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1
Cabeça de santo
Escultura em madeira policromada 
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 27 cm

An 18th century Portuguese 
sculpture of a Saint’’s head
Carved and polychrome wood 
Portugal, 18th century

€1.200 - 1.800

1ª SESSÃO

Lotes 1 a 241
Lot 1 to 241

1st SESSION
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3
Santo António com o Menino
Escultura de grandes dimensões 
Em madeira policromada, 
dourada e estofada 
Santo António representado de 
pé, segurando na mão esquerda 
o livro sobre o qual assenta o 
Menino Jesus e na mão direita 
uma cruz em prata 
Ambas as figuras apresentam 
resplendores, sendo o do Menino 
Jesus em prata e o de Santo 
António em metal prateado 
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 90 cm

A large Portuguese 18th century 
sculpture of Saint Anthony
Carved, polychrome and gilt wood 
The figure is represented standing, 
left hand holding book and Child 
Jesus, right hand holding silver cross. 
Both figures with halos, Child Jesus’’ 
halo in silver and Saint Anthony’’s 
halo silver plated. 
Portugal, 18th century

€12.000 - 15.000

2
São Pedro Papa
Escultura em madeira com restos de policromia e douramento 
Representando São Pedro sentado na cátedra envergando a tiara papal 
Portugal, séc. XVII 
(falta das mãos e falhas na policromia)
60x30x30

A 17th century Portuguese sculpture of Saint Peter, the Pope
Carved wood with traces of polychromy and gilding. 
The figure is represented seated in Pope’’s chair
and wearing Pope’’s tiara. 
(hands missing and polychromy losses)

€1.800 - 2.200
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4
Virgem
Escultura em madeira policromada com estofado posterior 
Espanha, séc. XVI (?) 
(defeitos e faltas na policromia)
Alt.: 85 cm

A 16th century (?) Spanish sculpture of a saint 
Carved and polychrome wood 
(flaws and losses to the polychromy)

€3.250 - 3.750

5
Santa Margarida de Antioquia
Escultura em madeira dourada e policromada 
Representando Santa Margarida com o dragão aos pés
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 56 cm

Saint Margaret the Virgin
Carved, polychrome and gilt wood 
The figure is represented above dragon
Portugal, 18th century 
(losses and defects)

€3.000 - 4.000
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8
Cristo crucificado
Escultura em marfim, cruz em pau-santo e resplendor em prata 
Portugal, séc. XIX
Dim. Cristo: 16,5 cm 
Alt. total: 41,5 cm

A 19th century ivory sculpture of Christ
Carved ivory Christ, rosewood cross and silver halo. 
Portugal, 19th century
€200 - 300

6
Cristo Indo-Português
Em marfim, com restos de policromia 
Séc. XVII 
(sendal posterior em madeira policromada)
28x18 cm

A 17th century carved ivory Indo-Portuguese Christ
(polychrome wood loincloth of latter date)
€700 - 900

7
Cristo Indo-Português

Em marfim 
Séc. XVI/XVII

24x20 cm

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

€600 - 900

9
Cristo crucificado
Escultura em madeira policromada, cruz em pau-santo 
entalhado com dourados e peanha em madeira escurecida 
Resplendor e cartela em prata 
Portugal, séc. XIX
Dim. Cristo: 31 cm 
Dim. total: 92 cm

A 19th century Portuguese sculpture of Christ
Carved and polychrome wood, carved rosewood cross with 
gilded finials, ebonized wood base. 
Silver halo and plaque. 
Portugal, 19th century

€300 - 400

10
Santa de Roca
Escultura em madeira policromada 
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 75 cm

A Portuguese 18th century “Santa de Roca”
Polychrome wood 
Portugal, 18th century

€400 - 600
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11
Nossa Senhora da Conceição com o menino
Escultura em marfim com dourados 
Indo-portuguesa, séc. XVII 
Peanha em madeira pintada e dourada de época posterior
Alt.: 19 cm

A 17th century Indo-Portuguese carved ivory sculpture of 
Our Lady of the Conception
Carved, painted and gilt wood base of later date

€2.000 - 3.000

12
Menino Jesus
Escultura em madeira policromada
Trajando vestido de veludo decorado com galões
bordados a fio de prata e envergando atributos em prata
Com base em madeira dourada e estofada
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 47 cm (total) 
Alt.: 28 cm (Menino Jesus)

Proveniência: Ex-colecção Comandante Ernesto Vilhena.

An 18th century Portuguese sculpture of Child Jesus
Carved and polychrome wood figure wearing velvet and silver 
embroided dress and silver attributes. 
Portugal, 18th century

Provenance: Former Comandante Ernesto Vilhena Collection.

€1.000 - 1.500
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13
Escola Portuguesa do séc. XVIII
Nossa Senhora com o Menino e Sagrada Família 
Duas pinturas a óleo sobre cobre 
Molduras em madeira escurecida com aplicações em metal dourado 
(faltas na pintura; faltas e restauros nas molduras)
15x11,5 cm

Portuguese school of the 18th century
Our Lady with the Child and Holy Family 
Two oil on copper paintings 
Ebonized wood frames with gilt metal mounts 
(Losses to the paintings, losses and restorations to the frames)

€1.200 - 1.800



18 19

14
São Sebastião
Escultura em madeira policromada 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 57 cm

An 18th century Portuguese sculpture of 
Saint Sebastian
Carved and polychrome wood 
(Losses and defects)

€800 - 1.200

15
São Domingos
Escultura em pedra de
Ançã policromada 
Portugal, séc. XVI
Alt.: 55 cm

A 16th century Pedra de Ançã 
Portuguese sculpture 
Polychrome pedra de Ançã

€2.000 - 3.000



20 21

16
Sagrada Família 
Importante grupo escultórico em madeira 
policromada, dourada e estofada sobre 
base recortada em madeira 
As figuras envergam ricos trajes em tons 
de azul, castanho, vermelho e dourado, 
decorados com elementos vegetalistas, 
mantos que pendem dos ombros, caindo 
em drapeado e atributos de peregrino, 
chapéu, vara de caminheiro e saco 
Policromia original 
Portugal, séc. XVII/XVIII 
(falta de dois chapéus e duas varas de 
caminheiro; faltas e falhas)
84x33 (base) 
Alt.: 70 cm 
Alt.: 38 cm (Menino Jesus)

An important late 17th, early 18th century 
Portuguese group sculpture of the Holy Family.
Carved, polychrome and gilt wood 
The figures are set on a scalloped base 
and are wearing rich clothes decorated 
with floral motifs in blue, brown, red and 
gold. All wearing long mantles and pilgrim’’s 
attributes: hat, pilgrim’’s cane and bag. 
Original polychromy 
(two hats and pilgrim’’s canes missing, 
losses and faults)

€15.000 - 20.000
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17
Tríptico em marfim esculpido
Representando o casamento por 
procuração de Maria de Medici com o Rei 
Henrique IV de França, segundo a pintura 
de Peter Paul Rubens de 1622-1625 
França, séc. XIX
13,5x8 cm (placa central)

A French 19th century carved ivory triptych
Representing the wedding of Maria de 
Medici and Henry IV of France, after the 
Peter Paul Rubens painting of 1622-1625. 
France, 19th century

€1.600 - 1.800

18
Tríptico em marfim esculpido
Representando o casamento da Virgem Maria com 
São José segundo a pintura de Rafael de 1504 
França, séc. XIX
15,5x5 cm (placa central)

A French 19th century carved ivory triptych
Representing the wedding of the Virgin and Saint 
Joseph, after the Raphael painting of 1504. 
France, 19th century

€1.600 - 1.800
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20
Anjo músico
Escultura barroca 
Em madeira entalhada 
Com restos de policromia e douramento 
Portugal, séc. XVIII
78x74 cm

An 18th century Portuguese carved wood sculpture of a musician angel.
Carved wood, traces of polychromy and gilding. 
Portugal, 18th century

€2.000 - 2.500

19
Frontal de Altar 
Em couro gravado e pintado 
Decorado com motivos florais e vegetalistas 
Séc. XVII 
(falhas, defeitos e faltas)
100x206 cm

Proveniência: Ex colecção Comandante Ernesto Vilhena

A 17th century embossed and painted leather altar front
Embossed and painted leather depicting floral motifs 
17th century 
(losses and defects)

Provenance: Late Comandante Ernesto Vilhena collection.

€800 - 1.200
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21
Painel de azulejos
Com 24 azulejos hispano-árabes
82x53,5 cm

Proveniência: Ex-colecção Comandante 
Ernesto Vilhena.

A Hispano-Moresque tile panel
Comprising 24 hipano-moresque tiles

Provenance: Former Comandante Ernesto 
Vilhena Collection

€1.000 - 1.500

22
Painel de azulejos
Com 24 azulejos hispano-árabes
82x53,5 cm

Proveniência: Ex-colecção Comandante 
Ernesto Vilhena.

A Hispano-Moresque tile panel
Comprising 24 hipano-moresque tiles

Provenance: Former Comandante Ernesto 
Vilhena Collection

€1.000 - 1.500

23
Painel de azulejos
Com 24 azulejos hispano-árabes
82x53,5 cm

Proveniência: Ex-colecção Comandante 
Ernesto Vilhena.

A Hispano-Moresque tile panel
Comprising 24 hipano-moresque tiles

Provenance: Former Comandante Ernesto 
Vilhena Collection

€1.000 - 1.500

24
Painel de azulejos
Com 24 azulejos hispano-árabes
82x53,5 cm

Proveniência: Ex-colecção Comandante 
Ernesto Vilhena.

A Hispano-Moresque tile panel
Comprising 24 hipano-moresque tiles

Provenance: Former Comandante Ernesto 
Vilhena Collection

€1.000 - 1.500

25
Painel de azulejos
Com 24 azulejos hispano-árabes
82x53,5 cm

Proveniência: Ex-colecção Comandante 
Ernesto Vilhena.

A Hispano-Moresque tile panel
Comprising 24 hipano-moresque tiles

Provenance: Former Comandante Ernesto 
Vilhena Collection.

€1.000 - 1.500
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26
Raro par de talhas
Em faiança portuguesa 
Possivelmente fabrico da Real Fábrica de Louça do Rato, Período Tomás Brunetto (1767-1771) 
Decoração em tons de azul com cartela ao centro encimada pelas armas papais e ladeada por dois anjos 
Bocal e base decorados com filetes paralelos e frisos à maneira de Jean Bérain 
(falhas, uma talha partida e colada)
Alt.: 39,5 cm

A rare pair of 18th century Rato faience Armorial baluster vases
Portuguese faience, probably Real Fábrica de Louça do Rato, Tomás Brunetto Period (1767-1771) 
Blue decorated with central cartouche under Pope’’s coat-of-arms and flanked by angels. 
Rim and base decorated with strapwork friezes in the Bérain manner. 
(losses, one broken)

€10.000 - 15.000
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27
Gaiola com pássaro autómato
Em latão, madeira e outros materiais 
Marca de fabricante Fournier-Paris 
França, séc. XIX 
A funcionar
Alt.: 54 cm

A 19th century French automated birdcage
Brass, wood and other materials 
Fournier-Paris maker’’s mark. 
France, 19th century 
Working

€2.700 - 3.200

28
Par de castiçais Luís XV
Em bronze dourado e cinzelado 
Decoração vegetalista com puttis assentes 
sobre cartelas decorativas 
França, séc. XVIII 
(um castiçal partido e fixado)
Alt.: 30,5 cm

A pair of Louis XV ormolu candlesticks
Chiseled ormolu with floral motifs and putti 
France, 18th century 
(one broken candlestick)

€2.000 - 3.000
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29
Par de apliques estilo Luís XV
De um lume cada 
Em bronze cinzelado 
França, séc. XIX
Alt.: 38 cm

A pair of Louis XV style ormolu wall light
Chiselled decoration 
France, 19th century
€1.500 - 1.800

