3.000 - 4.000
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158 

Prato 
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias 
Decoração Imari 
Período Qianlong (1736-1795) 
Diam.: 22 cm

A Qianlong Imari plate
Chinese export porcelain 
Imari decoration 
Qianlong Period (1736-1795)

€50 - 80

159 

Prato 
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias 
Decorado com esmaltes da Família 
Rosa 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 22,5 cm

A Qianlong Famille Rose plate
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration 
Qianlong Period (1736-1795)

€80 - 120

160 

Prato
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decorado a azul e ouro com flores  
Periodo Qianlong (1735-1795) 
(com esbeiçadela)
Alt.: 25 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 
Blue and gilt decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1735-1795) 
(chip)

€50 - 80

161 

Leque Chinês
Com varetas em sândalo, folha em papel pintado 
decorada de ambos os lados com cenas do 
quotidiano chinês. Figuras com indumentárias em seda 
e cabeças em marfim 
China, séc. XIX 
(pano de duas das varetas danificado)

A 19th century Chinese fan
Sandalwood ribs, painted paper leaf depicting Chinese 
quoatidian scenes on both sides, figures with silk 
clothes and ivory heads 
China, 19th century 
(leaf and two ribs with defects)
€80 - 120

162 

Leque Chinês
Com varetas em madeira lacada e 
dourada, folha em papel pintado 
decorado com cenas do quotidiano 
chinês. Figuras com indumentárias em 
seda e cabeças em marfim 
China, séc. XIX

A 19th century Chinese fan
Gilt and lacquered ribs, painted paper 
leaf depicting Chinese quoatidian scenes, 
figures with silk clothes and ivory heads 
China, 19th century

€200 - 300

163 

Leque Chinês
Com varetas em marfim, folha em papel 
pintado decorado com cenas do quotidiano 
chinês. Figuras com indumentárias em seda 
e cabeças em marfim 
China, séc. XIX

A 19th century Chinese fan
Ivory ribs, painted paper leaf depicting 
Chinese quoatidian scenes, figures with
silk clothes and ivory heads 
China, 19th century

€250 - 350
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164 

Floreira de parede
Em vidro coalhado pintado com 
decoração policromada “flores” 
Europa, séc. XX 
Alt.: 26 cm

A stained glass wall flower planter
Polychrome decoration depicting flowers 
Europe, 20th century

€60 - 90

165 

Garrafa neoclássica 
do séc. XVIII
Em vidro coalhado 
pintado, decoração 
policromada com flores 
e grinaldas e ao centro 
com medalhões com 
paisagens 
(defeito na tampa)
Alt.: 28 cm

An 18th century 
neoclassic stained 
glass bottle 
Painted with flowers, 
garlands and 
medallions with 
landscapes 
Defect to the cover

€250 - 350

166 

Pássaros Caluru
Escultura em porcelana Vista Alegre 
Marca incisa na base 
(defeitos)
Alt.: 50 cm

A Vista Alegre porcelain sculpture
Molded as caluru birds 
Marked at the base 
(defects)

€350 - 450

167 

Garrafa 
Em cristal lapidado com aro em prata 
espanhola marcada. 
Alt.: 35 cm

A cut glass silver-mounted decanter
Spanish marks to the silver
€60 - 90

168 

Frasco do séc. XIX/XX 
Em cristal lapidado com decoração geométrica e tampa em prata 
portuguesa, contraste Javali e de ourives da mesma época.  
(mínimos defeitos no corpo do frasco)
Alt.: 14 cm

A cut glass silver-mounted bottle
Silver stopper with assay mark (1887-1938) and maker´s mark 
(minor defects to the bottle)

€80 - 120

169 

Garrafa 
Em cristal lapidado com 
aro em casquinha 
(defeitos na tampa)
Alt.: 26 cm

A cut glass decanter
With silverplated mount 
(defects to the stopper)
€40 - 60
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170 

Prato recortado
Em porcelana francesa do Séc. XIX 
Representando “Bataille de Villa-Viciosa” 
Decoração policromada, cercadura a ouro 
Marcado na base
Diam.: 24,5 cm

An 18th century Vincennes scalloped plate
French 18th century porcelain, decoration 
depicting “Bataille de Villa-Viciosa”, gilt rim 
Vincennes mark at the back

€150 - 200

171 

Prato recortado
Em porcelana francesa 
Decoração policromada, representando cena de caça, 
com cercadura a ouro 
França, séc. XVIII 
Marcado na base 
Diam.: 25,5 cm

An 18th century fench porcelain scalloped plate
Polychrome decoration depicting hunting scene and gilt rim 
France, 18th century 
Marked at the base

€150 - 200

172 

Caixa de lacre
Em porcelana europeia com chinoiserie, 
montagens em metal amarelo, tampa 
cravejada em prata com vidros forrados 
e selo gravado em placa de jaspe 
sanguíneo 
(defeitos vários na porcelana)
Alt.: 13 cm

A porcelain, bloodstone and paste 
sealing wax case
Porcelain decorated with chinoiseries, 
yellow metal mounts, top decorated with 
paste and bottom with bloodstone intaglio 
(several defects to the porcelain)

€200 - 300
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175 

Bengala 
Em mongo com 
castão em prata 
Séc. XX
Alt.: 89 cm

A cane 
Silver cane-handle to 
the mahogany cane 
20th century

€60 - 90

176 

Pingalim
Com castão em prata 
“cabeça de leão” 
Séc. XX
Alt.: 65 cm

A horsewhip
Silver handle chased 
as a lion´s head 
20th century

€80 - 120

177 

Bengala
Em vinhático com castão 
em prata “cabeça de 
águia” 
Séc. XX
Alt.: 89 cm

A cane 
Silver cane-handle to the 
Brazilian mahogany cane 
Silver with Águia assay 
mark (1938-1984) 
20th century

€80 - 120

178 

Bengala
Em mogno com 
cabo em prata 
com monograma 
esmaltado a azul 
Séc. XX
Alt.: 89 cm

A cane 
Silver and enamel 
cane-handle with 
monogram to the 
mahogany cane 
20th century

€80 - 120

173 

Bengala
Em mogno com cabo em marfim 
Séc. XX 
(defeitos)
Alt.: 86 cm

A cane 
Ivory cane-handle to the mahogany cane 
20th century 
(defects)

€60 - 90

174 

Bengala
Em vinhático com cabo em massa e ouro 
Séc. XIX/XX 
Marcada 
(defeitos)
Alt.: 90,5 cm

A late 19th, early 20th century cane
Gold and resin cane-handle to the Brazilian 
mahogany cane  
Gold marked 
(defects)

€100 - 200
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179 

Pistola
Em ferro e madeira 
Ibérica, séc. XIX
Comp.: 21 cm

A 19th century Iberian gun
Iron and wood
€80 - 120

180 

Pistola militar de pederneira 
Em ferro, aço e madeira 
Séc. XIX/ XX
Comp.: 34 cm

A late 19th, early 20th century flintlock gun
Iron, steel and wood
€150 - 200

181 

Punhal
Em aço, latão e madeira 
Bainha e punho em latão gravado 
Norte de África, finais do séc. XIX
Comp.: 40,5 cm

A late 19th century African dagger
Steel, brass and wood 
Engraved brass handle and scabbard
€80 - 120

183 

Quitó
Espadim de corte português 
Reinado D. Maria 
Com guarda em prata e punho em ébano e prata
Comp.: 80 cm

A D.Maria (1771-1816) “Quitó”
Court sword 
D.Maria I (1777-1816) reign 
Silver and ebony handle and silver guard
€300 - 400

182 

Espada de caça
Em aço e madeira 
Francesa, séc. XIX 
(falta pistola)
Comp.: 65 cm

A 19th century French hunting sword
Steel and wood 
(Pistol missing)
€200 - 300
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184 

Canhão miniatura
Em bronze com brasões
Comp.: 30 cm

A miniature Armorial bronze cannon

€100 - 150

185 

António Soares dos Reis (1847 - 1889)
Flor Agreste
Escultura em bronze e base em mármore 
Assinada e datada 1878
Alt.: 22 cm

Bronze sculpture above marble base 
Signed and  dated 1878

€300 - 400

186 

Joseph François Victor Chemin (França, 1825 - 1901)
Leão devorando serpente
Escultura em bronze patinado
21x14 cm

Lion devouring snake 
Patinated bronze sculpture

€200 - 300

187 

Par de castiçais
Em bronze dourado 
Decorados com “Putti” 
Franceses, do Séc.XVIII
Alt.: 38 cm

A pair of gilt bronze candlesticks
Gilt bronze decorated with putti 
France, 18th century

€1.800 - 2.500
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188 

Par de chenets estilo Luís XV
Representando meninos músicos em 
bronze cinzelado e dourado 
França, séc. XIX
29x33 cm

A pair of Louis XV style gilt-bronze chenets
Chiselled as musicians putti 
France, 19th century
€800 - 1.200

190 

Par de espelhos de parede estilo D. João V
Com molduras em madeira dourada e entalhada  
Decoradas com motivos vegetalistas 
(pequenas faltas no douramento)
83x49 cm

A pair of D.João V (1706-1750) style miroors
Carved and gilt wood frames with floral decoration 
(Minor losses to the gilding)

€1.200 - 1.500

189 

Relógio de mesa
Com “Figura da Antiguidade Clássica” 
Escultura em bronze 
Assinada Dumaige (Henry Étienne Dumaige (1830-1888)) 
Base em mármore preto 
Mostrador em mármore com numeração romana a dourado 
Francês, séc. XIX 
(mecanismo a necessitar revisão) 
Alt.: 74 cm

A table clock

Bronze sculpture representing Classic figure 
Signed Dumaige (Henri Étienne Dumaige (1830-1888)) 
Black marble base 
Marble dial with gilt numbers 
France, 19th century 
(Mechanism requiring maintenance)

€400 - 600
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191 

Bacia em faiança portuguesa
Fabrico de Estremoz, séc. XVIII/XIX 
Decoração policromada representando paisagem 
(pequena esbeiçadela, canto partido e colado)
Diam.: 28 cm

A late 18th, early 19th century Estremoz Portuguese faience basin
Polychrome decoration depicting landscape 
(minor chip, broken and glued corner)

€180 - 220

192 

Terrina em faiança portuguesa
Fabrico de Estremoz, séc. XVIII/XIX 
Decoração policromada representando flores 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 16 cm

A late 18th, early 19th century Estremoz Portuguese 
faience tureen
Polychrome decoration depicting flowers 
(minor chips)

€180 - 220

193 

Prato em faiança portugesa
Fabrico de Estremoz, séc. XVIII/XIX 
Decoração policromada 
representando flores e grinaldas
Diam.: 38 cm

A late 18th, early 19th century 
Estremoz Portuguese faience plate
Polychrome decoration depicting 
flowers and garlands

€300 - 400

194 

Fonte de parede e bacia com reservatório
Em faiança portuguesa do séc. XVIII 
Decorado com flores e motivos vegetalistas a azul 
Real Fábrica de Louça ao Rato, periodo Tomás Brunetto 
Marcada FRTB 
(esbeiçadelas e restauros na bacia)
Alt.: 40 cm (reservatório) 
Dim.: 21x33x28 cm (bacia)

An 18th century Rato Factory Portuguese faience wall 
fountain and basin with reservoir
Polychrome decoration depicting rosette 
(chips and restoration to the basin)
€900 - 1.200
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195 

Prato em faiança 
portuguesa
Fabrico de Estremoz, 
séc. XVIII/XIX 
Decoração 
policromada com 
rosácea
Diam.: 30 cm

A late 18th, early 19th 
century Estremoz 
Portuguese faience 
plate
Polychrome 
decoration depicting 
rosette

€200 - 300

199 

Prato em faiança portuguesa 
Fabrico de Estremoz, séc. XVIII/XIX 
Decoração policromada 
representando flores 
(pequenos defeitos)
Diam.: 32 cm

A late 18th, early 19th 
century Estremoz 
Portuguese faience dish
Polychrome decoration 
depicting flowers 
(minor defects)

€200 - 300

200 

Prato em faiança portuguesa
Fabrico de Estremoz, séc. XVIII/XIX 
Decoração policromada representando 
flores 
(cabelo)
Diam.: 34,5 cm

A late 18th, early 19th century Estremoz 
Portuguese faience plate
Polychrome decoration depicting flowers 
(hairline)

€180 - 220

201 

Tinteiro com gaveta em faiança de Campolide
Decoração policromada com grinaldas e flores 
Marcado na base “Campolide JR”, atribuído ao pintor 
ceramista José Rodrigues, 1917 
(um dos recipientes e tampas partidos)
15x26x15 cm

A Campolide Portuguese faience inkstand with drawer
Polychrome decoration with garlands and flowers 
Marked at the base “Campolide JR” atributed to José 
Rodrigues, 1917 
(one pot and covers broken)

