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1 

Qilin
Escultura em jade de cor verde 
representando figura mitológica 
China, séc. XX
15,5x25 cm

A carved green jade Qilin
China, 20th century

€300 - 400

2 

Cães de Fôo
Par de incensórios 
Em jade de cor verde 
China, séc. XX
13,5x13 cm

A pair of carved green jade censers
China, 20th century

€400 - 500

3 

Cavalo
Escultura em jade de cor verde 
China, séc. XIX/XX
12,5x19 cm

A carved green jade horse
China, late 19th, early 20th century

€1.500 - 2.000
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4 

Buda
Escultura em porcelana da China 
Decoração policromada com flores 
Séc. XIX
26x28x20 cm

Buddha
Chinese porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
19th century

€100 - 200

5 

Grande Jarrão
Em porcelana da China 
Decoração policromada com elementos 
vegetalistas e paisagens 
Pegas laterais recortadas e vazadas 
China, séc. XIX 
(pegas partidas e coladas)
Alt.: 55,5 cm

A 19th century Chinese porcelain baluster vase
Polychrome decoration depicting floral motifs 
and landscapes 
Pierced handles 
China, 19th century 
(broken handles)

€300 - 400

6 

Leque chinês
Com varetas em sândalo entalhado e 
vazado, folha em papel decorada com 
cenas do quotidiano chinês 
Figuras com indumentárias em seda e 
cabeças em marfim 
China, séc. XIX
35x68 cm

A 19th century Chinese fan
Carved and pierced sandalwood 
structure with paper decorated with 
Chinese quotidian scenes. 
Figures with silk clothes and ivory heads 
China, 19th century

€200 - 300

7 

Caixa de chá chinesa do séc. XIX
Em madeira lacada 
Decorada a ouro com cenas do quotidiano 
e motivos vegetalistas 
Pés em forma de dragão e interior com dois 
frascos de chá em estanho decorados com 
motivos vegetalistas
13,5x20x14 cm

A 19th century Chinese tea box
Lacquered wood 
Gilt decorated with quotidian scenes
and floral motifs 
Carved feet and interior with two tin tea 
caddies decorated with floral motifs

€150 - 300
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8 

Prato recortado
Em porcelana do Japão  
Decoração policromada Imari “flores” 
Periodo Meiji (1868-1912)
Diam.: 31cm

A Meiji porcelain scalloped dish
Imari decoration depicting flowers 
Meiji period (1868-1912)

€120 - 180

9 

Prato 
Em porcelana do Japão  
Decoração policromada Imari, com aba vazada 
Periodo Meiji (1868-1912)
Diam.: 31cm

A Meiji porcelain dish
Japanese porcelain, Imari decoration, pierced rim. 
Meiji period (1868-1912)

€200 - 300

10 

Prato oitavado
Em porcelana do Japão  
Decoração policromada Imari “paisagem fluvial com 
flores e animais” 
Periodo Meiji (1868-1912)
Diam.: 31,5cm

A Meiji porcelain octogonal dish
Japanese porcelain, Imari decoration depicting 
riverscape with flowers and animals. 
Meiji Period (1868-1912)

€180 - 200

11 

Prato oitavado
Em porcelana do Japão  
Decoração policromada Imari “flores” 
Periodo Meiji (1868-1912)
Diam.: 26cm

A Meiji porcelain octogonal plate
Imari decoration depicting flowers 
Meiji period (1868-1912)

€100 - 150

12 

Prato de grandes dimensões
Em porcelana do Japão, 
decoração Imari com flores
Periodo Meiji (1868-1912) 
Diam.: 61 cm

A large charger
Japanese porcelain 
Imari decoration with flowers
Meiji period (1868-1912)

€400 - 600

13 

Grande prato
Em cloisonné 
Decorado na aba com 
dois dragões alados  e 
ao centro com ramo 
de cerejeira com flor e 
pássaros 
Base decorada com 
esmalte azul formando 
escamas
China, séc. XIX/XX
Diam.: 45 cm

A large cloisonné charger
Decoration depicting 
two winged dragons and 
cherry-tree branch with 
flowers and birds 
Blue enameled base
Japan, late 19th, early 20th 
century

€300 - 500
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14 

Prato de grandes dimensões
Em porcelana da China 
Decoração mandarim com figuras orientais 
(desgaste no esmalte)
Diam.: 46 cm

A large Chinese porcelain charger
Mandarim decoration 
(wear to the polychromy)

€250 - 350

15 

Par de taças
Em porcelana chinesa 
Decoradas com ricos esmaltes 
representando várias figuras orientais 
Marca no fundo 
China, séc. XX 
(ambas com cabelos)
Alt.: 9cm 
Diam.: 20cm

A pair of chinese porcelain bowls
Decoration depicting several oriental figures 
Marked at the base 
China, 20th century 
(Both with hairlines)

€300 - 400

16 

Águia
Escultura em bronze patinado 
Com base em madeira de raiz 
Período Meiji, final do séc. XIX
Alt.: 61 cm

A Meiji bronze eagle
Patinated bronze eagle on rootwood base 
Meiji period, late 19th century

€2.000 - 3.000
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17 

Dignitária chinesa
Guache e ouro sobre papel 
(defeitos)
145x67 cm

Chinese dignitary 
Gouache and gold on paper 
(Defects)
€300 - 400

18 

Biombo chinês de quatro folhas
Em madeira lacada e entalhada 
Decorado com incrustações em madrepérola e marfim 
representando águias e ramos de árvore em flor 
China, séc. XIX
184x58 cm (cada folha/each fold) 

A 19th century Chinese four panel folding screen
Lacquered and carved wood 
Mother of pearl and ivory inlaid decoration depicting 
eagles and tree branches with flowers 
China, 19th century

€500 - 600
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19 

Conjunto de seis Netsukes “animais”
Esculturas em marfim esculpido 
Japão séc. XIX/XX

Six late 19th, early 20th century ivory netsukes
Japan
€400 - 600

20 

Conjunto de seis Netsukes “animais”
Esculturas em marfim esculpido 
Japão, séc. XIX/XX

Six late 19th, early 20th century ivory netsukes
Japan
€400 - 600

21 

Biombo de seis folhas, séc. XIX
Decorado com paisagem fluvial, árvores, flores e grús 
Estrutura em madeira revestida a papel dourado a folha de ouro e pintado 
Bordo com galão 
162x63cm (cada folha/each fold) 

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

A 19th century six-fold screen. Gilt paper painted depicting rivescape, trees, flowers and birds. 

Note: Sotheby’’s Japanese and Chinese Works of Art, Olympia London, 11th December 2003 (lot 11)

€2.500 - 3.500
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22 

Secretária “Bonheur du jour”
Em madeira lacada com chinoiseries e frisos 
com embutidos em madrepérola
Decorada com cenas do quotidiano chinês 
Com três gavetinhas e uma gaveta e 
representação de cenas do quotidiano chinês 
França, séc. XIX
122x83x54 cm

A 19th century French Bonheur du Jour
Lacquered wood with chinoiseries and
mother-of-pearl inlaid decoration 
Three short and one long drawers 
French, 19th century

€1.500 - 2.000

23 

Pára-fogo Louis Philippe
Em madeira de limoeiro e outras madeiras com aplicações
e pegas em bronze dourado 
Interior em tapeçaria com flores bordadas a fio de seda 
Marca de posse gravada na base
116x64 cm

A Louis Phillipe fire screen
Limewood and other woods with bronze mounts and handles 
Inboard with silk embroided tapestry 
Owner mark at the base

€1.800 - 2.500
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24 

Conjunto de canapé e par de bergères estilo Luís XV
Em madeira entalhada e dourada 
Assentos e costas estofados a veludo bordeaux 
França, séc. XIX 
(pequenas faltas e defeitos)
Dim. canapé: 90x140x53 cm

A 19th century Louis XV style set of furniture
Carved and gilt wood 
Comprising a settee and a pair of bergères. 
Red velvet upholstered seats and backs 
(Minor losses and defects) 

€1.750 - 2.250
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25 

Par de bancos Luís XV
Em madeira entalhada e pintada 
Assentos estofados a seda adamascada
França, séc. XVIII
42x47x37 cm

A pair of Louis XV stools
Carved and painted wood 
Silk upholstery
France, 18th century

€2.000 - 3.000
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26

Mesa de centro estilo Boulle
Decoração embutida de motivos vegetalistas, em tartaruga e latão sobre madeira 
Bronzes dourados decorados com concheados e carrancas 
Uma gaveta, tampo recortado, pernas curvas e joelhos salientes
77x150x89 cm

A Boulle style table
Tortoiseshell and brass inlaid decoration representing floral motifs. 
Gilt bronze mounts decorated with shell motifs and masks. 
One drawer, scalloped top, on cabriole legs

€5.000 - 8.000
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27 

Credência estilo Luís XV
Em madeira entalhada e dourada 
Tampo em pedra mármore
90x118x52 cm

A Louis XV style pier table
Carved and gilt wood 
Marble top

€800 - 1.200

28 

Relógio de mesa
Em bronze dourado 
Taça com mascarões e placas em 
porcelana pintada com decoração 
policromada com paisagens, 
figuras e animais 
França, séc. XIX 
(mecanismo a precisar de revisão)
42x24 cm

A 19th century French gilt bronze 
table clock
Porcelain-mounted 
France, 19th century 
(mechanism in need of revision)

€1.800 - 2.100
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29

Relógio Cartel estilo Boulle
Caixa revestida a tartaruga e latão 
dourado com aplicações em bronze 
cinzelado e dourado 
Mostrador em bronze cinzelado e 
dourado com horas em numeração 
romana em esmalte 
(mecanismo a precisar de revisão)
87x36x18 cm

A Boulle style cartel clock
Tortoiseshell and brass inlaid 
decoration representing floral motifs. 
Gilt bronze mounts. 
Gilt bronze dial with enamel hours. 
(mechanism in need of revision)
€2.000 - 3.000

30 

Par de candelabros de oito lumes Napoleão III
Corpo em forma de ânforas em mármore e bronze dourado 
decorado com meninos e motivos rocaille e vegetalistas 
França, finais do séc. XIX 
(defeitos e faltas no mármore e nos bronzes)
Alt.: 85 cm

A pair of Napoleon III eight-light candelabra
Marble and gilt bronze 
Amphora shaped with putti, floral motifs in the rocaille manner. 
France, late 19th century 
(defects and losses) 

€1.200 - 1400
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31 

Par de girândolas de quatro lumes
Estilo Luís XV 
Com armação em bronze e pingentes em vidro e cristal lapidado 
França, séc. XIX
Alt.: 64 cm

A pair of 19th century French cut glass and bronze girandoles
Louis XV style 
France, 19th century

€1.500 - 1.800

32 

Relógio de mesa
Em bronze vazado, cinzelado e dourado com figura feminina 
Mostrador em esmalte branco
França, séc.XIX 
(mecanismo a precisar de revisão)
35x24x8 cm

A 19th century French bronze table clock
Pierced, chiselled and gilt decoration representing feminine figure 
White enamel dial
France, 19th century 
(mechanism in need of revision)

€800 - 1.200
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34 

Bandeja oval
Em folha pintada de bordeaux e decorada a ouro 
com motivos vegetalistas e representação de 
cena mitológica ao centro 
Inglaterra, séc. XVIII/XIX
75x55,5 cm

A late 18th, early 19th century English tray
Metal painted in red and gold depicting 
floral motifs and mythological scene at 
the center 
England, late 18th, early 19th century

€600 - 800

35 

Bandeja rectangular
Em madeira lacada e 
bordeaux 
Com decoração a dourado 
e negro representando flores 
China, séc. XIX 
(ligeiras falhas no lacado e 
desgaste no dourado)
71x49 cm

A 19th century Chinese tray
Red lacquered wood 
Gilt and black decoration 
depicting flowers 
China, 19th century 
(Minor losses and wear to 
the gold)

€500 - 700

33 

Par de candelabros de quatro lumes
Com fustes, bobeches e pingentes em cristal relevado 
Marcadas na base Baccarat
Alt.: 47 cm

A pair of Baccarat four-light candelabra
Cut lead glass with pendants 
Marked at the base

€1.600 - 1.800
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36 

Atril
Em ferro forjado e recortado 
Decorado com inscrição vazada, flor-de-lis e 
pináculos facetados 
Trabalho possivelmente espanhol, séc. XV/XVI
Alt.: 150 cm

A late 15th, early 16th century music stand
Wrought and pierced iron 
Decoration with fleur de lis and faceted pinnacles 
Possibly Spain, late 15th, early 16th century 

€2.000 - 3.000

37 

Gaveta Indo-portuguesa
De influência Mogol 
Revestida integralmente com trabalho de marchetaria em ébano e marfim, 
com pés em marfim e aplicações em metal amarelo rendilhado 
Séc. XVII/XVIII
13x52x34 cm

A late 17th, early 18th century Indo-Portuguese drawer
Ebony and ivory marquetry decoration, ivory feet and pierced brass mounts. 
Of Mongol influence 
Late 17th, early 18th century

€3.500 - 5.000
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38 

Caixa contador Indo-portuguesa
Em pau-santo com embutidos 
Tampo de abater e interior com quinze gavetas 
Decoração com filetes e flores em marfim 
Goa, séc. XVII
43x28x24 cm

A 17th century Indo-Portuguese rosewood cabinet
Inlaid decoration 
The fall-front opens to reveal 15 drawers. 
Ivory decoration 
Goa, 17th century 

€3.750 - 5.000
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39 

Camilha para Menino Jesus Indo-portuguesa
Em madeira de teca revestida a veludo recoberto com placas 
de prata relevada e vazada, representando motivos vegetalistas 
e pássaros exóticos, e encastoadas com pedras coloridas 
A cabeceira apresenta duas cartelas legendadas suportadas 
por pavões com as inscrições litúrgicas “Et Verbum caro factu est, 
et habitavit in n...” (“O Verbo se fez carne e habitou entre nós”) e 
“Gloria in excelsis Deo et in terra pax homin...” 
(“Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens”) 
Índia/Goa, séc. XVII
38x55x42 cm

Nota: São conhecidas duas importantes peças com a mesma 
origem e semelhante trabalho de ourivesaria - o cofre-relicário de 
São Francisco Xavier, Museu de São Roque, Lisboa e o túmulo de 
São Francisco Xavier, Igreja da Casa Professa do Bom Jesus, Goa.

Proveniência/Provenence: Colecção Comandante Alpoim Calvão

A 17th century Indo-Portuguese Child Jesus bed Velvet lined 
silver-mounted teak structure.
Chased and pierced silver mounts representing floral motifs and 
exotic birds, set with colored pastes.
Headboard with two cartouches supported by two peacocks 
and liturgical inscriptions “Et Verbum caro factu est, et habitavit 
in n...” and “Gloria in excelsis Deo et in terra pax homin...” 
India, Goa, 17th century.
Note: Two important pieces with same origin and similar silver 
work are known: the Saint Francis’ reliquary kept at the Museu 
de São Roque, Lisboa and Saint Francis Xavier tomb at Igreja da 
Casa Professa do Bom Jesus, Goa. 
€40.000 - 60.000
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41 

Cofre de pequenas dimensões
Em madeira revestida a tartaruga e prata 
Corpo liso e tampa ligeiramente abaulada decorados 
com aplicações em prata vazada em forma de cariátides 
Pés zoomórficos em prata relevada 
Cingalo-portuguesa, séc. XVI/XVII 
(pequena falta)
9x14x9,5 cm

A late 16th, early 17th century tortoiseshell and silver coffer
Of parallelepiped shape, wood structure entirely covered 
with tortoiseshell plaques and silver mounts. 
Chiselled and pierced silver mounts decorated with figures 
and zoomorphic feet 
Cingalo-Portuguese, late 16th, early 17th century 
(Minor loss)

€10.000 - 15.000

40 

Cofre Hispano-colonial
Com tampo facetado 
Em madeira revestida a tartaruga com incrustações em madrepérola representando motivos 
vegetalistas, animais, águias bicéfalas e duas figuras humanas 
Fechadura em forma de águia bicéfala 
America Latina, séc. XVII/XVIII 
(defeitos no revestimento)

A late 17th, early 18th century Hispano-Colonial tortoiseshell coffer
Tortoiseshell on wood structure and mother-of-pearl inlaid decoration representing floral motifs, 
animals, double headed eagles and two human figures 
Double headed eagle lock 
Latin america, late 17th, early 18th century 
(defects to the tortoiseshell) 

€2.000 - 3.000
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42 

Nossa Senhora coroada
Escultura em marfim 
Europa, séc. XVIII 
(defeitos)
Alt:10cm

Our Lady
Carved ivory 
Europe, 18th century 
(Defects)
€80 - 120

43 

Nossa Senhora do Carmo
Escultura em marfim 
Europa, séc. XVIII 
Alt:9 cm

Our Lady of Mount Carmel
Carved ivory 
Europe, 18th century
€180 - 220

44 

São Pedro
Escultura de vulto perfeito 

Em marfim com base em madeira 
França, séc. XIX
Alt. total: 64 cm 

Alt. marfim: 58 cm

A 19th century ivory sculpture of Saint Peter
Wood base 

France, 19th century
€14.000 - 16.000

45 

Jesus Cristo Crucificado
Escultura em marfim com restos 

de policromia 
Cruz em madeira escurecida 

com acabamentos em marfim 
Europa, séc. XIX

Alt. Cristo: 18 cm 
Alt. Total: 43 cm

A 19th century carved ivory 
sculpture of Christ

Carved and ebonized wood 
cross with ivory finials 
Europe, 19th century

€150 - 180

46 

Nossa Senhora da Conceição
Escultura em marfim 
Indo-portuguesa, séc. XVIII 
Coroa em prata dourada 
(restos de douramento nas vestes e cabeças de anjos)
Alt.: 20 cm

An 18th century Indo-Portuguese ivory sculptur 
Our Lady of the Conception
Silver gilt crown 
(traces of gilding to the clothes and cherubs) 

€1.200 - 1.800
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Grupo de cinco músicos
Em marfim 
Trabalho alemão ou austríaco, finais do séc. XIX 
Bases em madeira em forma de barril
Alt. bonecos: 10 e 11 cm 
Alt. total: 16 e 17 cm

Group of five ivory musicians
German or Austrian work of the late 19th century. 
Carved wood bases
€1.500 - 2.000
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Jarrinha em cerâmica das Caldas
Decoração monocroma a verde, pega espiralada. Base em prata 

portuguesa, LEITÃO & IRMÃO. 
Marca de contraste Águia (1938-1984), de ourives da mesma época e 

assinado Leitão & Irmão. 
(pega restaurada, pequenas amolgadelas na base)

Alt.: 15 cm

A Portuguese silver-mounted Caldas ceramic jar
Green monochrome decoration, silver base by LEITÃO & IRMÃO. 