30
Par de apliques estilo Luís XV
De um lume cada 
Em bronze cinzelado 
França, séc. XIX
Alt.: 38 cm

A pair of Louis XV style ormolu wall light
Chiselled decoration 
France, 19th century
€1.500 - 1.800
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31
Par de castiçais
Em bronze dourado 
Com fustes em bronze patinado em forma de cariatides  
França, séc. XIX
Alt.: 25,5 cm

A pair of 19th century French gilt metal and patinated bronze candlesticks
France, 19th century

€300 - 400

32
Caixa escritório Napoleão III 
Em papier-maché e madeira lacada a negro 
Decoração com incrustações de madrepérola 
representando flores e folhas 
França, séc. XIX 
(defeitos)
13x55x41,5 cm

A Napoleon III cabinet
Papier-maché and black lacquered wood 
Mother-of-pearl inlaid decoration representing flowers 
France, 19th century 
(defects)

€400 - 600
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33
Copo de caça com tampa
Em corno com dois copos no interior 
Pega em ferro 
Europa, séc. XVIII 
(pequenos defeitos)
Alt.: 24 cm

An 18th century stirrup-cup
Carved horn with cover and 
containing two cups. 
Iron handle 
Europe, 18th century 
(minor defects)

€1.000 - 1.500

34
Cartoneira
Em marfim esculpido com 
cenas orientais 
China, séc. XIX
10,5x6,5 cm

A 19th century Chinese 
carved ivory card box

€400 - 600

35
Papeleira Indo-inglesa de pequenas dimensões
Com alçado de espelho 
Em sissó, com embutidos em marfim gravado 
interior com três gavetinhas e escaninhos 
Índia, séc. XVIII
79x55x25 cm

A small 18th century Anglo-Indian bureau
Sissoo with ivory inlaid decoration. 
Interior with three drawers and pigeon holes. 
India, 18th century

€3.700 - 4.200
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36
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada mandarim com armas de 
Diogo Pires Monteiro Bandeira 
Dinastia Qing 
Reinado Xianfeng, c. 1860
Diam.: 24,5 cm

Bibliografia: Nuno de Castro “A Porcelana 
Chinesa e os Brasões do Império”, p. 234.

A Xianfeng Armorial plate
Chinese export porcelain 
Polychrome Mandarim decoration depicting 
Diogo Pires Monteiro Bandeira coat-of-arms. 
Qing dynasty, Xianfeng Period, ca. 1860 

Bibliography: Nuno de Castro “A 
Porcelana Chinesa e os Brasões do 
Império”, pp.234

€400 - 600

37
Bule
Em porcelana da China 
Decoração mandarim com reservas 
representando ao centro cenas de interior 
com figuras e flores com pássaros 
China, séc. XIX
Alt.: 16 cm

A 19th century Chinese porcelain tea pot
Mandarim decoration with medallions 
depicting interior scenes with figures, flowers 
and birds 
China, 19th century

€90 - 130

39
Par de Jarrões
Em porcelana da China  
Decoração mandarim com reservas 
representando ao centro cenas de 
interior com figuras e flores com pássaros 
China, séc. XIX 
(desgaste no esmalte)
Alt.: 60 cm

A pair of 19th century Chinese porcelain 
baluster vases
Chinese porcelain 
Mandarim decoration with medallions 
depicting interior scenes with figures, 
flowers and birds 
China, 19th century 
(wear to the enamel)

€1.500 - 2.500

38
Parte de serviço 
Em porcelana da China 
Decoração mandarim  
Composto por 16 pratos rasos, oito pratos 
de sopa, oito pratos de sobremesa, um 
prato coberto, duas travessas fundas e uma 
travessa peixeira com grelha 
China, séc. XIX 
(alguns pratos e prato coberto com ligeiras 
esbeiçadelas)
Diam.: 24 cm (prato raso) 
Diam.: 23,5 cm (prato de sopa) 
Diam.: 15,5 cm (prato de sobremesa) 
Comp.: 30 cm (prato coberto) 
Comp.: 37 cm (travessa) 
Comp.: 41 cm (travessa) 
Comp.: 46 cm (travessa peixeira)

Part of a 19th century Chinese porcelain 
table service
Chinese porcelain 
Mandarim decoration 
Comprising: 16 plates, 8 soup plates, 8 
dessert plates, 1 entrée dish, 2 dishes 
and 1 fish dish with strainer 
China, 19th century 
(some plates and entrée dish with minor chips)

€2.000 - 3.000
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40
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e 
dourada 
Armas de família europeia 
Periodo Qianlong (1736-1795)
Diam.: 22,5 cm

A Qianlong Armorial plate
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration 
depicting European coat-of-arms 
Qianlong Period (1736-1795)

€400 - 600

41
Prato recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com armas 
de família europeia 
Período Qianlong (1735-1795) 
(cabelo)
Diam.: 22,5 cm

A Qianlong Armorial scalloped plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting 
European coat-of-arms. 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairline)

€80 - 120

44
Prato recortado

Em porcelana da China 
Companhia das Índias  

Decoração policromada com flores  
Periodo Qianlong (1736-1795)

Diam.: 23,5 cm

A Qianlong scalloped plate
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€150 - 200

45
Grande prato

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração com esmaltes da família rosa 
representando flores 

Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 39,5 cm

A large Qianlong dish
Chinese export porcelain 

Famille rose decoration with flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€800 - 1.200

46
Grande Prato 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 

(cabelos)
Diam.: 35,5 cm

A large Qianlong dish
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration with flowers. 
Qianlong Period (1736-1795) 

(hairlines)

€100 - 150

42
Prato oitavado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores e 
animais com armas de família europeia 
Período Qianlong (1736-1795) 
(partido e colado, cabelo)
Diam.: 22,5 cm

A Qianlong Armorial octogonal plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers, 
animals and European coat-of-arms. 
Qianlong Period (1736-1795) 
(broken, hairline)

€80 - 120

43
Pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com armas de 
família europeia 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos e falta no bordo)
Diam.: 12,5 cm

A Qianlong Armorial saucer
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting 
European coat-of-arms. 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairlines and loss to the rim)

€80 - 120
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47
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com 
esmaltes da família rosa 
Período Qianlong
(1736-1795) 
(pequenas 
esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

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

€50 - 70

48
Prato
Em porcelana da China 
Companhia da índias 
Decoração policromada 
com esmaltes da família 
rosa representando flores 
Período Qianlong 
(1736-1795) 
(cabelo e esbeiçadelas)
Diam.: 22 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 
Polychrome famille rose 
decoration depicting 
flowers 
Qianlong period 
(1736-1795) 
(hairline and chips)

€80 - 120

49
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada 
com esmaltes da família 
rosa representando ao 
centro cesto com flores 
Período Qianlong 
(1736-1795) 
(pequenas esbaiçadelas)
22 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 
Polychrome famille rose 
decoration depicting 
basket with flowers 
Qianlong Period
 (1736-1795) 
(minor chips)

€80 - 120

50
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada 
com esmaltes da família 
rosa representando flores 
Período Qianlong
 (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 
Polychrome famille rose 
decoration depicting 
flowers 
Qianlong period 
(1736-1795) 
(minor chips)

€80 - 120

51
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das índias 
Decoração policromada 
com esmaltes da família 
rosa representando flores 
Período Qianlong
(1736-1795) 
(esbeiçadelas e cabelos)
Diam.: 23 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 
Polychrome famille rose 
decoration depicting 
basket with flowers 
Qianlong Period 
(1736-1795) 
(chips and hairlines)

€80 - 120

52
Par de pratos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da família rosa, 
representando flores e insectos 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

A pair of Qianlong plates
Chinese export porcelain 
Polychrome famille rose decoration depicting flowers and 
insects 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)

€150 - 180

53
Par de pratos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da família 
rosa, representando flores e insectos 
Período Qianlong (1736-1795) 
(um com cabelo)
Diam.: 23 cm

A pair of Qianlong plates
Chinese export porcelain 
Polychrome famille rose decoration depicting 
flowers and insects 
Qianlong Period (1736-1795) 
(one with hairline)

€150 - 180

54
Fruteiro com pés
De aba ondulada e recortada 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com paisagem 
fluvial e pagodes 
Período Qianlong (1736-1795) 
(aba com restauros e pequenas 
esbeiçadelas)
Diam.: 32 cm 
Alt.: 10 cm

A Qianlong scalloped centre piece 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting 
riverscape and pagoda 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restoration to the rim and minor chips)

€950 - 1250

55
Par de potes com tampas
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada 
representando jardim, flores e 
figuras orientais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauros)
Alt.: 23,5 cm

A pair of Qianlong baluster vases 
with covers
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting 
garden, flowers and oriental 
figures. 
Qianlong Period (1736-1795)

€500 - 800



44 45

56
Grande Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da família rosa 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelo e ligeira esbeiçadela)
Diam.: 37,5 cm

A large Qianlong dish
Chinese export porcelain 
Polychrome famille rose decoration 
depicting flowers. 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairline and minor chip)

€600 - 800

57
Grande prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da família rosa e 
ouro, representando flores 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 39 cm

A large Qianlong dish
Chinese export porcelain 
Polychrome famille rose and gilt decoration 
depicting flowers. 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chips)

€500 - 800

58
Travessa oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
21,5 x 28,5 cm

A Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€600 - 900

59
Escudela com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração policromada e dourada com 
flores  
Periodo Qianlong (1736-1795)
Alt.: 12 cm

A Qianlong écuelle 
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting 
flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€150 - 200

60
Taça de aba recortada
Com tampa 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorada com pássaros e flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 8 cm

A Qianlong scalloped bowl
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting birds and 
flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€150 - 200

61
Travessa oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da família rosa, 
representando paisagens com figuras 
orientais ao centro 
Período Qianlong (1736-1795)
40x33 cm

A Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain 
Polychrome famille rose decoration 
depicting landscape with figures 
Qianlong Period (1736-1795)

€1.000 - 1.200
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62
Terrina redonda
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Periodo Qianlong (1736-1790) 
(esbeiçadela na tampa)
Alt.: 18 cm 
Diam.: 25 cm

A Qianlong tureen
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1790) 
(Chip to the cover)

€1.200 - 1.800

64
Prato
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes em tons Rouge-de-Fer e dourado 
Família Rosa 
Armas de Francisco da Silva Mendes da Fonseca 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing (c.1820) 
(cabelo)
Diam.: 25 cm

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

A Jiaqing Armorial plate
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration, rouge-de-fer and gold. 
Francisco da Silva Mendes da Fonseca’’s coat of arms. 
Qing Dynasty, Jiaquing Period (ca. 1820) 
(hairline)

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

€1.000 - 1.500

65
Prato recortado
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração policromada com armas de António de Sousa 
Falcão de Saldanha Coutinho 
Dinastia Qing, reinado Qianlong (c.1770) 
(cabelo)
Diam.: 23,5 cm

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

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

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

€600 - 900

63
Molheira de bordo recortado 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração policromada “Estatua Equestre de D. 
José (1750-1777) em Lisboa” - Serviço comemorativo 
da sua inauguração em 1775 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(com cabelos e esbeiçadelas, pega partida e colada)
Comp.: 22 cm

Bibliografia: Nuno de Castro, “A Porcelana da China 
ao tempo do Império - Portugal/Brasil”, 
ACD Editores, 2007, p. 275. 
A. Varela Santos, “Portugal na porcelana da China, 
500 anos de comércio”, Volume II, Artemágica, 
Lisboa 2008 nº3.04, pp 534-542.

A Qianlong scalloped sauce boat, D. José Equestrian 
Statue Service
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting the Equestrian 
Statue of D. José King of Portugal (1750-1777). 
This service was commissioned for the inauguration 
of the statue, Lisbon 1775 
Qianlong Period (1736-1795) 
(with hairlines and chips, handle broken and glued)

Bibliography: Nuno de Castro, “A Porcelana da China 
ao tempo do Império - Portugal/Brasil”, ACD Editores, 
2007, p. 275. 
A. Varela Santos, “Portugal na porcelana da China, 
500 anos de comércio”, Volume II, Artemágica, 
Lisboa 2008 nº3.04, pp 534-542.