€150 - 200

196 

Prato em faiança portuguesa
Fabrico de Estremoz, séc. XVIII/XIX 
Decoração policromada representando flores 
(pequenos defeitos)
Diam.: 29 cm

A late 18th, early 19th century Estremoz Portuguese faience plate
Polychrome decoration depicting flowers 
(minor defects)

€200 - 300

197 

Prato em faiança 
portuguesa
Fabrico de Estremoz, 
séc. XVIII/XIX 
Decoração policromada 
representando paisagem 
com casario 
(pequenos defeitos)
Diam.: 32 cm

A late 18th, early 19th 
century Estremoz 
Portuguese faience plate
Polychrome decoration 
depicting landscape 
with houses 
(minor defects)

€200 - 300

198 

Prato em faiança portuguesa
Fabrico de Estremoz, séc. XVIII/XIX 
Decoração policromada representando flores 
(cabelo)
Diam.: 33 cm

A late 18th, early 19th century Estremoz Portuguese 
faience plate
Polychrome decoration depicting flowers 
(hairline)

€180 - 220
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202 

Sacristão
Figura de movimento em barro vidrado 
Decoração policromada 
Com marca da Fábrica de faiança das Caldas da Rainha
Alt.: 22,5 cm

A Caldas da Rainha Portuguese faience movement figure of a sacristan
Glazed terracotta with polychrome decoration 
Mark of Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha

€200 - 300

203 

Coleção de doze oficiais
Em porcelana portuguesa da Fábrica de Sacavém 
Modelados por Armando Mesquita (1907-1982) 
(Um dos cavalos com rédeas partidas)
Alt.: 32 cm (maior)

A collection of 12 Sacavém porcelain official figures 
Portuguese porcelain 
Molded by Armando Mesquita (1907-1982) 
Sacavém factory of porcelain 
(one of the horses with broken reins)

€500 - 800
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204 

Escola Portuguesa, séc. XVII
Pausa na fuga para o Egipto 
Óleo sobre cobre
23x19 cm

Portuguese school of the 17th century
Flight into Egypt 
Oil on copper

€900 - 1.200

205 

Casamento místico de Santa Catarina
Óleo sobre madeira
27x21 cm
The mystic marriage of Saint Catherine

Oil on board

€800 - 900

206 

Leopoldo Battistini (Itália, 1865 - 1936)
Alegoria

Óleo sobre tela 
Assinado e datado Coimbra 1897

337x218

Allegory
Oil on canvas 

Signed and dated of Coimbra 1897

€6.000 - 9.000
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207 

Escola Espanhola, séc. XIX
São Francisco 
Óleo sobre tela
171x106 cm

Spanish school of the 19th century
Saint Francis 
Oil on canvas

€500 - 800

208 

Escola Flamenga, séc. XVIII 
Pietà 
Ao gosto do séc. XVI 
Óleo sobre madeira 
43,5x33 cm

Flemish school of the 18th century
Pietà 
In the 16th century manner 
Oil on board

€2400 - 3.000
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Escola Alemã, séc. XVI
Anunciação 
Óleo sobre madeira
96x32 cm

German school of the 16th century
Angel praying Hail Mary 
Oil on board

€1.500 - 2.000

210 

Escola Hispano-Flamenga, séc. XVI
Cristo no Monte das Oliveiras 

Óleo sobre madeira 
Moldura com baldaquino dourada a ouro fino

30x24 (pintura) 
56x33 (moldura)

Hispan-flemish school of the 16th century
Christ on the Mount of Olives 

Oil on board 
Carved and gilt wood frame with baldachin

€2.000 - 3.000
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Escola Flamenga, séc. XVI
Calvário 
Pintura a óleo sobre madeira
48x39,5 cm

Flemish school of the 16th century
Calvary Scene 
Oil on board

€3.000 - 4.000

212 

Escola Flamenga, séc. XVI
Juizo final 
Óleo sobre madeira de carvalho
46x36,5 cm

Flemish school of the 16th century
Doomsday 
Oil on oak board

€2.000 - 3.000
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Meindert Hobbema Attrib. (Holanda, 1638 - 1709)
Paisagem com arvoredo e casario

Óleo sobre tela 
Assinado

87x116 cm

Landscape with forest and houses 
Oil on canvas 

Signed

€40.000 - 60.000
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Herri met de Bles Attrib. (Bélgica, 1485/90-c.1560)
Andromeda em paisagem de Mosan

Óleo sobre madeira
53x55 cm

Nota: No verso, carimbo da exposição “Musée de Dinant - Exposition 
d´une collection de tableaux de Maitres Anciens 1er Août - 1935

1er Octobre”, n. 14 do catálogo

Andromeda in Mosan landscape
Oil on board

Note: “Musée Dianant - exposition d’’une collection de tableaux
de Maitres Anciens, 1er Août 1935 - 1er Octobre.” 

exhibition stamp on the back. Nr. 14 of the catalogue

€10.000 - 20.000
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Diogo de Contreiras (1500 - 1565)
Ressurreição
Óleo sobre madeira de carvalho
136x90 cm
Nota: Faz parte de um tríptico pertencente ao 
Convento de Santa Maria de Almoster. Um dos 
retábulos estará assinado e datado. 

Bibliografia: Francisco Faria Paulino (coord.), 
“A Pintura Maneirista em Portugal - Arte no Tempo 
de Camões”, p. 195.

Resurrection 
Oil on oak board
Note: This board is part of a tryptic of the Santa 
Maria de Almoster monastery. One of the boards is 
signed and dated.
Bibliography: Francisco Faria Paulino (coord.), 
“A Pintura Maneirista em Portugal - Arte no Tempo 
de Camões”, pp. 195.

€60.000 - 80.000

É bem provável que tenha sido D. Gil Eanes da Costa que 
encomendou, para ornato da sua capela tumular no convento de 
Almoster, um retábulo ao pintor Diogo de Contreiras, quando, em 1542, 
firmou um contrato com as freiras bernardas deste convento para 
que aí se instituísse a sua última morada. Sabemos que o retábulo 
que Diogo Contreiras pintou, entre 1542 e 1545, para este convento 
ainda aí se encontrava em 1949, pois consta do Inventário Artístico de 
Portugal do distrito de Santarém que a Academia Nacional de Belas 
Artes mandou fazer a Gustavo de Matos Sequeira.  Gil Eanes da Costa 
foi personagem bem conhecida da Lisboa do século XVI e tornou-se 
proverbial a sua capacidade de fazer e de poupar dinheiro. Depois 
de ter sido deserdado por seu pai juntou uma descomunal fortuna 
que alguns diziam ser muito superior à do próprio Estado. Mas ele não 
fazia alarde disso e pelo contrário o seu comportamento público era 
comentado porque um dia estando a trabalhar na fazenda pública 
indagando se a sua mula já tinha chegado para o levar para casa 
lhe disseram que não e este teria retorquido que com toda a certeza 
estaria ainda a fazer os trabalhos domésticos levando lenha para 
sua casa. Ora, para um fidalgo desses tempos já era estranho fazer-
se deslocar numa mula e não num cavalo e mais ainda que essa 
montada servisse também para as actividades domésticas. Enfim, 
exemplos de contenção de despesas que bem poderiam servir para 
outros tempos.

A verdade é que para a salvação da sua alma e sua eterna memória 
Gil Eanes parece não ter poupado esforços nem cabedais já que 
mandou fazer um belo retábulo ao mais importante pintor de meados 
do século XVI em Portugal, Diogo de Contreiras. É exactamente uma 
das tábuas pintadas desse retábulo que vai agora a leilão. Trata-se 
da Ressurreição de Cristo. Nesta obra o pintor segue o modelo de 
Cristo de pé sobre o túmulo, que utilizará também mais tarde, por volta 
de 1555, em Atouguia da Baleia, colocando a arca tumular, meia 
encerrada e com lavores romanos na face visível, em perspectiva, e 
um poderoso soldado em primeiro plano, ocupando todo o canto 
inferior direito do painel. Com sublinha Joaquim Caetano, “o resultado 
é um enorme alongamento do espaço pictural, prolongado por 
um belíssimo fundo de paisagem, onde se podem ver à esquerda 
e à direita duas cenas complementares, respectivamente a S. João 
e as Santas Mulheres visitando o Túmulo e a Aparição de Cristo a 
Madalena. Os três soldados acumulam-se no canto do quadro. Um 
deles completamente de costas para o espectador (um artifício 
típico de Contreiras) deixa ver apenas o casco, outro de perfil 
empunha uma albarda, e o mais proeminente revela sobretudo os 
ricos trajos militares, cota de armas à romana, capacete requintado e 
uma bela espada de guarda dourada. Esta colocação abre o painel 
para o fundo de paisagem e reforça a dignificação da figura de 
Cristo, jovem e quase franzino, ostentando numa cruz goticizante o 
estandarte com cruz, ao modo da ordem militar de Tomar, de que D. 
Gil Eanes, por sinal, era comendador. De dominante de belos verdes 
azulados, o quadro é pontuado, à maneira típica de Contreiras, por 

pontos e manchas de um vermelho intenso, nas roupagens de Cristo, 
na caneleira do soldado em primeiro plano, na capa do mais distante 
e na figura de S. João ao fundo à esquerda, mostrando a elegância e 
contenção do cromatismo do pintor. Contreiras é capaz da pincelada 
mais livre e expressiva, como na utilização dos brancos sobre azuis 
na paisagem, e ao mesmo tempo da aplicação quase imaterial das 
tintas, homogéneas e lisas, em rigorosos exercícios, como na tampa 
do túmulo, no belo cesto de frutas à esquerda, ou nas carnações das 
pernas do soldado em primeiro plano, evidenciando uma qualidade 
de recursos verdadeiramente notável.” 

Esta notável obra de arte está agora à disposição de coleccionadores 
e interessados que queiram enriquecer o seu espólio artístico num 
investimento que lhes trará mais-valias seguras e acima de tudo um 
verdadeiro deleite estético que é o principal objectivo dos amantes 
do belo.  

Anísio Franco

Is very likely that had been D. Gil Eanes da Costa that commissioned 
– for his funerary chapel at Almoster – an altarpiece to Diogo de 
Contreiras when in 1542 signed a contract with the nuns of the 
monastery to buy his funerary chapel and tomb. We know that the 
altarpiece painted by Contreiras between 1542-45 was still in its 
original place in 1949 once is described at the Artistic Inventory of 
Portugal for the Santarém district commissioned by the Academia 
Nacional de Belas Artes to Gustavo Matos Sequeira. Gil Eanes da 
Costa was a very well-known figure of 16th century Lisbon, his ability 
to save and earn money were legendary.

After being disinherited by his father he raised an immense fortune, 
some said to be even larger than that of the Country. But Costa didn’t 
make splurge of his fortune; on the contrary his public behavior 
was commented, for example one day being working at the public 
treasury he asked if his mule had already arrived to take him back 
home, someone said no and he replied that the animal should 
probably still working transporting firewood. To a nobleman of that 
time to ride a mule was already unusual and even more if that same 
animal served for domestic works. Austerity examples that well fitted 
other times!

The truth is that for his soul salvation and memory Gil Eanes seems 
not to have been concerned about efforts and money once he 
commissioned the most important artist of the time in Portugal, 
Diogo de Contreiras. Is exactly one of the boards of that altarpiece 
that is now offered for sale. Depicting the Resurrection. On that work 
the painter follows the model of Christ standing on the Tomb, that 
later again will execute, circa 1555 at Atouguia da Baleia, placing 
in perspective the slightly opened tomb with roman decoration and 
a stout soldier on the front, filling the entire bottom right. As stated by 
Joaquim Caetano “the result is a huge prolongation of the picture 
space, with a beautiful landscape ground where there are visible 
in the left and the right two complementary scenes, respectively 
Saint John and the Saint Women siting the Tomb and Resurrection 
Appearance to Mary Magdala. The three soldiers fits on a corner of 
the painting, one back to the viewer (a typical feature of Contreiras 
work), another in profile with a halberd and the last one standing with 
the rich military uniform, roman armor, fine helmet and a beautiful gilt 
sword. This placement dignifies the Christ figure, young and almost 
puny, holding a gothic cross in the military order of Tomar way, where 
Gil Eanes were commander. Dominating of bluish green tones, the 
painting is punctuated, is Contreiras very much way, by intense red 
spots, in Christ drapery, the shin guard of the soldier at the front, 
the cape of the farthest soldier and the Saint John figure at the left, 
showing the elegance and chromatic restraining of the painter. 
Contreiras is capable of free brushstroke but also of immaterial 
placing of the color, plain and homogeneous surfaces such as the 
face of the Tomb, or the legs of the soldier on the front, showing a 
remarkable quality of resources.”