Silver with Águia assay mark (1938-1984) and signed LEITÃO & IRMÃO. 
(restoration to the handle and some bruises to the silver)

€60 - 120

49 

Jarra em cerâmica das Caldas
Decoração monocroma a vermelhão, montagem 
e base em prata portuguesa do séc. XIX/XX. Aro no 
corpo em prata vazada com elementos vegetalistas 
e reserva central “DOCE VIDA”. 
Cerâmica marcada e prata contrastada Javali de 
Lisboa (1887-1937) e de ourives da mesma época. 
(bocal restaurado)
Alt.: 30 cm

A Portuguese silver-mounted Caldas ceramic jar
Red monochrom decroation, silver mount and base 
of the late 19th, early 20th century. 
Pierced decoration to the silver “Doce Vida”. 
Marks to the ceramic and silver with Javali assay 
mark (1887-1938) and maker’s mark. 
(Restoration to the neck of the jar)

€200 - 300

50 

Par de jarros Art Déco 
Em porcelana da Vista Alegre e aros de prata LEITÃO & IRMÃO. Decoração 
monocroma a azul-cobalto e interiores creme, aros em prata dourada. 
Porcelana com marca VA nº32 (1947-1968) e L.I. 
Prata contrastada Águia (1938-1984), ourives Leitão & Irmão, letra-data, 
1ºtítulo e assinado Leitão & Irmão. 
(dourado muito gasto)
Alt.: 15,5 cm

A pair of Art Deco silver-mounted jars
Vista Alegre porcelain, cobalt-blue decoration to the porcelain, silver-gilt 
mounts by LEITÃO & IRMÃO. 
The porcelain marked VA nº32 (1947-1968) and L.I. 
Silver with Águia assay mark (1938-1984), Leitão & Irmão maker’s mark, 
1ºTítulo and signed Leitão & Irmão. 
(wear to the silver gilding)

€200 - 300

51 

Jarrinha Art Déco 
Em prata portuguesa, decoração 

gravada e esmaltada a negro. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) 

e de ourives da mesma época.
Alt.: 12,5 cm

140 g

A small Portuguese silver Art Deco jar
Engraved and black enamelled 

decoration. 
Águia assay mark (1938-1984) and 

maker’s mark.
€100 - 120

52 

Caneca com tampa ao estilo Tankard 
Em prata portuguesa, decoração ao 
gosto neoclássico com grinaldas e 
medalhões. 
Marca de contraste Águia 916 
(1938-1984), 1ºTítulo e de ourives.
Alt.: 11 cm
313,6 g

A Portuguese silver Tankard in the 
neoclassic manner
Águia assay mark (1938-1984), 1ºTítulo 
and maker’s mark
€180 - 220

53 

Caneca com tampa estilo D.Maria 
Em prata portuguesa, decoração gravada 
com grinaldas e medalhões. 
Marca de contraste Águia 916 (1938-1984), 
1ºTítulo e de ourives.
Alt.: 12 cm
329 g

A Portuguese silver mug in the D.Maria 
(1777-1816) manner
Águia assay mark (1938-1984), 
1ºTítulo and maker’s mark
€180 - 220
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54 

Jarro Art Déco 
Em prata portuguesa, JOALHARIA DO 
CARMO, ca. 1930. Jarro de forma esférica 
com topo cilindrico e asa tubular semi-
circular, corpo com decoração relevada 
e gravada com motives geométricos 
jogando com diferentes texturas no 
acabamento da prata. 
Marca de contraste Javali do Porto 
(1887-1938), de ourives Filipe de Andrade 
(1925-1936) e da JOALHARIA DO CARMO. 
Alt.: 21 cm
776,8 g

A Portuguese silver Art Deco jar, 
JOALHARIA DO CARMO, ca. 1930
Of spherical shape with cylindrical neck 
and semi-circular handle. 
Chased, engraved and embossed 
decoration with geometric motifs playing 
with different silver textures. 
Javali assay mark (1887-1938), Filipe de 
Andrade maker’s mark (1925-1936) and 
JOALHARIA DO CARMO mark
€750 - 1.200

55 

Par de salvas 
Em prata portuguesa, JOALHARIA DO CARMO. Aba ondulada e centro fundo 
com profusa decoração relevada e cinzelada ao gosto barroco. 
Marca de contraste Javali de Lisboa (1887-1938), de ourives Pinto de Lima Lda 
(1927-1931) e da JOALHARIA DO CARMO.
Diâm.: 20 cm
514 g

A pair of Portuguese silver salvers, JOALHARIA DO CARMO
Profuse chased and chiselled decoration in the barroque manner. 
Javali assay mark (1887-1938), Pinto de Lima Lda. 
Maker’s mark (1927-1931) and JOALHARIA DO CARMO mark.
€250 - 400

56 

Tabuleiro de gradinha 
Em prata portuguesa do séc. XX. Assente sobre quatro pés cinzelados, fundo gravado 
com friso vegetalista e centro com decoração semelhante, pegas em pau-santo. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da mesma época. 
Comp.: 61 cm
3200 g

A Portuguese silver gallery tray
Raised on four chiselled feet, engraved decoration, carved rosewood handles. 
Águia assay mark (1938-1984) and maker’s mark.
€1.200 - 2.000
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57 

Par de candelabros de cinco lumes
Em prata portuguesa. Prata fundida, repuxada e 
cinzelada com profusa decoração à maneira barroca 
com enrrolamentos, concheados, motivos vegetalistas, 
cartelas e volutas. Base e fuste de secção quadrangular, 
assente sobre quatro pés. Braços amovíveis. 
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984) e de 
ourives da mesma época. 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas e fissuras) 
Alt.: 59 cm
11213 g

A Portuguese silver par of five-light candelabra
Chased and chiselled silver in the barroque manner with 
shell, floral and architectonic motifs. 
Square base raised on four chiselled feet, detachable 
upper part. 
Porto assay (1938-1984) and maker’s mark. 
(wear signs, minor bruises and fissures)
€5.000 - 8.000
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58 

Paliteiro “Neptuno” 
Em prata portuguesa do séc. XIX. Base quadrangular com friso floral 
de bordo recortado, plinto em forma de coluna com fuste facetado, 
Neptuno coroado em vulto perfeito segurando tridente assente sobre 
concha e parcialmente coberto por panejamento. 
Marca de ensaiador do Porto Caetano Rodrigues de Araujo
(1853-1861) (P-45) e de ourives MIG (1836-1861) (P-471). 
(mínimos defeitos)
Alt.: 19,5 cm
288 g

A 19th century Portuguese silver toothpick holder “Neptun”
Square base with chased floral frieze, faceted column, the crowned 
figure of Neptun above shell and holding a trident. 
Porto assay mark of Caetano Rodrigues de Araujo (1853-1861) and 
MIG maker’s mark (1836-1861). 
(minor defects)

€700 - 1.000

61 

Paliteiro “Veado” 
Em prata portuguesa do séc. XIX. Base 
rectangular com base recortada, friso 

floral assente sobre quatro pés florais, plinto 
vazado com decoração floral, encimado 

por figura de veado em vulto perfeito. 
Marca de ensaiador do Lisboa (1870-1879) 

(L-43) e de ourives JR (1810-1881) (L-377).
Alt.: 14,5 cm

194,6 g

A 19th century Portuguese silver toothpick 
holder “Deer”

Scalloped square base raised on four floral 
feet, pieced plinth above the chiselled 

figure of a deer. 
Lisboa assay mark (1870-1879) and JR 

maker’s mark (1810-1881)

€450 - 500

59 

Paliteiro “Índio”
Em prata portuguesa do séc. XIX. Base quadrangular encimada por 
esfera, figura de vulto perfeito vestida à nativo com saia e coroa, 
segurando jarra de flores. 
Marca de ensaiador do Porto de meados do séc. XIX e de ourives 
LARA de meados do séc. XIX (P-428 ou variante)
Alt.: 16 cm
147 g

A 19th century Portuguese silver toothpick holder “Indian”
Square base, figure wearing native clothes and holding a bouquet. 
Porto assay mark (mid-19th century) and LARA maker’s mark (mid-19th 
cnetury)

€250 - 350

62 

Paliteiro “Oblisco” 
Em prata portuguesa do séc. XIX. Base circular com gradinha 

gomada assente sobre quatro pés de bola, oblisco à maneira 
neoclássica terminando em alcachofra. 

Marca de ensaiador do Porto de meados do séc. XIX (P-41) e de 
ourives não identificado (ca. 1853) (P-307)

Alt.: 16 cm
195 g

A 19th century Portuguese silver toothpick holder “Obelisk”
Circular base with flutted gallery, raised on four ball feet, classic 

obelisk with fruit finial. 
Porto assay mark (mid 19th century) and maker’s mark (ca. 1853).

€450 - 500

60 

Paliteiro “Menina” 
Em prata europeia. Base circular com friso 
com cabeças de bode e grinaldas. 
Marca de garantia.
Alt.: 10 cm
54,4 g

An European silver toothpick holder “Girl” 
Circular base with chased frieze 
Marked

€100 - 150

63 

Figura de guerreiro “Alegoria à Cidade do Porto”
Em prata portuguesa do séc.XIX.  

Figura de guerreiro em vulto perfeito, segurando na mão direita 
lança e na esquerda escudo com armas da cidade do Porto, costas 

cobertas com manto comprido, elmo encimado por dragão e 
armadura à maneira romana.  

Figura colocada sobre salva quandrangular de gradinha com quatro 
pés da mesma época adaptada a base. 

Sem marcas.
Alt.: 18 cm

385 g

A 19th century Portuguese silver sculpture of warrior “Allegory to Porto”
The figure is holding a spear with the right hand and shield with Porto 

coat of arms with the left hand, is wearing a classic armour, the helmet 
with a dragon and a mantle to the back. 

Adapted square base with pierced gallery 
Unmarked

€450 - 650
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64 

Tinteiro de secretária 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. Base circular assente 
sobre quatro pés, corpo do tinteiro em cristal lapidado com 
tampa em prata com monograma, porta-penas em metal 
prateado arte-nova. 
Marca de contraste Javali (1887-1938) e de ourives da 
mesma época.
Alt.: 15 cm
236 g (base)

A late 19th, early 20th century Portuguese silver inkstand
Circular base raised on four feet, cut glass inkpot with silver 
cover engraved with monogram. Silver-plated penholder. 
Javali assay mark (1887-1938) and maker’s mark.
€200 - 350

65 

Tinteiro de secretária 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. Base circular 
em prata assente sobre quatro pés, tinteiro em cristal 
lapidado com tampa em prata. 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937) e de 
ourives da mesma época. 
(sinais de uso, tampa com data e nome gravados) 
Diâm.: 17 cm

A late 19th, early 20th century Portuguese silver inkstand
Circular base raised on four feet. 
Cut glass inkpot with silver cover. 
Javali assay mark (1887-1937) and maker’s mark. 
(wear signs, name and date engraved to the cover)
€180 - 250

67 

Par de candelabros de cinco lumes 
Em prata portuguesa. Decoração relevada, assentes sobre quatro pés cinzelados. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da mesma época. 
Interior preenchido. 
Alt.: 35,5 cm
2168,8 g

A pair of Portuguese silver five-light candelabra
Raised on four feet 
Águia assay mark (1938-19849 and maker’s mark. 
Interior filled with non-precious metal
€750 - 850

66 

Salva de gradinha de três pés 
Em prata portuguesa do séc. XIX. Fundo 
com decroação gravada representando 
grinalda, pés vazados. 
Marca de ensaiador do Porto (c.1853) 
(P-41) e de ourives JJM (1810-1877) 
(variante da P-341). 
Diam.: 32 cm
1166 g

A silver gallery salver
A 19th century Portuguese silver gallery 
salver, raised on three feet. Porto assay 
mark and JJM maker´s mark (1810-1877). 
(restoration)
€800 - 1.200
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68 

Nau 
Em prata portuguesa. Escultura de vulto perfeito, convés em madeira, velas 
com cruz de Cristo. Base em mármore verde com placa indicativa em prata. 
Marca de contraste Águia (pós 1985) e de ourives da mesma época.
73x81 cm

A Portuguese silver model of a Nau
The silver ship with wood deck 
Green marble base with silver plaque 
Águia assay mark (after 1985) and maker’s mark

€5.000 - 8.000
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69 

Taça com quatro pés 
Em prata alemã, decoração gomada, espiralada e relevada 
com motivos vegetalistas e concheados, pés de enrolamento. 
Marca de garantia

Comp.: 23,5 cm
217 g

A German silver bowl
Raised on four feet 
Fluted and spiral decoration with 
floral and shell motifs, scroll feet. 
Marked

€100 - 120

70 

Paliteiro “Cão” 
Em metal prateado. Base oval com friso 
conteado, cão em vulto perfeito segurando 
arco. 
Marcado
Alt.: 9,5 cm

A silver plated thootpick holder “Dog”
Oval base, dog with hoop 
Marked

€70 - 120

71 

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

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

€20 - 30

72 

Tinteiro de secretária 
Em prata portuguesa do séc. XIX/
XX. Composto por tinteiro, areeiro, 
sineta, porta-penas e pena. Base 
oval assente sobre quatro pés de 
garra com faces de leão, bordo 
revelado com cartelas, volutes e friso 
de continhas. Dois corpos em cristal, 
pena com decoração realista. 
Marca de contraste Javali do Porto 
(1887-1938) e de ourives António 
Pereira de Sousa (1891-1914)
Comp.: 25,5 cm
935 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver inkstand
Comprising: inkpot, pouncepot, bell, 
pen holder and pen. 
Oval base raised on four claw feet, 
chased decoration with scrolls and 
beaded frieze. Two cut glass pots. 
Javali assay mark (1887-1938) and 
António Pereira de Sousa maker’s 
mark (1891-1914)

€600 - 800

73 

Salva de três pés 
Em prata portuguesa do séc. XIX/
XX. Aba vazada com concheados e 
grinaldas, pés vazados. 
Marca de contraste Javali (1887-1937) 
e de ourives da mesma época. 
Diâm: 30 cm
330 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver salver
Raised on three feet 
Pierced and chased decoration 
representing shells and garlands, 
pierced feet. 
Javali assay mark (1887-1937) and 
maker’s mark
€150 - 250

74 

Salva 
Em prata portuguesa, decoração 
relevada ao gosto barroco. 
Inscrição ao centro 
Marca de contraste Águia (1938-1984)

€190 - 220
281,2 g

A Portuguese silver salver
In the barroque manner. 
Inscription 
Águia assay mark (1938-1984)
€180 - 220

75 

Salva de quatro pés 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. 
Bordo recortado relevado com motivos 
vegetalistas, grinaldas e volutes. 
Marca de contraste Javali (1887-1938) 
e de ourives da mesma ápoca.
Diâm.: 40,5 cm
960 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver salver
Raised on four feet 
Scalloped and chased decoration with 
floral motifs, garlands and scrolls. 
Javali assay mark (1887-1938) and 
maker’s mark
€420 - 650
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76 

Espelho de mesa oval
Com moldura em prata portuguesa. 
Marca de contraste Águia (1938-1984)
Alt.: 25,5 cm

A Portuguese silver table mirror
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark
€60 - 90

77 

Espelho de mesa rectangular
Com moldura em prata portuguesa. 
Marca de contraste Águia (1938-1984)
Alt.: 25 cm

A Portuguese silver table mirror
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark
€60 - 90

78 

Espelho de mesa circular
Com moldura em prata portuguesa. 
Marca de contraste Águia (1938-1984)
Diâm.: 18 cm

A Portuguese silver table mirror
Águia assay mark (1938-1984)
€100 - 150

79 

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

A Portuguese silver salver
Above three feet 
Javali assay mark (1887-1938) 
and maker’s mark
€280 - 320

80 

Salva
Em prata portuguesa, aba vazada. 
Contraste águia do Porto e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso e pequenas 
amolgadelas)
210,6 g

A Portuguese silver salver
Pierced decoration 
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark 
(wear signs and minor bruises)
€80 - 120

81 

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

A Portuguese silver basket
Pierced decoration 
Águia assay mark (1938-1984) 
and maker’s mark
€180 - 220
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82 

Serviço de chá e café 
Em prata portuguesa LEITÃO & IRMÃO, séc. XIX/XX. 
Composto por tabuleiro, cafeteria, bule, leiteira e açucareiro com tampa. 
Decoração cinzelada e gravada à maneira rocaille, interiores dourados. 
Marca de contraste Javali (1887-1937), de ourives Leitão & Irmão, 1ºTítulo, letra-data e assinado Leitão & Irmão.
Comp.: 76 cm (tabuleiro)
7000 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver coffee and tea service, LEITÃO & IRMÃO
Chiselled and engraved decoration in the rocaille manner with gilt interiors 
Comprising: Tray, coffee pot, tea pot, milk jug and sugar bowl with cover. 
Javali assay mark (1887-1937), Leitão & Irmão maker’s mark, 1ºTítulo and signed LEITÃO & IRMÃO
€3.500 - 5.000
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83 

Par de castiçais D. Maria 
Em prata portuguesa do 
início do séc. XIX. Marca 
de ensaiador do Porto 
(1818-1836) (P-27) e de 
ourives ASN (1784-1836) 
(P-186).
Alt.: 17,5 cm
438,4 g

A pair of D.Maria (1777-
1816) Portuguese silver 
candlesticks
Porto assay mark (1818-
1836) and ASN maker’s 
mark (1784-1836).
€1.500 - 1.800

84 

Salva de três pés D. Maria 
Em prata portuguesa do início do séc. XIX. 
Marca de ensaiador do Porto muito gasta (c.1818-1836) 
(possivelmente P-26) e de ourives FG (c.1783-1836) (P-268).
Diam.: 30,5 cm
599 g

A D.Maria (1777-1816) Portuguese silver salver
Raised on three feet 
Faded Porto assay mark (c.1818-1836) and FG maker’s mark 
(c.1783-1836)
€800 - 1.000

85 

Tabuleiro de gradinha 
Em prata portuguesa do séc. XIX. Assente sobre quatro pés de garra e bola 
cinzelados, gradinha com friso relevado representando rosas e outras flores, pegas 
cinzeladas em forma de animais fantásticos afrontados. 
Marca de ensaiador de Lisboa (1843-1870) (L-41) e de ourives Isidoro José dos 
Santos (1828-1870) (L-310).
66 cm
4628,4 g

A 19th century Portuguese silver gallery tray
Raised on four ball and claw feet, the gallery decorated with roses and other flowers, 
handles chiselled representing animals. 
Lisboa assay mark (1843-1870) and Isidoro José dos Santo maker’s mark (1828-1870).
€3.000 - 5.000
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86 

Palmatória 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX, decoração relevada e cinzelada 
ao gosto rocaille, arandela amovível, monograma na pega. 
Marca de contraste Javali (1887-1938) e de ourives da mesma época.
Comp.: 20,5 cm
242 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver chamberstick
Chased and chiselled decoration in the rocaille manner, detachable 
candle-guard and monogram at the handle. 
Javali assay mark (1887-1938) and maker’s mark 

€220 - 280

87 

Palmatória 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. 
Decoração recortada e relevada ao gosto rocaille. 
Marca de contraste Javali (1887-1938) e de ourives 
da mesma época.
Comp.: 17 cm
114,4 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver 
chamberstick
Decoration in the rocaille manner. 
Javali assay mark (1887-1938) and maker’s mark 

€120 - 200

88 

Faqueiro para 12 pessoas
Em prata brasileira,modelo “caninhas”. 
Marca de ensaiador de “10 dinheiros” do Rio de Janeiro (Br. 49A ou variante), 
marca de ourives Manuel António de Azevedo (1852-1860) (Br.137A)  
Composto por: colheres de sopa, garfos e facas de carne, garfos e facas de 
peixe, colheres, garfos e facas de sobremesa, colheres de chá e de café. 
8255 g

A 19th century Brazilian silver service of flatware for 12
Flutted decoration. 
“10 dinheiros” Rio de Janeiro’’s assay mark (Br.49A) and Manuel António de 
Azevedo maker’s mark (1852-18609 (Br.137A) 
Comprising: soup spoons, table forks and knives, fish forks and knives, dessert 
spoons, forks and knives, tea and coffee spoons.

€3.500 - 5.000

89 

Jarro e bacia
Em prata portuguesa do 2º quartel do séc. 
XIX. Modelo neoclássico com decoração 
lisa, pega com terminal cinzelado em 
folhas de acanto e topo com animal 
fantástico. 
Marca de de ensaiador de Lisboa 
(1822-1843) (L-40) ourives Cirilo José Maz 
da Silva (1826-c.1870) (L-174). 
(sinais de uso, mínimas amolgadelas)
Alt.: 23,5 cm 
Diâm.: 31 cm
2206 g

A 2nd quarter of the 19th century 
Portuguese silver ewer and basin
Of neoclassic model with plain 
decoration, handle chiselled with fantastic 
animal and acanthus leaves. 
Lisboa assay mark (1822-1843) and Cirilo 
José Mas da Silva maker’s mark 
(1826-c.1870) 
(wear signs, minor bruises) 
€1.900 - 2.500

90 

Jarra Art Déco 
Em prata portuguesa. 
Decoração relevada e gravada com flores e “grega”. 
Marca de contraste Javali (1887-1938) e de ourives da mesma época.
Diâm.: 17,5 cm
391,6 g

A Portuguese silver Art Deco jar
Javali assay mark (1887-1938) and maker’s mark
€350 - 500
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91 

Salva de gradinha de três pés romântica 
Em prata portuguesa do séc. XIX. Gradinha e pés vazados e cinzelados 
com parras e uvas. Fundo guilhochado. 
Marca de ensaiador do Porto (1877-1881) (P-62 ou variante) e de ourives 
João Joaquim Monteiro & Filho (1870-1881) (P-398)
Diâm.: 27 cm
726,6 g

A 19th century Portuguese silver romantic gallery salver
Raised on three feet. 
Pierced gallery and feet, guilloché decoration. 
Porto assay mark (1877-1881) and João Joaquim Monteiro maker’s mark 
(1870-1881)
€600 - 900

92 

Tambuladeira 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. Decoração relevada e 
cinzelada à maneira barroca. Pegas cinzeladas com cariátides. 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937) e de ourives 
João Joaquim Monteiro (1887-1949) 
Diâm.: 30 cm
537,8 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver wine taster
In the barroque manner 
Javali assay mark (1887-1937) and João Joaquim Monteiro 
maker’s mark (1887-1949)
€250 - 350

93 

Cafeteira D.Maria 
Em prata portuguesa do final do séc. XVIII. Corpo periforme assente sobre base circular e bico 
em colo de cisne. Decoração neoclássica gravada representando grinaldas, florões e medalhões, 
tampa com frisos guilhochados e pomo com decoração floral, pega em madeira.  
Marca de ensaidor do Porto (c.1784-c.1790)(P-15) e de ourives João Pinto Pereira (1768-c.1790) 
(P-351 ou variante).  
(pequenos sinais de uso e pequena amolgadela na tampa)
Alt: 29 cm
1123,8 g 

A Portuguese silver D.Maria (1777-1816) coffee-pot, late 18th century
Of baluster form on circular base. Neoclassic engraved decoration with garlands, flowers and 
medallions, cover with gilloché friezes and floral finial. Carved wood handle. 
Porto assay mark (ca.1784-ca.1790) and João Pinto Pereira (1768-ca.1790) maker’s mark. 
(minor wear signs and minor bruise to the cover)
€1.800 - 2.200
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94 

Faqueiro
Em prata portuguesa, modelo “caninhas”. Composto por: 12 colheres de sopa, 10 
garfos de resto, 13 facas de resto, 10 garfos de peixe, 10 facas de peixe com laminas 
de prata, 13 colheres de sobremesa, 14 garfos de sobremesa, 4 faca de sobremesa, 7 
colheres de café, 11 colheres de chá, 5 garfos de bolo, 2 conchas de açucar e 1 faca 
de manteiga de modelo diferente. 
Contrastes vários do séc. XIX/XX e XX.