€400 - 600
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66
Caneca
Em porcelana da China 
Companhia da Índias 
Decoração policromada com 
figuras orientais 
Período Jiaqing (1796-1820) 
(restauro no bordo e falta pega)
Alt.: 11 cm

A Jiaqing mug
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration 
depicting oriental figures 
Jiaquing Period (1796-1820) 
(restoration to the rim and 
handle missing)

€80 - 120

67
Grande prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul com esmaltes 
da família rosa 
Período Qianlong (1735-1795) 
(restaurado)
Diam.: 34 cm

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

€150 - 200

68
Grande taça com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração Imari “Flores” 
Periodo Kangxi (1662-1722) 
(esbeiçadelas e cabelo na tampa)
Diam.: 26 cm 
Alt.: 20 cm

A large Kangxi bowl with cover
Chinese export porcelain 
Imari decoration depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(chips and hairline to the cover)

€500 - 800

66A
Floreira
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração revelada e policromada com figuras orientais 
Período Jiaqing (1796-1820) 
(partida e colada; falta grelha)
Alt.: 18 cm

A Jiaqing flower vase
Chinese export porcelain 
Relief and polychrome 
decoration depicting oriental figures. 
Jiaqing Period (1796-1820) 
(broken, strainer missing)

€200 - 300
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72
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das índias 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauro no bordo)
Diam.: 19,5 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with flowers. 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restoration to the rim)

€40 - 60

69
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e ouro com flores e frutos 
Periodo Qianlong (1735-1795) 
(com esbeiçadela)
Alt.: 25 cm

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

€50 - 80

70
Par de pratos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e ouro com flores e frutos 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos)
Diam.: 25 cm

A pair of Qianlong plates
Chinese export porcelain 
Blue and gold decoration depicting flowers 
and fruits 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairlines)

€150 - 180

71
Bule com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e ouro “Powder Blue”, 
com reservas representando paisagens 
com rio e pagodes 
Período Qianlong (1736-1795) 
(bico e corpo partidos e colados)
Alt.: 11,5 cm

A Qianlong tea pot with cover
Chinese export porcelain 
Blue and gold decoration “Powder 
Blue”, medallions depicting riverscapes 
and pagoda. 
Qianlong Period (1736-1795) 
(body and spout broken)

€80 - 120

74
Par de chávenas e pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada “Imari” 
Período Kangxi (1662-1722) 
(um dos pires com uma esbeiçadela)
Alt.: 4 cm (chávena) 
Diam.: 11 cm (pires)

A pair of Kangxi cups and saucers
Chinese export porcelain 
Imari decoration 
Kangxi Period (1662-1722) 
(one saucer with chip)

€200 - 300

75
Bule
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policormada “Imari” 
Período Kangxi (1662-1722) 
(pequeno restauro no bordo e tampa)
Alt.: 13 cm

A Kangxi tea pot
Chinese export porcelain 
Imari decoration 
Kangxi Period (1662-1722) 
(minor restoration to the rim and cover)

€300 - 500

76
Prato recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada imari 
Período Kangxi (1662-1722) 
(pequenas esbeiçadelas)

A Kangxi scalloped plate
Chinese export porcelain 
Imari decoration 
Kangxi Period (1662-1722) 
(minor chips)

€100 - 150

77
Chávena e pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração chocolate com reservas policromadas 
representando flores e pêssegos 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 5  (chávena) 
Diam.: 13,5 cm (pires)

A Qianlong cup and saucer
Chinese export porcelain 
Chocolate and polychrome decoration depicting 
flowers and peaches. 
Qianlong Period (1736-1795)

€150 - 200

73
Molheira recortada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauros, pega partida e colada)
Comp.: 23 cm

A Qianlong scalloped sauce boat
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restoration, broken handle)

€80 - 120
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78
Cafeteira com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada “cesto com flores”
Alt.: 25 cm

A Chinese porcelain coffee pot with cover
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting basket 
with flowers

€40 - 60

79
Terrina oval
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada “flores” 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(corpo e tampa restaurados)
Alt.: 23 cm 
Comp.: 29 cm

A Qianlong tureen
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(Restoration to both pieces)

€100 - 150

80
Par de pratos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policormada com ricos 
esmaltes representando flores 
Período Yongzheng (1722-1735)
Diam.: 22,5 cm

A pair of Yongzheng plates
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Yongzheng Period (1722-1735)

€300 - 400

81
Par de pratos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policormada com ricos 
esmaltes representando flores 
Período Yongzheng (1722-1735)
Diam.: 22,5 cm

A pair of Yongzheng plates
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Yongzheng Period (1722-1735)

€300 - 400

82
Par de pratos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policormada com ricos 
esmaltes representando flores 
Período Yongzheng (1722-1735) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm

A pair of Yongzheng plates
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Yongzheng Period (1722-1735) 
(minor chips)

€300 - 400

83
Par de pratos

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policormada com ricos esmaltes 
representando flores 

Período Yongzheng (1722-1735) 
(pequenas esbeiçadelas)

Diam.: 22,5 cm

A pair of Yongzheng plates
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration depicting flowers 
Yongzheng Period (1722-1735) 

(minor chips)

€300 - 400

84
Par de pratos

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policormada com ricos 
esmaltes representando flores 

Período Yongzheng (1722-1735)
Diam.: 22,5 cm

A pair of Yongzheng plates
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration depicting flowers 
Yongzheng Period (1722-1735)

€300 - 400

85
Par de pratos

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policormada com ricos 
esmaltes representando flores 

Período Yongzheng (1722-1735)
Diam.: 22,5 cm

A pair of Yongzheng plates
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration depicting flowers 
Yongzheng Period (1722-1735)

€300 - 400

86
Par de pratos de sopa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da família rosa representando flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 25 cm

A pair of Qianlong soup plates
Chinese export porcelain 
Polychrome famille rose decoration depicting flowers. 
Qianlong Period (1736-1795)

€300 - 500

87
Par de pratos oitavados
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da família rosa, representando flores ao centro 
Período Qianlong (1736-1795) 
(ambos com ligeiras esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

A pair of Qianlong octogonal plates
Chinese export porcelain 
Polychrome famille rose decoration depicting flowers. 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)

€250 - 400
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88
Mesa de sala de jantar Império
Em mogno  
Decorada com frisos e outras aplicações representando motivos vegetalistas em bronze dourado 
Com quatro tábuas 
França, segunda metade do séc XIX
61x158x123 cm (fechada)

An Empire bronze-mounted mahogany dining table
Decorated with gilt bronze mounts of floral design. 
Four extension boards. 
France, sencond half of the 19th century

€3.500 - 4.500

89
Conjunto de seis cadeiras Império
Em mogno  
Com costas vazadas e assentos estofados 
Decoradas com aplicações em bronze dourado 
França, segunda metade do séc. XIX

A Empire bronze-mounted set of six chairs
Decorated with gilt bronze mounts of floral design. 
Upholstered seats and backs. 
France, sencond half of the 19th century

€2.000 - 2.500
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90
Par de cadeiras de braços Império
Em mogno  
Com costa vazadas e assentos estofados 
Decoradas com aplicações em bronze dourado 
França, segunda metade do séc. XIX

A pair of Empire bronze-mounted mahogany armchairs.
Decorated with gilt bronze mounts of floral design. 
Upholstered seats and backs. 
France, sencond half of the 19th century

€1.000 - 1.500

91
Sidboard Império
Em mogno  
Decorado com frisos e outras aplicações representando 
motivos vegetalistas em bronze dourado 
Tampo em pedra mármore com alçado 
França, segunda metade do séc. XIX
146x224x69 cm

An Empire bronze-mounted mahogany sideboard
Decorated with gilt bronze mounts of floral design. 
Marble top 
France, sencond half of the 19th century

€4.000 - 6.000
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92
Par de armários baixos Império
Em mogno 
Decorados com frisos e outras aplicações representando 
motivos vegetalistas em bronze dourado 
Tampos em pedra mármore com alçados 
Com duas gavetas cada, portas e laterais envidraçadas 
e interior forrado a adamascado de seda 
França, segunda metade do séc. XIX
134x116x59 cm

A pair of Empire bronze-mounted mahogany cup-boards.
Decorated with gilt bronze mounts of floral design. 
Marble tops. 
Two drawers, glazed doors and silk lined interior. 
France, sencond half of the 19th century

€5.000 - 8.000
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93
Cómoda Luis XVI
Em mogno com dois gavetões e três gavetas 
Tampo em pedra mármore e ferragens em bronze dourado
França, séc. XVIII
89x129x62 cm

A Louis XVI mahogany ormolu-mounted commode
Two long and three short drawers 
Marble top and ormolu mounts
France, 18th century

€4.000 - 6.000
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94
Par de fauteuils estilo Luis XVI
Em madeira dourada com entalhamentos 
(pequenas faltas)

A pair of Louis XVI style fauteils
Carved and gilt wood 
(minor losses)

€600 - 900

96
Mesa de trabalho estilo Luis XVI
Com trabalho de marchetaria em pau-rosa, 
uma gaveta e ferragens em bronze dourado
77x107x61 cm

A Louis XVI style Kingwood marquetry work table
One drawer and gilt bronze mounts

€1.000 - 1.500

95
Banco corrido estilo Luis XVI
Em madeira pintada e dourada 
Forrado a tecido
47x256x50 cm

A Louis XVI style bench
Carved, painted and gilt wood 
Upholstered

€800 - 1.200
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97
Candeeiro de tecto
De cinco lumes ao gosto francês do séc. XVIII 
Com armação em bronze e pingentes em vidro 
França, séc. XIX/XX
Diam.: 40 cm 
Alt.: 70 cm

A late 19th, early 20th century bronze and cut glass chandelier
In the French 18th century manner 
France, late 19th, early 20th century

€400 - 600

98
Candeeiro de tecto
De cinco lumes ao gosto francês do séc. XVIII 
Com armação em bronze e pingentes em vidro 
França, séc. XIX/XX
Diam.: 40 cm 
Alt.: 71 cm

A late 19th, early 20th century bronze and cut glass chandelier
In the French 18th century manner 
France, late 19th, early 20th century

€400 - 600

99
Wine cooler Regency
Em mogno  
Com filetes em pau-santo e ferragens em 
metal amarelo terminando com pés em 
forma de garras 
Forro original
49x70x46 cm

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

€2.000 - 3.000

100
Papeleira 
Estilo Império 
Em mogno 
De tampo cilíndrico e pequeno alçado 
Com três gavetões e ferragens em bronze dourado
198x129x61 cm

An Empire style mahogany burreau à cylindre
Three long drawers and gilt bronze mounts

€1.500 - 1.800
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101
Vitrine Eduardiana
Em mogno com embutidos em pau-cetim com 
frente e laterais em vidro 
Inglaterra, séc. XIX/XX
145x58,5x42 cm

An Edwardian mahogany showcase.
Satinwood inlaid decoration, glazed front and sides. 
English, late 19th, early 20th century.

€200 - 300

102
Relógio de caixa alta

Em nogueira e castanho, mostrador em 
metal e esmalte 

Marca de fabricante Jéremie Girod - Porto 
Portugal, séc. XIX 

(mecanismo a necessitar de revisão)
234x46x22 cm

A 19th century portuguese long case clock.
Walnut and chestnut, metal and enamel 

dial. 
Jéremie Girod - Porto maker’’s mark. 

Portugal, 19th century 
(mechanism in need of revision)

€500 - 800

103
Cómoda estilo império
Em mogno com três gavetões 
e tampo em pedra mármore 
Aplicações em bronze
90x120x60 cm

An Empire style commode
Mahogany 
Three long drawers 
Marble top 
Bronze mounts

€400 - 600

104
Seis cadeiras românticas
Em mogno  
Assentos e costas em veludo bordeaux

A set of six mahogany chairs
Red velvet upholstered seats and backs.