This remarkable work of art is now offered to collectors that want to 
enrich their collections with a secure and delightful investment, being 
the last one the main purpose of the art lovers. 
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Círculo de José de Ribera,  Lo Spagnoletto (1591-1652)
S. Paulo  
Óleo sobre tela, séc. XVII
127,5x102,5 cm

Circle of Jusepe de Ribera,  Lo Spagnoletto (1591-1652)
Saint Paul 
Oil on canvas

€30.000 - 50.000

O São Paulo da colecção Alpoim Calvão foi já atribuído ao grande 
mestre da pintura tenebrista José Ribera, contudo não consta do 
elenco de obras deste artista. O inusitado surgimento desta pintura 
é tanto mais surpreendente quando sabemos que a sua laboriosa 
oficina repetia os modelos criados pelo mestre e não consta do 
corpus da obra completa do mestre nenhuma pintura que tenha 
como base esta composição. De facto Ribera representou várias 
vezes São Paulo, quer em séries de apostolados quer como par 
natural de São Pedro, como simbólicos pilares da Igreja. Assim 
acontece com o São Pedro hoje pertencente ao Museu Nacional de 
Arte Antiga e que foi da colecção de George Demotte que deveria 
fazer pandant com um São Paulo idêntico ao da Pinacoteca 
Comunal de Perugia. Lamentavelmente nada sabemos sobre o 
percurso do São Paulo da colecção Calvão, pelo que não podemos 
afirmar seguramente que ele teria um par, todavia a posição em 
que santo está representado voltado para a direita ocupando a 
mancha pictórica toda a área direita da composição faz suspeitar 
que esta pintura estaria em confronto com outra personagem que 
como é natural só encontra paralelo, em termos de importância 
iconográfica, em São Pedro. 

A rudeza do tipo humano da figura de São Paulo inspirado em 
modelo real, bem como os largos panejamentos que envolvem 
o seu corpo são características da pintura do mestre nascido em 
Espanha. No entanto estas são também marcas de toda a pintura 
tenebrista que disseminou os modelos de Caravaggio a partir do 
primeiro quartel do século XVII. Sabe-se hoje que Ribera “foi não 
só um dos máximos expoentes do desenvolvimento e difusão da 
arte de Caravaggio, senão justamente um dos seus principais 
renovadores”. Importa, portanto, enquadrar esta obra na produção 
criativa de Ribera sem contudo esquecer que desde que este 
mestre se fixou em Nápoles em 1616 marcou profundamente toda a 
produção artística do sul de Itália que tinha esgotado as soluções 
de acentuado naturalismo deixadas pela lição de Caravaggio e se 
encaminhava agora para uma revisão desse projecto. Pintores como 
Giovan Batista Caracciolo, Filippo Vitale, Aniello Falcone ou Paolo 
Finoglio seguiram de perto a produção de Ribera e imitaram os seus 
modelos bem como a sua concepção espacial e composições 
criadas pelo valenciano. 

Estudos mais profundos sobre esta obra poderão revelar novas pistas 
e acrescentar algum conhecimento conducente a conclusões mais 
concretas. No estado actual dos conhecimentos não podemos 
deixar de considerar esta obra como uma bela pintura que se deverá 
incluir no círculo criativo de Ribera sendo pouco comum surgir no 
mercado nacional este tipo de obra de arte. 

The Alpoim Calvão collection’s Saint Paul now offered for sale was 
once attributed to the major tenebrist painter Jusepe de Ribera, 
however this specific representation is not part of the artist’s list of 
works. The surprise with this work is bigger once is known that his 
workshop followed the models created by the master and this specific 
composition is not part of any work of Ribera’s corpus. In fact the artist 
represented several times Saint Paul either alongside with the other 
apostles or as a natural pair for Saint Peter. That happens with the 
canvas depicting Saint Peter now at the Museu de Arte Antiga, once 
part of the Demotte Collection, that should be a pair with a Saint 
Paul similar to the one kept at the Pinacoteca Comunal of Perugia. 
Unfortunately nothing is known about the history of Alpoim Calvão’s 
Saint Paul and for that we cannot surely state that it had had a 
pair, however the position of the figure occupying all the right side 
of the canvas enables to suspect that this painting would originally 
be placed against another that was naturally, for their iconography, 
Saint Peter.

The crudeness of the figure, inspired by a real model, as well as the 
large drapery are characteristics of the paintings of the Spanish 
master but they are also the characteristics of all Tenebrism’s paintings 
that spreaded the Caravaggio models since the first quarter of the 
17th century. Today we know that Ribera “was not only one of most 
important developers and spreader of Caravaggio’s work but also 
one of its improvers”. Despite everything we said is important to fit 
this painting on Ribera’s path without forgetting that since the master 
based at Naples in 1616 he deeply marked the artistic production 
of the South of Italy that had exhausted the naturalist solutions left 
by Caravaggio. Painters like Giovan Batista Caracciolo, Filippo Vitale, 
Aniello Falcone or Paolo Finoglio closely followed Ribera’s production 
and reproduced his models but also Ribera’s structure of space and 
compositions.

Deeper studies on this work can reveal new clues and add some 
knowledge leading to more definitive conclusion. At the actual 
stage of knowledge we consider this a fine painting that should be 
included on the creative circle of Ribera and unusual to appear for 
sale at the Portuguese market.

Anísio Franco
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Émille Gallé ( França, 1846 - 1904)
Candeeiro de mesa 

Em pasta de vidro 
Decoração relevada

em tons de beringela  
Assinado 

(electrificado)
Alt.. 27 cm

A glass table lamp 
Relief decorated 

Signed 
(fitted for electricity)

€800 - 1.200

218 

Émille Gallé ( França, 1846 - 1904)
Jarra

Em pasta de vidro 
Decoração relevada em tons de beringela representando flores 

Assinada
Alt.: 13 cm

A glass jar 
Relief decorated depicting flowers 

Signed

€200 - 300

219 

Émille Gallé ( França, 1846 - 1904)

Pote
Em pasta de vidro 
Decoração relevada em tons de verde 
e castanho representando motivos 
vegetalistas 
Assinado
Alt.. 12 cm

A glass vase 
Relief decorated in green and brown 
depicting floral motifs 
Signed

€200 - 300

220 

Émille Gallé ( França, 1846 - 1904)
Jarrão
Em pasta de vidro, decoração relevada 
em tons de ocre com flores 
Assinado 
Alt.: 59 cm

A large glass vase
Decorated with floral motifs 
Signed
€1.500 - 1.700

221 

Émille Gallé ( França, 1846 - 1904)
Candeeiro de mesa
Em pasta de vidro, decoração relevada 
em tons de ocre com flores 
Assinado 
Alt.: 61 cm

An art-nouveau glass table lamp
Decorated with floral motifs 
Signed
€1.800 - 2.000
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Émille Gallé ( França, 1846 - 1904)
Jarra
Em pasta de vidro 
Decoração relevada em tons de beringela 
representando flores 
Assinada
Alt.: 44,5 cm

A glass jar 
Relief decorated depicting flowers 
Signed

€800 - 1.200

223 

Émille Gallé ( França, 1846 - 1904)
Solitário
Em pasta de vidro 
Decoração relevada em tons de verde 
e castanho representando motivos 
vegetalistas 
Assinada
Alt.: 37 cm

A glass solitaire vase 
Relief decorated in green and brown 
depicting floral motifs 
Signed

€600 - 900

224 

Émille Gallé ( França, 1846 - 1904)
Jarra bojuda
Em pasta de vidro 
Decoração relevada em tons de verde e 
bege representando ramos com folhas 
Assinada
Alt.: 24 cm

A glass jar 
Relief decorated in green and beige 
depicting floral motifs 
Signed

€1.400 - 1.500
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Medalhão 
Em madrepérola 
Com representação do Calvário 
Séc. XIX
Alt.: 11 cm

A 19th century mother-of-pearl medallion
Carved representing calvary scene
€100 - 150

226 

Retratos femininos
Par de miniaturas sobre marfim
Diam.: 8 cm

Feminine portraits
Pair of miniatures on ivory

€150 - 200

227 

Crucifixo
Em madeira de oliveira com aplicações 
em madrepérola  
Com relicário 
Séc. XIX
22 cm

A 19th century mother-of-pearl applied 
olivewood cross with reliquary
€150 - 200

228 

Crucifixo
Em madeira de oliveira com aplicações 
em madrepérola 
Séc. XIX
20 cm

A 19th century mother-of-pearl applied 
olivewood cross 
€150 - 200

229 

Crucifixo
Em madeira de oliveira com aplicações 
em madrepérola e Cristo em prata 
Séc. XIX
14 cm

A 19th century mother-of-pearl inlaid 
olivewood cross with silver Christ
€150 - 200
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Nossa Senhora com o Menino
Miniatura em marfim 
Assinada Borrell (Joan Borrell -1888/1951) 
Com moldura em prata portuguesa  
Contraste Águia (1938-1984) 
Marca de ourives da mesma época e 
marca de ourivesaria A.F. Sousa - Lisboa  
22x14 cm

Our Lady with the Child
Miniature on ivory 
Signed Borrell (Joan Borrell 1888-1951) 
Portuguese silver frame, Águia assay mark 
(1938-1984), maker’’s mark and AF Sousa 
retail mark
€1.000 - 1.500

231 

Oratório
Em madeira entalhada e policromada, decorado 
com motivos vegetalistas e cimalha com golfinhos 
de cauda de fita 
Brasil, séc. XVIII/XIX
93x58,5x31 cm

A late 18th, early 19th century Brazilian oratory
Carved and polychrome wood 
Decorated with floral motifs and dolphins

€1.000 - 1.500
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Cruz processional
Com terminações em flor-de-lis 
Em bronze 
Séc. XVI 
(restauros)
49x32 cm

A 16th century bronze processional cross
Fleur de lis terminals 
(restoration)

€250 - 300

233 

Oratório
Em pau-santo com aplicações, ferragens, fechos e dobradiças 
em prata portuguesa do séc. XIX/XX, contraste javali (1887-1937).
69x44x21 cm

A late 19th, early 20th century silver-mounted rosewood oratory
Carved rosewood with silver mounts, hinges and handles 
Silver with Portuguese assay mark (1887-1937)

€350 - 450

234 

Cruz processional
Terminações com representações dos evangelistas 
Em bronze 
Séc. XIV/XV 
(faltas) 
 35x23 cm

A late 14th, early 15th century bronze processional 
cross
Tetramorph terminals 
(losses)

€150 - 250

235 

Santa Margarida de Antioquia
Escultura em madeira dourada e 
policromada 
Representando Santa Margarida com o 
dragão aos pés 
(faltas e defeitos)
Alt.: 56 cm

Saint Margaret the Virgin
Carved, polychrome and gilt wood 
The figure is represented above dragon 
(losses and defects)

€3.000 - 4.000
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São Pedro
Segurando as Sagradas Escrituras e as chaves  
Em madeira policromada e dourada 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
Alt.: 19 cm

Saint Peter
Portuguese sculpture of the late 18th, early 19th century 
Carved, polychrome and gilt wood 
Portugal, late 18th, early 19th century

€100 - 120

237 

São Manuel
Representado com o elmo e a armadura 
Em madeira policromada 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
Alt.: 41 cm

Saint Manuel
Portuguese sculpture of the late 18th, early 19th century 
Carved and polychrome wood 
Portugal, late 18th, early 19th century

€200 - 300

238 

Peanha
Em madeira policromada e dourada 
Portugal, séc. XVIII
40x35 cm

An 18th century base
Carved, polychrome and gilt wood 
Portugal, 18th century

€200 - 300

239 

Santa Rita de Cássia
Assente sobre peanha dourada, 
envergando hábito decorado com 
elementos vegetalistas 
Em madeira policromada e dourada 
Portugal, séc. XVIII/XIX
Alt.: 31,5 cm

Saint Rita of Cascia
Portuguese sculpture of the late 18th, 
early 19th century 
Carved, polychrome and gilt wood 
Carved and gilt base 
Portugal, late 18th, early 19th century

€300 - 400
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Nossa Senhora da Conceição 
Nossa Senhora da Conceição  
Representada sobre orbe com serpente e querubins 
Escultura em madeira policromada e dourada a ouro fino 
Coroa em prata.  
Portugal, séc.XVIII 
Base do séc.XVIII não original em madeira entalhada e 
dourada a ouro fino 
(pequenas faltas na policromia)
Alt.: 45 cm 
19x25x25 cm (base)

An 18th century Portuguese sculpture of Our 
Lady of the Conception
Carved, polychrome and gilt wood 
The figure is represented above Orbe with 
snake and cherubs 
Silver crown 
Portugal, 18th century 
The carved and gilt wood base is 18th 
century but unoriginal 
(minor losses to the polychromy)

€6.500 - 8.000

240 

Cristo Indo-Português
Em marfim 
Séc. XVII 
(Pequenas faltas)
36x30 cm

A 17th century carved ivory Indo-
Portuguese Christ
(minor losses)
€1.200 - 1.500
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Cristo crucificado
Escultura em madeira policromada 
Cruz em madeira e em madeira dourada 
Portugal, séc. XIX 
Alt.: 97 cm