6153,2 g

A Portuguese silver service of flatware
Flutted decoration. 
Comprising: 12 soup spoons, 10 table forks, 13 table knives, 10 fish forks, 10 fish knives, 
13 dessert spoons, 14 dessert forks, 4 dessert forks, 7 coffee spoons, 11 tea spoons,
5 cake forks, 2 sugar spoons and 1 butter fork of different model. 
Several marks of the 19th and 20th centuries.

€2.500 - 4.000

95 

Par de talheres de servir 
Em prata portuguesa, JOSÉ ROSAS. Em prata 
martelada, cabos com remate trífido. 
Marca de contraste Águia (pós 1985) e de 
ourives da mesma época.
128 g

A pair of Portuguese silver servers, JOSÉ ROSAS
Águia assay mark (after 1985) and maker’s mark.

€120 - 180

96 

Pinça de torrões de açúcar 
Em prata europeia do início do séc. XIX. 

Sistema de mola. 
Marcas muito sumidas. 

Amolgadelas
35 g

An early 19th century silver sugar tongs
Faded marks 

Bruises

€70 - 100

97 

Leiteira
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Decoração lisa com frisos gomados e 
pomo em forma de urna estilizada 
Marca de ensaiador do Porto 
(1843-1853)(P-36 ou variante) e de 
ourives não identificado (1843-1853)
(P-300)
Alt.: 14,5 cm
375,4 g

A 19th century Portuguese silver milk jug
Plain decoration with flutted friezes and 
urn finial. 
Porto assay mark (1843-1853) and 
maker’s mark (1843-1853).
€400 - 600

98 

Açucareiro romântico 
Em prata portuguesa do séc. XIX. Decoração relevada e 
cinzelada com reservas vegetalistas, pegas em forma de 
aninal fantástico e pomo da tampa vegetalista, assente 
sobre quatro pés de garra e bola. 
Marca de ensaiador de Lisboa (c. 1843-1870) (L-41)
e de ourives DCBC (c. 1822-1870) 
Alt.: 19 cm
787,4 g

A 19th century Portuguese silver romantic sugar bowl
Chased and chiselled decoration with floral motifs, handles 
chiselled as fantastic animals and floral finial, raised on four 
ball and claw feet. 
Lisboa assay mark (c.1843-1870) 
and DCBC maker’s mark (c.1822-1870)
€600 - 900

99 

Leiteira romântica 
Em prata portuguesa do séc. XIX. Decoração relevada e 
cinzelada com reservas vegetalistas, pega em forma de 
animal fantástico e pomo da tampa cinzelado em forma de 
cabra, assente sobre quatro pés de garra e bola. 
Marca de ensaiador de Lisboa (c.1843-1870) (L-41) e de 
ourives DCBC (c.1822-1870) 
Alt.: 17 cm
612 g

A 19th century Portuguese silver romantic milk jug
Chased and chiselled decoration with floral motifs, handle 
chiselled as fantastic animal and finial chiselled as a goat, 
raised on four ball and claw feet. 
Lisboa assay mark (c.1843-1870) and DCBC maker’s mark 
(c.1822-1870)
€500 - 800
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100 

Bandeja de tesoura de morrões 
Em prata portuguesa do séc. XIX. Formato 
de naveta com gradinha vazada com 
“grega”, assente sobre quatro pés vazados. 
Marca de ensaiador de Lisboa (1870-
1879) (L-43) e de ourives muito gasta , 
possivelmente de António da Costa 
(1877-1881) (L-69). 
(sinais de uso)
143,8 g

A 19th century Portuguese silver snuffers tray
Of boat shape with pierced gallery, raised 
on four pierced feet. 
Lisboa assay mark (1870-1879) and faded 
maker’s mark, possibly of António da Costa 
(1877-1881). 
(wear signs)
€200 - 350

101 

Copa 
Em prata portuguesa, decoração lisa. 
Marca de contraste Águia (1938-1984)
21cm
205,6 g

A Portuguese silver cup
Águia assay mark (1938-1984)
€100 - 150

102 

Pequena taça com pé vazada 
Em prata portuguesa. 
Aparentemente sem marcas.
Comp.: 21 cm
231 g

A Portuguese silver bowl
Pierced decoration 
Unmarked
€150 - 300

105 

Faqueiro para 12 pessoas 
Em prata portuguesa. 
Completo para 12 composto por: colheres de 
sopa, talher de carne, peixe, sobremesa, colheres 
de sobremesa, colheres de chá e café e 11 
talheres de servir. 
Marca de contraste Águia (pós-1985) e de ourives 
da mesma época. 
Nunca serviu.

8527 g

A Portuguese silver table service of flatware for 12
Comprising: soup spoons, table forks and knives, 
fish forks and knives, dessert spoons, forks and 
knives, tea and coffee spoons and 11 servers 
Águia assay mark (after 1985) and maker’s mark 
Never used

€3.500 - 5.000

103 

Conjunto de saleiro e dois polvilhadores 
Em prata inglesa. Saleiro com armação em prata relevada e vazada, marca de Londres para 1894; 
polvilhadores com marca de Birmingham para 1894. Almas em vidro azul-cobalto. 
(sinais de uso e pequenos defeitos)

A set of English silver salt cellar and two casters
The salt cellar with silver frame, London 1894; the two casters with Birmingham marks for 1894. 
Cobalt-blue glass linings. 
(wear signs and minor defects)

€100 - 200

104 

Cofre 
Em prata do séc. XVII. 
Decoração gravada e relevada com motivos 
vegetalistas e na tampa com mitra, báculo e 
manuscrito. 
Sem marcas, trabalho ibérico.
7,7x10,5x6 cm
262,2 g

A 17th century Iberian silver coffer 
Engraved and relief decoration with floral motifs, 
miter, croiser and manuscript at the cover 
Unmarked, Iberian work of the 17th century

€1.000 - 2.000
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106 

Importante salva de pé alto D. João V 
Em prata portuguesa da 1ª metade do séc. XVIII.  
Prata fundida, repuxada e finamente cinzelada e gravada, base recortada 
com friso entrançado, friso vegetalista e pé em forma de balaústre gomado, 
salva de bordo recortado com friso relevado com elementos vegetalistas, 
friso entrançado e friso interior gravado com motivos geométricos segundo 
influência de Jean Berain. 
Originalmente sem marcas, contrastada no pé no séc. XX.
18x37 cm
1590 g

An important D. João V (1707-1750) Portuguese silver stem foot salver, 1st half 
of the 18th century
Molten, chased, chiseled and engraved silver, scalloped base with plait frieze, 
floral frieze and fluted foot of baluster form, scalloped salver with chased 
floral and plait friezes, engraved decoration at the salver with geometric and 
scroll motifs after Jean Berain. 
Originally unmarked, marked at the foot in the 20th century.
€3.500 - 5.000
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107 

Lampadário de suspensão D. José 
Em prata portuguesa do séc. XVIII. 
Prata fundida, relevada e cinzelada 
com motivos vegetalistas, enrolamentos, 
cartelas e elementos arquitectónicos, 
terminando em borla de prata e 
suspenso por três réguas de ligação 
relevadas e vazadas que arrancam 
e terminam em cabeças de anjo 
cinzeladas em vulto perfeito. Parte 
superior relevada e cinzelada no 
mesmo gosto e terminando com 
folhagem cinzelada. 
Todas as peças marcadas com marca 
de ensaiador do Porto (1768-1792) 
(P-13) e de ourives Manuel José Dias 
Ferreira (1768-c.1804) (P-454).
Alt.: 125 cm
4350 g

A D.José (1750-1777) silver suspension lamp
Portuguese silver of the 18th century 
Chased and chiselled decoration with 
floral motifs, scrolls, cartouches and 
architectonic motifs. 
Silver tassel at the lower end, body 
suspended by three chased and pierced 
links supported by cherubs. Upper part 
with rocaille decoration. 
Porto assay mark (1768-1792) and 
Manuel José Dias Ferreira maker’s 
mark (1768-c.1804)
€15.000 - 20.000
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108 

Escola Europeia, séc. XIX
Retrato de senhor e menina 
Óleo sobre tela
53x38 cm

European school of the 19th century
Portrait of gentleman and young girl 
Oil on canvas

€200 - 300

109 

Escola Francesa
Cena bíblica 

Óleo sobre tela
113x79 cm

French school
Biblical scene 
Oil on canvas

€1.000 - 1.500

110 

Osvaldo Pinheiro  (1890 - 1923)
Vista de rua (Paris) 
Óleo sobre tela 
Assinado
32x41 cm

Street view (Paris)
Oil on canvas 
Signed

€1.000 - 1.200
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111 

Escola portuguesa, séc. XVIII
Santo Agostinho 
Óleo sobre tela
74x58 cm

Portuguese  school of the 18th century
Saint Augustine 
Oil on canvas

€800 - 1.200

112 

Emília dos Santos Braga (1867 - 1950)
Retrato de jovem 

Óleo sobre tela 
Assinado
49x38 cm

Portrait of youngster
Oil on canvas 

Signed

€450 - 600

113 

Par de sous verre
Representando paisagens 
Óleo sobre tela sob vidro 
(defeitos na pintura)
36,5x44,5 cm

A pair of sous-verre oils
Depicting landscapes 
Oil on canvas under glass 
(defects)

€200 - 300
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114

Escola francesa, séc. XIX
Cena de batalha 

Óleo sobre tela
81x118 cm

French school of the 19th century
Battle scene 

Oil on canvas

€1.500 - 2.200
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115

Camillo Boccaccino Attrib.  (1504 - 1546)
“Santo Vescovo” 
Óleo sobre tela

170x228cm
Oil on canvas

€30.000 - 40000
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116 

Escola Flamenga, séc. XVI
Nossa Senhora do Leite 
Óleo sobre madeira de carvalho
32x24 cm

Nota: Moldura de época posterior pintada e dourada.

Flemish school of the 16th century
Our Lady of the Milk 
Oil on oak panel

€4.000 - 6.000

117 

Escola Portuguesa ou Flamenga, séc. XV/XVI
Retrato de dignitário doador de instituição religiosa 
Óleo sobre madeira de carvalho
41x30 cm

Nota: No verso, encontram-se os pareceres de M. Reys dos Santos e do Arq. João Teixeira, que atribuem a pintura à 
escola portuguesa dos finais do séc. XV, início do séc. XVI devido às características da sua camada pictórica, cuja 
qualidade equiparam aos painéis de Nuno Gonçalves ou às obras de Grão Vasco.

Portuguese or Flemish school of the late 15th, early 16th century
Maecenas portrait 
Oil on oak panel
Note: At the back statements by M. Reys dos Santos and João Teixeira attributing the painting to the Portuguese school 
of the late 15th, early 16th century due to techincal characteristics of the pictorial layer that in the experts’’ opinion are 
similar to those by Nuno Gonçalves and Grão Vasco.

€8.000 - 12.000



90 91

118 

Cristóvão de Figueiredo Attrib. (?-1543)
Cristo atado à Coluna
C. 1530
Óleo sobre madeira
27,5x12 cm

A atribuição de uma pintura a Cristóvão de Figueiredo é particularmente 
difícil, visto não existirem dados documentais que o permitam fazer com 
segurança. Sabemos que Figueiredo fez um grande retábulo para a 
igreja de Santa Cruz de Coimbra, arrastando a sua execução ao longo 
de toda a década de 20 do século XVI. Felizmente, boa parte desse 
retábulo existe ainda, conservando-se as suas tábuas distribuídas pela 
própria igreja de Santa Cruz e por instituições públicas, como o Museu 
Machado de Castro em Coimbra e o Museu Nacional de Arte Antiga 
onde, neste último, avulta uma das mais belas obras da sua oficina, a 
Deposição no Túmulo. As palavras do grande estudioso da produção 
pictórica dos “primitivos portugueses”, Joaquim Oliveira Caetano, 
resumem com clareza a importância desta pintura. Diz o autor que 
“Nem antes nem depois dos grandes quadros de Coimbra a sua 
obra é de atribuição segura, mas bastam estes, de que a Deposição 
no Túmulo é o melhor exemplo, e talvez uma das que está em melhor 
estado, para descobrirmos um mestre cimeiro da pintura portuguesa, 
capaz de criar um sentimentalismo profundo quer no drama, quer na 
serenidade, de articular com precisão o adereço, a figura e a paisagem, 
e de uma capacidade de retratar que evoca a longínqua arte de Nuno 
Gonçalves, na severidade serena e complexidade interior.”

Sabemos que Figueiredo, para além das grandes empreitadas em 
que trabalhou em parceria, como a famosa da igreja de Ferreirim, e 
depois, já com autonomia autoral recebendo grandes encomendas, 
como a referida de Santa Cruz, continuou a fornecer composições em 
desenho para outros pintores e até desenhando cartões destinados a 
tapeçarias, como as que fez para Tomar. Para além disto a sua oficina, 
verdadeiramente laboriosa, encarregou-se, ao que parece, de produzir 
pequenas obras de carácter devocional adequadas a uma forma de 
espiritualidade vigente na época, conhecida como Devotio Moderna. 
Diz-nos o referido autor, seu estudioso: “A existência de pequenos 
trípticos portáteis da Paixão, inteiros ou separados (…), mostram 
também que forneceu modelos ou criou na sua oficina obras para um 
mercado devocional menos dependente da grande encomenda e, 
provavelmente, à maneira do que acontecia nas cidades flamengas, 
destinados a uma venda livre.” 

É exactamente uma destas obras que a Veritas leva agora a leilão. 
Trata-se de um volante de um pequeno tríptico para uso doméstico, 
incluído num oratório. A pintura, adequada à circunstância 
dos crentes que se deparavam perante Cristo nos momentos 
que antecederam o Seu martírio, permitia quase experimentar 
o sofrimento e agruras da Paixão do Salvador. Naturalmente o 
quadro tinha de ter o tom dramático e pungente que transmitisse 
realisticamente essa experiencia e é isso que Cristovão de Figueiredo 
nos dá nesta pequena tábua. O corpo esquálido de Cristo descai 
pelo peso do sofrimento sustentado apenas pela segura coluna que 
marca a composição de forma decisiva de alto a baixo da pintura. 
Embora, como é hábito noutras obras do mesmo género deste autor, 
não estejam representados os verdugos que flagelaram o Redentor, 
podemos adivinhar os castigos sofridos pelos rasgões sangrentos que 
se desenham na Sua pele. Nestes detalhes se marcam também os 
traços da obra característica de Figueiredo. 

Anísio Franco

Christ at the Column
Circa 1530
Oil on panel

To attribute a painting to Cristóvão de Figueiredo is particularly 
difficult once there’s no documents that enable us do so with absolute 
certainty. We know that Figueiredo executed a large altarpiece for 
Santa Cruz de Coimbra, the execution of that work took the entire 
decade of 1520. Fortunately big part of that altarpiece exists today 
kept between the Machado de Castro Museum, Coimbra and and 
the Museu de Arte Antiga, Lisboa where is exhibited one of Figueiredo 
most important works: the Deposition of Christ.

The words of Joaquim Oliveira Caetano, one of the most important 
experts in Portuguese old masters synthetizes the importance of 
that work: “Neither after or before of the great Coimbra panels the 
attribution of a work to Figueiredo is for sure but those panels are 
more than enough to define a Portuguese leading master capable 
of creating deep sentiment not only in drama but also with serenity 
scenes, capable also of the articulation of the character, the 
landscape and the costume and even an extraordinary portrait 
technic that reminds us of Nuno Gonçalves by the serene rigor and 
interior complexity”.

We know that Figueiredo, away from the works executed in 
partnership with others, like at Igreja de Ferreirim, received great 
commissions and even continued drawing compositions for others 
and cards for tapestries like those of Tomar. Even more, Figueiredo’s 
busy workshop produced small devotional works suited for a new 
way of devotion, known as “Devotio Moderna”. Says Oliveira Caetano 
about it: “The existence of small portable triptychs, in its original form 
or already separated (…) are evidences that he supplied models 
or created at his workshop paintings for a devotional market less 
dependent of the great commission and probably, as happened in 
Flemish cities, for sale.”

It’s exactly one of that works that Veritas now offers for sale. A lateral 
part of a small triptych intended for domestic use. The picture shows 
to the prayer Christ in the moments before Passion and transmitted 
the pain and suffering that Christ went through. Naturally the 
painting had to transmit that feeling and is that that Figueiredo 
gives us on that panel.

The squalid body of Christ falters with suffering supported by the 
column that marks vertically the composition. Although not shown 
on that specific painting the instruments of Passion had already 
made some damage and we can guess the punishments suffered 
by the bloody wounds on His skin. These details are also marks of 
Figueiredo’s work.

€12.000 - 18.000
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119 

Taça e pires
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com ricos 
esmaltes em tons de azul, rosa salmão 
e dourado e paisagem com casas, 
arvores e romãs 
Período Jiaqing (1796-1820)
Diam. pires: 15 cm 
Diam. taça: 9 cm

Nota: serviço conhecido como tendo 
pertencido a D. Pedro de Sousa e 
Holstein, duque de Palmela (1781-1850)

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

€150 - 200

123 

Par de potes bojudos com tampas
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada, com ricos esmaltes 
da família rosa, rouge de fer e dourado 
Período Qianlong (1736-1795) 
(ambas as tampas restauradas)
Alt.: 46 cm

Pair of Qianlong baluster vases with covers
Chinese export porcelain 
Rouge-de-fer, gilt and famille rose decoration 
Qianlong period (1736-1795) 
(restoration to both covers)

€3.500 - 4.500

120 

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

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

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

€200 - 300

121 

Cremeira
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorada com esmaltes da família rosa 
Armas de Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
Dinastia Qing, reinado Qianlong (1736-1795) 
1º serviço (cravos) 
(pequeno restauro no bordo)
Alt.: 10 cm

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

A Qianlong armorial sauce bowl, Sobral 1st Service
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration 
Joaquim Inácio da Cruz Sobral coat-of-arms 
Qianlong period (1736-1795) 
1st service (Carnations) 
(minor restoration to the rim)
Bibliography:  Nuno de Castro “A Porcelana da 
Chinesa e os Brasões do Império”, p. 137.

€600 - 800

122 

Par de travessas octogonais 
Em porcelana da China, Companhia das Índias  
Decoração policromada e dourada representando grinaldas e monograma ao centro 
Periodo Qianlong (1736-1795)
21x28,5 cm

A pair of Qianlong octogonal dishes
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting garlands and monongram 
Qianlong period (1736-1795)

€800 - 1.200
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124 

Par de pratos 
Em porcelana da China, Companhia da Índias  
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa 
representando flores e papiros 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(pequenas falhas)
Diam.: 22,5 cm

A pair of Qianlong plates
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration depicting flowers and papyrus 
Qianlong period (1736-1795) 
(Minor losses)

€180 - 220

125 

Par de pratos
Em porcelana da China, 
Companhia da Índias  
Decoração policromada com 
esmaltes da Família Rosa 
representando flores e papiros 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadela e um cabelo)
Diam.: 22,5 cm

A pair of Qianlong plates
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration 
depicting flowers and papyrus 
Qianlong period (1736-1795) 
(Chip and hairline)

€180 - 220

126 

Par de pratos
Em porcelana da China, 
Companhia da Índias  
Decoração policromada com 
esmaltes da Família Rosa 
representando flores e papiros 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(ambos com esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm

A pair of Qianlong plates
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration 
depicting flowers and papyrus 
Qianlong period (1736-1795) 
(Chips to both)

€180 - 220

127 

Par de pratos
Em porcelana da China, 
Companhia da Índias  
Decoração policromada com 
esmaltes da Família Rosa 
representando flores e papiros 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(um cabelo, restauros e 
pequenas esbeiçadas)
Diam.: 22,5 cm

A pair of Qianlong plates
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration depicting 
flowers and papyrus 
Qianlong period (1736-1795) 
(hairline, restoration and minor 
chips)

€150 - 180
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128 

Par de Saleiros
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Com esmaltes da Familia Verde representando flores 
Periodo Kangshi (1662-1722)
Diam.: 7,5 cm 
Alt.: 6 cm

A pair of Kangxi salt cellars
Chinese export porcelain 
Famille verte decoration depicting flowers 
Kangxi period (1662-1722)

€600 - 900

129 

Par de pratos
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da família verde representando flores e animais  
Periodo Kangshi (1662-1722) 
(Ambos com restauros)
Diam.: 24cm

A pair of Kangxi plates
Chinese export porcelain 
Famille verte decoration depicting flowers and animals 
Kangxi period (1662-1722) 
(Restoration to both)

€180 - 220

130 

Parte de serviço de chá
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada, com esmaltes da família rosa e 
dourado representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
Composto por dezanove peças, um bule com tampa, 
leiteira com tampa, taça com tampa, oito chávenas e pires 
(pequenas esbeiçadelas na tampa da leiteira)

Part of a Qianlong tea set
Chinese export porcelain 
Famille rose and gilt decoration depicting flowers 
Qianlong period (1736-1795) 
Comprising: eight cups and saucers, tea pot with cover, 
milk jug with cover and bowl with cover. 
(minor chips to the milk jug’’s cover)

€1.400 - 1.800
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131 

Par de pratos recortados
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa representando grinaldas de flores 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(Um com cabelo e outro com aba restaurada)
Diam.: 23,5cm

A pair of Qianlong scalloped plates
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration depicting garlands 
and flowers 
Qianlong period (1736-1795) 
(One with hairline and the other with 
retoration to the rim)