€600 - 900
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105
Mesa de sala de jantar estilo inglês
Em mogno 
(com uma tábua)
77x110x130 cm (fechada) 
77x110x160 cm (aberta)

An English style mahogany dinning table
With one extension board

€500 - 800

106
Mesa de sala de jantar
Estilo inglês em mogno 
(com duas tábuas)
77x130x107 cm (fechada) 
77x200x107 cm (aberta)

An English style mahogany dinning table
With two extension boards

€300 - 500

107
Cómoda armário Sheraton
Facheada a pau-rosa com trabalho de 
marchetaria 
Três gavetas e duas portas 
Inglaterra, início do séc. XIX 
(defeitos)
89x138x65 cm

A Sheraton Kingwood veneered and 
marquetry decorated cabinet commode, 
early 19th century
Three drawers and two doors 
England, early 19th century 
(defects)

€1.500 - 2.000
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108
Arca
Com base em teca 
Anglo-indiana, séc. XVIII
96x104x49 cm

An 18th century Anglo-Indian chest
Teak base 
Anglo-Indian, 18th century

€400 - 600

110
Mesa redonda

Em teca com pé basculante 
Anglo-indiana, séc. XIX

73x96 cm

A 19th century Anglo-Indian table
Teak 

Tilt-top 
Anglo-Indian, 19th century

€300 - 400

109
Canapé romântico 

Em pau-santo 
Com assento, costas e laterais em palhinha

214x68x97cm

A romantic rosewood settee
Caned sides, back and seat.

€1.250 - 2.000
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111
Locomotive a Grande Vitesse
Hermann Haus fec. Morat 1868 
63x88 cm

Desenho a aguarelado de uma 
locomotiva (J.F.Cail [Crampton] 
150) assinada, Hermann Haus 
datado de Morat (Suissa) 1868. 
Com alguns restauros contudo 
sem afectar a leitura e beleza do 
trabalho.

Watercoloured drawing (J.F.Cail 
[Crampton] 150), signed, Hermann 
Haus dated of Morat (Swiss) 1868. 
(some restorations)

€500 - 800

112
Abraham Van Diepenbeeck, (1596-1675)

Welbeck. Macromelia, un Turke. 
[Anvers : Chez Lacque van Meurs, 1658]

Folio de 39x53 cm

Gravura, colorida de época (?) de um cavalo 
turco, para La methode nouvelle & invention 

extraordinaire de dresser les chevaux... Anvers, 
1658, edição francesa do famoso livro de 

equitação do Duque de Newcastle, William 
Cavendish (1592-1676). Muito bem conservada.

Original coloring (?) of a Turkish horse, for La 
methode nouvelle & invention extraordinaire 
de dresser les chevaux... Anvers, 1658, French 

edition of the famous Duke of Newcastle, William 
Cavendish (1592-1676) horse riding book. In 

very good condition

€1.000 - 1.500

113
Fernando Álvares Seco (Séc. XVI) 

Portugallia et Algarbia quae olim Lusitania Amsterdami : 
Apud Guilielmum et Joannem Blaeuw, [16??]

Folio de 42x50 cm

Edição seiscentista do primeiro mapa impresso de 
Portugal continental (1561). Gravura aberta em cobre, 

colorida de época, com um ligeiro restauro à cabeça na 
zona central. Titulo dentro de cartouche ladeado por duas 

figuras (cartógrafos). Decorado ainda com uma figura 
alegórica (Neptuno cavalgando uma baleia), quatro 

navios, duas Rosas de Ventos e dois brasões de armas.

1600s edition of the first printed map of Portugal (1561). 
Copper etching, original coloring, with minor restoration to 
the central upper part. Cartouche containing title flanked 

by two cartographers. 
Deorated with Neptun riding a whale, four ships, two 

compass cards and two coat-of-arms

€250 - 500

114
Nicolaum Visscher (1618-1679)
Portugalliae et Algarbiae Regna. Per 
Nicolaum Vißcher. Cum Privilegio Ordinum 
Hollandiae er West-Frisiae. [165?] 
Gravura aberta em cobre, sobre papel 
Bom exemplar, colorido de época
48 x 58 cm

Copper etching on papper 
Good copy, coloring of same date

€300 - 400

115
Frederick de Wit (1630-1706)

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

Witt. / Tot Amsterdam [ca 1680] 
Bom exemplar, colorido de época

50x49 cm

Good copy, coloring of same date

€300 - 400
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116
Escola Holandesa, séc.XVIII 

Interior de estábulo 
Óleo sobre madeira

32x38 cm

Dutch school of the 18th century
Oil on panel

€1.500 - 2.000

118
Antoine Dêsiré Heroult (França, 1802 - 1853)
“O regresso de pesca” 
Aguarela sobre papel 
Assinada 
Moldura da época em madeira e gesso
62x92cm

Watercolour on paper 
Signed

€2.000 - 3.000

117
Escola Flamenga do séc. XVIII
Paisagem com ponte e figuras
Óleo sobre tela
46x60 cm

Flemish school of the 18th century
Landscape withe bridge and figures
Oil on canvas

€3000-4000
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119
Escola Francesa do séc. XIX 
“Vue d´aubenas la Marne” 
Óleo sobre tela 
Assinado com iniciais
21x33 cm

19th century French school
Oil on canvas 
Signed with monogram

€800 - 1.200

120
Escola Portuguesa do séc. XIX

Palácio Nacional da Vila de Sintra 
Óleo sobre madeira

21,7x32 cm

Palácio Nacional da Vila de Sintra
Oil on board

€200 - 250

121
Theodore Rousseau (1812-1867
Paisagem com rio, figuras e arvoredo 
Óleo sobre madeira 
Assinado
16x21 cm

Landscape with river, trees and figures
Oil on panel 
Signed

€1.000 - 1.500
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122
Shirley Anne Webb (Inglaterra, séc. XX)
Paisagem gelada 
Óleo sobre platex 
Assinado
30x40cm

Winter landscape
Oil on hardboard 
Signed

€400 - 600

123
Xavier Pousa (Espanha, 1931-200)

“Manzaneda” 
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 1979
27x35 cm

Oil on canvas 
Signed and dated of 1979

€2.000 - 4.000

124
Antonio Reyna Manescau (Espanha, 1859-1937)
Retrato do tenor Francesco Marconi 
Óleo sobre madeira  
Assinado
18x11 cm

Portrait of Francesco Marconi (tenor singer)
Oil on panel 
Signed

€500 - 800

125
Josep Guarro Vilarnau

 (Espanha, séc XIX - XX)
Vista de jardim com figuras 

Óleo sobre madeira 
Assinado e datado Paris 1906

22x33 cm

Garden view with figures
Oil on panel 

Signed and dated of Paris 1906

€300 - 400
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126
Natureza morta com flores e insectos
Ao gosto flamengo 
Óleo sobre madeira 
Assinado com iniciais JVB
89,5x68 cm

Still-life with flowers and insects
In the Flemish taste 
Oil on panel 
Signed with monogram JVB

€1.000 - 1.500

127
Natureza morta com flores e frutos
Ao gosto flamengo 
Óleo sobre tela 
Assinado 
(assinatura ilegível)
100x135 cm

Still life with flowers and fruits
Oil on canvas 
Signed

€1.000 - 1.500
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130
Escola Espanhola do séc. XIX
"El Yllustrisimo Sr. Dº Santiago Yg Spinosa"
Óleo sobre tela
111x82 cm

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

€1.500-2.000

128
Escola Holandesa, séc. XVIII
Cena de interior com escrivão 
Óleo sobre tela 
31x25 cm

18th century dutch school
Interior scene 
Oil on canvas

€800 - 1.200

129
Escola Holandesa do Séc. XVIII
Cena de interior 
Óleo sobre tela
31x25 cm

18th century dutch school
Interior scene 
Oil on canvas

€800 - 1.200
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131
Escola Portuguesa, séc. XVIII
Cena da paixão de Cristo 
Óleo sobre madeira
41x43 cm

Portuguese school of the 18th century
Oil on panel

€800 - 1.200
132
Escola Portuguesa, séc. XVIII
São José com o menino Jesus 
Óleo sobre tela
73x62 cm

Portuguese school of the 18th century
Saint Joseph with child Jesus 
Oil on canvas

€1.000 - 1.500
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134
Escola espanhola, séc. XVI/XVII
Santo 
Óleo sobre madeira
40x25 cm

Spanish school of the late 16th, early 17th 
century
Oil on panel

€2.000 - 3.000

133
Escola Portuguesa, séc. XVII/XVIII
Descida da cruz 
Óleo sobre madeira
56x33 cm

Portuguese school of the late 17th, early 18th century
Descent from the Cross 
Oil on panel

€1.200 - 1.800
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135
São Pedro e São Paulo

Óleo sobre tela 
Seguidor de José de Ribera 

Moldura em madeira entalhada e 
dourada a ouro fino

139x111 cm

Saint Peter and Saint Paul
Oil on canvas 

After Jusepe de Ribera 
Carved and gilt wood frame

€16.000 - 18.000
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136
Travessa oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada “pseudo folha de tabaco” 
Período Qianlong (1736-1795)
26x33 cm

A Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration “pseudo Tobacco Leaf” 
Qianlong Period (1736-1795)

€1.800 - 2.200

137
Prato oitavado
Em porcelana da China 
Companhia das índias 
Decoração policromada “folha de tabaco” 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos)
Diam.: 22 cm

A Qianlong octogonal Tobacco Leaf plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration “Tobacco Leaf” 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairlines)

€500 - 800

138
Prato de sobremesa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada “folha de tabaco” 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(cabelo)
Diam.: 15,5 cm

A Qianlong dessert Tobacco Leaf plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration “Tobacco Leaf” 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairline)

€250 - 350

139
Grande Prato

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração com esmaltes da família rosa e 
ouro, representando flores 

Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas e ligeiro 

desgaste)
Diam.: 32 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 

Polychrome famille rose and gilt decoration 
depicting flowers. 

Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips and minor wear to the 

decoration)

€1.000 - 1.200

140
Saleiro 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
5x8 cm

A Qianlong salt cellar
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€350 - 450

141
Chávena e pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e ouro com reservas ao 
centro com figura oriental 
Chávena e pires com monograma na base 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 7 cm (chávena) 
Diam.: 14 cm (pires)

A Qianlong cup and saucer
Chinese export porcelain 
Blue and gold decoration 
Saucer with central medallion with figure 
Both with monogram at the base 
Qianlong Period (1736-1795)

€100 - 150
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145
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com armas de D. Bernardo 
José Maria da Silveira e Lorena, 5º Conde de Sarzedas 
Reinado Jiaqing (1796-1820) 
1º Serviço
Diam.: 19,5 cm

Bibliografia: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do 
Império - Portugal/Brasil”, p. 214.

A Jiaqing Armorial plate
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting D. Bernardo José 
Maria da Silveira e Lorena, 5th Conde de Sarzedas coat-of-arms. 
Jiaqing Period (1796-1820) 
1st Service

Bibliography: Nuno de Castro “A Porcelana Chinesa ao Tempo 
do Império - Portugal/Brasil”, pp.214.

€300 - 400

146
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com armas de D. Bernardo 
José Maria da Silveira e Lorena, 5º Conde de Sarzedas 
Reinado Jiaqing (1796-1820) 
1º Serviço
Diam.: 19,5 cm

Bibliografia: Castro, Nuno de “A Porcelana Chinesa ao Tempo do 
Império - Portugal/Brasil”, p.214.

A Jiaqing Armorial plate
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting D. Bernardo José 
Maria da Silveira e Lorena, 5th Conde de Sarzedas coat-of-arms. 
Jiaqing Period (1796-1820) 
1st Service

Bibliography: Nuno de Castro “A Porcelana Chinesa ao Tempo 
do Império - Portugal/Brasil”, pp.214.