Christ on the Cross
Carved and polychrome wood sculpture 
Carved and gilt wood cross 
Portugal, 19th century

€300 - 400

243 

Cristo Indo-Português
Em marfim 
Séc. XVI/XVII
24x20 cm

A late 16th, early 17th century carved 
ivory Indo-Portuguese Christ
€800 - 1.000

244 

Cristo Indo-Português
Em marfim, com restos de 
policromia 
Séc. XVII 
(Sendal posterior em madeira 
policromada)
28x18 cm

A 17th century carved ivory 
Indo-Portuguese Christ
(polychrome wood loincloth 
of latter date)
€900 - 1.200

245 

Cristo Indo-Português
Em marfim  
Séc. XVII
24x20 cm

A 17th century carved ivory Indo-
Portuguese Christ
€800 - 1.000
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Anjo
Escultura do séc.XVIII 
Em madeira entalhada, policromada e 
dourada 
(faltas e defeitos)
Alt.: 86 cm

An 18th century sculpture
Carved, polychrome and gilt wood 
(losses and defects)

€600 - 900

247 

São José
Escultura em madeira policromada e 
dourada 
Vestes e manto com policromia original 
Portugal, séc. XVIII 
Alt.: 97 cm

Saint Joseph
Carved, polychrome and gilt wood 
sculpture 
Clothes and mantle with original 
polychromy 
Portugal, 18th century

€300 - 400

248 

São Domingos
Escultura em madeira dourada e 
policromada 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 57 cm

Saint Dominic
Carved, polychrome and gilt wood 
Portugal, 18th century 
(losses and defects)

€700 - 900
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Nicho 
Em madeira entalhada e policromada, com restos de 
douramento a ouro fino 
Portugal, séc.XVIII 
(faltas e defeitos)
82x24x116 cm

An 18th century carved and polychrome niche
Traces of gilding 
Portugal, 18th century 
(losses and defects)

€600 - 900

250 

Padre Eterno
Escultura em madeira policromada 
segurando o globo, rodeado por querubins 
Portugal, séc. XVII 
(policromia gasta e falhas na mão direita)
Alt.: 104 cm

A 17th century Portuguese sculpture of God
Carved and polychrome wood 
The figure is represented holding Orbe and 
flanked by cherubs 
Portugal, 17th century 
(wear to the polychromy and losses to the 
right handle)

€4.000 - 6.000
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251 

Luís Ferreira (1909-1994)
Grande escultura representando búfalo deitado
Em madeira de carvalho esculpida 
Com montagens em prata recortada e relevada
Chifres em dente de Javali e olhos em pedra dura verde (crisoprasse)
Todas as peças marcadas com marca de contraste Águia (pós 1985), 
de ourives e da ourivesaria LUIS FERREIRA 
Comp.: 73 cm

A large LUIS FERREIRA silver and wood sculpture
Representing a lying buffalo. Carved oak wood with silver mounts, boar’s horns and 
green pietra-dura eyes. All silver mounts marked with Águia assay mark (after 1985), 
maker’s mark and LUIS FERREIRA retail mark

€3.500 - 5.000
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252 

Salva de três pés D. Maria
Em prata portuguesa 
Marca de ensaiador do Porto (1810-1818) (P-23) 
e de ourives sumida
Diam.: 16,5 cm
148,4 g

A D.Maria (1777-1816) silver salver on three feet
Porto assay mark (1810-1818) and faded 
maker´s mark

€150 - 200

259 

Par de castiçais D. Maria
Em prata portuguesa do séc. XVIII/XIX  
Decoração relevada “caninhas” com 
frisos perlados e estriados 
Marca de ensaiador do Porto (1790-1804) 
(P-16) e de ourives Manuel Vilaça Gomes 
(1763-1804) (P-464)
Alt.: 16 cm
376 g

A pair of D.Maria (1777-1816) Portuguese 
silver candlesticks
Flutted decoration and beaded frizes 
Porto assay mark (1790-1804) and Manuel 
Vilaça Gomes (1763-1804) maker´s mark
€350 - 500

260 

Serviço de chá 
Em prata portuguesa. Decoração perlada e gomada, pegas em 
pau-santo. Composto por: Bule, leiteira e açucareiro. Marca de 
contraste Águia do Porto e de ourives da mesma época.
Alt.: 20 cm (bule)
1789,2 g

A Portuguese silver tea set
Beaded and flutted decoration, rosewood handles 
Comprising: Tea pot, milk jug and sugar bowl 
Porto assay mark (1938-1984) and maker´s mark
€520 - 700

253 

Fosforeira 
Em prata portuguesa do 
séc. XIX/XX. Decoração 
relevada e gravada com 
paisagem e ave. Marca de 
contraste Javali do Porto 
e de ourives da mesma 
época.
21,4 g

A late 19th, early 20th 
century Portuguese silver 
match box
Chased and engraved 
decoration with landscape 
and bird 
Poro assay mark (1887-
1937) and maker´s mark

€20 - 40

254 

Cinzeiro 
Em prata “Armas de Portugal” com 
aplicação de duas moedas de prata

A Portuguese silver ashtray with silver 
Portuguese coins of the late 19th, arly 
20th century

€50 - 80

255 

Fosforeira 
Em prata portuguesa do séc. 
XIX/XX. Monograma e data 
gravados. Marca de contraste 
Javali do Porto (1887-1937) e de 
ourives da mesma época.
28,2 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver match box
Engraved monogram and date 
Porto assay mark (1887-1937) 
and maker´s mark

€20 - 40

256 

Pisa-papéis
Em prata portuguesa relevada e cinzelada 
“Ferradura e Cabeça de Cavalo”, marcado 
(1938-1984)

A Portuguese silver paper weight 
Decorated as horsehead and horseshoe 
Maked (1938-1984)

€40 - 90

257 

Caixa de pó de arroz
Em prata. Tampas decoradas com desenhos ao gosto chinês, assinado com 
caracteres Chineses. Interior com rede e espelho. Marcas de garantia 925/000.
119,4 g

A silver vanity case
Covers engraved with Chinese taste landscapes 
Interior with net and mirror 
Guarantee marks for 925/000

€50 - 80

258 

Cartoneira e fosforeira 
Em prata

A silver card box and a 
silver match box

€40 - 80
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261 

Bandeja com tesoura de morrões 
Em prata portuguesa do séc. XIX. Bandeja 
em formato de naveta com gradinha, 
fundo com friso gravado e quatro 
pés vazados. Tesoura com braços de 
voluta. Marca de ensaidor do Porto não 
inventariada, datável de meados do séc. 
XIX e do ourives Domingos João Ferreira 
(1836-1861) (P-248).
Comp.: 20,5 cm
213,6 g

A 19th century Portuguese silver snuffers 
with snuffers tray
Navette shapped tray with pierced gallery, 
raised on four pierced feet 
Porto assay mark (mid 19th century) 
and Domingos João Ferreira (1836-1861) 
maker´s mark

€260 - 300

262 

Bandeja com tesoura de morrões 
Em prata brasileira do séc. XIX. Bandeja de gradinha 
assente sobre 4 pés. Marca de ensaio (10 dinheiros) e 
de ourives da segunda metade do séc. XIX. 
Comp.: 16,5 cm
254,8 g

A 19th century Brazilian silver snuffers with snuffers tray
Pierced gallery tray raised on four feet 
Assay mark (X dinheiros) and maker’s mark of the 2nd 
half of the 19th century

€250 - 300

263 

Bandeja com tesoura de morrões 
Em prata brasileira do séc. XIX. Bandeja 
de gradinha assente sobre 4 pés. 
Pseudocontraste e marca de ourives.
Comp.: 16,5 cm
223,5 g

A 19th century Brazilian silver snuffers with 
snuffers tray
Pierced gallery tray raised on four feet 
Pseudomarked and maker´s mark

€220 - 280

264 

Cesto
Em prata portuguesa  
Com decoração neo-manuelina 
relevada e vazada 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e 
de ourives da mesma época
Diam.: 35 cm
512 g

A Portuguese silver basket 
Late gothic style (neo-manuelin) 
decoration 
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker´s mark
€300 - 400

265 

Açucareiro
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração Bélle-Époque com estrias espiraladas, pés e 
pegas cinzeladas com motivos vegetalistas 
Marca de contraste Javali (1887-1937) e de ourives da 
mesma época 
Alt.: 23 cm
652,2 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver sugar bowl
Bélle-Époque decoration 
Javali assay mark (1887-1937) and maker´s mark
€350 - 450

266 

Cafeteira
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração Bélle-Époque com estrias espiraladas, pés e pega cinzeladas 
com motivos vegetalistas 
Marca de contraste Javali (1887-1937) e de ourives da mesma época 
Alt.: 27 cm
969,6 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver coffee pot
Bélle-Époque decoration 
Javali assay mark (1887-1937) and maker´s mark
€450 - 650
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271 

Tinteiro
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX
Decoração com gradinhas serradas

e assente sobre 4 pés de bola
Contendo: tinteiro, areeiro, sineta e porta-penas

Marca de contraste ilegível e marca de 
JRTEIXEIRA

780 g

A late 19th, early 20th century Portuguese
silver inkstand

Raised on four ball feet
Pierced gallery, comprising: ink stand, sand 

stand, bell and pen holder
Raised assay mark and JRTEIXEIRA

maker’s mark
€320 - 450

267 

Grande castiçal 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração relevada, vazada e 
cinzelada 
Base alteada recortada e 
vazada com motivos vegetalistas, 
concheados e golfinhos 
Fuste em forma de puto em vulto 
perfeito segurando cornucópia 
Marca de contraste Javali (1887-
1938) e de ourives da mesma época
Alt.: 40 cm 
773 g

A large late 19th, early 20th century 
Portuguese silver candlestick
Chased and pierced decoration 
Scalloped base with chased 
decoration with floral and shell motifs 
and dolphins, stem with putti 
Javali assay mark (1887-1938) and 
maker´s mark
€540 - 750

272 

Par de castiçais 
Em prata portuguesa da primeira metade do séc. XIX. Assentes sobre base quadrangular 
recortada com frisos e motivos vegetalistas. Decoração 
semelhante no fuste. Arandelas amovíveis. 
Marca de ourives atribuível a Torcato José Clavina Bernardes (1813-c.1843) (L-499)
e remarcados com marca de Lisboa (1879-1881) (L-47).
Alt.:22 cm
1150 g

A pair of 19th century Portuguese silver candlesticks
Square scalloped base with frizes and floral motifs, similar decoration to the stem, 
detachable candle guards 
Torcato José Clavina Bernardes (1813-1843) maker´s mark and later remarked with 
Lisboa assay mark (1879-1881)
€950 - 1.250

268 

Chaleira
Em prata portuguesa 
Decoração relevada e 
cinzelada com motivos 
vegetalistas, trempe com pés 
e braços vazados 
Marca de contraste Águia 
(1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(amolgadelas; falta a 
lamparina)
Alt.: 25 cm
1501 g

A Portuguese silver kettle
Chased decoration 
representing floral motifs 
Pierced stand and feet 
Águia assay mark (1938-
1984) and maker´s mark 
(bruises and missing torch)
€700 - 900

269 

Bandeja quadrangular
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Bordo recortado e vazado com decoração vegetalista 
Marca de contraste Javali (1887-1938) e de ourives da 
mesma época
Comp.: 30 cm
522,6 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver square dish
Scalloped and pierced decoration 
Javali assay mark (1887-1938) and maker’’ s mark
€300 - 400

270 

Salva de três pés
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Bordo recortado com decoração relevada e gravada, assente 
sobre 3 pés vazados 
Marca de contraste Javali (1887-1938) e de ourives da mesma 
época 
Diam: 30 cm
707 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver salver on three feet
Scalloped rim, engraved and chased decoration 
Javali assay mark (1887-1938) and maker´s mark
€450 - 650
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275 

Leiteira 
Em prata inglesa, Londres 1871, 
decoração gomada e cinzelada.
405,2 g

An English silver milk jug, 1871
Flutted and chiselled decoration 
Marks of London for 1871
€120 - 200

273 

Salva D. Maria 
Em prata portuguesa. Decoração lisa com gradinha e pés em fio de prata moldado. 
Marca de ensaiador de Lisboa (c.1770-1804) (L-31) e do ourives José 
Lourenço Coelho (c.1770-c.1822) (L-314).
Diam.: 35
1245,2 g

A D.Maria (1777-1816) Portuguese silver salver
Plain decoration with pierced gallery, above silver wire feet 
Lisboa assay mark (1770-1804) and José Lourenço Coelho (1770-1822) maker´s mark