€180 - 220

132 

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

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration depicting flowers 
Qianlong period (1736-1795)

€100 - 150

133 

Par de pratos 
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com 
ricos esmaltes da Família Rosa 
representando flores 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(um cabelo)
Diam.: 22,5 cm

A pair of Qianlong plates
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration depicting 
flowers 
Qianlong period (1736-1795) 
(Hairline)

€180 - 220

134 

Bourdaloue
Em porcelana da China, Companhia das Índias  
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa  
representando flores  
Periodo Qianlong (1736-1795)
Comp.: 25 cm 
Alt.: 10 cm

A Qianlong Bourdaloue
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration depicting flowers 
Qianlong period (1736-1795)

€800 - 1.200

135 

Garrafa 
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Com corpo gomado, decorado a dourado e com 
esmaltes da Família Rosa representando arranjos florais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequeno restauro no bocal)
Alt.: 24,5 cm

A Qianlong bottle
Chinese export porcelain 
Fluted body with gilt and famille rose decoration 
depicting bouquets 
Qianlong period (1736-1795) 
(minor restoration to the rim)

€500 - 800
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140 

Fénix
Em porcelana da China 
Decoração policromada 
Período Jiaqing (séc. XVIII/XIX) 
(pequenos restauros)
Alt.: 20 cm

A Jiaqing phoenix
Chinese porcelain 
Polychrome decoration 
Jiaqing period 
(minor restoration)

€500 - 800

136 

Grande Covilhete
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com ricos 
esmaltes da família rosa com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 28 cm

A large Qianlong saucer
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration depicting flowers 
Qianlong period (1736-1795)

€500 - 800

137 

Par de pratos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorados com esmaltes da família rosa 
e dourado representando veado, bambu 
e “lingzhi” 
Período Qianlong (1735-1796) 
(pequenas esbeiçadelas e ligeiro 
desgaste dos esmaltes)
Diam.: 23 cm

A pair of Qianlong plates
Chinese export porcelain 
Famile rose and gilt decoration depicting 
deer, bamboo and Iingzhi. 
Qianlong period (1735-1796) 
(minor chips and minor wear to the 
polychromy)

€150 - 200

138 

Prato de Sopa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com 
montanhas e paisagem fluvial 
Período Yongzheng (1722-1735) 
(restauros)
Diam.: 22,5 cm

A Yongzheng soup plate
Chinese export porcelain 
polychrome decoration depicting 
rivescape and mountains 
Yongzheng period (1722-1735) 
(restoration)

€70 - 120

139 

Prato
Em porcelana da China 
Decorado com esmaltes da Família Rosa 
Com representações de duas garudas e 
coroa ao centro 
Período Qianlong (1736-1795) 
Para o mercado indiano 
(dois cabelos na base)
Diam.: 23 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain for
the indian market 
Famille rose decoration depicting crown. 
Qianlong period (1736-1795) 
(two hairlines at the base)

€300 - 400
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141 

Cremeira com tampa e covilhete de bordo recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
Período Qianlong (1736-1795) 
(covilhete defeituoso)
Alt. cremeira: 15 cm 
Comp. covilhete: 8,5 cm

A Qianlong sauce bowl with scalopped saucer
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration 
Qianlong period (1736-1795) 
(defects to the saucer)

€250 - 350

142 

Par de saleiros
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração policromada com ricos esmaltes em 
tons de “rouge de fer”, dourado e da família rosa, ao 
centro, figura oriental num jardim 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
7x9x3,5 cm

A pair of Qianlong salt cellars
Chinese export porcelain 
Rouge-de-fer, gilt and famille rose decoration 
depicting oriental figure and garden 
Qianlong period (1736-1795) 
(minor chips)

€900 - 1.200

143 

Saleiro
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração policromada com ricos esmaltes em 
tons de “rouge de fer”, dourado e da família rosa, 
ao centro, figura oriental num jardim 
Período Qianlong (1736-1895) 
(esbeiçadelas)
7x9x3,5 cm

A Qianlong salt cellar
Chinese export porcelain 
Rouge-de-fer, gilt and famille rose decoration 
depicting oriental figure and garden 
Qianlong period (1736-1795) 
(chips)

€500 - 600

144 

Par de cães
Duas esculturas em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Período Qianlong (1736-1795)
Comp.: 7 cm

A pair of Qianlong dogs
Chinese export porcelain 
Qianlong period (1736-1795)

€800 - 1.200

145 

Par de pratos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com vaso com flores ao centro 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 28,5 cm

A pair of Qianlong plates
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting vase with flowers 
Qianlong period (1736-1795)

€500 - 800
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147 

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

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

€400 - 600

146 

Terrina com travessa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorada a dourado com esmaltes da família rosa 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(com cabelos)
Comp. terrina: 31 cm 
Comp. travessa: 36 cm

A Qianlong tureen and dish
Chinese export porcelain 
Gilt and famille rose decoration depicting flowers 
Qianlong period (1736-1795)

€800 - 1.200

148 

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

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

€50 - 80

149 

Par de travessas oitavadas
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 pair of Qianlong octogonal dishes
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration 
Qianlong period (1736-1795)

€500 - 700

150 

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

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

€60 - 90

151 

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

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

€100 - 150

152 

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

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

€50 - 80

153 

Conjunto de dois pires
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decorado com esmaltes da Família Rosa e 
figuras orientais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(dois cabelos)
Diam.:  12,5 cm
Diam.:  11,5 cm

Two Qianlong saucers
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration with oriental figures 
Qianlong period (1736-1795) 
(two hairlines)

€30 - 50

154 

Chávena e pires
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias 
Decoração policromada “Imari” 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas, pega 
partida e colada)
Diam. prato: 12 cm 
Alt. chávena: 7,5 cm

A Qianlong cup and saucer
Chinese export porcelain 
Imari decoration 
Qianlong period (1736-1795) 
(Minor chips, broken handle)

€50 - 80
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155 

Par de potes miniatura 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorados a azul e branco 
Periodo Kangxi (1662-1722)
Alt.: 8 cm

A pair of Kangxi small vases
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration 
kangxi period (1662-1722)

€50 - 80

156 

Par de cabaças miniatura
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoradas a azul e branco 
Periodo Kangxi (1662-1722) 
(pequeno defeito no bocal)
Alt.: 6,5 cm

A pair of Kangxi gourd vases
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration 
Kangxi period (1662-1722) 
(Minor defect to the rim)

€50 - 80

157 

Jarra miniatura 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada Imari 
Periodo Qianlong (1736-1795)
Alt.: 10,5 cm

A small Qianlong jar
Chinese export porcelain 
Imari decoration 
Qianlong period (1736-1795)

€40 - 60

158 

Conjunto de três jarras miniatura
Em porcelana da China Companhia das Índias 
Decoradas a azul e branco 
Periodo Kangxi (1662-1722)
Alt.: 6,5 cm e 5,5 cm

A set of three Kangxi small jars
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration 
Kangxi period (1662-1722)

€40 - 60

159 

Par de figuras sentadas
Segurando vaso e fruto 
Em porcelana da China 
do séc. XVIII/XIX 
Decoração policromada 
(restauros e falhas no 
vidrado)
Alt.: 20 cm

A pair of late 18th, early 
19th century Chinese 
porcelain figures
Polychrome decoration 
China, late 18th, early 19th 
century 
(restoration and losses to 
the glazing)

€600 - 800

160 

Armário chinês do séc. XIX/XX
Em madeira exótica
Decorado com rico trabalho esculpido 
Representando motivos florais e pássaros 
Com várias gavetas, nichos e portas
241x165x56 cm

Exotic wood
A late 19th, early 20th century Chinese cabinet
Profuse carved decoration representing floral motifs and birds 
Several drawers, niches and doors

€6.000 - 9.000
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161 

Tapete Oriental
Em lã e algodão de desenho geométrico 
em tons de castanho azul e bege
210x125 cm

An oriental carpet
Cotton and wool of geometric design in 
brown, blue and beige

€200 - 300

162 

Tapete de oração oriental
Em seda e algodão em tons de bordeaux 
e verde
174x105 cm

An oriental carpet
Silk and cotton in red and green

€200 - 300

163 

Tapete oriental
Em lã e algodão de desenho geométrico 
em tons bordeaux e bege 
(gasto)
166x140 cm

An oriental carpet
Cotton and wool of geometric design in red 
and beige

€180 - 220

164 

Tapete Tabriz
Em lã e algodão de desenho floral com medalhão 
ao centro, em tons azuis, rosa e bege
455x350 cm

A Tabriz carpet
Cotton and wool of floral design with central 
cartouche in blue, pink and beige

€2.500 - 3.500
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165 

Espelho de parede estilo Jorge IV
Em carvalho, com madeira lacada a branco
104x62 cm

A George IV style wall mirror
Oak and white lacquered wood

€350 - 450

166 

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

A Louis XVI style dining table
Walnut 
(With two extension boards)

€400 - 600

167 

Cómoda estilo Regência
Com trabalho de 
marchetaria em pau-santo 
e pau-rosa 
Três gavetões e aplicações 
em bronze 
Tampo em pedra mármore
86x107x59 cm

A Regency style commode
Rosewood and kingwood 
marquetry decoration 
Three long drawers and 
bronze mounts 
Marble top

€800 - 1.000

168 

Cómoda estilo Luís XV/XVI
Com trabalho de marchetaria 
em pau-santo, mogno e outras 
madeiras, representando flores  
Com dois gavetões e aplicações 
em bronze 
Tampo em pedra mármore  
(defeito no tampo)
87,5x108x59 cm

A Louis XV/XVI style commode
Rosewood, mahogany and other 
woods marqutry decoration 
representing flowers 
Two long drawers and bronze 
mounts 
Marble top 
(Defect to the top)

€700 - 900
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169 

Mesa de jogo D. Maria
Em mogno com uma gaveta e ferragens em metal amarelo
72x90x42 cm

A D. Maria card table
Mahogany 
With one drawer and gilded mounts

€350 - 400

170 

Mesa de jogo Romântica
Em Murta, de pé central 
Portugal, séc. XIX

87x44x79cm

A 19th century Portuguese romantic card table
Myrtlewood with central foot

€800 - 1.200

171 

Par de cadeirões holandeses 
Em madeira de carvalho, séc. XVII  
Forrados a tapeçaria “Verdure”

A pair of 17th century Dutch armchairs
Oak 
Tapestry upholstery  
“Verdure”

€400 - 600

172 

Par de camas de dossel de criança
Em nogueira, séc. XIX
157x144x68 cm

A pair of child canopy beds
Carved walnut 
19th century 

€800 - 1.200
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173 

Sofa-table regência
Em mogno 
Com duas gavetas, pernas decoradas com entalhamentos 
e pés zoomórficos em bronze 
Inglesa, séc. XIX
70x100x59 cm

A 19th century English Regency sofa-table
Mahogany 
Two drawers, carved legs and cast bronze feet 
English, 19th century

€1.000 - 1.800

174 

Conjunto de quatro cadeiras e dois fauteils
Em pau-santo com costas vazadas e assentos estofados 
(falta de dois coxins e uma cadeira com defeito nas costas)

A rosewood set of four chairs and two fauteils
Carved rosewood with pierced backs and upholstered seats 
(Two cushions missing and one chair with defect on the back)

€800 - 1.200

175 

Mesa de jogo Romântica
Em vinhático 
Com pé central 
Portugal, séc.XIX
87x44x79 cm
A 19th century Brazilian mahogany 
romantic card table

€800 - 1.200
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176 

Par de cómodas D. Maria 
Em pau-santo, pau-rosa e outras madeiras 
Decoradas com trabalho de marcheteria, representando motivos geométricos e flores, 
rematando ao centro com saial recortado 
Com três gavetas e dois gavetões 
Tampos em pedra mármore 
Portugal, séc. XVIII 
(ferragens posteriores e falhas)
91x124x63 cm

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

€18.000 - 22.000
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177 

Par de mesas de jogo estilo D. Maria
Em pau-santo com marcheteria em 
espinheiro e outras madeiras
90x43,5x76,5cm

A pair of D.Maria style card tables
Rosewood with thornbush and other woods 
marquetry decoration

€700 - 900

178 

Conjunto de seis cadeiras D. Maria
Em pau-santo, com embutidos em espinheiro formando motivos 
geométricos e assentos em palhinha 
(uma das cadeiras de época posterior)

A set of six rosewood D.Maria (1777-1816) chairs
Carved rosewood with thornbush inlaid decoration representing 
geometric motifs, caned seats. 
(one chair of latter date)

€1.500 - 2.000
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179 

Mesa de sala de jantar
Em mogno 
Com seis pernas torneadas e facetadas 
Inglesa, séc. XIX
77x178x110

A 19th century mahogany English dining table 
With six turned and faceted legs 
England, 19th century

€400 - 600

180 

Armário livreiro
Em madeira escurecida 
Decorado com torcidos e tremidos 
Com duas portas em vidro e duas gavetas
186x120x42 cm

A bookcase
Ebonized wood 
Spiral and ripple decoration 
Two glazed doors and two drawers

€250 - 350

181 

Armário livreiro
Em madeira escurecida 

Decorado com torcidos e tremidos 
Com duas portas em vidro e duas gavetas

186x120x42 cm

A bookcase
Ebonized wood 

Spiral and ripple decoration 
Two glazed doors and two drawers

€250 - 350
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182 

Contador
Em pau-santo 
Com seis gavetas, 
simulando nove 
Decorado com frisos de 
termidos e ferragens em 
metal amarelo rendilhado 
Portugal, séc. XVII/XVIII 
(pequenos restauros)
46x62x35 cm

A late 17th, early 18th 
centuy Portuguese 
rosewood cabinet
Six drawers simulating nine 
Turned and ripple 
decoration with pierced 
brass mounts 
Portugal, late 17th, early 
18th century 
(minor restoration)

€1.000 - 2.000

183 

Bufete de pequenas dimensões
Em pau-santo 
Com uma gaveta a simular duas.
Pernas torneadas 
Decorado com torcidos e 
termidos e ferragens em metal 
amarelo rendilhado
52x72x51 cm

A small rosewood Bufete
With one drawer simulating two 
and turned legs 
Turned and ripple decoration
and pierced brass mounts

€1.500 - 2.500

184 

Armário copeiro
De dois corpos, com duas gavetas ao centro 
Em angelim, com aplicações em pau-santo nas portas e gavetas 
Cimalha em sucupira e decoração entalhada nas laterais 
Ferragens em metal amarelo rendilhado 
Portugal, séc. XVIII 
(pequenos restauros)
222x119x56 cm

An 18th century Portuguese cupboard
The two detachable parts with two drawers 
Marblewood with rosewood decoration 
Carved Brazilian chestnut top and carved flanks 
Pierced brass mounts 
Portugal, 18th century 
(minor restoration)

€2.800 - 3.600
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185 

Cómoda D. José/D. Maria
Com trabalho de marcheteria em pau-santo e outras 
madeiras com três gavetões e ferragens em bronze 
(pequenos defeitos na marcheteria)
89x120x63 cm

A D.José (1750-1777)/D. Maria (1777-1816) commode
Rosewood and other woods marquetry decoration 
Three long drawers and bronze mounts 
(minor defects to the marquetry)

€4.000 - 6.000
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186 

Par de fauteils D. José
Ao gosto francês 
Em nogueira entalhada com 
assento e espaldar estofados 
Cachaço e cintura decorados 
com arranjos florais 
(estofo danififcado)

A pair of D.José (1750-1777) 
fauteils
Carved walnut with 
upholstered seats and backs. 
Rails carved with floral motifs 
(defects to the upholstery)

€1.000 - 1.500

187 

Par de mesas de jogo D. Maria
Em meia-lua com trabalho de marcheteria em pau-santo 
(alguns defeitos na marcheteria)
78x94x47 cm

A pair of D.Maria (1777-1816) card tables
Of demi-lune design, Rosewood marquetry decoration 
(some defects to the marquetry)

€3.000 - 4.000
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188 

Raro par de fauteuils D. José
Em pau-santo entalhado representando motivos rocaille e enrolamentos 
Cachaço e espaldar vazados, pernas curvas terminando em pés de enrolamento 
Assento e tabela central do espaldar forrados a seda adamascada bordeaux 
Portugal, séc. XVIII 
(ligeiras diferenças)
104x65x55 cm

Exemplar semelhante na colecção Pedro Rodrigues Costa, Lisboa.
Bibliografia: “Cadeiras Portuguesas”, Augusto Cardoso Pinto, 
J. F. da Silva Nascimento, Lisboa 1998, fig. 175.

A rare pair of D.José (1750-1777) carved rosewood fauteils
Carved rosewood representing rocaille motifs and scrolls. 
Pierced rails and backs, cabriole legs and scroll feet. 
Red silk upholstered seats and backs 
Portugal, 18th century 
(slight differences)

€17.000 - 25.000
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189 

Painel de azulejos D. Maria
Composto por 35 azulejos 
Cercadura a azul e interior a vinoso 
representando gato e rato 
Portugal, séc. XVIII
95x69 cm

A D.Maria (1777-1816) tile panel
Composed of 35 tiles, red and blue 
decoration depicting cat  and mouse 
Portugal, 18th century

€350 - 450

190 

Painel da azulejos D. Maria
Composto por 35 azulejos 
Cercadura a vinoso e azul e interior a 
vinoso representando molho de alhos 
Portugal, séc. XVIII
95x69 cm

A D.Maria (1777-1816) tile panel
Composed of 35 tiles, red and blue 
decoration depicting bunch of garlic  
Portugal, 18th century

€350 - 450

191 

Painel de azulejos D. Maria
Composto por 41 azulejos 
Cercadura a azul e vinoso e interior a 
vinoso representando peixe 
Portugal, séc. XVIII
95x69 cm

A D.Maria (1777-1816) tile panel
Composed of 41 tiles, red and blue 
decoration depicting fish 
Portugal, 18th century

€350 - 450

192 

Painel de azulejos D. Maria
Composto por 35 azulejos 
Cercadura a azul e interior a vinoso 
representando pato (caça) 
Portugal, séc. XVIII
95x69 cm

A D.Maria (1777-1816) tile panel
Composed of 35 tiles, red and blue 
decoration depicting duck (hunting trophy) 
Portugal, 18th century

€350 - 450

193 

Painel de azulejos D. Maria
Composto por 35 azulejos 
Cercadura a azul e interior a vinoso 
representando coelho (caça) 
Portugal, séc. XVIII 
(defeitos e falhas)
95x69 cm

A D.Maria (1777-1816) tile panel
Composed of 35 tiles, red decoration 
depicting rabbit (hunting trophy) 
Portugal, 18th century 
(defects and losses)

€200 - 300

194 

Painel de azulejos D. Maria
Composto por 35 azulejos 
Cercadura a azul e interior a vinoso 
representando peixes 
Portugal, séc. XVIII
95x69 cm

A D.Maria (1777-1816) tile panel
Composed of 35 tiles, red and blue 
decoration depicting fishes 
Portugal, 18th century

€350 - 450

2ª SESSÃO

Lotes 189 a 370
Lot 189 to 370

2nd SESSION
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195 

Prato em faiança portuguesa  
Fabrico de Gaia, séc. XIX 
Decorado a azul com medalhão ao centro 
representando menino com ovelha

Diam.: 36 cm

A 19th century Gaia faience dish
Blue decoration with central reserve 
depicting boy with sheep

€100 - 150

196 

Prato em faiança portuguesa
Fabrico de Gaia, séc. XIX 
Decorado a azul com medalhão ao centro 
representando menino com ovelha
Diam.: 38 cm

A 19th century Gaia faience dish
Blue decoration with central reserve 
depicting boy with sheep

€100 - 150

197 

Prato em faiança portuguesa
Fabrico de Estremoz, séc. XIX 
Decoração policromada com flores

Diam.: 32cm

A 19th century Estremoz faience dish
Polychrome decoration with flowers

€120 - 180

198 

Prato em faiança portuguesa
Fabrico de Gaia, séc. XIX. 
Decorado a azul com casario e árvores

Diam.: 32 cm

A 19th century Gaia faience plate
Blue decoration depicting houses and trees

€150 - 200

199 

Prato em faiança portuguesa
Em faiança portuguesa 
Fabrico de Estremoz, séc. XVIII/XIX 
Decoração policromada 
representando flores e grinaldas
Diam.: 31,5 cm

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

€250 - 350

200 

Prato em faiança portuguesa
Fabrico de Estremoz, séc. XVIII/XIX 
Decoração policromada
Diam.: 38 cm

A Estremoz faience dish
Polychrome decoration

€75 - 125

201 

Taça hispano-árabe
Em faiança de Manises 
Decoração pintada em tons de dourado com motivos vegetalistas e pássaro 
(furo, esbeiçadelas e falhas na policromia)
Diam.: 27 cm

A Manises faience bowl
Gilt decoration depicting floral motifs and bird 
(hole, chips and losses to the polychromy)

€300 - 400

202 

Taça hispano-árabe 
Em faiança de Manises 
Decoração pintada em tons de dourado 
com motivos vegetalistas 
(esbeiçadelas e falhas na policromia)
Diam.: 27 cm

A Manises faience bowl
Gilt decoration depicting floral motifs 
(chips and losses to the polychromy)

€300 - 400
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203 

Paliteiro
Coelho músico em biscuit 
Decoração policromada 
Europa, séc. XIX
Alt.: 7 cm