€300 - 400

142
Laughing boy
Escultura em porcelana da China 
Decoração policromada, família verde 
Período Kangxi (1662-1722) 
(restauros)
Alt.: 32 cm

A Kangxi laughing boy
Chinese porcelain 
Polychrome and famille vert decoration 
Kangxi Period (1662-1722) 
(restoration)
€800 - 1.200

143
Bacia oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada, família verde, 
com flores, pássaros e árvore 
Período Kangxi (1662-17229 
(partida, colada e com gatos)
23,5x28 cm

A Kangxi octogonal basin
Chinese export porcelain 
Polychrome and famille vert decoration 
depicting flowers, birds and tree. 
Kangxi Period (1622-1722) 
(broken)
€200 - 300

147
Travessa oval 
De pequenas dimensões 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com 
armas de D. Bernardo José Maria da Silveira 
e Lorena, 5º Conde de Sarzedas 
Reinado Jiaqing (1796-1820) 
1º Serviço
16,5x22 cm

Bibliografia: Castro, Nuno de “A Porcelana 
Chinesa ao Tempo do Império - Portugal/
Brasil, p.214.

A Jiaqing Armorial small oval dish
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting 
D. Bernardo José Maria da Silveira e Lorena, 
5th Conde de Sarzedas coat-of-arms. 
Jiaqing Period (1796-1820) 
1st Service

Bibliography: Nuno de Castro “A Porcelana 
Chinesa ao Tempo do Império - Portugal/
Brasil”, pp.214.

€500 - 800

144
Duas escudelas com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada família verde com flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(uma tampa restaurada)

Diam.: 15 cm 
Alt.: 8 cm

Two Kangxi ecuelles with covers
Chinese export porcelain 
Polychrome faamille vert  decoration depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(one cover restored)

€1.200 - 1.800



94 95

148
Pires 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
Armas de Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
Dinastia Ming, reinado Qianlong c. 1775 
3º serviço (Silvados)
Diam.: 14 cm

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

A Qianlong Armorial saucer
Chinese export porcelain 
Polychrome famille rose decoration depicting Joaquim 
Inácio da Cruz Sobral coat-of-arms 
Qianlong Period, c. 1775 
3rd Service

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

€300 - 400

149
Pequena travessa funda recortada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795)
18x22,5 cm

A small Qianlong scalloped dish
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting 
flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€200 - 300

150
Covilhete recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração revelada e policromada 
ao gosto meissen 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 15,5 cm

A Qianlong scalloped saucer
Chinese export porcelain 
Relief and polychrome decoration in 
the Meissen manner 
Qianlong Period (1736-1795)

€200 - 300

151
Bule com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração relevada e policromada 
representando paisagem fluvial e pagodes  
Terminal da pega e base com frutos em 
relevo
Alt.: 11 cm

A Chinese porcelain tea pot with cover
Chinese export porcelain 
Relief and polychrome decoration 
depicting pagoda and rivescape. Handle 
and base with fruit in relief.

€300 - 400

152
Taça e covilhete recortados 
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração relevada e policromada 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(defeitos)
Alt.: 4 cm (taça) 
Comp.: 12 cm (covilhete)

A Qianlong scalloped bowl and saucer
Chinese export porcelain 
Relief and polychrome decoration 
Qianlong Period (1736-1795) 
(Defects)

€150 - 200

153
Taça e pires 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração policromada com 
figuras europeias 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 5 cm (taça) 
Diam.: 14 cm (pires)

Bibliografia: François e Nicole 
Hervouët, “La Porcelaine des 
Compagnie des Indes a Décor 
Occidental”, pg. 144 e 145

A Qianlong cup and saucer
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting 
european figures 
Qianlong Period (1736-1795) 
(Minor chips)

Bibliography:François e Nicole 
Hervouët, “La Porcelaine de 
Compagnies des Indes a Décor 
Occidental”, pp. 144/145

€400 - 600

154
Saleiro de três pés rocaille
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decorado com figuras orientais e 
animais  
Periodo Qianlong (1736-1795)
Diam.: 8,5 cm

A Qianlong rocaille salt cellar
Raised on three feet 
Chinese export porcelain 
Decoration depicting oriental 
figures and animals 
Qianlog Period (1736-1795)

€350 - 450
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155
Raro prato raso
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração em tons de azul, dourado, verde, amarelo e vermelho 
aplicados em dois tempos 
Ao centro, representação de arlequim com chapéu e uma acção 
nas mãos e inscrição a negro “Soper centdo dela gewönnen” (50% de 
lucro sobre Delft) e bordo decorado com folhagem  
Encomenda para o mercado holandês que pretendia satirizar com 
a situação que se vivia no país de bancarrota, fruto da enorme 
especulação, utilizando figuras como o arlequim, inspiradas na 
“commédia dell’’arte” italiana 
Período Yongzheng (c. 1721-1725)
Diam.: 21 cm

Bibliografia: Anthony du Boulay, “Christie’’s Pictorial History of Chinese 
Ceramics”, p. 258; David Howard e John Ayers “China for the West”, 
Vol. I, pp. 234 e 235; François e Nicole Hervouët, “La Porcelaine des 
Compagnie des Indes a Décor Occidental”, pg 213 a 215; Michel 
Beurdeley “Porcelaine de la Compagnie des Indes”, p. 188.

A rare Yongzheng Commédia dell’’Arte plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration in blue, gold, green, yellow and red. Enamels 
applied between firings. 
At the centre depicting harlequin with hat and one stock exchange 
share, black inscription “Soper centdo dela gewönnen” (50% profit over 
Delft). Rim decorated with floral motifs. 
Commision for the Dutch market with the intent to lampoon the 
bankruptcy situation of the time due to huge speculation and using 
Commédia dell’’Arte figures. 
Yongzheng Period (c. 1721-1725)

Bibliography: Anthony du Boulay, “Christie’’s Pictorial History of Chinese 
Ceramics”, p. 258; David Howard and John Ayers “China for the West”, 
Vol. I, pp. 234 e 235; François e Nicole Hervouët, “La Porcelaine des 
Compagnie des Indes a Décor Occidental”, pp. 213 a 215; Michel 
Beurdeley “Porcelaine de la Compagnie des Indes”, p. 188.

€2.000 - 4.000

156
Prato fundo com bordo recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com medalhão 
ao centro representando rapaz oferecendo 
pássaro a um homem sentado num 
rochedo 
Aba com decoração “bianco sopra 
bianco” com flores em tons de rosa, azul e 
verde 
Período Qianlong (c. 1770)
Diam.: 23 cm

Bibliografia: Jorge Getúlio Veiga, “Chinese 
Export Porcelain in Private Brazilian 
Collection”, p. 151; François e Nicole 
Hervouët, “La Porcelaine de Compagnies 
des Indes a Décor Occidental”, p. 91.

A Qianlong soup plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with central 
medallion depicting boy offering bird to a 
man seated on a rock 
Bianco sopra bianco and polychrome 
decorated rim 
Qianlong Period, c. 1770

Bibliography: Jorge Getúlio Veiga, “Chinese 
Export Porcelain in Private Brazilian 
Collection”, p. 151; François and Nicole 
Hervouët, “La Porcelaine de Compagnies 
des Indes a Décor Occidental”, p. 91.

€1.000 - 1.500

157
Prato liso
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração família rosa representando uma grande borboleta ao centro, símbolo de longevidade 
Período Yongzheng (c. 1725-1735)
Diam.: 23,5 cm

Bibliografia: David Howard e John Ayers, “China for the West”, Vol. I, pp. 148 e 149.

A Yongzheng plate
Chinese export porcelain 
Polychrome famille rose decoration depicting a large butterfly (longevity symbol) 
Yongzheng Period (c.1725-1735)

Bibliography: David Howard and John Ayers, “China for the West”, Vol. I, pp. 148 e 149.

€1.000 - 1.500
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158
Par de garrafas
Em cristal com montagens em prata do 
século XIX/XX. 
Garrafas de forma cónica com 
decoração lapidada. Monture em 
prata com asa cinzelada com motivos 
vegetalistas e busto feminino alado. 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-
1937) e de ourives da mesma época. 
(uma tampa partida e colada.)
Alt.: 42 cm

A late 19th, ealry 20th century Portuguese 
silver-mounted cut-glass decanters
Cut glass with Portuguese silver mount 
and handle. Chiselled decoration 
representing floral motifs and winged 
feminine bust. 
Javali assay mark (1887-1937) and 
maker’’s mark. 
(one cover broken)
€200 - 300

159
Sete pratos de pequenas dimensões 
Em prata espanhola monogramados, 
assinados J.Roca, Séc. XX.
Diam.: 9 cm 
232g

A Spanish silver set of seven small dishes
Monogram. Marked J. Roca. 20th century
€140 - 180

160
Galheteiro
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Base polilobada assente sobre 4 pés cinzelados com 
folhagem e concheados 
Suporte elevado por quatro plumas tripartidas e haste 
cinzelada e vazada ao gosto rocaille, asa polilobada 
Com galhetas em vidro azul-cobalto e decoração a ouro 
Marca de ensaiador de Lisboa (1870-1879) (L-43) e do 
ourives Victor Acto Dinis (1822-1879) (L-507) 
(sinais de uso e mínimos defeitos nos vidros) 
Alt.: 33 cm
867,6 g

A 19th century Portuguese silver cruet stand
Scalloped form, raised on four chiseled feet with floral 
and shell motifs. 
Support raised by four feather bouquets; stem chiseled 
and pierced in the rocaille taste. 
Cobalt-blue and gilt cruets 
Lisboa assay mark (1870-1879) and Victor Acto Dinis 
maker’’s mark (1822-1879). 
(wear signs and minor defects to the cruets)

€1.600 - 2.500
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161
Conjunto de seis marcadores 
Em prata portuguesa. 
Bordo recortado, com volutas e concheados. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives 
da mesma época.
Diam.: 29,5 cm
3611,4 g

A set of six Portuguese silver scalloped plates
Decorated with scrolls and shell motifs 
Águia assay mark (1938-1984) and maker’’s mark

€1.500 - 1.800

162
Conjunto de seis marcadores 
Em prata portuguesa. 
Bordo recortado, com volutas e concheados. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da 
mesma época. 
Diam.: 28 cm
3147,6 g

A set of six Portuguese silver scalloped plates
Decorated with scrolls and shell motifs 
Águia assay mark (1938-1984) and maker’’s mark

€1.300 - 1.500

163
Conjunto de doze pratos de pão 
Em prata portuguesa. 
Bordo recortado, com volutas e concheados. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da mesma época. 
Diam.: 12 cm
1122 g

A set of ten Portuguese silver scalloped bread plates
Decorated with scrolls and shell motifs 
Águia assay mark (1938-1984) and maker’’s mark

€500 - 800
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164
Prato coberto 
Em prata portuguesa. 
Decoração lisa e gomada, pega amovível. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de 
ourives da mesma época.
Comp.: 30 cm
1519 g

A Portuguese silver entrée dish
Flutted and plain decoration 
Detachable handle 
Assay mark (1938-1984) and maker’’s mark.

€500 - 800

167
Píxide 
Em prata dourada francesa do séc. XIX/XX. 
Pé recortado e alteado, decoração relevada, gravada e 
serrada com motivos vegetalistas e conteados. 
Marcas de contraste Cabeça de Minerva e ourives. 
Alt.: 33 cm
578,4 g

A late 19th, early 20th century French silver gilt pyx
Silver gilt with relief and engraved decoration representing 
flroal motifs and beaded friezes 
Tête de Minerve assay mark and maker’’s mark.

€850 - 1.250

165
Prato coberto 
Em prata portuguesa, JOSÉ ROSAS & Cº 
Decoração lisa com frisos gomados 
Marca de contraste Águia do Porto (1938-
1984), 1ºTítulo e assinado José Rosas 
(sem a pega)
Comp.: 27cm
1128 g

A Portuguese silver entrée dish, JOSÉ ROSAS 
& Co.
Plain decoration with fluted friezes 
Porto assay mark (1938-1984), 1ºTítulo and 
signed José Rosas 
(Handle missing)

€350 - 500

166
Serviço de chá e café Arte Deco 
Em prata portuguesa. 
Decoração lisa com gomado largo vertical. Pomos e isoladores em baquelite preta. 
Composto por: bule, cafeteira, leiteira e açucareiro. 
Marca de contraste Águia (1938-1984), de ourives da mesma época, assinado Ricardo A Leite e Ourivesaria Mourão. 
(mínimos sinais de uso, desgaste na baquelite)
Alt.: 16 cm (cafeteira)
1300 g

A Portuguese silver Art Deco coffee and tea set
Flutted decoration 
Black bakelite finials 
Comprising: tea pot, coffee pot, milk jug and sugar bowl 
Águia assay mark (1938-1984), maker’’’’s mark, signed Ricardo A Leite and Ourivesaria Mourão. 
(minor wear signs, wear to the bakelite)

€1.000 - 1.200
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168
Açucareiro romântico 
Em prata portuguesa.  
Decoração repuxada, cinzelada e gravada.  
Marca de contraste Javali (1887-1938) e de 
ourives da mesma época.
Alt.: 20 cm 
480,4 g

A Portuguese silver romantic sugar bowl
Javali assay mark (1887-1937) and maker’’s 
mark.