€650 - 850

274 

Parte de faqueiro 
Em prata portuguesa do séc. XIX. Cabos 
facetados com frisos estriados. Talheres 
de sobremesa de modelo diferente. 
Composto por: 6   3 colheres de sopa, 9 
garfos de resto, 9 facas de resto, 6 garfos 
de sobremesa, 6 facas de sobremesa, 
6 colheres de chá e 6 colheres de café. 
Marca de ensaiador do Porto (1843-
1853) (P-34) e de ourives não identificado 
(1810-1853) (P-261) para os garfos e facas 
de resto e outros contrastes do séc. XIX 
para as restantes peças. Colheres de café 
marcadas Javali. 
2877 g

A 19th century Portuguese silver part of a 
table service of flatware
Handles with faceted decoration, dessert 
flatware with different decoration 
Comprising: 6   3 soup spoons, 9 table forks, 
9 table knives, 6 dessert forks, 6 dessert forks, 
6 tea spoons and 6 coffee spoons 
Porto assay mark (1843-1853) and maker’s 
mark (1810-1853) to the table forks and 
knives and several 19th century makrs to 
the rest, coffee spoons with Javali assay 
mark (1887-1937)

€850 - 1.200

276 

Serviço de chá e café
Em prata portuguesa da primeira metade do séc. XIX 
Modelo neoclássico com gordões e frisos de plametas, pés e pomos das tampas esféricos 
Composto por: Cafeteira, bule, leiteira, açucareiro e taça de pingos 
Marca de ensaiador de Lisboa (1822-c.1843) (L-40) e do ourives Domingos dos Reis (1807-c.1843) 
(L-207) e remarcado com “Cabeça de Velho”
Alt: 27 cm (Cafeteira)
3579,2 g

A 19th century Portuguese silver coffee and tea set
Neoclassic model with flutted and floral friezes 
Comprising: Coffee pot, tea pot, milk jug, sugar bowl and waste bowl 
Lisboa assay mark (1822-1843) and Domingos dos Reis (1807-1843) maker’s mark, 
remarked with “Cabeça de Velho”
€3.000 - 3.500
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277 

Par de travessas 
Em prata portuguesa. 
Marca de contraste 
Águia 916 (1938-1984), 
de ourives da mesma 
época, 1º Título e da 
Orivesaria FERREIRA 
MARQUES.
Comp.: 50
4069,2 g

A pair of Portuguese 
silver dishes
Águia 916 assay mark 
(1938-1984), maker´s 
mark, 1º Título and 
FERREIRA MARQUES 
retail mark
€1.400 - 1.600

278 

Taça 
Em prata 
Gomada e recortada,assente em 
4 pés, com 2 asas em forma de 
figura feminina alada 
Marca de garantia
Comp.: 30,5 cm
460 g

A scalloped silver bowl
Flutted decoration, on four feet 
and with two chased handles 
representing winged figures 
Guarantee mark
€250 - 350

279 

Taça gomada
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Marca de contraste Javali (1887-1938) e de ourives da mesma época
Comp.: 31,5 cm
483 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver bowl
Flutted decoration 
Javali assay mark (1887-1938) and maker´s mark
€340 - 420

280 

Par de candelabros de 2 lumes
Em prata portuguesa ao gosto D. Maria 
Modelo neoclássico de base ovalada e fuste facetado 
Marca de contraste Águia, 1º Título e de ourives da mesma época 
(com enchimento; defeitos)
Alt.: 44 cm

A pair of D.Maria (1777-1816) style Portuguese silver two-light candelebra
Neoclassic model with navette shaped base and faceted stem 
Águia assay mark, 1º Título and maker´s mark 
(interior with non precious filling and defects)
€1.200 - 1.800
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281 

Salva de bordo recortado 
Em prata portuguesa, J ROSAS 
Decoração ao gosto D. Maria 
Marca de contraste Javali 
(1887-1938), de ourives da 
mesma época e da ourivesria 
J. ROSAS & Co
Diam: 21cm
227,4 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver scalloped 
salver, J. ROSAS
Decoration in the D.Maria 
(1777-1816) manner 
Javali assay mark (1887-1938) 
and J. ROSAS retail mark
€180 - 220

282 

Bule estilo D. Maria
Em prata portuguesa com decoração 
gravada representando grinaldas 
Marca de contraste Águia (pós-1985) 
(amolgadelas e falta a tampa)
Alt.: 24,5 cm
961 g

A D.Maria (1777-1816) style tea pot
Portuguese silver 
Engraved decoration representing 
garlands 
Aguia assay mark (after 1985) 
(bruises and cover missing)
€300 - 400

283 

Dois pratos quadrangulares 
Em prata portuguesa, estilo D. Maria. Marca de contraste 
Águia (1938-1984) e de ourives da mesma época.
29 cm (maior)
858,6 g

Two Portuguese silver square dishes in the D.Maria 
(1777-1816) manner
Águia assay mark (1938-1984) and maker´s mark
€300 - 350

284 

Serviço de chá
Em prata inglesa, Sheffield,1899 
Decoração gomada e repuxada ao gosto romântico, com monograma 
Composto por: Dois bules de tamanhos diferentes, leiteira e açucareiro 
Marcas de Sheffield para o ano de 1899, remarcado com marca de 
importação portuguesa e contraste Javali I (1887-1937) 
Bule maior com marca de ourives diferente e de ano muito gasta 
(Amolgadelas e defeitos) 
Alt.: 17,5 cm
1809, 2 g

A late 19th century English silver tea set, 1899
Flutted and chased decoration in the romantic manner, monogram 
Comprising: two tea pots of different sizes, milk jug and sugar bowl 
Sheffield assay mark for 1899, later remarked with portugeuse import 
mark and Javali I assay mark (1887-1937) 
Larger tea pot with different maker’s mark and faded date-letter 
(bruises and defects)
€850 - 1.050

285 

Grande floreira
Em prata portuguesa 
Decoração relevada, gravada e cinzelada om motivos vegetalistas e faces de leão  
Marca de contraste Águia 925 (pós 1985) e de ourives da mesma época
Alt.: 46,5 cm
6620 g

A large Portuguese silver flower bowl
Chased, engraved and chiselled decoration with floral motifs and lion’s heads 
Águia assay mark (after 1985) and maker´s mark
€3.900 - 4.200
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286 

Cesto 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Corpo em fio de prata e bordo de 
gradinha recortada 
Marca de contraste Javali (1887-1938) 
e de ourives da mesma época
Diam: 32,5 cm
675g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver basket 
Silver wire with pierced gallery 
Javali assay mark (1887-1938) and 
maker´s mark
€450 - 550

287 

Serviço de chá e café Art Déco 
Em prata portuguesa. Composto por: tabuleiro, 
cafeteira, bule, leiteira e açucareiro. Marca de 

contraste Águia (1938-1984), de ourives da 
mesma época e da Ourivesaria GOMES DA PÓVOA. 

(míminas amolgadelas)
Comp.: 45 cm (tabuleiro)

2668,2 g

A Portuguese silver coffee and tea set
Art Deco decoration 

Comprising: Tray, coffee pot, tea pot, milk jug and 
sugar bowl 

Águia assay mark (1938-1984), maker’s mark and 
GOMES DA PÓVOA retail mark 

(minor bruises)
€950 - 1.200

288 

Banqueta 
Em prata portuguesa LEITÃO & IRMÃO do séc. XIX/XX. Composta por crucifixo e par de castiçais. Decoração neo-manuelina 
repuxada e cinzelada; bases circulares assentes em quatro pés vazados, friso decorado com flores de liz e encordoados, 
fuste espiralado terminando em florões, nó espiralado com a mesma decoração. Terminais da cruz em flor-de-liz. Marca de 
contraste Javali I de Lisboa (1887-1938), de ourives Leitão e Irmão, 1º Título e da Ourivesaria Leitão e Irmão.  
(falta o Cristo)
Alt.: 72 cm (cruz) 
Alt.: 30 cm (castiçais)
2321,4 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver altar set, LEITÃO & IRMÃO
Comprising: a cross and a pair of candlesticks 
Neo-manuelin decoration 
Javali I assay mark (1887-1938), Leitão & Irmão maker’s mark, 1º Título and Leitão & Irmão retail mark 
(Christ missing on the cross)
€900 - 1.300
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289 

Par de castiçais
Em casquinha ao gosto 
império. Base circular com 
friso vegetalista e fuste 
quadrangular com faces 
em leão.
Alt.: 20,5 cm

A pair of silverplated 
candlesticks
In the Empire manner 
Circular base and stem 
with lions´ heads
€200 - 300

290 

Serviço de chá e café Arte Deco
Em prata portuguesa 
Decoração canelada com pomos e pegas em pau-santo 
Composto por: Bule, cafeteira, leiteira e açucareiro 
Marca de contraste Águia (1938-1985) e de ourives da mesma época
Alt.: 11,5 cm (cafeteira)
1006 g

A Portuguese silver coffee and tea set
Art Deco decoration 
Comprising: coffee pot, tea pot, milk jug and sugar bowl 
Águia assay mark (1938-1984) and maker´s mark
€600 - 900

292 

Açucareiro
Em prata portuguesa ao gosto D. Maria 
Decoração relevada “caninhas” e gravada com grinaldas, frisos perlados 
Marca de contraste (pós 1985) e de ourives da mesma época
Alt.: 17 cm
237 g

A D.Maria (1777-1816) style Portuguese silver sugar bowl
Flutted, beaded and engraved decoration 
Carved rosewood handle 
Águia assay mark (after 1985) and maker´s mark

€145 - 165

291 

Cafeteira
Em prata portuguesa ao gosto D. Maria 
Decoração relevada “caninhas” e 
gravada com grinaldas e medalhões, 
frisos perlados 
Pega em pau-santo 
Marca de contraste Águia (1938-1984) 
e de ourives da mesma época
Alt.: 30 cm
959 g

A D.Maria (1777-1816) style Portuguese 
silver coffee pot
Flutted, beaded and engraved 
decoration 
Carved rosewood handle 
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker´s mark
€500 - 700

293 

Bule
Em prata portuguesa ao gosto D. Maria 
Decoração relevada “caninhas” e 
gravada com grinaldas e medalhões, 
frisos perlados 
Pega em pau-santo 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e 
de ourives da mesma época
Alt.: 29 cm
971 g

A D.Maria (1777-1816) style Portuguese 
silver tea pot
Flutted, beaded and engraved decoration 
Carved rosewood handle 
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker´s mark
€500 - 700
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294 

Galheteiro com armação 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX, galhetas e 
tabuleiro em vidro. Marca de contraste Javali (1887-1937) e de ourives da mesma época.
Alt.: 22 cm
146 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver cruet stand
Glass cruets and tray 
Javali assay mark (1887-1937) and maker´s mark
€100 - 150

295 

Faqueiro para 24 pessoas
Em prata portuguesa do séc. XIX. 
Composto por par de trinchantes 
de carne, 24 facas de resto, 24 
garfos de resto, 18 colheres de 
sopa, 24 garfos de sobremesa, 
24 facas de sobremesa e 23 
colheres de sobremesa. No geral 
marca de ensaiador de Lisboa 
(1879-1881) (L-49) sem marca 
de ourives, algumas colheres de 
sopa Javali, alguns garfos com 
marca de ensaiador anterior 
e trinchantes com marca de 
ourives de Lisboa (1770-1843) 
(L-354) e remarcados com marca 
de importação.
8065,2 g

A Portuguese silver service of 
flatware for 24
19th century Portuguese silver 
Comprising: a pair of meat 
servers, 24 table forks, 24 table 
knives, 18 soup spoons, 24 dessert 
forks, 24 dessert knives and 23 
dessert spoons 
The majority of the pieces with 
Lisboa assay mark (1879-1881), 
some soup spoons with Javali 
mark (1887-1938), some forks 
of earlier date and servers with 
maker’’s mark (1770-1843)

€4.500 - 5.000

296 

Salva de gradinha
Em prata portuguesa do séc. XIX
Assente sobre três pés de garra e bola
Monogramada
Marca de ensaiador de Lisboa (1822-1843) 
(L-40) e de ourives Isidoro José dos Santos 
(1828-1870) (L-310)
Diam.: 28 cm
659,2 g

A 19th century pierced gallery salver
Raised on three ball and claw feet
Monogram
Lisboa assay mark (1822-1843) and Isidoro 
José dos santos (1828-1870) maker’s mark

€400 - 500

297 

Conjunto de catorze lavabos 
Em prata portuguesa, bordo recortado e interiores 
dourados. Marca de contraste Águia (1938-1984), de ourives da mesma 
época e da Joalharia do CARMO.
Diam.: 10
1767,6 g

A set of 14 Portuguese silver hand wash bowls
Scalloped rim and gilt interior 
Águia assay mark (1938-1984), maker´s mark and JOALHARIA DO 
CARMO retail mark
€620 - 720
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298 