A 19th century porcelain 
toothpick holder
Rabbit 
Unglazed porcelain with 
polychrome decoration 
Europe, 19th century

€30 - 40

203 204 205

206

207

208
209 210

204 

Paliteiro
Negro com cabeça basculante em biscuit  
Decoração policromada 
Europa, séc. XIX
Alt.: 15 cm

A 19th century porcelain toothpick holder
Negro with swinging head 
Europe, 19th century

€80 - 120

205 

Paliteiro
Menino jogando boxe em biscuit 
Decoração policromada 
Europa, séc. XIX 
(defeitos na policromia) 
Alt.:8 cm

A 19th century porcelain 
toothpick holder
Boxer 
Unglazed porcelain with 
polychrome decoration 
Europe, 19th century 
(Defects to the polychromy)

€40 - 60

206 

Paliteiro
Senhor com mosca em biscuit 
Decoração policromada 
Europa, séc. XIX 
(partido e colado)
Alt.: 10 cm

A 19th century porcelain toothpick holder
Gentleman 
Unglazed porcelain with polychrome 
decoration 
Europe, 19th century

€40 - 60

207 

Paliteiro
Cabeça em biscuit 
Decoração policromada 
Europa, séc. XIX
Alt.: 8 cm

A 19th century porcelain toothpick holder
Head 
Unglazed porcelain with polychrome 
decoration 
Europe, 19th century

€50 - 80

208 

Paliteiro
Holandesa em biscuit 
Decoração policromada 
Europa, séc. XIX
Alt.: 14 cm

A 19th century porcelain 
toothpick holder
Dutch lady 
Unglazed porcelain with 
polychrome decoration 
Europe, 19th century

€80 - 120

209 

Paliteiro
Palhaço em biscuit 
Decoração policromada 
Europa, séc. XIX
Alt.: 13,5 cm

A 19th century porcelain 
toothpick holder
Clown 
Unglazed porcelain with 
polychrome decoration 
Europe, 19th century

€75 - 125

210 

Paliteiro
Palhaço em biscuit 
Decoração policromada 
Europa, séc. XIX
Alt.: 13 cm

A 19th century porcelain 
toothpick holder
Clown 
Unglazed porcelain with 
polychrome decoration 
Europe, 19th century

€75 - 125

211 

Conjunto de três paliteiros
Cabeça de mulher, pão com rato e fruto 
em faiança 
Decoração policromada 
Portugal, séc. XIX/XX

Three late 19th, early 20th century 
Portuguese faience toothpick holders
Polychrome decoration

€80 - 120
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212 

Terrina
Em porcelana francesa do séc. XIX 
Decorada com borda em azul e ouro, com brasão do Conde 
de São Clemente 
Com marca de “Manufacture de Porcelaine J. Gauvain, Rue 
D’Hauteville, 59, Paris”
Diam.: 20 cm

A 19th century armorial porcelain tureen 
French porcelain of the 19th century 
Blue and gilt rim and Conde de São Clemente coat-of-arms. 
Marked by the “Manufacture de Porcelaine J. Gauvain, Rue 
D’’Hauteville, 59, Paris”

€60 - 80

213 

Caixa redonda com tampa
Em porcelana da Vista Alegre 
Decorada a verde com dourados e reservas com flores 
Marca na base de 1947-1968
17x14 cm

A Vista Alegre porcelain box
Green and gilt decoration depicting flowers 
Marked (1947-1968)

€40 - 60

214 

Par de bombonieres
Em vidro opalino azul 
Decoradas a ouro 
com bustos pintados 
Francesas, séc. XIX
Alt.: 14 cm

A pair of 19th century 
French bombonieres
Blue opaline glass 
Gilt decoration with 
painted busts 
France, 19th century

€80 - 100

215 

Par de jarras
Em vidro opaline azul 
Decoradas a ouro com 
bustos pintados 
Francesas, séc. XIX
Alt.: 24 cm

A pair of 19th century 
French jars
Blue opaline glass 
Gilt decoration with 
painted busts 
France, 19th century

€90 - 110

216 

Par de caixas e saboneteira
Em vidro opaline azul 
Decoradas a ouro com bustos pintados 
Francesas, séc. XIX 
(peças defeituosas e uma sem tampa)

A pair of 19th century French boxes and soap tray
Blue opaline glass 
Gilt decoration with painted busts 
France, 19th century 
(defects and one without cover)

€60 - 80

214

215

216

217

217 

Duas garrafas e copo
Em vidro opaline azul 
Decorados a ouro com bustos 
pintados 
Franceses, séc. XIX
Alt.: 22 cm

Two 19th century French bottles 
and one cup
Blue opaline glass 
Gilt decoration with painted busts 
France, 19th century

€80 - 100

218 

Frasco com 
tampa e caixa
Em vidro opaline 
branco 
Decorados a ouro 
com flores
Alt.: 20 cm

An opaline flask 
with cover 
White opaline glass 
Gilt decoration 
with flowers

€50 - 70

219 

Caixa guarda-jóias Arte Nova
Em vidro fosco verde 

Decorada a ouro com busto na tampa
8x9 cm

An Art Nouveau table box
Green glass 

Gilt decorated with bust

€40 - 60

220 

Caixa oval
Em porcelana da Vista Alegre 
Decorada a ouro com placa tipo 
Sèvres na tampa 
Marca na base de 1947-1968
7x15x12,5 cm

A Vista Alegre porcelain box
Gilt decoration with Sèvres style 
plaque at the cover. 
Marked (1947-1968)

€40 - 60

221 

Grande prato 
Em porcelana europeia à maneira de Sèvres 
Com vidrado azul cobalto decorado  
com dourados e reserva ao centro com 
representação do interior de um estúdio de 
pintor, assinada Lancry 
Marca no verso da fábrica  de Feuillet (Paris, 1820) 
(pequenos restauros na pintura ao centro)
Diam.: 43 cm

A porcelain dish
In the Sèvres manner 
Cobalt-blue and gilt decoration and central 
reserve depicting the interior of na artist’’s studio, 
signed Lancry. 
Marked at the back with Feuillet factory mark 
(Paris, 1820) 
(minor restoration to the central polychromy)

€200 - 300
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222 

Tabuleiro dupla face de Gamão e Xadrez
Em mogno com 25 peças em marfim torneado 
(10 tingidas de vermelho) e dois dados  
Séc. XIX 
(pequenas diferenças nas peças)
53x40,5 cm

A 19th century mahogany blackgammon and chess board
With 25 ivory pieces (10 painted in red) 
19th century 
(minor differences to the ivory pieces)

€250 - 350

223 

Castiçal 
Representando limpa-chaminés 
Trabalho em bronze 
Inglaterra, séc. XIX 
Marcado na base
Alt.: 22,5 cm

A 19th century English bronze candlestick
Cast as a chimney sweep 
England, 19th century 
Marked at the base

€200 - 300

224 

Escola portuguesa, séc. XVIII
Nossa Senhora com o Menino entregando 

o rosário a São Domingos 
Pintura sobre vidro 

(pequenos defeitos)
38x31,5 cm

Portuguese school of the 18th century
Our Lady with Child Jesus giving rosary to 

Saint Dominic 
Painting on glass 

(minor defects)

€600 - 900

225 

Maquineta com Menino Jesus
Menino Jesus do séc. XVIII em madeira 
dourada e policromada, com camilha 
em madeira pintada coberta por 
adamascado de seda 
Maquineta do séc. XVIII/XIX com trabalho 
de marchetaria nas laterais e portas e 
pináculos torneados no topo
61x51x33 cm

A box-framed Child Jesus
The 18th century carved, gilt and 
polychrome wood Child Jesus with painted 
wood and silk bed 
Late 18th, early 19th century box with 
marquetry decoration

€2.000 - 3.000
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226 

Nossa Senhora da Nazaré
Grupo escultórico em madeira policromada, com base entalhada e dourada 
Coroa em prata 
Portugal, séc. XVIII 
(pequenas faltas)
55x35x17 cm

An 18th century group sculpture Our Lady of Nazaré
Carved and polychrome wood on carved and gilt base 
Silver crown 
Portugal, 18th century 
(minor losses)

€6.500 - 8.000

227 

Nossa Senhora com o Menino
Escultura de grandes dimensões  
Em madeira com restos de policromia
e douramento 
Portugal, séc. XVI/XVII 
(mão direita do Menino refeita)
Alt.: 95 cm

A large late 16th, early 17th century 
sculpture of Our Lady with the Child
Carved wood with traces of polychromy 
and gilding 
Portugal, late 16th, early 17th century 
(right hand of Child Jesus of later date)

€10.000 - 15.000
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228 

Grupo escultórico musical do séc. XVII
Composto por busto de Santa coroada e cinco anjos músicos 
tocando harpa, viola de arco, alaúde, flauta e trombeta 
Esculturas da escola de monges barristas de Alcobaça em 
terracota dourada e policromada 
(faltas e repintes)
Alt.: 46 cm (santa)

Nota: Exemplares semelhantes aos do grupo escultórico
“A morte de São Bernardo” (1687-1690) na Igreja do Mosteiro de 
Alcobaça, produzido pelos monges barristas.

Bibliografia: Maria Helena Trindade, “Arte e música - Iconografia 
musical na pintura do séc XV ao XX”, Instituto Português dos 
Museus, Museu da Música e Ministério da Cultura. Lisboa, 1999.

A 17th century Alcobaça terracotta group sculpture
Comprising: A saint and five musicians angels playng harp, viola, 
lute, flute and trumpet. 
Sculptures executed by the monks of Alcobaça in gilt and 
polychrome terracotta. 
(Losses and some restoration to the polychromy)
Note: Similar examples at Alcobaça Monastery’’s group sculpture 
“A morte de São Bernardo” (1687-1690), executed by the monks. 
Bibliography: Maria Helena Trindade, “Arte e música - Iconografia 
musical na pintura do séc XV ao XX”, Instituto Português dos 
Museus, Museu da Música e Ministério da Cultura. Lisboa, 1999.

€10.000 - 15.000
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229 

Placa D. José em prata portuguesa do séc. XVIII, 1768
Prata relevada, cinzelada e parcialmente dourada representando 
Pentecostes. 
Assinada e datada na frente “Ludovicus Jozephy fecit in Ulyssipone anno 
1768” e no verso “Luis Jozé de Almeida a fez em Lxª 1768”.
A cena está excepcionalmente executada em relevo com Nossa 
Senhora entronada, rodeada pelos Apóstolos e Maria Madalena, sobre 
este grupo desce o Espírito Santo em forma de pomba cuspindo línguas 
de fogo e rodeado de estrelas, fundo arquitectónico em perspectiva. 
Enquadrada por moldura rocaille repuxada, cinzelada e gravada com 
motivos vegetalistas, concheados, frisos arquitectónicos e duas reservas: 
uma na base com a inscrição “REGINA APOSTOLORUM” e outra no topo 
com coroa real em ouro cinzelado.
Moldura em pau-santo forrada a seda adamascada.
(pequenos sinais de uso e mínimas amolgadelas, falta da cruz da coroa)
38x22 cm (prata)

Nota: Originalmente esta placa poderia fazer parte de um móvel forrado 
a prata, como era usual no séc. XVIII, possivelmente de um sacrário. 
Pelas suas excepcionais características de desenho e execução 
reforçadas ainda pela presença da coroa real que encima toda a cena 
esta obra é seguramente uma encomenda real. Em nossa opinião esta 
peça poderá ter feito parte da encomenda da Capela da Ajuda.
Na Capela de S.João Baptista na Igreja de S. Roque existe um mosaico de 
Mattia Moretti representando uma cena muito semelhante segundo óleo 
de Agostino Massucci (1691-1758).

Luís José de Almeida é referenciado in SANTOS e Irene Quilhó, Reynaldo 
dos “Ourivesaria Portuguesa nas Colecções Particulares”, pp. 268 e 272.

Proveniência: Antiga Colecção Pedro Costa.

A D. José (1750-1777) Portuguese silver plaque, 1768.

Chiselled and partly-gilt decoration representing Pentecost.
Signed and dated at the front “Ludovicus Jozephy fecit in Ulyssipone 
anno 1768” and at the back “Luis Jozé de Almeida a fez em Lxª 1768”. 
The silver work is exceptionally executed in relief showing Our Lady 
in the throne surrounded by the Apostles and Mary Magdalene, 
above the group the descent of the Holy Spirit as a dove throwing 
flames is surrounded by stars; architectonic ground in perspective. 
Rocaille silver frame with floral, shell and architectonic motifs 
and two reserves: one at the base with the inscription: “REGINA 
APOSTOLORUM” and the one at the top with a royal crown in gold. 
Silk lined rosewood frame.
(minor defects, minor bruises and the cross of the crown is missing)

Note: Originally this plaque might be part of a silver lined piece of 
furniture as was usual at the 18th century, possibly a church tabernacle. 
For its exceptional characteristics of design and execution 
stressed by the presence of the royal crown this work is 
surely a royal commission. In our opinion this plaque might 
be part of the commission for the Capela Real da Ajuda. 
At S. João Baptista’s chapel in S. Roque’s church, Lisbon a mosaic by 
Mattia Moreti after card by Agostino Massucci (1691-1758) depicts 
a very similar scene.

Luis José de Almeida is mentioned in SANTOS e Irene Quilhó, 
Reynaldo dos “Ourivesaria Portuguesa nas Colecções Particulares”, 
pp. 268 and 272.

Provenance: Former Pedro Costa Collection

€5.000 - 8.000
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230 

Cofre 
Em prata dourada espanhola ou colonial do séc. XIX. 
Cofre paralelepipédico com tampa facetada, assente sobre quatro pés 
cinzelados em forma de cabeças de anjo aladas, decoração aplicada 
cravejada com 42 ametistas talhe oval cravejadas em prata relevada, 7 
rosetas cravejadas em prata com cabochões de turquesa e ametistas 
talhe oval e placas esmaltadas em dois tons de azul.  
Chave em prata cinzelada. 
Fundo em prata parcialmente dourada com inscrição: “DOMINE/IESU 
CRISTE/SALVA ME PER TUA/ QUINQ VuLNERA/SACRO SANCTA”. 
(faltas e defeitos) 
22,5x25,5x17,5 cm
4030,6 g

A 19th century Spanish or colonial silver gilt coffer
Of parallelepiped form with faceted cover, above four chiseled feet 
representing cherub, applied decoration set in silver with 42 oval 
amethysts, 7 clusters set in silver with turquoises and amethysts and blue 
enameled plaques. 
Silver key 
Partly gilt bottom with inscription: “DOMINE/IESU CRISTE/SALVA ME PER 
TUA/ QUINQ VuLNERA/SACRO SANCTA” 
(losses and defects)
€4.500 - 6.000



148 149

231 

António Carneiro (1872 - 1930)
Praia 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1910
35x91 cm

Beach
Oil on canvas 
Signed and dated of 1910

€9.000 - 12.000
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232 

Mário Navarro da Costa (Brasil, 1883 - 1931)
Marinha com barcos 
Óleo sobre madeira 
Assinado
20,5x31 cm

Seascape with boats
Oil on panel 
Signed

€500 - 800

233 

Alípio Brandão (1918 - 1965)
Vista de praia com forte 
Óleo sobre tela colado em platex 
Assinado e datado 1957
30x50 cm

Beach view with fort
Oil on canvas laid on hardboard 
Signed and dated of 1957

€600 - 900
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234 

Souza Pinto ( 1856 - 1939)
Paisagem com arvoredo 
Óleo sobre tela 
Assinado no verso
24x33.5cm

Landscape with trees
Oil on canvas 
Signed at the back

€8.000 - 12.000

235 

Túlio Victorino (1896 - 1969)
Paisagem com casario, figura e animal 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1912
19x26 cm

Landscape with house, figure and animal
Oil on canvas 
Signed and dated of 1912

€1.200 - 1.800

236 

José Pedro Cruz (1888 - 1979)
Paisagem com arvoredo 

Óleo sobre madeira 
Assinado e datado 1927

21x29 cm

Landscape with trees
Oil on panel 

Signed and dated of 1927

€1.500 - 2.000
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237 

Carlos Reis (1863-1940)
Interior do atelier do pintor
Óleo sobre tela 
Autenticado no verso pelo neto do artista 
Pedro Carlos Reis
71x50 cm

Nota: O atelier de Carlos Reis encontra-se 
reproduzido em Reis, Pedro Carlos, “Carlos 
Reis”, ACD Editores, Lisboa 2007, p.209.

Interior of Carlos Reis’’ studio
Oil on canvas 
Authenticated at the back by the grandson 
of the artist, Pedro Carlos Reis
Note: Carlos Reis’’ studio is reproduced 
in Reis, Pedro Carlos, “Carlos Reis”, ACD 
Editores, Lisboa 2007, p.209

€4.000 - 6.000

238 

Falcão Trigoso (1879 - 1956)
Paisagem com arvoredo 
Óleo sobre tela 
Assinado
41x50,5 cm

Landscape with trees
Oil on canvas 
Signed

€4.000 - 6.000
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239 

Domingos Rebelo (1891 - 1971)
“O Maioral” 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1953 
(tela danificada)
115x88 cm
Oil on canvas 
Signed and dated of 1953 
(demaged canvas)

€1.500 - 1.800

240 

Constantino Fernandes (1878 - 1920)
Retrato do pintor Espírito Santo Oliveira 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1902 
(craquelé e falhas na pintura)
98x78 cm

Portrait of the painter Espírito Santo Oliveira
Oil on canvas 
Signed and dated of 1902 
(craquelé and losses)

€2.000 - 3.000
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241 

João Alves de Sá (1878 - 1982)
Marinha 
Desenho a sanguínea sobre papel 
Assinado e datado 1904
14x9 cm

Seascape
Sanguine on paper 
Signed and dated of 1904

€250 - 350

242 

Jaime Murteira (1910 - 1986)
Casario com figura 
Óleo sobre platex 
Assinado
33x24 cm
Houses with figure 
Oil on cardboard 
Signed

€1.200 - 1.800

243 

Manuel Tavares (1911 - 1974)
“Caldeirada à beira da ria de Aveiro” 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1966
32,5x48 cm
Watercolour on paper 
Signed and dated of 1966

€250 - 350

244

Max Römer  (1878 - 1960)
“Multiflora (Brauts trämen)” 
Técnica mista sobre papel 

Assinada e datada, Madeira, 16 Oct. 1952
31x42 cm

Mix media on paper 
Signed and dated, Madeira 16 Oct. 1952

€350 - 450

245 

José Basalisa (1871 - 1961)
Natureza morta com flores 
Par de óleos sobre platex 
Assinados e datados 1911
20x30 cm

Still life with flowers
Pair of oils on hardboard 
Signed and dated of 1911

€400 - 600
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249 

Alberto de Sousa  (1880 - 1961)
Paisagem com casario e figura - Arrentella 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1912
36x27 cm

Landscape with house and figure
Watercolour on paper 
Signed and dated of 1912

€800 - 1.200

246 

Alfredo de Morais (1872 - 1971)
“Romeiro no túmulo da Virgem” 
Aguarela 
Assinada
30x22 cm

Nota:Costume de Jerusalém- Este figurino foi uma das 
aguarelas para o drama Suave Milagre do Conde de Arnoso
Watercolour 
Signed
Note: Jerusalém costume. This costume was made for the 
Conde de Arnoso drama “Suave Milagre”

€600 - 900

247 

Manuel San Romão (séc. XIX-XX)
Paisagem com mulher 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 85

34,5x19 cm
Watercolour on paper 

Signed and dated of 85

€200 - 400

248 

Manuel San Romão (séc. XIX-XX)
Rapariga 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 92
27x19 cm
Watercolour on paper 
Signed and dated of 92

€200 - 400
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252 

José Girão (1840 - 1916)
Pintos e gato 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1907 
(falhas na pintura)
15x22 cm
Watercolour on paper 
Signed and dated of 1907 
(losses)

€200 - 300

250 

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

Feminine bust
Charcoal on paper 
Signed and dated of 22-5-95

€900 - 1.200

251 

Tomás de Mello Júnior (séc. XIX-XX)
Campino no barbeiro 
Aguarela sobre papel 

Assinada
(muito defeituosa)

24x19,5 cm

Watercolour on paper 
Signed

€100 - 150
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253 

José de Sande Vasconcellos (1730?-1808)
Vista de Vila de Santo António de Arenilha I, II e III 
Desenhos a tinta-da-china sobre papel 
Assinados e datados de 28 de Março (provavelmente do ano 1774)
38x454 cm

Nota: José de Sande Vasconcellos foi autor de vários trabalhos de 
cartografia sobre o Algarve na 2ª metade do séc. XVIII

View of Vila de Santo António de Arenilha I, II and III
Ink on paper 
Signed and dated of 28th March (possibly of 1774)
José de Sande Vasconcellos is the author of several Algarve’’s 
mapping works in the second half of the 18th century

€2.500 - 3.500
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254 

Par de travessas
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração policromada Imari 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
20x28,5 cm

A pair of Qianlong dishes
Chinese export porcelain 
Imari decoration 
Qianlong period (1736-1795) 
(minor chips)

€1.500 - 2.000

255 

Terrina e travessa
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração policromada imari 
Interior da terrina apresenta arranjos de flores ao centro
em tons de “rouge de fer” e dourado 
Pega da tampa em forma de romã e pegas da base em formato zoomórfico 
Periodo Qianlong (1736-1795)
(terrina com cabelo e travessa restaurada)
37x23x20 (terrina) 
42,5x33 cm (travessa)

A chinese export porcelain tureen with dish
Chinese export porcelain 
Imari decoration 
Interior of the tureen depicting bouquets in gold and rouge-de-fer 
Cover handle molded as pomegranate and handles as animals 
(tureen with hairline and restoration to the dish)

€2.500 - 3.500
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Par de apliques de parede
Com a forma de um braço 
Um segurando castiçal em bronze 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorados com esmaltes da família rosa 
Período Qianlong (1736-1795)
14x18 cm

Bibliografia: Howard, David and Ayers John, 
“China for the West”, vol. I, p. 177.