€500 - 600

169
Casal de galos
Par de esculturas em prata portuguesa. 
Esculturas realistas cinzeladas em vulto perfeito, bom 
trabalho de cinzel. 
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984) e de 
ourives da mesma época. 
Alt.: 17,5 cm (galo)
2161 g

A pair of Portuguese silver sculptures
Chiseled as a couple of rooster and hen 
Realistic chiseled 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’’s mark

€1.100 - 1.500

170
Naveta D. Maria 
Em prata portuguesa, 1º quartel do séc. XIX. 
Decoração à maneira das navetas do séc. XVI, em forma de nau em vulto perfeito. Proa e popa com 
gradinha vazada e fundo relevado e ponteado com motivos barrocos. Figura da proa cinzelada em 
forma de anjo alado e figura de popa em forma de cabeça feminina. 
Pé amovível de secção rectangular com decoração gomada. 
Marca do ensaiador do Porto Alexandre Pinto da Cruz (1810-1818) e de ourives muito sumida.
13,5x20x5,5 cm
510 g

A D.Maria (1777-1816) Portuguese silver incense-boat.
1st quarter of the 19th century 
Decoration in the 16th century manner 
Pierced gallery to the front and the back, chiseled decoration with Barroque motifs to the covers. 
Chiseled heads to the bow and stern. 
Detachable foot 
Porto assay mark of Alexandre Pinto da Cruz (1810-1818) and faded maker’’s mark.

€1.500 - 2.500
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171
Raro tinteiro 
Em prata chinesa do 3º quartel do séc. XIX. 
Cinzelado em vulto perfeito como um 
camponês com carrinho de mão. 
A figura segura um carrinho de mão de 
uma roda com cesto (porta-penas), uma 
abóbora (tinteiro), um balde e um areeiro.  
Marcas de contraste chinesas do 3º quartel 
do séc. XIX, ourives KC. 
(sinais de uso e um braço dessoldado)
10,5x16,5x8,5 cm
206,4 g

A rare Chinese silver inkstand, 3rd quarter of 
the 19th century
Chiseled as a peasant with wheelbarrow 
The figure carries a wheelbarrow with a 
basket (pen holder), a pumpkin (ink pot), a 
pail and a caster. 
Chinese marks, 3rd quarter of the 19th 
century, KC maker’’s mark. 
(wear signs and one figure’’s arm broken)

€250 - 400

172
Paliteiro “Figura Mitológica com Chapéu Alado” 
Em prata portuguesa do séc. XIX. 
Marca de ensaiador do Porto, (1861-1867) (P-53) e 
do ourives LJF, (1853-1867) (P-435). 
Alt.: 14 cm
218 g

A 19th century Portuguese silver toothpick holder
Representing mythological figure with winged hat 
Porto assay mark (1861-1867) and LJF (1853-1867) 
maker’’s mark.

€600 - 700

174
Paliteiro “Ramo de Flores” 
Em prata portuguesa do séc. XIX.  
Marca de ensaiador de Faro (F-5) 
e do ourives AJT (F-10), remarcado 
posteriormente com Javali do Porto 
e marca do ourives João Joaquim 
Monteiro (Vidal 1941). 
Alt.: 16 cm 
171,4 g

Nota: São raros os paliteiros com 
marcas de Faro.

A 19th century Portuguese silver 
toothpick holder
Representing a bouquet 
Faro assay mark (F-5) and AJT 
maker’’s mark (F-10), later remarked 
with Javali assay mark and João 
Joaquim Monteiro maker’’s mark.

Note: Toothpick holder with Faro 
assay marks are rare.

€550 - 650

175
Paliteiro “Galo e Pipa” 
Em prata portuguesa do séc. XIX. 
Marca de ensaiador do Porto (1810-1818) 
(P-23 ou variante) e de ourives FB, (1810-
c.1853) (P-261).
Alt.: 14,5 cm 
181,6 g

A 19th century Portuguese silver toothpick 
holder
Representing cock and wine barrel 
Porto assay mark (1810-1818) and FB 
maker’’s mark (1810-ca.1853)

€700 - 800

176
Paliteiro “Pera” 
Em prata portuguesa do séc. XIX, 
compósito. 
Marca de ensaiador de Lisboa do séc. XIX 
e de ourives muito gasta, batidas na base.
Alt.: 14,5 cm 
163,4 g

A composite Portuguese silver toothpick 
holder, mainly 19th century
Representing pear. 
Lisboa assay mark (19th century) and 
faded maker’’s mark at the base.

€450 - 550

173
Paliteiro “Cão Sentado” 
Em prata portuguesa do séc. XIX. 
Base com “putti”.  
Marca de ensaiador do Lisboa, 
(1879-1881) (L-46) e de ourives 
muito gasta (possivelmente L-69).
Alt.: 14,5 cm 
260,8 g

A 19th century Portuguese silver 
toothpick holder
Representing dog 
Lisboa assay mark (1879-1881) 
and faded maker’’s mark

€850 - 950
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177
Cesto 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. 
Decoração cinzelada, vazada e gravada com motivos 
vegetalistas e flores.  
Marca de contraste Javali (1887-1937) e de ourives da 
mesma época. 
(amolgadelas e defeitos vários) 
Comp.: 40 cm
738 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver basket
Chiseled, pierced and engraved decoration representing 
floral motifs 
Assay mark (1887-1937) and maker’’s mark. 
(bruises and several defects)

€350 - 500

179
Salva de três pés 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. 
Bordo recortado decoração com conchas, pés cinzelados e vazados. 
Marca de contraste Javali (1887-1938) e de ourives da mesma época. 
(mínimos defeitos)
Diam.: 26,5cm
310 g

A late 19th, ealry 20th century Portuguese silver salver
Raised on three feet 
Javali assay mark (1887-1938) and maker’’s mark. 
(minor defects)

€100 - 180

180
Grande prato de servir 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. 
Bordo recortado com decoração estilo Luis XVI cinzelada. 
Marca de contraste Javali (1887-1937), de ourives da mesma 
época e assinada J.N.CUNHA Lda. 
Diam.: 47 cm
1952 g

A large late 19th, early 20th century Portuguese silver charger
Louis XVI style chiseled decoration 
Javali assay mark (1887-1937), maker’’s mark and signed 
J.N.CUNHA Lda.

€1.100 - 1.400

181
Jarro de vinho 
Em prata portuguesa e quatro copos. 
Decoração relevada, cinzelada e gravada com parras e uvas. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da mesma época.
Alt.: 29,5 cm
1700 g

A Portuguese silver set of wine jar and four cups.
Relief and engraved decoration representing vine leaves and grapes. 
Assay mark (1938-1984) and maker’’s mark.

€900 - 1.000

178
Faqueiro Arte Decô 
Em prata portuguesa para 8 pessoas. 
Decoração geométrica terminando em enrolamento. 
Composto por: colheres de sopa, garfos e facas de resto, garfos e facas de 
peixe, colheres, garfos e facas de sobremesa e colheres de chá.  
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da mesma época.
4352 g

A Portuguese Art Deco silver table service of flatware for eight.
Geometric and scrool decoration. 
Comprising: soup spoons; table forks and knives; fish forks and knives; 
dessert spoons, forks and knives; tea spoons. 
Águia assay mark (1938-1984) and meker’’s mark.

€1.500 - 2.000
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185
Duas taças 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. 
Decoração relevada com motivos vegetalistas. 
Marca de contraste Javali (1887-1937) e de ourives da mesma época.
Diâm.: 17 cm (a maior)
478 g

Two late 19th, early 20th century Portuguese silver bowls
Floral decoration 
Assay mark (1887-1937) and maker’’s mark

€250 - 400

186
Terrina 
Em prata espanhola. 
Decoração gomada, com pés e pomo 
cinzelados com flores e frutos. 
Marcada, séc. XX.
Comp.: 37 cm
1338,4 g

A Spanish silver tureen
Flutted decoration, feet and finial with 
chiseled decoration representing flowers 
and fruits 
Marked, Spain, 20th century

€500 - 800

182
Cesto 
Em prata portuguesa. 
Decoração lisa, pega com decoração “nó”. 
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984) e 
ourives da mesma época.
Alt.: 23 cm
860 g

A Portuguese silver basket
Plain decoration, handle representing knot. 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’’s mark.

€400 - 600

183
Dois pratos 
Em prata espanhola martelada 
Marcada J. Roca, Séc. XX
28.5 cm
1321g

Two Spanish silver plates
Marked J. Roca. 20th century.

€800 - 1.200

184
Floreira com plateau estilo D.João V 
Em prata portuguesa. 
Composta por floreira com grelha e plateau com fundo em espelho. 
Decoração repuxada, cinzelada e gravada com volutas, motivos vegetalistas e conheados. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da mesma época.
Comp.: 56 cm
2128,8 g (prata)

A portuguese silver flower bowl with stand in the Barroque manner
Comprising a flower bowl and a stand with mirror. 
Relief and engraved decoration representing scrolls, floral and schell motifs. 
Assay mark (1938-1984) and maker’’s mark.

€1.000 - 1.500
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187
Molheira com travessa 
Em prata portuguesa. 
Decoração lisa com bordos recortados e friso gomado. 
Marca de contraste Águia de Lisboa (1938-1984) e de ourives da mesma época. 
Comp.: 24 cm (travessa)
688,4 g

A Portuguese silver sauce boat with tray
Lisboa assay mark (1938-1984) and maker’’s mark

€350 - 450

188
Taça 
Em prata portuguesa martelada. Decoração gomada e espiralada 
com três pés cinzelados em forma de elefantes em vulto perfeito. 
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984) e de ourives da 
mesma época. 
Diam.: 26 cm
931g

A Portuguese silver bowl
Flutted and spiral decoration with three feet chased as elephants. 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’’s mark.

€450 - 600

189
Jarro bojudo 
Em prata portuguesa, JOALHARIA DO CARMO 
Decoração gravada com volutas e motivos 
vegetalistas, pega tubular 
Marca de contraste Águia de Lisboa (1938-1984), 
1º Título e de ourives da mesma época
Alt.: 18,5 cm
717 g

A portuguese silver jar, JOALHARIA DO CARMO
Engraved decoration with scrolls and floral motifs 
Águia assay mark (1938-1984), 1ºTítulo and 
maker’’s mark

€215 - 350

190
Jarra Bélle-Époque
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. 
Decoração cinzelada, repuxada e vazada ao gosto Luis XVI. 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma época. 
(sinais de uso, um pé amolgado)
Alt.: 26,5 cm
570,2 g

A late 19th, early 20th century portuguese silver Bélle-Époque jar
Chiseled and pierced decoration in the Louis XVI manner 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’’s mark 
(Wear signs, one feet with bruise)

€230 - 350
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191
Funil de vinho Jorge III/Jorge IV 
Em prata inglesa, 1822 
Parte superior com decoração e bordo 
gomados, parte inferior destacável com 
decoração lisa e estriada. 
Marca de Londres para 1822 e de ourives 
WB, possivelmente William Bateman.
Alt.: 17 cm
141,6 g

A George III/George IV English silver wine 
funnel, 1822
Flutted and plain decoration. 
Detachable lower part 
London assay mark of 1822 and WB maker’’s 
mark, possibly William Bateman.