Grande bandeja circular 
Com 4 pés em prata 
portuguesa do séc. XIX/XX. 
Decoração vazada com bordo 
recortado. Marca de contraste 
Javali (1887-1938) e de ourives 
da mesma época. 
54 cm
1870 g 

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver tray
Above four feet 
Scalloped and pierced 
decoration 
Javali assay mark (1887-1938) 
and maker’’s mark
€700 - 1.000

299 

Salva D. Maria 
Em prata portuguesa do final do séc. 
XVIII, início do séc. XIX. 
Bordo recortado com continhas e 
florões, assente sobre três pés com 
grinaldas e conteados. Marca de 
ensaiador de Lisboa do final do séc. 
XVIII, início do séc. XIX (L- 
34) e marca de ourives muito 
gasta de Lourenço José da Serra 
(c.1750-c.1809) (L-398)
Diâm: 24,5
504,4 g

A D.Maria (1777-1816) Portuguese 
silver salver
Scalloped rim with beaded and floral 
decoration, above three feet with 
garland and beaded decoration 
Lisboa assay mark (late 18th, early 19th 
century) and faded maker´s mark of 
Lourenço José da Serra (1750-1809)

€600 - 900

300 

Par de castiçais
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração relevada e cinzelada ao gosto rocaille, monograma 
Base e arandelas recortadas 
Marca de contraste Javali (1887-1938) e de ourives da mesma época 
(pequenas fissuras e amolgadelas)
Alt.: 25,5 cm
1371 g

A pair of late 19th, early 20th century Portuguese silver candlesticks
Chiselled decroation in the rocaille manner, monogram 
Scalloped bases and candle guards 
Javali assay mark (1887-1938) and maker´s mark 
(minor cracks and bruises)
€900 - 1.400
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301 

Salva de três pés 
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Marca de ensaiador do Porto (1870-
1877) (P-61 ou variante) e de ourives 
não identificado (1861-1881) (P-481)
Diam: 24,5 cm
457,2 g

A 19th century Portuguese silver salver 
on three feet
Porto assay mark (1870-1877) and 
maker’s mark (1861-1881)

€450 - 650

302 

Taça
Em prata portuguesa LUIS FERREIRA  
Com aplicação de ágata no centro 
Marca de contraste Águia (1938-1984), de 
ourives Luis Ferreira, e de DAVID FERREIRA
Diam.: 34,5 cm 
828 g

A Portuguese silver bowl, LUIS FERREIRA
Set at the center with agate 
Águia assay mark (1938-1984), Luis 
Ferreira maker´s mark and DAVID 
FERREIRA retail mark
€580 - 620

303 

Serviço de chá e café 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. Decoração relevada com motivos vegetalistas, laços, 
coroas de louros, e cestos de flores. Composto por bule, cafeteira, leiteira e açucareiro. 
Marca de contraste Javali (1887-1938) e de ourives da mesma época.
Alt.: 32 cm (cafeteira)
3851,8 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver coffee and tea set
Chased decoration with floral motifs, bows, corbeilles and other bélle-époque motifs 
Comprising: Tea pot, coffee pot, milk jug and sugar bowl 
Javali assay mark (1887-1938) and maker’’s mark
€1.800 - 2.000
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304 

Copo com vistas de Lisboa e colher 
Em prata portuguesa

A Portuguese silver cup 
Decorated with views of Lisboa 
Together with a 19th century spoon

€50 - 100

308 

Par de castiçais estilo D. Maria 
Em prata portuguesa 
Marca de contraste Águia 925 do Porto (pós-1985) 
De ourives, assinados TOPAZIO
Alt.: 25 cm
682,4 g

A pair of D. Maria (1777-1816) style Portuguese silver candlesticks
Águia 925 assay mark (after 1985), maker’s mark and signed TOPAZIO
€230 - 280

305 

Par de talheres de servir peixe
Com cabos em prata portuguesa do séc. XIX/XX. Decoração 

relevada belle-époque. Junto com um garfo com cabo em prata 
da mesma época. Marca de contraste Javali (1887-1938) e de 

ourives da mesma época.

A set of two Portuguese silver fish servers, late 19th, early 20th century
Bélle-Époque decoration 

Javali assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
Toghether with a fork with silver handle

€50 - 80

306 

Concha de sopa
Concha de servir em prata 
portuguesa do séc. XIX, modelo 
“caninhas”. Marca de ensaiador do 
Porto (1877-1881) (P-64 ou variante) e 
do ourives Joaquim Martins Pimenta 
(1870-1886) (P-404). 
Comp.: 30 cm
204,8 g

A 19th century Portuguese silver 
serving spoon
Canned decoration 
Porto assay mark (1877-1881) and 
Joaquim martins Pimenta maker´s 
mark (1870-1886)

€100 - 150

307 

Concha de servir 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. Marca 
de contraste Javali de Lisboa (1887-1937) e 
do ourives António da Costa (1887-1925).
Comp.: 29 cm
147,2 g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver serving spoon
Javali assay mark (1887-1937) and António 
da Costa (1887-1925) maker´s mark

€80 - 120
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309 

Par de ânforas de grandes 
dimensões com tampa
Em prata persa do séc. XX. 
Profusa decoração em baixo relevo 
de grande qualidade com motivos 
geométricos, vegetalistas estilizados, 
animais afrontados, arabescos e 
reservas polilobadas com cenas do 
quotidiano persa. Aparentemente 
sem marcas. Pequenas amolgadelas 
e uma com grande fissura.
Alt.: 102 cm
10124 g

A pair of large Persian silver amphorae
Rich relief decoration with geometric 
and floral decoration, animals, 
characters and reserves with persian 
quoatidian scenes 
Unmarked 
(minor bruises and large crack to 
one bottle neck)

€3.500 - 5.000
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310 

Molheira com concha e travessa
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX  
Marca de contraste Javali do Porto (1887-
1937) e de ourives da mesma época
Comp.: 23 cm (Travessa)
504,8 g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver sauce boat with tray and spoon
Javali assay mark (1887-1937) and 
maker´s mark
€200 - 250

311 

Par de salvas
Em prata dourada francesa do séc. XIX/XX 
Decoração cinzelada com motivos vegetalistas e rocaille, bordo recortado 
Assente sobre três pés vegetalistas terminando em enrrolamento 
Marca de ensaio “Cabeça de Minerva” e do ourives Henri Soufflot (1884-1910) 
(dourado gasto) 
Diam.: 23 cm
727,2 g

Nota: A rainha D.Maria Pia tinha na Salinha Encarnada duas salvas muito 
semelhantes, uma com o seu monograma. Colecção do PNA inv. nº. 3640 e 3620

A pair of late 19th, early 20th century French silver gilt bowls
Chiselled decoration with floral and rocaille motifs, scalloped rim, above three 
floral feet 
Tête de Minerve assay mark and Henri Soufflot maker’s mark (1884-1910) 
(wear to the gilding)
Note: The Queen D. Maria Pia had two very similar salvers, one with Her 
monogram, in the Red Room of Ajuda Palace, Lisbon. Inv. nr. 3640 and 3620
€500 - 800

312 

Par de castiçais de saia
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Assentes sobre base recortada com gordão e elementos rocialle  
Nó do fuste com estrias espiraladas e arandelas amovíveis 
Marca de ensaiador de Lisboa (c.1843-c.1870) (L-41) e do ourives 
Cirilo José Maz da Silva (1826-c.1870) (L-174) 
Remarcados com “Cabeça de Velho” 
Alt.: 23,5 cm
631 g

A pair of 19th century Portuguese silver “skirt” candlesticks
Scalloped base with decoration in the rocaille manner, stem with 
spiral decoration and detachable candle guards 
Lisboa assay mark (1843-1870) and Cirilo José Maz da Silva 
maker’s mark (1826-1870), remarked with “Cabeça de Velho”
€750 - 950
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313 

Importante salva D.AfonsoVI (1656-1683) / D.Pedro II (1683-1706) 
Em prata portuguesa. Formato eliptico, decoração repuxada e 
cinzelada. Friso exterior com urnas, cartelas, motivos vegetalistas e 
enrolamentos. Aba com mascarões, enrolamentos e grindalas. Centro 
com ramo de flores, enrolamentos e outros elementos vegetalistas. 
Aparentemente sem marcas, Portugal séc. XVII.  
(argola de suspensão posterior)
53 x 43 cm
2830 g

LOTE DA CAPA

Important D.Afonso VI (1656-1683)/D.Pedro II (1683-1706) silver salver
Portuguese silver, of oval shape, chased and chiselled decoration 
Outter frieze with urns, cartouches, floral and scroll motifs. Inner frieze 
with masks, garlands and scrolls. Center with bouquet, scroll and floral 
motifs. Apparently unmarked 
Portugal, 2nd half of the 17th century 
Hoop for suspension in the back of latter date
COVER LOT
€25.000 - 30.000
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A salva agora em venda é um extraordinário exemplar da ourivesaria portuguesa 
barroca. Pelas suas invulgares características de peso, cinzel e repuxado esta peça é 
seguramente produção de uma oficina do Norte de Portugal da segunda metade do 
séc. XVII onde são citados alguns ourives estrangeiros a laborar, especialmente italianos.

Esta salva faz par com outra pertencente ao Tesouro da Sé de Braga, com as mesma 
dimensões e que se encontra actualmente dourada.

Bibliografia: Salva da Sé de Braga descrita e reproduzida em Joaquim de Vasconcellos, “A 
Arte Religiosa em Portugal”, volume I, 1914/15, Emilio Biel & Ca, Porto.

The salver now offered for sale is an extraordinary silver work of the Portuguese barroque. For 
its unusual weight and craft this piece is surely production of a Braga workshop in the second 
half of the 17th century where there are records of foreign silversmiths working at the time, 
specially Italians.
This salver is pair with the one kept in Braga’’s Cathedral Treasure with exactly same 
dimensions and decoration except the latter gilding.
Bibliography: Braga’’s Treasure salver described and reproduced at Joaquim de 
Vasconcellos, “A Arte Religiosa em Portugal”, Volume I, 1914/15, Emilio Biel & Ca, Porto.
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314 

Pulseira 
Em ouro português dos anos 40/50 em forma 
de cinto com fivela com decoração vazada 
e cravejada com 41 diamantes em talhe 8/8 
(0,60ct) e 10 safiras calibradas. Contraste de 
Lisboa (1938-1984) e de ourives Raul Ferreira 
& Mário Lda (1943). 
Com estojo original em veludo azul. 
63,4 g

A gold, diamond and sapphire bangle, late 
1940s, early 1950s
Portuguese gold, decorated as a pierced belt 
with diamond buckle and sapphire hoop 
Set with 41 single cut diamonds (ca. 0,60cttw) 
and 10 square sapphires 
Lisboa assay mark (1938-1984) and Raul 
Ferreira & Mário Lda (1943) maker´s mark 
With original fitted case
€1.600 - 1.800

315 

Caixa de rapé Carlos X 
Em ouro  
Com decoração estriada e gravada com 
motivos vegetalistas 
Marcas de Paris (1819-1838) e de ourives, 
remarcado com cabeça de velho
60,4 g

A Charles X gold snuff box
Flutted and engraved decoration 
Paris assay mark (1819-1838) and maker’’s 
mark, later remarked with Cabeça de Velho
€2.500 - 3.000

316 

Parure de ametistas do séc. XIX 
Composta por: par de brincos desmontáveis, 
colar/gargantilha desmontável, anel e alfinete
Cravejado em ouro com 22 ametistas em talhe 
oval e 2 em talhe pera
Sem marcas, trabalho do séc. XIX
Com estojo original forrado a seda
Comp.: 43,5 cm (colar)
166 g

A 19th century amethyst parure
Set in gold. Comprising: Pair of detachable 
earrings, necklace, ring and brooch. In total with 
22 amethysts of oval cut and 2 pear shaped. 
Unmarked, 19th century
Original fitted case
€2.500 - 3.000
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317 

Alfinete de peito bélle-époque 
Cravejado com placa de ónix oval ao centro com um diamante 
em talhe antigo de brilhante (0,50ct) e com moldura “grega” 
cravejada com diamantes em talhe rosa 
Sem marcas 
Trabalho dos anos 1910.
3,5 x 3 cm
11,4 g

A Bélle-Époque diamond and onix brooch
Set with onix plaque, one old european cut diamond (0,50ct) and 
pierced frame set with rose cut diamonds 
Unmarked, 1910s
€280 - 350

318 

Alfinete/pendente bélle-époque 
Em platina serrada e cravejada com diamantes talhe rosa, 5 em 

talhe antigo de brilhante, safiras calibradas e pérolas naturais 
Aparentemente sem marcas  

Trabalho ca. 1900
9,4 g

A Bélle-Époque natural pearl, diamond and sapphire
brooch/pendant

Set in pierced platinum with rose cut diamonds,5 old european 
cut diamonds, carré sapphires and natural pearls 