A pair of Qianlong wall lights
Chinese export porcelain 
Molded as arms 
Famille rose decoration 
Qianlong period (1736-1795)
Bibliography: Howard, David and Ayers 
John, “China for the West”, vol. I, p. 177.

€4.500 - 6.500
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Par de pratos rasos
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes em tons de turquesa e dourado e da 
Família Rosa, tendo ao centro mosca, flor e asas de borboleta 
Aba com armas de Grimaldi 
Período Yongzheng (1722-1735) 
(pequenas esbeiçadelas e dois cabelos)
Diam.: 23,5 cm

A pair of armorial Yongzheng dishes, Grimaldi service
Chinese export porcelain 
Turquoise, gilt and famille rose decoration depicting fly, butterfly 
and flower 
Grimaldi coat-of-arms 
Yongzheng period (1722-1735) 
(minor chips and two hairlines)

€800 - 1.200

257 

Par de pratos recortados
Flor de lótus 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1735-1795) 
(um com restauro)
Diam.: 22,5 cm

A pair of Qianlong scalloped plates
Lotus flower 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with flowers 
Qianlong period (1735-1795) 
(One restored)

€1.500 - 2.000
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259 

Par de pratos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com armas José de Sá Pereira Coutinho, 2º Conde de Aurora 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing (c. 1810) 
(um prato com dois cabelos)
Diam.: 25 cm

Bibliografia: Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império”, p. 198.

A pair of armorial Jiaqing plates, Aurora Service
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting coat of arms of José de Sá Pereira Coutinho, 2nd Conde dde Aurora 
Jiaqing period (ca. 1810) 
(one plate with two hairlines)
Bibliography:  Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império”, p. 198.

€2.750 - 3.500
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260 

Bule de pequenas dimensões
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração relevada e policromada 
ao gosto Meissen 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequena falha na tampa)
Alt.: 13 cm

A small Qianlong tea pot
Chinese export porcelain 
Relief and polychrome decoration in 
the Meissen manner 
Qianlong period (1736-1795) 
(minor loss to the cover)

€250 - 350

261 

Molheira de bordo recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com 
ricos esmaltes representando flores 
Período Yongzheng (1722-1735)
Comp.: 20 cm

A Yongzheng scalloped sauce boat
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting 
flowers 
Yongzheng period (1722-1735)

€500 - 600

262 

Prato recortado
Porcelana da China 

Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada “folha de 

tabaco com fénix” 
(com restauro)
Diam.: 22,5cm

Bibliografia: Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa 
ao Tempo do Império - Portugal / Brasil”, ACD 

Editores, Lisboa, 2007, p. 278

A Qianlong Tobacoo Leaf scalloped plate
Chinese export porcelain 

Polychrome and gilt decoration “Tobacco Leaf 
with Phoenix” 

Qianlong period (1736-1795) 
(restored)

€500 - 700

263 

Travessa recortada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada “folha de tabaco” 
Período Qianlong (1736-1795) 
(ligeiras esbeiçadelas no bordo)
Comp.: 28 cm

A Qianlong Tobacoo Leaf scalloped dish
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration “Tobacco Leaf” 
Qianlong period (1736-1795) 
(minor chips)

€5.000 - 7.000
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Cabaça 
Em porcelana da China 
Decorada a azul sob vidrado com motivos 
vegetalistas e objectos preciosos 
Dinastina Ming, reinado Wanli (1572-1620)
Alt.: 27 cm

A Wanli gourd vase
Chinese porcelain 
Blue decoration depicting floral motifs and 
precious objects 
Ming dynasty, Wanli period (1572-1620)

€2.800 - 3.200

265 

Garrafa 
Em porcelana da China 
Decorada a azul sob vidrado com motivos 
vegetalistas alternados por cavalos entre chamas 
Dinastia Ming, Reinado Wanli (1572-1620) 
(bocal restaurado)
Alt.: 27 cm

A Wanli bottle
Chinese porcelain 
Blue decoration depicting floral motifs and horses 
Ming dynasty, Wanli period (1572-1620) 
(restoration to the neck)

€1.400 - 1.600

266 

Prato de bordo recortado
Em porcelana da China 
Decoração a azul cobalto sob vidrado 
representando garças, flores e objectos 
semi-preciosos 
Dinastina Ming, Reinado Wanli (1572-1620)
Diam.: 29 cm

A Wanli scalloped plate
Chinese porcelain 
Cobalt blue decoration depicting herons, 
flowers and precious objects 
Ming Period, Wanli (1572-1620)

€700 - 900

267 

Prato de bordo recortado
Em porcelana da China 
Decoração a azul cobalto sob vidrado 
representando garças, flores e objectos 
semi-preciosos 
Dinastina Ming, Reinado Wanli (1572-1620) 
(esbeiçadela)
Diam.: 31,5 cm

A Wanli scalloped plate
Chinese porcelain 
Cobalt blue decoration depicting herons, 
flowers and precious objects 
Ming Period, Wanli (1572-1620) 
(chip)

€800 - 1.000
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Rara Garrafa de Peregrino 
com as Insígnias da Ordem de São Francisco
Porcelana vidrada decoração azul e branco
Dinastia Qing, Reinado Kangshi (1677-1722)
Alt.: 32 cm

Garrafa em porcelana branca decorada a azul sob o vidrado, de 
bojo piriforme, colo alto e cilíndrico. Assenta em base curta 
Bojo pintado com 3 reservas formadas por enrolamentos. O 
primeiro cartouche contém a Insígnia da Ordem de São Francisco, 
com as duas mãos cruzadas pregadas nos braços de uma cruz 
com a divisa INRI; o segundo representa as cinco chagas de 
Cristo, muito usado na simbologia franciscana e a terceira não tem 
preenchimento.
Na base e no colo com filete e friso com lótus que se prolonga 
no colo por folhas separadas por trevos. Tampa em prata posterior, 
gravada com os mesmos motivos vegetalistas.

A Ordem de São Francisco foi fundada em 1210 por São Francisco 
de Assis, datando o primeiro convento em Portugal de 1224.
Iniciou o seu trabalho missionário no séc. XVI e em 1579 instalaram-
se em Macau, onde fundaram em1580 o Convento de São 
Francisco e a Igreja de Nossa Senhora dos Anjos. 
Esta rara garrafa data da transição do séc. XVII / XVIII tendo sido 
encomenda de um Mosteiro Franciscano, provavelmente para uso 
numa das possessões desta Ordem Religiosa no Oriente. 
Na insígnia da Ordem de São Francisco estão representados, a 
azul, dois braços cruzados em aspa, com uma chaga na mão, que 
está pregada sobre a cruz. O braço nu é o de Jesus Cristo e o 
vestido de um Santo protector dos pobres. A cruz está encimada 
pela divisa INRI – Jesus Nazareno Rei dos Judeus.
São Francisco nos últimos dias de sua vida chamou os seus irmãos 
para os abençoar, usando o seu gesto habitual de cruzar os braços, 
gesto este que foi então adoptado como símbolo da Ordem.

Exemplares semelhantes - Colecção Abel Lacerda; Museu Nacional 
de Arte Antiga, Lisboa

Bibliografia / Bibliography:
A. Varela Santos - Portugal na Porcelana da China , 500 Anos de 
Comercio, pág 572 a 575
Michel Beurdeley – Porcelaine de la Compagnie des Indes, pag. 144
Nuno de Castro -  A Porcelana Chinesa no tempo do Império – Portugal 
/ Brasil, p 360
Nuno de Castro  – A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império, pag. 45
Reflexos – Símbolos e Imagens do Cristianismo na Porcelana Chinesa, 
pág 111 e 112
A. M. Moreira – Dicionário da História Religiosa de Portugal de Carlos 
Azevedo, pág 273 a 280

Pilgrim’s bottle bearing the arms of the Franciscan Order

Glazed porcelain with “blue and white” decoration
Qing dynasty, Kangshi period (1677-1722)
Hight: 32 cm

White porcelain with blue under glaze decoration, pear shaped 
body and cylindrical high neck, on short base.
Body decorated with three scroll-framed cartouches. The first 
depicting the Franciscan insignia: two crossed hands nailed to 
a cross bearing the INRI motto; the second representing the five 
Christ wounds known for being used by the Franciscans and a third 
undecorated cartouche.
At the base and hip decorated with frieze depicting lotus that extends 
to the hip as leaves separated by trefoils. Silver cover of later date with 
engraved decoration representing similar floral motifs.
The Franciscan Order was founded in 1210 by Saint Francis of Assisi 
and the first monastery in Portugal was founded in 1224.
The missionary mission of the order started in the 16th century and 
by 1579 the order settles down in Macau where the Saint Francis 
monastery and the Church of Nossa Senhora dos Anjos were 
founded in 1580.
The rare bottle now offered for sale dates from the late 17th, early 
18th century and was a commission by a Franciscan monastery, 
probably for one of its Oriental possessions.
The Franciscan insignia depicts, in blue, two crossed arms with one 
wound at the hand once it’s nailed to the Cross. The naked arm belongs 
to Jesus Christ and the covered one to a Saint patron of the poor. The 
cross bears the INRI motto: Jesus of Nazareth King of the Jews.
Saint Francis of Assisi at the end of his life called his brothers in order 
to bless them using the traditional gesture of crossing arms; the 
gesture was adopted as symbol of the order.

Similar examples: 
Abel Lacerda Collection
Museu Nacional de Arte Antiga (National Museum of Ancient Art)

€20.000 - 30.000
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Importante Prato Covo
Zhangzhou, Províncias Fujian/Guandong
Dinastia Ming, reinado Jiajing circa 1530/50
Em porcelana da China
Diam.: 30,5 cm 
Alt.: 7,5 cm

LOTE DE CAPA

An Important Jiajing armorial dish, ca. 1530/50
Zhangzhou, Fujian/Guandong provinces
Ming dynasty, Jiajing period
Chinese porcelain

COVER LOT

Preço sob Consulta | Price on Request
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Decoração a azul sob vidrado representando ao centro medalhão 
com dragão, cuja cauda se enrola sobre si mesmo, rodeado por 
elementos budistas e flores de lótus estilizadas.
Na aba, cercadura com motivos em “X”
Tardoz ostentando cinco medalhões intercalados por enrolamentos 
de nuvens, dois com pássaros e motivos vegetalistas, um com as 
armas reais de Portugal invertidas e outros dois com as insígnias IHS 
inseridas em coroa de espinhos.
Alguns autores atribuem o monograma IHS à Companhia de Jesus, 
que o adopta após a sua fundação por Santo Inácio de Loyola em 
1534, outros consideram neste caso tratar-se das iniciais de Jesus 
em grego ou da abreviatura da expressão latina Jesus Hominum 
Salvator (Jesus Salvador dos Homens).
Este prato faz parte de um grupo reduzido de peças, exemplo 
das primeiras encomendas portuguesas para finalidades 
específicas. Às mãos dos artíficies e pintores de porcelanas, eram 
entregues desenhos dos motivos ocidentais que gostariam de ver 
representados, tais como as Armas Reais de Portugal ou o IHS,  que 
eram depois envolvidos em motivos claramente orientais, tais como 
animais míticos ou elementos da flora e da fauna chinesa.

Colecção Particular

Bibliografia: Nuno de Castro, “A porcelana da China e os Brasões 
do Império”, p. 11. A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana de 
China”, p. 110-115.

Exemplares  semelhantes nas Colecções da Fundação Medeiros 
e Almeida, Museu do Caramulo, Metropolitan Museum de Nova 
Iorque,  Museu Topkapi Saray, em Istabul, Princessehof Museum, 
Holanda, e no Idemitsu Museum of Arts, em Tóquio.

Blue underglaze decoration depicting a central medallion formed by 
a sinuous dragon with spiralling tail,  encircled by Buddhist emblems 
and stylized foliate pendants and enclosed by a thin band of floral 
springs alternating with further emblems or dots, the rim with a 
border interlocked x-forms. The reverse decorated with five medallions 
intercalated by clouds and scrolls, two medallions depicting teh 
IHS emblem within a crown of thorns, one with the inverted Royal 
Portuguese Arms and the other two with birds in a landscape.
Some authors attribute the IHS insignia to the Jesuits that adopted it 
at the creation of the order by Saint Inácio de Loyola in 1534, others 
think that in this particular case IHS refers simply to Jesus traditional 
monogram.
This dish is part of a small group of pieces, example of the first 
Portuguese orders for specific purposes. Drawings with Western motifs 
were handed to craftsmen, such us the Portuguese coat of arms and 
the IHS emblem, which were later involved in oriental motifs such as 
mythical animals or flora and Chinese fauna elements.

Provenance: Private collection

Bibliography: Nuno de Castro, “A porcelana da China e os Brasões 
do Império”, p. 11. A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana de China”, 
p. 110-115.
Similar examples in Fundação Medeiros e Almeida Collection, Museu 
do Caramulo, Metropolitan Museum in New York,   Topkapi Saray 
Museum, in Istabul, Princessehof Museum, Holland, and Idemitsu 
Museum of Arts, in Tokyo.
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Búzio LUIZ FERREIRA (1909-1994)
Escultura em búzio com montagens em prata fundida e moldada 
com decoração naturalista. 
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984), de ourives 
Venâncio Pereira Lda. (1976) e de Luiz Ferreira. 
Comp.: 66 cm

A LUIS FERREIRA silver mounted conch 
Porto assay mark (1938-1984), Venâncio Pereira Lda. (1976) 
maker’s mark and LUIZ FERREIRA mark.
€3.500 - 4.500
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Conjunto de cinco pratos marcadores de bordo recortado
Em prata portuguesa. 
Marca de contraste Águia (1938-1984), 1º Título, ourives da 
mesma época e da OURIVESARIA GUIA. 
(pequenos sinais de uso)
Diam.: 28 cm
2733 g

A set of five Portuguese silver scalloped plates
Águia assay mark (1938-1984), 1ºTítulo, maker’s mark and 
signed OURIVESARIA GUIA 
(minor wear signs)
€1.000 - 1.800

272 

Chaleira com trempe e lamparina
Em prata inglesa, 1913. Decoração 
canelada, relevada e cinzelada estilo 
Jorge IV, pega e pomo em madeira. 
Todas as peças marcadas com 
contraste de Londres de 1913 e de 
ourives C&S Cº L.d. 
(mínimos sinais de uso, lamparina a 
funcionar)
Alt.:31cm
1589 g

An English silver kettle, stand and lamp, 
London 1913
Fluted, chased and chiselled 
decoration in the George IV manner, 
wood handle and finial. 
London mark, 1913 and C&S Cº L.d. 
maker’s mark 
(minor wear signs)
€1.000 - 2.000

273 

Serviço de chá e café 
Em prata portuguesa do 2º quartel do séc. XIX. Composto por bule, 
cafeteria, leiteira e açucareiro. Decoração relevada e cinzelada com 
pés de garra e bola. Frisos vegetalistas, urnas, e enrolamentos Império; 
pegas do bule e cafeteria com mascarões cinzelados e da leiteira e 
açucareiro cinzeladas em forma de animal fantástico, pomos em forma 
de fruto com folhagem cinzelados em vulto perfeito, bicos em colo de 
cisne terminando em cabeça de animal fantástico. 
Marca de ensaiador de Lisboa (1822-1843) (L-40) e de ourives DCBC 
(1822-1870) (L-189). 
Alt.: 28,5cm
4133,6 g

A 2nd quarter of the 19th century Portuguese silver coffee and tea set
Comprising: tea pot, coffee pot, milk jug and sugar bowl. 
Chased decoration with ball and claw feet, floral friezes, urns and Empire 
motifs. Tea and coffee pot’s handles  chiselled with masks, fruit finials and 
spouts chiselled as animal’s heads. 
Lisboa assay mark (1822-1843) and DCBC maker’s mark (1822-1870)
€3.000 - 5.000
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Par de castiçais neoclássicos 
Em prata portuguesa do séc. XIX. Base alteada e recortada, fuste em 
forma de balaústre com frisos estriados e arandelas lisas. 
Marca de ensaiador do Porto de meados do séc. XIX (P-41) e de ourives 
LARA (1836-1853) (P-429)
Alt.: 19 cm
481 g

A pair of 19th century Portuguese silver candlesticks
Scalloped base, baluster stem. 
Porto assay mark (mid-19th century) and LARA maker’s mark (1836-1853).
€1.500 - 1.800

275 

Bule Belle-Époque 
Em prata portuguesa do final do séc. 
XIX, início do XX. Decoração relevada 
e cinzelada ao gosto rocaille, corpo 
gomado formando cartelas, assente 
sobre quatro pés cinzelados com volutas 
e concheados. 
Marca de contraste Javali de Lisboa 
(1887-1937) e de ourives J.A. Costa Lda 
(1925-1935) 
(sinais de uso, pega descavilhada)
Alt.: 20,5 cm
1160,6 g

A Portuguese silver Belle-Époque tea-pot
Chased and chiselled decoration in the 
rocaille manner, raised on four feet. 
Javali assay mark (1887-1937) and 
J.A.Costa Lda. maker’s mark (1925-1935) 
(wear signs, one handle pin missing)
€600 - 800

276 

Tinteiro de secretária 
Em prata portuguesa do séc. XIX. Assente sobre quatro 
pés de garra, tabuleiro rectangular com gradinha vazada 
e recipientes em prata lisa com frisos estriados, composto 
por: tinteiro com recipiente interior em porcelana, areeiro, 
porta penas e sineta.  
Marca de ensaiador do Porto Luis António Rodrigues de 
Araújo (1843-1853) (P-34 ou variante) e de ourives APC 
(1836-1853) (P-171). Remarcada com cabeça de velho.
20x26x18 cm
1495 g

A 19th century Portuguese silver inkstand
Raised on four claw feet 
Tray with pierced gallery, pots with plain decoration and friezes. 
Comprising: inkpot, pouncepot, pen holder and bell. 
Porto assay mark of Luis António Rodrigues de Araujo 
(1843-1853) and APC maker’s mark (1836-1853), later 
remarked with “cabeça de velho”.

€1.000 - 1.500
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Par de candelabros de três lumes 
Em prata portuguesa do séc. XIX. Base 
polilobada alteada e assente sobre quatro 
pés cinzelados vegetalistas, fuste facetado 
com frisos gravados. Braços amovíveis com 
decoração relevada e cinzelada, arandelas 
cinzeladas com folhagem e frutos. 
Marca de ensaiador Guilherme Guedes 
Mancilha (1877-1881) (P-789 e do ourives
José Maria Sequeira (1880-1887). 
Todas as peças marcadas.
Alt.: 48 cm
2867,2 g

A pair of 19th century Portuguese silver 
candelabra
Scalloped base raisedon four chiselled feet, 
faceted stem with engraved friezes. Detachable 
upper part with chiselled decoration and candle 
guards decorated with flowers and fruits. 
Porto assay mark of Guilherme Guedes Mancilha 
(1877-1881) and José Maria Sequeira maker’s 
mark (1880-1887)
€2.000 - 2.500
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Salva de grandes dimensões 
Em prata espanhola ou colonial da 2ª metade do séc. XVI. 
Decoração lisa com faixas gravadas representando motivos 
geométricos e enrolamentos, centro alteado com friso exterior 
entrançado de excelente desenho e execução e friso interior 
com palmetas igualmente de excepcional execução.  
Centro com brasão aplicado de época posterior 
Sem marcas 
(sinais de uso, mínimas fissuras)
Diam.: 47 cm
2130,2 g

Nota: Exemplares semelhantes vendidos: 
Sotheby’s Paris, 9 Novembro 2009, lotes 241, 242, 244, 
respectivamente por € 24.750,00; € 94.350,00 e € 34.350,00 
O Victoria & Albert Museum tem em exposição permanente 
uma salva semelhante, inv. M-380A-1956.

A large 16th century Spanish or colonial silver salver.
Plain decoration with engraved friezes representing 
geometric motifs and scrolls, domed center with plait outer 
frieze of exceptional design and execution and inner frieze 
with palmettes equally of exceptional execution. 
Center of later date with coat of arms. 
Unmarked 
(wear signs, minor fissures)
Note: Similar pieces sold: 
Sotheby’s Paris, 9th November 2009, lots 241,242 and 244, 
respectively by € 24.7500,00; € 94.350,00 and € 34.350,00 
The Victoria & Albert Museum have in permanent exhibition 
a similar salver, inv. M-308A-1956.
€6.000 - 8.000
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Rara e excepcional cafeteira D. José 
Em prata portuguesa do séc. XVIII. 
Prata fundida, repuxada, cinzelada e gravada de excepcional 
desenho e execução. 
Assente sobre base circular, corpo em forma de balaústre com 
decoração rocaille saliente e gravada representando flores, 
elementos arquitectónicos, enrolamentos, concheados e folhagem; 
o bico em colo de cisne parte do corpo da cafeteira com profusa 
decoração finamente cinzelada ao gosto rocaille e enquadrado 
por serpentina ondulante, seguindo estriado e terminando com 
ligeiro cinzel; tampa em forma de campânula com pomo cinzelado 
e vazado em forma de urna com festões; pega em pau-santo 
entalhado com remates em prata cinzelados com concheados. 
Marca do ensaiador de Coimbra Francisco de Assis Ferreira 
(reg.1789) e de ourives I da mesma época, não inventariado.
Alt.: 33,5 cm
1446,4 g

Nota: Chamamos a atenção para a qualidade e raridade desta 
peça, salientando ainda que são raras as peças de ourivesaria desta 
qualidade com marca de Coimbra.