€250 - 400

192
Salva de três pés D. Maria 
Em prata portuguesa do 1º quartel do séc. XIX 
Decoração gravada no fundo e aba com friso 
gomado. Pés de enrolamento e vazados. 
Marca de ensaiador do Porto (1810-1818) (P-22) e de 
ourives José Ferreira Guimarães (1810-1853) (P-317)
Diam.: 31 cm
723,2 g

A D.Maria (1777-1816) Portuguese silver salver
Raised on three pierced scroll feet. 
1st quarter of the 19th century. 
Flutted frieze to the rim and engraved decoration. 
Porto assay mark (1810-1818) and José Ferreira 
Guimarães maker’’s mark (1810-1853)

€700 - 1.000

193
Salva D.Maria de três pés
Em prata portuguesa 
Bordo perlado e fundo com friso de grinaldas gravado, pés 
circulares vazados e com conteados 
Marca de ensaiador do Porto José Coelho Sampaio (1790-1804) 
(P-16) e do ourives António Soares de Melo (1784-1836) (P-156) 
Gravada no verso DO DIVINO.ESPIRITO.Sto DE Sta. ANNA 
(sinais de uso)
Diam.: 22,5 cm
404,4 g

A D.Maria (1777-1816) Portuguese silver salver on three feet
Beaded rim, engraved garland decoration, pierced and 
chiseled scroll feet 
Porto assay mark (1790-1804) and António Soares de Melo 
(1784-1836) maker’’s mark 
Engraved at the back “DO DIVINO.ESPIRITO.Sto DE Sta. ANNA 
(Wear signs)

€380 - 500

194
Terrina rocaille 
Em prata prata fundida, repuxada e cinzelada. 
Corpo losangular de formas arredondas e barriga, assente sobre quatro pés. 
Pés de enrolamento semelhantes dois a dois com profusa decoração repuxada e cinzelada 
representando plumas e enrolamentos que se estende por todo o corpo da terrina. Pegas laterais 
decoradas com enrolamentos e motivos vegetalistas, friso gomado à maneira neoclássica na 
junção com a tampa. 
Tampa com duas pequenas pegas laterais em forma de concha de onde sai um bouquet de 
flores e pomo central cinzelado e recortado em forma de fruto com folhagem e ramagem. 
Alma em cobre dourado a mercúrio e pegas em prata dourada a mercúrio. 
Sem marcas, trabalho possivelmente italiano do final do séc. XVIII. 
(sinais de uso, mínimas amolgadelas e faltas no pomo da tampa)
22x36x24 cm
2743 g (sem a alma)

A rocaille silver tureen
Molten, chased and chiseled silver 
Of lozenge bombé shape raised on four feet 
Scroll feet with two different decorations, profuse chiseled decoration extending to the body of the 
tureen with feathers and scrolls 
Chiseled handles and neoclassic frieze 
Cover with two small shell shaped handles and chiseled bouquets, finial chiseled as fruit with 
leaves and other floral motifs 
Gilt copper lining with two silver gilt handles 
Unmarked 
Possibly Italian, late 18th century 
(Wear signs, minor bruises and losses to the cover finial)

€3.500 - 5.000
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195
Grande serviço de chá e café 
Estilo D.João V em prata portuguesa. 
Composto por Tabuleiro, Bule, Cafeteira, Leiteira e Açucareiro. 
Decoração repuxada, gravada e cinzelada com concheados, cartelas e volutas. 
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época.
Alt. 33 cm (cafeteira) 
Comp.: 83 cm
9695 g

A large portuguese silver coffee and tea service in the Barroque manner
Comprising: a tray, coffee pot, tea pot, milk jug and sugar bowl. 
Chiselled and engraved decoration inthe Barroque manner with cartouches, 
scrolls, shell and floral motifs. 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’’s mark.

€5.000 - 7.000
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196
Barretina com parte de faqueiro D.Maria 
Em prata portuguesa, final do séc. XVIII e séc. XIX. 
Barretina D.Maria forrada a pele de cação. 
Contendo: 6 facas com cabo de pistola, 6 colheres de 
sopa e 6 colheres de chá. 
Decorações e marcas diversas de várias épocas. 
(sinais de uso, faltas e defeitos) 
1071 g

Part of a D.Maria (1777-1816) Portuguese silver table 
service of flatware with galouchat case.
The wood case “Barretina”  lined with black galouchat 
and interior lined in red velvet. 
The silver table service of flatware comprising: 6 knives, 
6 soup spoons and 6 tea spoons. 
Different marks and decorations. 
(wear signs, losses and defects)

€800 - 1.200

197
Barretina com faqueiro D.Maria 
Em prata portuguesa. 
Barretina D.Maria forrada a pele de cação com 
ferragens em bronze dourado. 
Contendo faqueiro para 12 pessoas em prata 
portuguesa do final do séc. XVIII, início do séc. XIX; 
Concha de sopa, par de trinchantes, 12 facas, garfos e 
colheres de resto e 15 colheres pequenas.  
Decoração com friso conteado e facas com cabo de 
pistola. Concha de sopa com decoração espiralada. 
Muitos talheres com marcas diferentes mas vários com 
marca de ensaiador José Coelho de Sampaio (P-16) 
(1790-1804) e de ourives Luis António Teixeira Coelho 
(P-425) (1784-1810). 
Ligeiras diferenças de tamanho e decoração. 
(sinais de uso, faltas e defeitos, falta a pinça de açucar) 
4015,2 g

A D.Maria (1777-1816) Portuguese silver table service of 
flatware with galouchat case.
The wood case “Barretina”  lined with black galouchat, 
gilt bronze mounts and interior lined in red velvet. 
The silver table service of flatware comprising: a soup 
server, a pair of meat servers, 12 forks, 12 knives, 12 soup 
spoons and 15 tea spoons. 
Several pieces with different marks but many with José 
Coelho de Sampaio assay mark (1790-1804) and Luis 
António Teixeira Coelho maker’’s mark (1784-1810). 
Minor diferences in size and decoration. 
(wear signs, losses and defects, sugar tongs missing)

€2.000 - 3.000
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198
Raro par de tocheiros
D. Pedro II (1683-1706) em prata portuguesa ou brasileira do 
final do séc. XVII, início do séc. XVIII. 
Base circular alteada decorada em dois registos de frisos 
com elementos vegetalistas, arquitectónicos, florais e 
cartelas, sobre fundo ponteado jogando com as texturas 
da prata; o fuste arranca em balaústre com decoração 
semelhante à base e termina espiralado com jogo de 
claro/escuro; arandelas de grande dimensão com a 
mesma decoração barroca repuxada e ponteada. 
Bases e arandelas com socos de madeira, espigão
e porca em ferro. 
Sem marcas. 
Trabalho português ou realizado no Brasil, final do séc. XVII, 
início do séc. XVIII.
Alt.: 62,5 cm
7043,8 g

Nota: Par muito semelhante sem marcas vendido na 
Silva’s em Novembro de 1988, lote 266; conjunto de quatro 
tocheiros muito semelhantes sem marcas vendidos na 
Silva’s em Novembro de 1988, lote 234; Par muito semelhante 
com marca de Lisboa (L-20) (final séc. XVII - 1720) 
representado em BAPTISTA, José Marques (Coord.); 
“A Ourivesaria Portuguesa & os Seus Mestres”, Museu 
Nacional de Soares dos Reis, 2007, pág. 197.

A rare D. Pedro II (1683-1706) pair of silver torchéres.
Circular base decorated with two large friezes representing 
floral and architectonic motifs and cartouches on textured 
ground; the stem lower part in baluster form decorated in 
the same laguage as the base and upper part with spiral 
and textured decoration; large candle guards with similar 
barroque decoration.
Candle guards and bases with wood filling and iron pivot.
Unmarked, Portuguese or Brazilian work of the late 17th, 
early 18th century.

Note: A very similar unmarked pair sold Silva’s, November 
1988, lot 266; a very similiar unmarked set of four torchéres 
sold Silva’s, November 1988, lot 234; a very similar pair 
bearing Lisboa assay mark (late 17th century - 1720) 
reproduced in BAPTISTA, José marques (Dir.); “A Ourivesaria 
Portuguesa & os Seus Mestres”, Museu Nacional de Soares 
dos Reis, 2007, pp. 197.

€12.000 - 18.000
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210
Cigarreira 
Em prata alemã. 
Decoração guilhochada e monograma 
na tampa. 
Marca de garantia. 
8x12,5cm
169,4 g

A German silver cigarette box
Guilloché decoration and engraved 
monogram 
Marked

€80 - 150

199
Cigarreira Arte Deco 
Em prata portuguesa, decoração estriada. 
Interior dourado. 
Marca de contraste Javali (1887-1938) 
(sinais de uso) 
155 g

A Portuguese silver Art Deco cigarette box
Gilt interior 
Javali assay mark (1887-1937) 
(wear signs)
€80 - 120

200
Cigarreira Arte Deco 
Em prata portuguesa, monograma. 
(sinais de uso) 
114 g

A Portuguese silver Art Deco 
cigarette box
Monogram. 
(wear signs)
€60 - 80

201
Duas bolsas porta-moedas 
Em malha de prata portuguesa. 
Ambas com contraste Águia (1938-
1984).
86,6 g

Two Portuguese silver mesh purses
Águia assay mark (1938-1984)
€50 - 60

202
Faca abre-cartas 
Em metal, cabo em matéria córnea espiralada. 
Comp.: 27 cm
52 g

A letter-opener
Metal and carved horn handle.
€40 - 50

203
Fosforeira 
Em prata inglesa, séc. XIX/XX. 
Decoração lisa com 
monograma na tampa. 
Marca de garantia.
37,4 g

A late 19th, ealry 20th century 
English silver match box
Plain decoration with 
engraved monogram 
Marked

€40 - 60

204
Tabaqueira 
Em prata, início séc. XX. 
Decoração lisa e guilhochada. 
Europa, marca de garantia. 
(sinais de uso) 
33,2 g

An early 20th century silver tobacco box
Plain and guilloché decoration 
Europe, marked 
(wear signs)

€40 - 60

205
Pequena caixa de pó de arroz 
Em prata, séc. XIX/XX. 
Decoração gravada e guilhochada com flores. 
Interior com espelho e recipiente em metal 
dourado.
54,4 g

A late 19th, ealry 20th century silver vanity case
Engraved and guilloché decoration 
Interior with mirror and gilt metal container

€40 - 60

206
Cigarreira 
Em prata alemã do início 
do séc. XX. 
Decoração gravada e 
aplicada com coroa de 
conde em prata dourada e 
pedras verdes. 
Marca de garantia 
(pós 1886) e de ourives 
STELTMAN. 
8x6 cm
64,6 g

An early 20th century 
German silver cigarette box
Engraved decoration and 
earl’’s coronet set with green 
stones applied on the cover. 
Guarantee marks (after 
1886) and STELTMAN 
maker’’s mark.