Unmarked 
Circa 1900
€180 - 250

319 

Alfinete de peito em forma de flor 
Em ouro e prata cravejado com 
diamantes talhe rosa e uma pérola de 
cultura. Apenas com marca de ourives.
14,4 g

A diamond and cultured pearl brooch
Designed as a flower head in silver and 
gold and set with rose cut diamonds and 
one cultured pearl 
Maker´s mark
€600 - 800

320 

Anel
Em prata e ouro cravejado com cristais 
de rocha (quartzo) em forma de flor. 
Contraste (pós 1985).  
7,9 g

A quartz ring
Of floral design, set in silver and gold with 
quartz 
Portuguese assay mark (after 1985)
€250 - 350

321 

Cruz
Em ouro branco cravejada com 86 diamantes em talhe 
8/8 (0,90ct), 24 rubis sintéticos talhe calibrado e 1 em 
talhe de brilhante. Marca de contraste (pós 1985) e de 
ourives da mesma época. 
12,4 g

A diamond and synthetic ruby cross pendant
Set in white gold with 86 single cut diamonds (0,90cttw) 
and 25 synthetic rubies 
Portuguese assay mark (after 1985) and maker´s mark
€1.800 - 2.200

322 

Par de brincos desmontáveis 
Em ouro e prata cravejados com 
diamantes talhe rosa. Marcados. Trabalho 
do início do séc. XX. 
10 g
A pair of diamond earrings
Set in silver and gold with rose cut 
diamonds, detachable 
Marked
€150 - 300

323 

Alfinete de peito 
Em ouro e platina aplicado com placa 
de ónix, 4 pérolas naturais e diamantes 

talhe rosa. 
Peso: 5,8 g

A diamond, pearl and onix brooch
Set in gold ad platinum with onix plaque, 

4 natural pearls and rose cut diamonds
€80 - 120
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324 

Alfinete de peito
Em ouro e platina cinzelado em forma de cartela 
joanina com interior em esmalte azul-cobalto e 
inscrição “Por Bem” cravejada com diamantes talhe 
8/8. Portugal, marca de ourives jorge Nunes dos Santos 
(1942-1973)
20 g

A “Por Bem” gold, enamel and diamond brooch
Chiselled and engraved gold, enameled center set in 
platinum with single cut diamonds 
Portugal, maker’s mark of Jorge Nunes dos Santos (1942-
1973)
€480 - 750

325 

Pulseira rígida romântica 
Em ouro português relevado com medalhão central em esmalte 

azul-cobalto com monograma aplicado  
Marca de ensaiador do ouro da segunda metade do séc. XIX e 

remarcada com Cabeça de Velho 
Segredo no interior 

Em perfeito estado de conservação.
42 g

A 19th century Portuguese romantic gold and enamel bracelet
Chased gold with central cobalt blue medallion with monogram 

Portuguese assay mark of the 2nd half of the 19th century and 
later remarked with Cabeça de Velho 

Secret compartment in the interior 
In unusual perfect condition

€1.000 - 1.800

326 

Par de botões de punho 
Em ouro com aplicação de pedra-dura 
e “cavaleiro” em ouro esmalte. Portugal, 
marcados (1938-1984). Em estojo original. 
13,6 g

A pair of pietra-dura and gold cufflinks 
Set with pink pietra-dura with enameled 
gold horseman 
Portugal, assay mark (1938-1984) 
Original case 
€350 - 500

327 

Terço 
Em ouro português, marcado (1938-1984).
20,6 g

A Portuguese gold rosary
Marked (1938-1984)
€450 - 600

328 

Par de botões de punho 
Em ouro cravejados com vidros roxos em talhe oval 

com aplicação em ouro e cravações decoradas com 
diamantes talhe 8/8. Séc. XIX/XX, sem marcas.

8,8 g

A pair of late 19th, early 20th century cufflinks
Set in gold with single cut diamonds and two purple 

glasses with gold figures applied 
Unmarked
€120 - 200

329 

Abotoadura Leitão & Irmão do séc. XIX/XX
Composta por: três botões e par de botões de punho. 

Decoração cinzelada ao gosto rocaille e cravejada com 7 
diamantes em talhe antigo de brilhante (0,90ct). Marca de 

ourives Leitão & Irmão e de contraste (1887-1938). Com estojo 
original em chagrin com decoração a ferros a ouro.

14 g

A late 19th, early 20th century Leitão & Irmão diamond and gold 
evening button set

Comprising: three buttons and a pair of French style cufflinks 
Chiselled decoration in the rocaille manner set with 7 old 

european cut diamonds (0,90cttw) 
Leitão & Irmão maker’s mark and assay mark (1887-1938) 

Original fitted red engraved leather case
€550 - 800

330 

Anel ao gosto romântico 
Em ouro cinzelado cravejado com um diamante em talhe brilhante com cerca 
0,75ct. Com estojo original. Marca de contraste (1938-1984). 
18,6 g

A diamond single stone ring
Gold decorated in the romantic manner and set with one round brilliant 
diamond weighing circa 0,75ct 
Portuguese assay mark (1938-1984) 
Original case
€650 - 800



210 211

331 

Par de botões de punho 
Em ouro cravejado com dois citrinos 
ovais, marca de contraste (1938-1984). 
Com estojo.
12,2 g

A pair of citrine cufflinks
Set in gold with two oval citrines 
Portuguese marks (1938-1984) 
Original case
€250 - 500

332 

Anel 
Em ouro cinzelado e gravado cravejado 

com citrino oval, marcado.
25,2 g

A citrine and gold ring
Chiselled gold set with one oval citrine 

Portuguese marks
€600 - 800

333 

Porta-moedas 
Em malha de ouro português, fecho 
cravejado com duas safiras. Marca de 
contraste (1938-1984).  
47 g

A gold mesh purse
Clasp set with two sapphires 
Portuguese assay mark (1938-1984)
€1.100 - 1.600

334 

Par de botões de punho 
Em ouro “Armas de Portugal”, 
marcados (1938-1984). Com 

estojo original.
9 g

A pair of gold cufflinks
Decorated with royal Portuguese 

coat-of-arms 
Portuguese marks (1938-1984) 

Original case
€200 - 380

335 

Cruz pendente 
Em ouro português do séc. XVIII/
XIX, cruz radiante em filigrana, 
Cristo sobre Nossa Senhora da 
Conceição. Marca de ensaiador 
de ouro e de ourives da mesma 
época.  
(sinais de uso e pequena falta)
20,4 g

A 19th century Portuguese gold 
cross pendant
Traditional filigree work with 
Christ and Our Lady of the 
Conception 
Assay mark of the 19th century 
and maker’s mark 
(wear signs and minor losses)
€1.800 - 2.200

336 

Cruz pendente 
Em ouro português do séc. XIX, cruz 
radiante com Cristo. Marca de ensaiador 
do ouro e de ourives da mesma época.  
(sinais de uso e faltas) 
19 g

A 19th century Portuguese gold cross 
pendant
Traditional work 
Assay mark of the 19th century and 
maker´s mark 
(wear signs and minor losses)
€1.000 - 1.500

337 

Alfinete/pendente romântico 
Em ouro estampado e esmaltado
Trabalho do final do séc. XIX
Sem marcas
Argola de suspensão posterior em ouro com strass
(faltas e defeitos)
12,2 g

A romantic gold and enamel brooch/pendant
Late 19th century, unmarked
Hoop of later date set with paste
Losses and defects
€250 - 300

338 

Corrente de chaves 
Em ouro português com berloque 
esmaltado “Armas de Portugal”, marcada 
(1938-1984).
17,6 g

A Portuguese gold and enamel keychain
Charm decorated with royal Portuguese 
coat-of-arms 
Marked (1938-1984)
€400 - 600
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339 

Alfiente de peito 
Em prata e ouro cravejado com cristais 
de rocha (quartzo). Contraste (pós 1985).
15, 6 g

A quartz brooch
Set in silver and gold with quartz 
Portuguese assay mark (after 1985)
€400 - 600

340 

Anel 
Em ouro e prata do séc. XIX/XX 
Cravejado com 18 diamantes talhe rosa e 7 
diamantes em talhe antigo de brilhante sendo 
o central em talhe oval num total de ca. 0,80ct 
(falta um diamante em talhe rosa)
6,8g

A late 19th, early 20th century diamond ring
Set in silver and gold with 18 rose cut diamonds 
and 7 old mine cut diamonds (0,80cttw). One 
rose cut diamond missin
€350 - 500

342 

Parure de alexandrites sintéticas
Composta por: Pendente, par de brincos e anel cravejados 
com 5 alexandrites em talhe brilhante e 6 diamantes talhe 
rosa, em ouro branco. Sem marcas.
17,8 g

Nota: O grande pleocroísmo destas gemas faz com que 
mudem de cor de acordo com a luz ambiente: sob luz 
incandescente mostra-se avermelhada e sob luz fluorescente 
mostra-se azulada.

A synthetic alexandrite and diamond parure
Comprising: Pendant, pair of earstuds and ring. Set with 5 
rounf brilliant cut alexandrites and 6 rose cut diamonds 
Unmarked
Note: Alexandrite’s pleochroism enables the gem to change 
color according to the type of light. Under incandescent light 
they are reddish and under fluorescent light bluish.
€250 - 350

341 

Anel 
Em ouro cravejado com um diamante em 
talhe brilhante (european cut) com cerca 
2,65ct puro à lupa de 10x (IF-VVS1) e 
ligeiríssima tonalidade (G-H). Com estojo.
8,8 g

A diamond single stone ring
Set in gold with one old european cut 
diamond weighing circa 2,65ct loupe 
clean (IF-VVS) and G-H colour 
With case
€6.500 - 8.000
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343 

Alfinete e fio 
Em ouro português
Alfinete em forma de bicicleta em vulto perfeito
Cravajado com 3 diamantes em talhe rosa
Aparentemente sem marcas
Trabalho para a Joalharia do Carmo da 
primeira metade do séc. XX
Em estojo original da Joalharia do Carmo 
4 g

A gold and diamond “bicycle” brooch
Gold wire and set with 3 rose cut diamonds
Apparently unmarked, Portuguese work for 
JOALHARIA DO CARMO, 1st half of the 20th century
Original fitted case by JOALHARIA DO CARMO
€100 - 200

347 

Alfinete de gravata Arte Deco 
Em ouro e prata cravejado com safiras 
calibradas, 6 diamantes em talhe rosa e um em 
talhe antigo de brilhante
Sem marcas
Trabalho português do início do séc. XX
(falta uma safira e defeitos)
1,2 g

An Art Deco diamond and sapphire tie pin
Set in silver and gold with sapphires, 6 rose cut 
diamonds and one old european cut diamond
Unmarked, Portugal, early 20th century
(One sapphire missing and defects)
€30 - 50

344 

Alfinete de peito do séc. XIX
Em ouro e esmalte 
Em forma de nó terminando em 
borlas articuladas
Sem marcas
(mínimos defeitos)
7,2 g

Enameled gold, chased 
representing a knot with 
articulated terminals
Unmarked, minor defects
€150 - 200

345 

Pulseira rígida 
Em ouro português em forma de cinto com fivela, 
decoração gravada e cravejada com strass azul. 
Contraste (1938-1984) e de ourives da mesma época. 
(pequenas amolgadelas, sinais de uso) 
35,4 g

A gold bangle
Portuguese gold, decorated as a belt with buckle set with 
blue paste 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker´s mark 
(minor bruises and wear signs)
€850 - 1.200

346 

Alfinete de peito romântico  
Em ouro e esmalte cravejado em prata com diamantes 

em talhe rosa
Sem marcas, trabalho português do séc. XIX

(restauros e mínimos defeitos ) 
19 g

A diamond and gold romantic brooch
Set in enamaled gold and silver with rose cut diamonds

Unmarked, Portugal, 19th century
Restoration and minor defects

€400 - 600

348 

Chatelaine porta-retratos Leitão & Irmão
Decoração cinzelada com motivos 
vegetalistas e mascarões ao gosto neo-
renascentista. Cravejada com safiras azuis. 
Marca de ourives Leitão & Irmão e de 
contraste (1938-1984). Com estojo original em 
chagrin vermelho com ferros a ouro.
24 g

A Leitão & Irmão gold and sapphire 
chatelaine
Chiselled decoration depicting floral motifs 
and masks in the renaissance manner 
Set with blue sapphires 
Leitão & Irmão maker’s mark and assay 
mark (1938-1984) 
Original fitted gold engraved red leather 
case
€650 - 1.000

349 

Anel 
Em ouro e prata cravejado com 

diamantes em talhe rosa e 1 em talhe 
antigo de brilhante. 