Rare and exceptional D. José (1750-1777) Portuguese silver coffe pot
Molten, chased, chiseled and engraved silver of exceptional desing 
and execution. 
Circular base, baluster form body with rocaille decoration in relief 
and engraved representing flowers, architectonic motifs, scrolls, shell 
and others floral motifs; the spout of profuse chiseled decoration with 
serpentine frieze; bell-shaped cover with pierced finial representing 
urn with festoons; carved rosewood handle with chiseled silver 
terminals representing shell motifs. 
Coimbra assay mark of Francisco de Assis Ferreira (reg.1789) (C-3) 
and I maker’s mark (unknown until now).
Note: We’d like to stress the quality and rarity of this piece and the 
shortage of pieces of this importance with Coimbra’s marks.
€4.000 - 6.000
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Cigarreira
Em prata inglesa, 1904. Corpo curvo em 
prata lisa com dois timbres e mote de 
família inglesa gravados na tampa. 
Marca de Chester para 1904 e do ourives 
E.J.Trevitt & Sons (Reg.1900) 
(sinais de uso e pequenos defeitos)
105,4 g

An English silver cigarrette box, Chester 
1904
The slightly curve body with plain 
decoration and two family crests 
engraved. 
Chester mark, 1904, and E.J.Trevitt & 
Sons (reg. 1900) maker’s mark. 
(wear signs and minor defects)

€100 - 200

283 

Cigarreira curva 
Em prata inglesa, 1885. 
Decoração guilhochada em 
ambas as tampas, interior 
dourado, charneira de mola. 
Marcas de Londres para 1885 
e de ourives AH/JG da mesma 
época.

Dim.: 8 x 6 cm
71 g

An English silver cigarrette box, 
London 1885
The slightly curve body with 
guilloché decoration to both 
covers. Gilt interior. 
London mark, 1885, and AH/
JG maker’s mark.

€90 - 120

284 

Cigarreira
Em prata inglesa, 1903. Corpo guilhochado com 
reserva com monograma na tampa. 
Marca de Birmingham para 1903 e de ourives ilegível. 
(sinais de uso)
89 g

An English silver cigarrette box, Birmingham 1903
Guilloché decoration with reserve and 
monogram on the cover 
Birmingham mark, 1903 and faded maker’s 
mark. 
(wear signs)

€70 - 120

286 

Caixinha de mesa 
Em prata inglesa, 1919. Tampa com friso 
gravado, assente sobre quatro pernas. 
Marca de Birmingham para 1919 e de 
ourives da mesma época.

Dim.: 5 x 11 x 7 cm
(prata): 75,2 g

An English silver table box, Birmingham 1919
Birmingham mark, 1919 and maker’s mark

€80 - 100

287 

Caixa de rapé 
Em prata de Viena, 1866. Decoração guilhochada e tampa
com enrolamamentos formando cartelas. 
Marca austro-hungaras para 1866 e de ourives AD.

Dim.: 3 x 4,5 x 9 cm
100 g

An Austro-Hungarian silver snuff box, Vienna 1866 
Guilloché decoration to the body, cover with engraved decoration. 
Vienna marks, 1866 and AD maker’s mark

€300 - 500

288 

Cigarreira Arte-Nova 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. Decoração relevada e 
cinzelada em ambas as tampas com motivos vegetalistas e 
flores, interior dourado, charneira com mola. 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937) e de ourives 
Anselmo Gomes Mendes (reg. 1899).
Dim.: 8,5 x 6,5 cm
70 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver Art Nouveau 
cigarrette box
Chased and chiselled decoroation in both covers 
representing floral motifs, gilt interior. 
Porto assay mark (1887-1937) and Anselmo Gomes Mendes 
maker’s mark (reg.1899)

€150 - 250

289 

Cigarreira 
Em prata europeia, séc. XIX/XX. 
Decoração gomada, relevada e 
cinzelada ao gosto rocaille em ambas 
as face, cartela ao centro da tampa. 
Marca de contraste sumida e de 
ourives CM.
Dim.: 8 x 5,5 cm
52,6 g

A late 19th, early 20th century European 
silver cigarrette box
Fluted, chased and chiselled decoration 
in the rocaille manner to both covers. 
Faded assay mark and CM maker’s mark.

€70 - 100

290 

Cigarreira curva 
Em prata inglesa,1924. 
Decoração gravada com motivos 
vegatalistas e enrolamentos na 
tampa com cartela ao centro, 
interior dourado. 
Marcas de Birmingham para 1924 
e de ourives da mesma época. 
Dim.: 8,5 x 6,5 cm
47 g

An English silver cigarrette box, 
Birmingham 1924
The slightly curve body 
with engraved decoration 
representing floral and scroll 
motifs. Gilt interior. 
Birmingham mark, 1924, and 
maker’s mark.

€70 - 100

291 

Medalhão oval 
Em prata com miniatura 
representando senhora. 
Sem marcas
27 g

A miniature medallion
Set in silver and depciting 
lady’’s portrait 
Unmarked

€80 - 120

292 

Cigarreira curva 
Em prata inglesa, 1901. Decoração gravada em 
ambas as tampas com elementos vegetalistas 
e enrolamentos, monograma ao centro, interior 
dourado. 
Marca de Bimingham para 1901 e de ourives da 
mesma época. 
Dim.: 8,5 x 9 cm
103 g

An English silver cigarrette box, Birmingham 1901
The slightly curve body with engraved decoration 
to both covers. Gilt interior. 
Birmingham mark, 1901, and maker’s mark.

€150 - 200

280 

Caixa de rapé
Em prata russa do séc. XIX. Decoração gravada a niello com 

vista de Moscovo na tampa e “xadrez” no corpo da caixa, 
interior dourado.  

Marcas do ensaidor de Moscovo Ivan Vasilyevich Avdeyev 
1857, de 84 zolotniki e de ourives FB (em cirilico). 

(sinais de uso e algum gasto no niello na base da caixa)
129,6 g

A russian silver snuff-box, Moscow 1857
Engraved and niello decoration depicting view of Moscow at 
the cover and checkerboard pattern to the body, gilt interior. 
Moscow assay mark of Ivan Vasilyevish Avdeyev for 1857, 84 

zolotniki and FB (cyrilic) maker’s mark. 
(wear signs and some wear to the niello decoration at the 

base)

€250 - 400

285 

Caixa de cigarros 
Em prata portuguesa. Decoração lisa com 
gravação comemorativa na tampa, interior 
forrado a madeira e tampa dourada.

210,6 g

A Portuguese silver cigarrette table box
Plain decoration to the body, engraved 
commemorative decoration to the cover. 
Wood lined.

€60 - 100

282 

Cigarreira Art Déco 
Em prata portuguesa. Decoração 
estriada com monograma na 
tampa. Marca de contraste Javali II 
(1887-1938) e de ourives da mesma 
época.
Dim.: 11,5 x 8,5 cm
134,4 g

A Portuguese silver Art Deco 
cigarrette box
Monogram at the cover. 
Javali assay mark (1887-1938) and 
maker’s mark.

€80 - 120
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Porta moedas 
Em madrepérola com 
aplicações em prata

A mother-of-pearl silver 
mounted purse

€40 - 60

294 

Fosforeira 
Em prata inglesa, 1909. Decoração floral gravada. 
Marcas de Birmigham para 1909. 
(sinais de uso e amolgadelas)
48 g

An English silver match box, Birmingham 1909
Engraved floral decoration. 
Birmingham marks for 1909. 
(wear signs and bruises)

€50 - 80

295 

Fosforeira 
Em prata inglesa. 
Decoração guilhochada. 
Marca de importação de 
Londres para 1925. 
(sinais de uso e 
monograma e data 
gravados no fundo)
48 g

An English silver match 
box, London 1925
Guilloché decoration 
London import mark 1925 
(wear signs, monogram 
na date engraved at the 
bottom)

€70 - 120

301 

Coroa de imagem 
Em prata dourada do séc. XIX. Coroa real 
fechada em quatro braços e encimada 
por cruz Latina. 
Sem marcas

22 g

A 19th century silver-gilt crown
Unmarked

€80 - 120

302 

Coroa de imagem 
Em prata portuguesa do séc. 
XIX. Coroa real fechada em 6 
braços e encimada por orbe 
e cruz Latina. 
Sem marcas 
(pequenas faltas e defeitos, 
um braço com restauro)

57,8 g

A 19th century silver crown
Royal crown with six arms 
with globe and cross. 
Unmarked 
(minor losses and defects, 
one arm restored)

€150 - 250

303 

Medalha alusiva a 
Ramalho Ortigão 

Em prata portuguesa, 
assinada, datada e 

numerada: Joaquim 
Correia, 1974, 1/10.

306,4 g

A Portuguese silver medal, 
tribute to Ramalho Ortigão

Signed, dated and 
numbered: Joaquim 

Correia, 1974, 1/10

€150 - 200

304 

Medalha alusiva a Eça 
de Queirós

Em prata portuguesa, 
assinada e datada: 

Joaquim Correia, 1973.
285,2 g

A Portuguese silver medal, 
tribute to Eça de Queirós

Signed and dated: 
Joaquim Correia, 1973

€150 - 200

293

294

295

296

297

298
296 

Caixa redonda
Em prata dourada, J.ROSAS & Cº. Corpo liso 
e tampa gravada com motives vegetalistas 
e placa de ónix oval ao centro com flores 
pintadas. 
Marca de contraste Águia do Porto (1938-
1984), de ourives e assinada J.ROSAS & Cº 
(sinais de uso, policromia gasta)
145,4 g

A Portuguese silver-gilt box, J.ROSAS & Cº
Plain decoration to the body, cover set with 
onix plaque and engraved decoration. 
Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark 
and J. ROSAS & Cº signature 
(wear signs, wear to the onix painting)

€150 - 300

297 

Caixa de rapé 
Em prata inglesa para o mercado 
oriental,1806. Corpo curvo com 
decoração gravada com caracteres 
orientais. 
Marcas de Birmingham para 1806 e 
de ourives S.P 
(sinais de uso)
35,2 g

An English silver snuff box for the 
Oriental makert, 1806
The slightly curve body with engraved 
decoration and oriental inscription. 
Birmingham, 1806 and S.P. maker’s 
mark 
(wear signs)

€80 - 120

298 

Caixa de rapé 
Em papier-maché com aplicações 
em madrepérola
2x6x3 cm

An English silver snuff box for the 
Oriental makert, 1806
The slightly curve body with engraved 
decoration and oriental inscription. 
Birmingham, 1806 and S.P. maker’s 
mark 
(wear signs)

€30 - 40

299 

Caixa de rapé 
Em prata europeia do séc. XIX/XX. Formato oval com 
decoração relevada e gravada ao gosto rocaille, 
monograma gravado na tampa. 
Marcas não identificadas. 
Dim.: 8,5 x 6 x 3 cm
55,8 g

A late 19th, early 20th century European silver snuff box
Of oval shape with embossed decoration in the rocaille 
manner and monogram 
Marked

€80 - 120

300 

Caixa de rapé 
Em prata alemã. De forma redonda com tampa relevada e 
monograma ao centro. 
Contraste alemão e de ourives Wilhelm Binder, 1ª metade séc. XX. 
Diâm.: 6 cm
33,2 g

A German silver snuff box, 1st half of the 20th century
Of circular form with embossed decoration and monogram. 
German assay mark and Wilhelm Binder maker’s mark

€50 - 70
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305 

Duas moedas
De prata pura 
94 g

Two pure silver coins
€35 - 50

306 

1 Escudo
Ouro, 2001, edição limitada 40851/50000. 

Com estojo, caixa e documentação
4,6 g

Gold, 2001, Limited edition 
40851/50000 

Case, box and documents
€120 - 200

307 

2 1/2 pesos
Ouro, México, 1945
2,08 g
Gold, Mexico, 1945
€55 - 80

308 

2 1/2 pesos
Ouro, México, 1945
2,08 g
Gold, Mexico, 1945
€55 - 80

309 

2 1/2 pesos
Ouro, México, 1945
2,09 g
Gold, Mexico, 1945
€55 - 80

310 

2 1/2 pesos
Ouro, México, 1945 
2,08 g
Gold, Mexico, 1945
€55 - 80
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311 

2 pesos
Ouro, México, 1945 
1,6 g
Gold, Mexico, 1945
€40 - 60

312 

2 pesos
Ouro, México, 1945 
1,6 g
Gold, Mexico, 1945
€40 - 60

313 

2 pesos
Ouro, México, 1945 
1,6 g
Gold, Mexico, 1945
€40 - 60

314 

2 pesos
Ouro, México, 1945 
1,6 g
Gold, Mexico, 1945
€40 - 60

316 

2 pesos
Ouro, México, 1945                                                           
1,6 g
Gold, Mexico, 1945
€40 - 60

317 

2 pesos
Ouro, México, 1945 
1,6 g
Gold, Mexico, 1945
€40 - 60

315 

2 pesos
Ouro, México, 1945 
1,6 g
Gold, Mexico, 1945
€40 - 60

318 

2 pesos
Ouro, México, 1945 
1,6 g
Gold, Mexico, 1945
€40 - 60

319 

2 pesos
Ouro, México, 1945 
1,6 g
Gold, Mexico, 1945
€40 - 60

320 

Moeda de 5 centavos de 1922
Bronze, MBC+

5 Centavos, 1922
Bronze, extremely fine

€300 - 500
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Rara Moeda de 1 Centavo de 1922
Com número de certificado NGC 4153628-016

Estas moedas cunhadas em bronze (Cu 960-Sn 20-Zn 20) têm o 
diâmetro de 19,0mm e pesam 3,0g. Foram cunhadas entre 1917 
e 1922 sendo seu autor e gravador Domingos Alves do Rego.

Aprovada a 26 de Outubro de 1917 (Lei 679 de 21 de Abril), e 
dada a urgência entrou imediatamente em produção. No ano 
seguinte aprovar-se-iam a 11 de Março as provas da moeda 
de 2 centavos, cuja urgência na produção, juntamente com 
a moeda de 1 centavo, levou à interrupção da cunhagem 
de outras moedas. Para o seu fabrico foi empregado o cobre 
em barras existente na Casa da Moeda (56 toneladas), o que 
permitiu a laboração contínua até Agosto de 1918. A falta de 
abastecimento deste metal devido ao estado de guerra e 
a não concretização da recolha das moedas de bronze da 
Monarquia – que seriam refundidas e transformadas em moedas 
de 1 centavo e 2 centavos - levaram à interrupção da produção 
dessas moedas.

A falta de metal levaria à interrupção total da produção da 
Casa da Moeda entre Novembro de 1918 e Fevereiro de 1919. 
A compra de 50 toneladas de cobre em Março de 1919, e dos 
restantes metais necessários à fundição da liga de bronze 
(estanho e zinco), permitiu retomar a cunhagem das moedas 
de 1 e de 2 centavos a partir de Julho. Na 2ª metade de 1919, 
a falta de trocos aumentou de forma considerável, sendo 
constantes as reclamações e receando-se que provocassem 
alterações na ordem pública.

A 10 de Novembro, a Casa da Moeda informa o Banco de 
Portugal de que “intensificou a sua produção tanto de cédulas 
como de moeda, elevando-a ao máximo que, com o seu actual 
maquinismo, é impossível atingir”.

Também o Banco de Portugal ocorreu à premente necessidade 
de remediar a falta de trocos na circulação, emitindo desde 26 
de Abril de 1918 as suas primeiras notas de 1 escudo e de 50 
centavos.

O termo da guerra veio agravar ainda mais a situação monetária, 
pela alta de preços no exterior e pela rápida desvalorização 
cambial do escudo (2.200 %, de 1919 a 1924). As moedas de 
prata, cujo valor em metal já tinha atingido em finais de 1918 
o seu valor facial, em Setembro de 1920, o dobro desse valor, 
desaparecem da circulação.

Os condicionalismos fabris e o agravamento da situação cambial 
(com o consequente aumento do preço das matérias-primas e 
dos metais) e da perda do poder de compra dos valores mais 
pequenos, a cunhagem e a emissão das moedas de cupro-zinco 
e de cuproníquel foram suspensas em Maio de 1922, recorrendo-
se novamente ao expediente da emissão de cédulas de papel 
impressas na Casa da Moeda. Esta suspensão, que seria definitiva 
para as moedas de 1 centavo, explica também porque são raros 
os exemplares com a era de 1922, cuja produção no total de 
2 150 000 moedas, juntamente com uma parte substancial da 
produção de 1921, ficou em depósito, sendo refundida em Junho 
de 1924 e aproveitada noutras amoedações.

Contudo, antes disso acontecer, alguém salvou seis exemplares 
dessa pequena moeda de 1 centavo com era de 1922, que são 
ainda hoje os únicos conhecidos daquela que é considerada 
a mais rara moeda da colecção numismática da República 
Portuguesa.

In “A Grande História do Escudo Português” A.M.Trigueiros

Rare 1 Centavo Coin, 1922
NGC Certificate Nr. 4153628-016
These coins were minted in bronze (Cu 960-Sn 20-Zn 20) with 
19,0mm of diameter and weighing 3,0g. Minted between 1917 
and 1922 after design and engraving of Domingos Alves do Rego.
Approved on the 26th October 1917 (act679 of 21st April) 
immediately started to be minted due to great urgency.
The following year the 2 centavos coins final project was approved 
on the 11th March and the great urgency for those coins were so 
that all other coins stopped being produced. The copper used for 
the production was those kept at Casa da Moeda (56 tons) which 
allowed continuous production until August 1918. The shortage of 
copper due to the war and the failure on the collection of ancient 
bronze coins of the Monarchy – with the intent of transforming the 
metal into new 1 and 2 centavos coins – led to the interruption of 
the production.
A metal shortage led to total interruption of production between 
November 1918 and February 1919. The purchase of 50 tons of 
copper and the other metals necessary to create a bronze alloy 
in March 1919 enables starting producing coins since July. On 
the second semester of 1919 the shortage of change became 
a major problem being the complaints a constant and even a 
threat to the public order.
On the 10th November the Casa da Moeda informs the Banco de 
Portugal that “intensified to the maximum possible the production 
of coins and bills”
The Banco de Portugal tried to solve the necessity of change and 
on the 26th April 1918 started to release the first 1 Escudo and 50 
Centavos bills.
At the end of the war the situation got even worse because of 
the high prices abroad and the quick devaluation of the Escudo 
(2200% from 1919 to 1924). Silver coins reached their intrinsic 
value at the end of 1918 and by September 1920 worth twice their 
face value, soon after they disappear of circulation.
The industry problems and the serious inflation (with the 
consequence of increasing the cost of metals), the loss of 
purchasing power of the lower coins made the minting of cupro-
zinc and cupro-nickel coins unsustainable and the production 
was suspended in May 1922 starting again realising bills.
The suspension became definitive for 1Centavo coins and 
explains why 1922 1Centavo coins are rare, were minted 2150000 
coins but all 1922 production together with substantial part of 
1921 production were never released and remained at Casa da 
Moeda being melted in June 1924.
Although before that happens someone rescues 6 of those 
little 1Centavo coins of 1922 that are today the only surviving 
examples of the rarest coin of the Portuguese Republic.
In “A Grande História do Escudo Português” A.M.Trigueiros
€25.000 - 30.000
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322 

Resplendor
Em prata portuguesa. 
Decoração estampada e 
gravada. 
Sem marcas 
(sinais de uso)
21 g

A Portuguese silver halo
Embossed and engraved 
decoration 
Unmarked 
(wear signs)
€70 - 100

323 

Lote de três resplendores 
Em prata do séc. XIX. Decorações 
diversas vazadas. 
Sem marcas 
(sinais de uso e amolgadelas)
19,4 g

Three 19th century silver halos
Pierced decorations 
Unmarked 
(wear signs and bruises)
€90 - 130324 

Resplendor 
Em prata portuguesa do 
séc. XIX. Decoração ao 
gosto rocaille com cálice 
sagrado 
Sem marcas 
(sinais de uso) 
9,2 g

A 19th century silver halo
Decoration in the rocaille 
manner 
Unmarked 
(wear signs)
€80 - 120

325 

Resplendor 
Em prata portuguesa do séc. 
XIX, cravejado com um vidro 

forrado lapidado. 
Sem marcas 

(sinais de uso, pequenas 
amolgadelas) 

12,2 g

A 19th century silver halo
Set with one paste 

Unmarked 
(wear signs, minor bruises)

€70 - 100

326 

Lote de quatro resplendores 
Em prata do séc. XIX de tamanhos e 
decorações diversas. 
Sem marcas 
(sinais de uso)
15,2 g

Four 19th century silver halos
Unmarked 
(Wear signs)
€90 - 130

327 

Resplendor 
Em ouro do séc. XIX. 
Sem marcas 

2 g

A 19th century gold halo
Unmarked
€100 - 150

328 

Resplendor 
Em ouro do séc. XIX. 