3,8 g

A diamond ring
Set in silver and gold with rose cut 

diamonds and one old mine cut diamond
€120 - 180

350 

Anel 
Em ouro e prata do séc. XIX/XX cravejado 
com vidro verde e diamantes em talhe 
rosa. Marcado.  
(defeito no vidro)
6,2 g

A diamond and paste ring
Set in silver and gold with one square cut 
green paste and rose cut diamonds 
Marked 
(defect to the green paste)
€80 - 120



216 217

356 

Par de botões de punho 
Em ouro “Armas de Portugal”, marcados
(1938-1984). Com estojo original.
9 g

A pair of gold cufflinks
Decorated with royal Portuguese coat-of-arms 
Portuguese marks (1938-1984) 
Original case
€200 - 380

357 

Porta-moedas
Em malha de ouro português 
Marcado (1938-1984)
77,2 g

A gold mesh purse
Marked (1938-1984)
€1.750 - 2.500

358 

Porta-moedas
Em malha de ouro português 
Marcado (1938-1984)
77,2 g

A gold mesh purse
Marked (1938-1984)
€1.750 - 2.500

351 

Libra
Ouro 
1900

Sovereign
Gold 
1900
€220 - 280

352 

5000 reis
Ouro 
D. Luís 
1869 
MBC

5000 reis
Gold 
D. Luis 
1869 
Very Fine
€250 - 350

353 

Libra
Ouro 
1890

Sovereign
Gold 
1890
€220 - 280

354 

Libra
Ouro 
1913

Sovereign
Gold 
1913
€220 - 280

100 reis
Ouro  
D. Pedro V 
1855 
BELA

100 reis
Gold 
D. Pedro V 
1855 
Extremely Fine
€100 - 150

355 

Moeda de 500 escudos
Em prata e ouro 
FDC
14 g (prata) 
3.1 g (ouro)

500 Escudos
Silver and Gold 
Mint State 
€80 - 120
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359 

Colar de pérolas 
De 2 voltas de pérolas de cultura (7mm) 
Com fecho em ouro com circulos 
concêntricos de pérolas e pérola de 
5,5mm ao centro
Comp.: 39 cm

A two-row cultured pearl necklace
Pearls of 7mm 
Gold clasp set with cultured pearls and a 
cultured pearl of 5,5mm at the center
€400 - 600

360 

Pulseira
De 4 fiadas de pérolas de cultura (5,5~6,0 mm) com fecho e travessões em ouro.
Comp.: 19 cm

A four-row cultured pearl bracelet
Pearls of 5,5~6,0mm with gold clasp and strechers
€250 - 400

361 

Caneta de aparo 
Em ouro cinzelado do séc. XIX/XX, com 
elefante no topo. Marca de importação e 
de contraste (1887-1938). 
27,2 g

A late 19th, early 20th century gold pen
Chiselled decoration with floral 
decoration and elephant at the top 
Portuguese import and assay mark (1887-
1938)
€650 - 850

362 

Isqueiro 
Em ouro português do séc. XIX/XX, 
decoração gravada. Marca de contraste 
(1887-1938). Em estojo original. 
70,8 g

A Portuguese gold lighter 
Portuguese gold with engraved 
decoration 
Portuguese marks 
Original fitted case
€600 - 800
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363 

Conjunto de par de botões de punho e 
abotuadura
Em ouro branco, esmalte azul e 3 
diamantes em talhe antigo de brilhante 
num total de ca. 0,75ct
Sem marcas
Em estojo original da joalharia do CARMO 
em chagrin vermelho com ferros a ouro
7,6 g

A diamond button set
Set in white gold with 3 old european cut 
diamonds (0,75cttw). Unmarked
Original fitted case in red leather by 
JOALHARIA DO CARMO
€280 - 350

366 

Anel 
Em ouro cravejado com um diamante em 
talhe brilhante antigo com cerca. 0,70ct. 
5 g

A diamond single stone ring
Set in gold with one old european cut 
diamond weighing circa 0,70ct
€380 - 500

367 

Anel 
Em ouro cravejado com espinela branca 
em talhe brilhante. Contraste (1938-1984).
7,8 g

A spinel single stone ring
Set in gold with one round brilliant spinel 
Marked (1938-1984)
€150 - 200

368 

Anel 
Em ouro cravejado com um diamante 
talhe brilhante com cerca 1,50ct com 
inclusões (I1) e ligeira tonalidade (I). Com 
estojo.
12,6 g

A diamond single stone ring
Set in gold with one round brilliant  
diamond weighing circa 1,50ct included 
(I1) and I color 
Original case
€750 - 1.000

364 

Alfinete
Em ouro e prata cravejado com 

diamantes talhe rosa, desenho floral. 
Trabalho do início do séc. XX. Sem 

marcas.
15,4 g

An early 20th century diamond brooch
Of floral design 

Set in silver and gold 
Unmarked
€100 - 200

365 

Colar de pérolas
Com fecho em ouro e prata cravejado com 
diamantes talhe rosa e antigo de brilhante 
adaptado de alfinete do séc. XIX.  
Pérolas de cultura de 7,5 mm 
Comp.: 80 cm

A cultured pearl necklace
Pearls of 7,5mm 
Diamond clasp set in silver and gold with rose 
cut and old mine cut diamonds, adapted of a 
late 19th century brooch
€380 - 500
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369 

Medalhão 
em ouro cinzelado, cravejado com diamantes e rubis 
contendo miniatura sobre marfim. Marcado, Portugal.  
36 g

A gold, ruby and diamond pendant medallion with miniature
Chiselled gold set with diamonds and rubies 
At the center with miniature on ivory 
Portuguese marks
€400 - 600

370 

Alfinete/pendente
Em prata e ouro com medalhão com 
miniatura sobre marfim representando 
senhora. Cravejado com strass. 
Aparentemente sem marcas. 
26,8 g

A paste pendant/brooch
Silver and gold with miniature on ivory 
depicting a Lady, set with white paste 
Unmarked
€400 - 600

371 

Medalhão 
Em prata 
Cravejado com strass do início do séc. XIX 
Contendo miniatura sobre marfim representando 
a Paz Remarcado com cabeça de velho
(miniatura partida) 
53,2 g

An early 19th century paste-set medallion with 
miniature on ivory
Miniture depicting “Peace”
Remarked with Cabeça de Velho
(Broken miniature)
€350 - 500

372 

Par de brincos 
Em prata cravejados com cristais de rocha (quartzo) ao gosto dos antigos 
brincos de minas-novas do séc. XVIII e XIX. Contraste (pós 1985).
31,8 g

A pair of quartz earrings in the late 18th, early 19th century manner
Set in silver and gold with quartz 
Portuguese assay mark (after 1985)
€800 - 1.200
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CONDIÇÕES NEGOCIAIS

INTRODUÇÃO
A sociedade comercial por quotas Perihasta, Lda., adiante designada por “ VERITAS” ou 
“leiloeira”, sujeita a sua actividade às condições negociais constantes dos artigos seguintes, 
e ainda a quaisquer outras condições específicas, expressas ou publicadas em local próp-
rio. As condições negociais apresentadas para a compra e para a venda em leilão devem 
ser entendidas como um todo negocial.

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

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO

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

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

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

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

Artigo 5º - Estado e descrição dos lotes
Os lotes levados à praça serão arrematados nos locais e estado em que se encontrem, 
sendo da responsabilidade dos potenciais compradores, analisar o estado dos mesmos du-
rante a sua exposição pública nos dias anteriores ao leilão, bem como o rigor da descrição 
constante do catálogo e menções a eventuais restauros, defeitos, faltas e imperfeições.

Artigo 6º - Pagamento e levantamento dos lotes adquiridos
a. De acordo com o preçário em vigor na VERITAS, o comprador obriga-se a pagar à mes-
ma, o montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação 
acrescido de uma comissão de 13%, acrescida de IVA de acordo com o Regime Especial 
de Vendas de Bens em Leilão.  
b. O comprador obriga-se a proceder ao pagamento referido no ponto anterior e a levantar 
o bem durante os 5 (cinco) dias úteis seguintes à data da respectiva compra, podendo ser 
exigido, no momento da arrematação, um sinal de 30% do valor da mesma que não esteja 
coberto por garantia.
c. Findo o mencionado prazo de 5 (cinco) dias úteis, a leiloeira reserva-se o direito de cobrar 
juros à taxa legal em vigor para as operações comerciais.
d. Os lotes arrematados pelo comprador só poderão ser levantados depois de efectuado o 
pagamento da totalidade devida à leiloeira.

Artigo 7º - Titularidade dos bens ou lotes adquiridos
a. A titularidade sobre o bem ou lote adquirido só se transfere para o comprador depois de 
paga à leiloeira a quantia total da venda em numerário, cheque visado ou transferência 
bancária. No caso de o pagamento se efectuar através de cheque não visado, só se consid-
era paga a quantia total da venda depois de boa cobrança, independentemente do bem 
poder estar já na posse do comprador. 
b. Enquanto não se verifiquem as condições de transferência de titularidade acima referi-
das, o bem permanece propriedade do vendedor. 

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

Artigo 9º - Falta de Pagamento ou Levantamento dos bens ou lotes adquiridos
a. Se o comprador não proceder ao pagamento da quantia total por si devida à leiloeira, no 
prazo de 21 (vinte e um) dias contados a partir da data de arrematação dos lotes, a VERITAS 
poderá, a todo o tempo, por si e em representação do vendedor, e sem que o comprador 
possa exigir quaisquer compensações ou indemnizações por tal facto:
i. Intentar acção judicial de cobrança da quantia total em dívida;
ii. Notificar o comprador da anulação da venda, sem prejuízo do direito da VERITAS de rece-
ber a comissão devida pelo comprador e da consequente possibilidade de ser intentada 
acção judicial para cobrança desta.
iii. Cobrar juros de mora à taxa legal em vigor sobre o montante em dívida a partir do 22º 
(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
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INFORMAÇÕES GERAIS / GEnERAL InFoRMAtIon 

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

avaliações
Todas as avaliações informais são inteiramente gratuitas e sem 
compromisso. Para marcar uma avaliação deverá contactar-nos 
telefónicamente através do número 21 794 8000, ou por email 
para avaliacao@veritasleiloes.com.

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

pagamento dos lotes adquiridos
Os lotes adquiridos deverão ser pagos num prazo máximo de 
5 dias úteis após o leilão. Poderão ser pagos por multibanco, 
cheque, numerário, ou transferência bancária. As transferências 
bancárias deverão ser acompanhadas da referência ao nº da 
factura, e utilizar os seguintes dados:

Beneficiário  PERIHASTA
Banco   BPI
Balcão   Marquês de Tomar
NIB   0010 0000 46263080001 82
IBAN  PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2
SWIFT/BIC  B B P I P T P L

levantamento de lotes adquiridos
Os lotes adquiridos deverão ser levantados num prazo máximo de 
10 dias, após pagamento integral da factura. Para maior conforto 
e rapidez na recolha dos lotes, poderá efectuar uma marcação 
através do nosso número geral.

 

 

opening Hours
Monday to Friday from 10am to 7pm

appraisals
Our informal appraisals are free of charge and non-binding. 
Should you consider consign with us please contact one of our 
experts at +351 21 7948000 or avaliacao@veritasleiloes.com

absentee and telepHone bidding
If you are unable to attend our sale, we would be pleased to ac-
cept your absentee or telephone bids in strict confidence. To sub-
mit an absentee bid, please fax us the proper form to +351 21 
7948009 and you will be assigned a bidding number and a staff 
member will execute your bids.  

acquired lots payment
All lots acquired should be payed up to 5 days after the sale. Pay-
ment methods available are ATM Card, bank transfer and Cash. 
All bank transfers should be referenced with invoice number, and 
using the following details:

Beneficiary  PERIHASTA
Bank   BPI
Branch   Marquês de Tomar
NIB   0010 0000 46263080001 82
IBAN  PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2
SWIFT/BIC  B B P I P T P L

acquired lots collection
All lots should be collected up to 10 days after the sale, and after 
full invoice payment.

VERITAS | Art Auctioneers
T +351 21 794 8000 
F +351 21 794 8009

E INFO@VERITASLEILOES.COM
AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B 1050-099 LISBOA, PORTUGAL
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ORDEM DE COMPRA | LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE | TELEPHONE BIDDING FORM

          

        LEILÃO | SALE                              DATA | DATE                                                                                             RAQUETA Nº| PADDLE #

Nº CLIENTE | CLIENT # ________________________________________________________________________________________________________________

NOME | NAME _______________________________________________________________________________________________________________________

NOME PARA FACTURA| INVOICE NAME _________________________________________________________________________________________________

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

MORADA | ADDRESS _________________________________________________________________________________________________________________

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

EMAIL | EMAIL _______________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Nº LOTE | LOT # DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

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

ASSINATURA / SIGNATURE _____________________________________________________________________________________________________________
       

        ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID  LICITAÇÃO TELEFÓNICA | PHONE BID

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

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

USO INTERNO | INTERNAL USE
RE EBIDO POR

______________________

DATA
_______/______/_______

HORA
__________:___________

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

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER __________________________________________________
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3
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