Sem marcas 
1,6 g

A 19th century gold halo
Unmarked
€100 - 150

329 

Resplendor 
Em prata dourada do séc. XIX. 
Sem marcas 
(sinais de uso)
6,4 g

A 19th century silver-gilt halo
Unmarked 
(wear signs)
€80 - 120
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330 

Relógio de pulso OMEGA 
de senhora 
Com caixa e pulseira 
em ouro (18kt). Relógio 
com caixa circular com 
movimento mecânico de 
corda manual, pulseira 
em malha de ouro com 
fivela de cinto da OMEGA, 
modelo BREVETÉ. 
(sinais de uso, a funcionar)
35,6 g

A OMEGA gold lady’’s 
wristwatch
18kt gold case and 
bracelet. 
Mechanic movemet, 
BREVETÉ bracelet by 
OMEGA. 
(wear signs, working)
€700 - 900

331 

Relógio de pulso ZENITH de senhora 
Com caixa e pulseira em ouro. Relógio 
com caixa rectangular com movimento 
mecânico de corda manual, pulseira em 
ouro potuguês (19kt). 
(sinais de uso, vidro com alguns riscos, a 
funcionar)
33 g

A ZENITH gold lady’’s wristwatch
Gold case and bracelt. 
Square case, mechanic movement. 
Portuguese gold (19kt) bracelet 
(wear signs, working)
€650 - 800

332 

Relógio de pulso OMEGA DeVILLE 
em ouro 18kt, pulseira em ouro 18kt 

original. Movimento quartzo. 
(sem pilha)

75,6 g

A gold OMEGA DeVILLE wristwatch
18kt gold case and bracelet 

Quartz movement 
(without battery)

€1.800 - 2.500

334 

Relógio de bolso de senhora 
Em ouro com mostrador e tampa em 
esmalte guilhochado com aplicação 
de decoração em ouro representando 
motives vegetalistas e andorinha. 
(mecanismo não funciona) 
Peso bruto: 19 g

A gold and enamel lady’’s pocket watch
Enamelled guilhoché decoration with 
gold decoration representing floral motifs 
and swallow 
(mechanism is not working)
€60 - 80

335 

Relógio de bolso HEBDOMAS
Com caixa em prata. Movimento 

mecânico de corda manual em parte 
esqueleto. 

(corda partida, não funciona)

A silver HEBDOMAS pocket watch
Mechanic movement 

(Broken winding)
€70 - 100

336 

Relógio de bolso OMEGA
Caixa plaqueada a ouro. Movimento 
mecânico de corda manual. 
Marcado e numerado 
A funcionar, plaqueado gasto.

A OMEGA pocket watch
Gold filled 
Mechanic movemet 
Marked and numbered 
(wear to the gold, working)
€200 - 300

333 

Relógio/Pulseira UNIVERSAL 
Com caixa e pulseira em ouro. 
Relógio com caixa circular e 
tampa basculante para cobrir o 
mostrador, movimento mecânico 
de corda manual, pulsiera em 
ouro português (19kt). 
(mínimos sinais de uso, a 
funcionar)
24 g

A UNIVERSAL gold lady’’s bracelt/
watch
Gold case and bracelt. 
Case with gold cover, mechanic 
movement. 
Portuguese gold (19kt) bracelet 
(minor wear signs, working)
€480 - 600
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Anel de safira e diamantes
Cravejado em ouro branco com uma 
safira azul talhe oval (ca. 2,75ct), 14 
diamantes talhe baguette (ca. 1,00ct) e 
26 diamantes talhe brilhante (ca. 1,70ct). 
Marca de garantia
8,6 g

A diamond and sapphire ring
Set in white gold with one oval blue 
sapphire weighing ca. 2,75ct, 14 baguette 
cut diamonds (ca. 1,00cttw) and 26 
brilliant cut diamonds (ca. 1,70ct). 
Marked
€2.000 - 2.500

338 

Anel Art Déco de diamantes
Em platina cravejado com 14 diamantes 

talhe rosa e 1 em talhe antigo de 
brilhante (ca. 0,50ct). 

Sem marcas 
(sinais de uso)

4,8 g

A diamond Art Deco ring
Set in platinum with 14 rose cut diamonds 

and 1 old European cut diamond (ca. 
0,50ct). 

Unmaked. 
(wear signs)

€250 - 350

339 

Topázio azul lapidado
Com ca. 25,03ct

A square cut blue topaz
Weighing ca. 25,03ct

€50 - 70

340 

Topázio azul lapidado
Com ca. 25.91ct.

A square cut blue topaz
Weighing ca. 25,91ct
€50 - 70

341 

Anel em Ouro
Cravejado com um diamante talhe 
brilhante oval antigo(ca.0,75ct) 
Marcado 
(faltam três dos quatro diamantes laterais, 
sinais de uso e a pedra central necessita 
fixação á cravação)
2,4 g

A diamond ring
Set in gold with one oval old mine cut 
diamond weighing ca. 0,75ct. 
Portuguese marks 
(3 of the four shoulder diamonds missing 
and the central stone swinging on the 
setting)

€220 - 450

342 

Alfinete de peito em diamantes e rubis
Montado em ouro e prata representando ninho 

com família de pássaros em ramo com flores. 
Cravejado com diamantes talhe rosa e 6 

diamantes talhe 8/8. 
marca de contraste (1938-1984) e do ourives do 

Porto João Monteiro (1928-1970). 
(mínimos sinais de uso)

18,8 g

A ruby and diamond brooch
Set in silver and gold representing a nest with 

birds on a branch with flowers. 
Set with rose cut diamonds and 6 single cut 

diamonds 
Porto assay (1938-1984) mark and João Monteiro 

(1928-1970) maker’s mark 
(minor wear signs)

€450 - 900

343 

Anel
Em ouro branco cravejado com 43 
diamantes talhe 8/8 (0,40ct). Portugal, 
marcado.
4,6 g

A diamond ring
Set in white gold with 43 single cut 
diamonds (ca. 0,40cttw) 
Portuguese marks
€200 - 250
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344 

Alfinete de diamantes
Ca.1800. Estrutura em ouro de desenho 
floral cravejado em prata com 75 
diamantes talhe rosa coroada e talhe 
rosa. Portugal, séc. XVIII/XIX. 
(espigão posterior. Sinais de uso)
Comp.: 5 cm
19,6 g

A diamond brooch, ca. 1800
Of flroal design 
Gold set in silver with 75 rose cut 
diamonds 
Portugal, late 18th, early 19th century 
(pin of latter date, wear signs)
€1.000 - 1.200

345 

Dois alfinetes de peito 
Em prata e ouro cravjeados com 
diamantes talhe rosa e 8/8. 
(sinais de uso e pequenos defeitos)
21 g

Two diamond brooches
Set in silver and gold with rose and single 
cut diamonds 
(wear signs, minor defects)
€250 - 300

346 

Dois pares de brincos 
Em ouro e prata cravejados com 
diamantes talhe rosa e 8/8. 
(sinais de uso, um brinco sem espigão)
10,6 g

Two pairs of earrings
Set in silver and gold with rose and single 
cut diamonds 
(wear signs, one earring without fitting)
€250 - 400

347 

Par de brincos 
Em ouro e prata de desenho floral, 
cravejados com diamantes talhe rosa, 
10 diamantes talhe 8/8 e 2 em talhe de 
brilhante. Portugal, meados do séc. XX. 
Aparentemente sem marcas 
7,6 g

A pair of diamond earrings
Of floral design 
Set in silver and gold with rose cut 
diamonds, 10 single cut diamonds and 2 
brilliant cut diamonds. 
Portugal, mid-20th century 
Unmarked
€220 - 300
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348 

Pulseira 
Em ouro português. 
Marcada (19kt)
37,6 g

A Portuguese gold bracelet
19kt gold bracelet. 
Marked
€1.300 - 1.500

349 

Pulseira 
Em ouro português com contas 
de porcelana azul cravejadas. 
Marcada (19kt)
43,6 g

A Portuguese gold bracelet
The 19kt gold bracelet set with 
blue porcelain beads. 
Marked
€1.500 - 1.800

350 

Pulseira
Em ouro português (19kt) em malha de barbela batida, com berloque 
porta-retratos de forma esférica. 
Marca de contraste do Porto e de ourives da mesma época. 
Inscrição e data no verso do fecho.
103,4 g

A Portuguese gold bracelet
A 19kt curb link bracelet with portrait charm 
Porto assay mark and maker’s mark 
Insciption and date at the back of the clasp
€2.900 - 3.500

351 

Par de botões de punho 
Em ouro português cravejados com dois 
cabochões de ónix. 
Marca de contraste e de ourives. 
Com estojo original 
(mínimas amolgadelas) 
6,2 g

A pair of gold and onix cuff-links
Portuguese gold set with a piar of oniz 
cabochons 
Portuguese marks 
(minor bruises)
€150 - 200

352 

Par de botões de punho 
Em ouro com pedra-dura. 
Sem marcas
9,8 g

A pair of pietra-dura cuff-links
Set in gold 
Unmarked
€200 - 300

353 

Alfinete 
Em filigrana de ouro em forma 
de estrela de 14 pontas. 
Sem marcas
7,6 g

A gold filigree brooch
Representing a 14 point star. 
Unmarked
€150 - 200

354 

Alfinete
Com armação em ouro 
cravejado com pedra-dura. 
Sem marcas
16,8 g

A pietra-dura brooch
Set in gold 
Unmarked
€80 - 120

355 

Alfinete de peito 
Em ouro em forma de ramo com 
trevo, cravejado com centro com 
vidro lapidado. 
Marcado
4,2 g

A gold brooch
Representing a branch with clover, 
set with one paste. 
Portuguese marks.
€90 - 130

356 

Alfinete de peito 
Com torrão de ouro nativo aplicado. 
Marcado “Rhodesian Gold”
8 g

A native gold cluster brooch
Marked “Rhodesian Gold”
€180 - 220
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Alfinete de gravata 
Em ouro com placa esmaltada.  
Portugal, séc. XIX/XX. 
Marca de contraste (1887-1938) e de ourives
4,2 g

A late 19th, early 20th century tie-pin
Set in gold with enameled plaque. 
Portuguese assay mark (1887-1938) 
and maker’s mark.
€90 - 130

358 

Alfinete de peito com aro 
Em prata e camafeu de concha oval 
representando figura feminina.

A brooch
Set in silver with conch cameo.
€50 - 70

359 

Anel
Em ouro, esmalte e 
pérola de cultura. 
Marca de garantia 
(18kt)
8 g

A gold, enamel and 
cultured pearl ring
Marked 18kt
€300 - 400

360 

Pulseira rígida 
Em ouro português (19kt), 

decoração vazada . 
Marca de contraste do Porto e 

de ourives da mesma época. 
(sinais de uso)

24,6 g

A Portuguese gold bangle
A 19kt bangle, pierced 

decoration 
Porto assay and maker’s mark 

(wear signs)
€700 - 900

361 

Alfinente de peito
Em fio de ouro espiralado com pedra-dura 
laranja. 
Sem marcas
6 g

A pietra-dura brooch
Set in gold with orange pietra-dura. 
Unmarked
€100 - 200

362 

Alfinete de peito
Em forma de bouquet cravejado com 
diamantes talhe rosa, 9 diamantes talhe 
antigo de brilhante (ca. 0,45ct) e 14 rubis 
sintéticos em talhe brilhante. 
Contraste Cabeça de Galo e marca de 
ourives. 
(mínimos sinais de uso e falta um 
diamante talhe rosa)
12,6 g

A diamond brooch
Of bouquet design, set with rose cut 
diamonds, 9 old mine cut diamonds (ca. 
0,45cttw) and 14 synthetic rubies. 
Portuguese marks 
(minor wear signs and one rose cut 
diamond missing)
€380 - 500

363 

Alfinete de peito 
Em prata e ouro cravejado com 
diamantes talhe rosa e um em talhe 
antigo de brilhante (ca. 0,10ct). 
Sem marcas
9,8 g

A diamond brooch
Set in silver and gold with rose cut 
diamonds and one old brilliant cut 
diamond (ca. 0,10ct). 
Unmarked
€120 - 180



218 219

364 

Pendente Nossa Senhora da Conceição
Em ouro português do séc. XIX/XX. 
Marca de contraste e de ourives muito 
gastas, possivelmente (1887-1938)
3,6 g

Our Lady of the Conception
A late 19th, early 20th century gold 
pendant 
Faded Portuguese marks (possibly 1887-
1938).
€250 - 350

365 

Relógio CYMA de senhora 
Com caixa em ouro 14kt e pulseira rígida 

em ouro19kt. 
A funcionar.

17,4 g

A gold lady’’s wristwatch, CYMA
The 14kt gold case to a 19kt gold 

bracelet. 
Working

€320 - 500

366 

Alfinete/Pendente ao gosto romântico
Em ouro cravejado em prata com 
diamantes talhe rosa, 13 diamantes talhe 
brilhante e 8/8, 2 pérolas e 1 quartzo 
fumado talhe rectangular. 
Marcado com Cabeça de Galo.
20,6 g

A diamond, pearl and smoked quartz 
pendant
In the romantic manner 
Set in gold and silver with 13 brilliant 
and sigle cut diamonds, 2 pearls and 1 
smoked quartz. 
Portuguese marks.
€500 - 900

367 

Par de brincos de diamantes
Montados em ouro (18kt) e cravejados 
em prata com diamantes talhe rosa e 
talhes irregulares. 
Marca de garantia.
27,6 g

A pair of diamond earrings
18kt gold set in silver with rose and 
irregular cut diamonds. 
Guarantee mark
€1.300 - 1.500
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370 

Anel de diamantes Art Déco, ca. 1935, BOUCHERON
Corpo geométrico de inspiração arquitectónica em ouro, cravejado em 
platina com 16 rubis calibrados, 42 diamantes talhe rosa, quatro diamantes 
em talhe antigo de brilhante (ca. 0,35ct) e o diamante central em talhe 
de brilhante (European cut) com ca. 1,25ct, com ligeira tonalidade (H~I) e 
puro (VS1).  
Estojo original BOUCHERON em pele castanha, seda e veludo. 
Sem marcas. 
(pequenos sinais de uso e falta um diamante talhe rosa)
16 g

Nota: Possivelmente vendido pela Boucheron Londres este anel não 
apresenta marcas uma vez que em Inglaterra as peças executadas em 
platina só começaram a ser marcadas em 1973.

A diamond ring, BOUCHERON, ca. 1935
Geometric design of architectonic inspiration 
Gols set in platinum with 16 square cut rubies, 42 rose cut diamonds, four 
old european cut diamonds (ca. 0,35ttw) and one European cut diamond 
weighing ca. 1,25ct (H~I) (VS1) 
Original leather, silk and velvet fitted case by BOUCHERON 
Unmarked 
(minor wear signs and one rose cut diamond missing)
Possibly sold by Boucheron-London this ring bears no marks or signature. In 
England platinum jewels only started to be marked in 1973
€2.500 - 4.000

368 

Pulseira rivière
Em ouro branco cravejada com 36 
diamantes talhe de brilhante (ca. 3,60ct) 
brancos e puros. 
Marcada, marcas ilegíveis. 
(mínimos sinais de uso)
21,6 g

A diamond bracelet
Of rivière design 
Set with 36 brilliant cut diamonds (ca. 
3,60cttw) of good color and clarity. 
Faded Portuguese marks. 
(minor wear signs)
€2.500 - 3.500

369 

Par de brincos de diamantes
Cravejados em ouro branco com duas pérolas de cultura 

(8,1mm) com bom lustro e brilho e dois diamantes talhe 
brilhante (ca. 0,50ct) brancos e puros. 

Marcados, Portugal 
(mínimos sinais de uso)

5,1 g

A pair of diamond and cultured pearl earrings
Set in white gold with two cultured pearls (8,1mm) of 

good luster and two brilliant cut diamonds of good color 
and clarity (ca. 0,50cttw). 

Portuguese marks 
(minor wear signs)

€400 - 600
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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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COnVItE À COnsIgnaÇÃO 
inVitAtion to consign

artE MOdErna E COntEMpOrânEa

Modern & conteMporAry Art

Deadline 6/12/2013

jóIas

JeWelry

Deadline 31/10/2013

dEsIgn

Deadline 31/10/2013

LIVrOs E ManusCrItOs

Books & MAnuscripts 

Deadline 18/10/2013

antIguIdadEs E Obras dE artE 

Antiques & Works of Art

Deadline 31/10/2013

CanEtas E rELógIOs

fine Writing & WAtches

Deadline 1/11/2013
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NOTAS

Quando a compra e venda em privado se mostrem mais adequadas, a nossa equipa de 
Private Sales poderá facilitar a transacção de forma flexível, confidencial e directa. 

Pode agendar uma visita com um dos nossos consultores, e beneficiar de uma extensa rede 
de contactos de coleccionadores e investidores, interessados nas mais variadas aquisições.

When buying or selling in private is most suitable, our Private Sales team 
can facilitate a transaction in a personal, flexible and confidential way. 

You can schedule a meeting with one of our consultants and benefit from our wide
network of collectors and investors, interested in a diverse range of acquisitions.

prIVatE saLEs

Contacte-nos / Contact us: +351 21 794 80 00 | +351 93 333 00 37
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NOME | NAME

MORADA | ADDRESS

CÓDIGO POSTAL | ZIP CODE                     -            LOCALIDADE | CITY                                             PAÍS | COUNTRY

N.º BI OU CC | ID  OR PASSPORT NR                NIF | VAT NR

TELEFONE | TELEPHONE NR                                                                                TELEFONE 2 | TELEPHONE NR 2

E-MAIL

SUBSCRIÇÃO DE CATÁLOGOS / CATALOGUES SUBSCRIPTION

PAGAMENTO | Payment

   NUMERÁRIO | Cash

   CHEQUE À ORDEM DE | Check payable to PERIHASTA

   TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | Bank transfer

A presente subscrição é válida por um ano a partir da data de recepção do pagamento.
This catalogue subscritprition lasts for one year from the date of payment.

Devolver preenchido e assinado para | Return completed and signed to (+351) 217948009 ou/or info@veritasleiloes.com

ASSINATURA | Signature DATA | Date

SUBSCRIÇÃO ANUAL | Annual Subscription            Despesas de envio incluídas | Shipping costs included

PORTUGAL - €200 RESTO DO MUNDO | Other Countries - €300

Beneficiário | Beneficiary PERIHASTA 
Banco | Bank BPI 
Balcão | Branch Marquês de Tomar 
NIB 0010 0000 46263080001 82 
IBAN PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2 
SWIFT | BIC BBPIPTPL

ORDEM DE COMPRA | LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE | TELEPHONE BIDDING FORM

          

        LEILÃO | SALE                              DATA | DATE                                                                                             RAQUETA Nº| PADDLE #

Nº CLIENTE | CLIENT # ________________________________________________________________________________________________________________

NOME | NAME _______________________________________________________________________________________________________________________

NOME PARA FACTURA| INVOICE NAME _________________________________________________________________________________________________

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

MORADA | ADDRESS _________________________________________________________________________________________________________________

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

EMAIL | EMAIL _______________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Nº LOTE | LOT # DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

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

ASSINATURA / SIGNATURE _____________________________________________________________________________________________________________
       

        ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID  LICITAÇÃO TELEFÓNICA | PHONE BID

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

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

USO INTERNO | INTERNAL USE
RE EBIDO POR

______________________

DATA
_______/______/_______

HORA
__________:___________

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

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER __________________________________________________

3

3

 

C
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INFORMAÇÕES GERAIS / GEnERAL InFoRMAtIon 

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

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

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

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

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

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

 

 

opening Hours
Monday to Friday from 10am to 7pm

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

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

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

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

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

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

E INFO@VERITASLEILOES.COM
AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B 1050-099 LISBOA, PORTUGAL

A Veritas apoia este movimento contribuindo com um Euro por cada lote vendido.
www.movimento1euro.com

próXIMO LEILÃO | neXt Auction 

artE MOdErna E COntEMpOrânEa
Modern & conteMporAry Art

Helena Almeida
“Voar”, 2001
Díptico/dyptich, 204,5x104,5cm
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ORDEM DE COMPRA | LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE | TELEPHONE BIDDING FORM

          

        LEILÃO | SALE                              DATA | DATE                                                                                             RAQUETA Nº| PADDLE #

Nº CLIENTE | CLIENT # ________________________________________________________________________________________________________________

NOME | NAME _______________________________________________________________________________________________________________________

NOME PARA FACTURA| INVOICE NAME _________________________________________________________________________________________________

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

MORADA | ADDRESS _________________________________________________________________________________________________________________

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

EMAIL | EMAIL _______________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Nº LOTE | LOT # DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

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

ASSINATURA / SIGNATURE _____________________________________________________________________________________________________________
       

        ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID  LICITAÇÃO TELEFÓNICA | PHONE BID

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

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

USO INTERNO | INTERNAL USE
RE EBIDO POR

______________________

DATA
_______/______/_______

HORA
__________:___________

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

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER __________________________________________________

3

3
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XXIV

9 e 10 de O
utubro de 2013

www.veritasleiloes.com

LEILÃO XXIV
antIguIdadEs E Obras dE artE 
pratas E jóIas
9 e 10 de Outubro de 2013