€80 - 120

207
Caixa de rapé 
Em prata austriaca de meados do séc. XIX. 
Decoração gravada na tampa. 
Marca de contraste para 1853 (?) muito 
sumida e de ourives JW.
63 g

A mid-19th century Austrian silver snuff box
Engraved decoration to the cover 
Faded assay mark of 1853 (?) and JW 
maker’’s mark

€100 - 180

208
Cigarreira 
Em prata, início séc. XX. 
Decoração gravada e monograma na tampa. 
Europa, marca de garantia. 
(inscrição e data no interior)
105 g

An early 20th century silver cigarette box
Enegraved decoration and monogram 
Europe, marked 
(engraved inscription and date in the interior)

€50 - 80

209
Cigarreira 
Em prata, início séc. XX. 
Decoração gravada na tampa. 
Europa, marca de garantia. 
(marca de aplicação na tampa)
103 g

An early 20th century silver cigarette box
Engraved decroation to the cover 
Europe, marked 
(marks of monogram application)

€50 - 80
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211
Par de fivelas D. José
Em topázios laranja 
Montadas em prata dourada 
Portugal, séc. XVIII 
(uma pedra com pequeno defeito)
5x6 cm
60 g

A pair of D.José (1750-1777) orange topaz 
shoe buckles.
A pair of 18th century Portuguese orange 
topaz shoe buckles. Set in gilt silver.  
Portugal, 18th century.  
(one stone with minor chip)
€28.00 - 3.200

213
Caixa de pequenas dimensões
Em tartaruga 
Tampa com cena de interior 
França, séc. XIX 
(pequenos defeitos) 
2,5x7,5x6 cm

A 19th century french tortoiseshell box
Cover with painting depicting interior 
scene 
(minor defects)
€350 - 400

214
Caixa de rapé dupla 
França, séc. XIX, modelo Luis XV 
Com tampa guilhochada e esmaltada a verde esmeralda 
Ao centro com estrelas de dez pontas cravejada com ametistas, 
diamantes talhe rosa e um diamante talhe antigo de brilhante  
A tampa superior abre para revelar um nicho com Nossa Senhora 
da Conceição em marfim esculpido 
Interior forrado a veludo 
Base cinzelada, guilhochada e com monograma 
Marca francesa de garantia
66,5 g (peso bruto)

A fine 19th century diamond, garnet and enamel gold double snuff box
A fine 19th century diamond, garnet and enamel gold double snuff box 
Garnets, rose cut diamonds and one old mine brilliant diamond set in 
green enamel ground forming a star. Monogram. The first cover opens 
to reveal the second cover which is set on top with a carved ivory 
sculpture of Our lady of the Conception. French assay mark.
€7.000 - 12.000

212
Caixa redonda em tartaruga
Aplicações e aro em prata e 
madrepérola, representando paisagem 
com caçador, cão e veado
3,5x8 cm

A tortoiseshell, mother of pearl and silver-
mounted box
A carved tortoiseshell box, silver mounts 
and mother of pearl inlaid decoration 
depicting hunting scene.
€450 - 500
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215
Par de brincos DIANE VON FURSTENBERG FOR H. STERN
Ouro polido com diamantes talhe brilhante e cristal de 
rocha talhe antigo de coração. 
Marcados e assinados com pendente “nó” de DFV. 
10 g

DIANE VON FURSTENBERG FOR H.STERN 
A pair of diamond, rock crystal and gold earrings. 
Polished gold set with brilliant cut diamonds and heart-
shaped ancient style cut rock crystal. 
Marked and signed with knot pendant for DVF.
€1.500 - 2.000

216
Colar DIANE VON FURSTENBERG FOR H. STERN

Ouro polido com diamantes talhe brilhante e cristal 
de rocha talhe antigo de coração. 

Marcados e assinados com pendente “nó” de DFV. 
16,2 g

DIANE VON FURSTENBERG FOR H.STERN 
A diamond, rock crystal and gold pendant necklace. 

Polished gold set with brilliant cut diamonds and 
heart-shaped ancient cut rock crystal. 

Marked and signed with knot pendant for DVF.
€1.500 - 2.000

217
Fio em ouro CHOPARD
Assinado e marcado. 
25,6g

CHOPARD
A gold chain 
Signed and marked
€800 - 1.200

218
Pendente “HAPPY DIAMONDS” CHOPARD
Elefante integralmente cravejado em pave com diamantes talhe 
brilhante, ao centro com três diamantes cravejados em virola e 
dentro de reserva transparente e uma safira. Peso aproximado total 
dos diamantes c. 2,20ct. 
Marcado, assinado e numerado 6106332 / 79/1833/0-20 
23,4g

CHOPARD “HAPPY DIAMONDS”
A diamond pendant representing elephant. 
Set in gold entirely paved with brilliant cut diamonds and a circular 
cut sapphire, at the center three diamonds inside circular reserve. 
Total diamond weight ca. 2,20ct. 
Marked, signed and numbered 6106332/79/1833/0-20
€2.800 - 3.500

219
Relógio de pulso de senhora BREITLING

Em ouro e diamantes. Mostrador em madre-pérola 
azul, caixa e pulseira em ouro integralmente 

cravejadas em pave com 395 diamantes talhe 
brilhante (c. 4,00ct). 

Assinado, marcado e numerado K71340/Nº69 
134,4g

BREITLING
A magnificent diamond and gold ladies wristwatch 

Gold case and bracelet entirely paved with 395 
brilliant cut diamonds (4,00ct). Blue mother-of-pearl dial. 

Signed, marked and numbered K71340/Nº69
€6.000 - 8.000
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220
Relógio de pulso 
OMEGA CONSTELLATION
De senhora em aço. 
Movimento quartzo. 
Como novo, em caixa, estojo e 
documentação. 
(sem pilha, não testado)

A ladies OMEGA CONSTELLATION 
wristwatch
Steel. 
Quartz movement 
Never used, with box, case and 
documents. 
(without battery, not tested)
€600 - 800

221
Relógio de pulso OMEGA CONSTELLATION
Em aço e ouro. Movimento quartzo. 
A funcionar. 
Marcado e numerado

A OMEGA CONSTELLATION steel and gold 
wristwatch
Quartz movement 
Working 
Marked and numbered
€700 - 900

222
Relógio de pulso BAUME & MERCIER

Em ouro. Caixa facetada, movimento 
quartzo. 

Marcado e numerado. 
(sem pilha, não testado)

41 g

A BAUME & MERCIER gold wristwatch
Gold, faceted case, quartz movement 

Marked and numbered 
(without battery, not tested)

€1.150 - 1.350

223
Relógio de pulso OMEGA AUTOMATIC
Caixa em ouro, movimento mecânico 

automático, 17 rubis, numerado, pulseira 
em largato negro. 

Estojo original. 
(falta a fivela)

A gold OMEGA AUTOMATIC wristwatch
Automatic movement, 17 rubies. 

Numbered, black lizard strap. 
Original case. 

(buckle missing)
€800 - 1.200

224
Relógio de pulso OMEGA CHRONOGRAPH

Em aço e plaque ouro. Movimento 
mecânico automático. 

A funcionar. 
Marcado e numerado. 

Com caixa, estojo e documentação.

A OMEGA CHRONOGRAPH wristwatch
Steel and plaqué. Automatic movement 

Marked and numbered 
Working 

With box, case and documents
€750 - 850

225
Relógio de pulso de noite de senhora, H. STERN
Em ouro e diamantes talhe brilhante, caixa e 
mostrador em cristal azul-cobalto. 
Assinado, marcado e numerado 23981. 
81g

H. STERN
A diamond, crystal and gold ladies evening wristwatch 
In gold set with brilliant cut diamonds, faced cobalt-
blue crystal case set inside with brilliant cut diamonds. 
Marked, signed and numbered 23981
€2.800 - 3.200

226
Relógio de pulso de senhora, TECHNOMARINE
Em cerâmica branca, aço e diamantes talhe brilhante. 
Assinado e numerado DTC07048572

TECHNOMARINE
A ladies diamond, white ceramic and steel wristwatch. 
Dial with diamond paved frame. 
Signed and munbered DTC07048572
€1.500 - 2.000
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227
Par de brincos compridos VIVARA
Cravejados em ouro com diamantes talhe 8/8, 
dois topazios azuis talhe oval, duas ametistas 
talhe oval, dois citrinos talhe oval e dois berilos 
(águas-marinhas) talhe pêra. 
Assinados e marcados 
10,2g

VIVARA
A pair of diamond, topaz, amethyst, citrine and 
beryl earpendants 
Set in gold 
Signed and numbered
€750 - 1.500

228
Grande colar H.STERN
Em ouro e pele castanha, cravejado 
com 27 gemas naturais brasileiras de 
diferentes cores: citrinos, ametistas, 
quartzos fumados, águas-marinhas, 
topázios azuis e crisoberilos. 
Marcado. 
83,6g

H. STERN
A large gem-set necklace 
Brown leather and set in gold with 27 
brazilian natural colored gems: citrines, 
amethysts, smoked quartz, aquamarines, 
blue topaz and crysoberyls. 
Marked.
€2.500 - 3.500

229
Pulseira H. STERN
Em ouro com citrinos, ametistas, quartzo 
fumado, topázio azul e água-marinha. 
Marcada.
14,4g

H. STERN
A gem-set bracelet 
Set in gold with citrines, amethysts, smoked 
quartz, blue topaz and aquamarine. 
Marked.
€500 - 1.000

230
Topázio azul lapidado
Com ca. 25.91ct.

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

231
Topázio azul lapidado

em talhe esmeralda
Com ca. 35.07ct.

A square cut blue 
emerald cut topaz

Weighing ca. 35,07ct
€70 - 90

232
Colar e pulseira MONTBLANC

Em prata e baquelite. 
Assinados e marcados. 

121,4g

MONTBLANC
A silver and baquelite longchain and bracelt 

Signed and marked.
€280 - 500

233
Guarda-jóias de viagem LOUIS VUITTON
Padrão “monogram”. 
Assinado e numerado 1103306. 
Fechadura com chave numerados 
1326143. 
(sinais de uso)

LOUIS VUITTON
A jewellery travelling case 
Monogram canvas 
Signed and numbered 1103306. Lock with 
key numbered 1326143. 
(wear signs)
€1.000 - 1.800
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235
Parure de diamantes

Composta por: colar articulado, pulseira 
rígida, par de brincos articulados e anel. 
Em ouro (18kt) cravejado com cerca de 
768 diamantes talhe brilhante num total 

de c. 8,00ct 
Europa, marcas de garantia. 

99,8 g

A diamond parure
Comprising: articulated necklace, bangle, 

earpendants and ring. 
Set in 18kt yellow gold with ca. 768 

brilliant cut diamonds weighing a total of 
ca. 8,00ct. 

Marked, Europe
€5.000 - 8.000

234
Par de brincos
De diamantes e rubis, articulado. 
Desenho arte decô de inspiração arquitectónica. 
Em ouro cravejado com ca. 184 diamantes talhe 8/8 com 
cerca 2,10 ct e 4 diamantes talhe brilhante com ca. 0,60 ct 
e 18 rubis talhe baguette. 
Total dos 188 diamantes: 2,70 ct.
Comp.: 4,5 cm
21,2 gr

A pair of Art Deco style diamond and ruby earrings
Art Deco design of architectonic inspiration. 
Set in gold with 184 single cut diamonds (ca. 2,10ct), four 
brilliant cut diamonds (ca. 0,60ct) and 18 baguette cut 
rubies. 
Total diamond weigh: ca. 2,70ct.
€1.500 - 2.200
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236
Anel de safira e diamantes
Cravejado em ouro com 12 diamantes 
talhe brilhante (0,30ct) e uma safira oval. 
Marca de contraste e de ourives 
3,8 g

A sapphire and diamond Lady Di ring
Set in gold with 12 brilliant cut diamonds 
(ca. 0,30ct) and one oval cut sapphire. 
Marked, Portugal
€150 - 200

237
Par de brincos 
Em safiras e diamantes. 
Em ouro e platina cravejado com 28 
diamantes talhe antigo de brilhante (c. 
2,80ct) e duas safiras azuis em talhe oval 
com c. 3,40ct. 
Sem marcas, séc. XX. 
6,6 g

A pair of sapphire and diamond earrings
Set in platinum and gold with 28 brilliant 
cut diamonds weighing c. 2,80ct and two 
oval cut blue sapphires weighing c. 3,40ct 
Unmarked, 20th century
€1.550 - 1.800

238
Anel solitário

C. 1920. 
Cravejado com 6 diamantes talhe rosa 

e um diamante talhe antigo de brilhante 
(European Cut) com c. 1,50ct (Cor H~I, 

pureza I1)
1,9 g

A diamond ring, 1920s
Shoulders accented by six rose cut 

diamonds and set with one old european 
cut diamond weighing ca. 1,50ct (H~I 

colour, I1 clarity).
€850 - 1.200

239
Par de brincos de diamantes
Em ouro e prata cravejados com 14 
diamantes talhe rosa e 30 diamantes 
talhe antigo de brilhante (c. 1,80 ct) 
Sem marcas 
(sinais de uso)
10,4 g

A pair of diamond earrings
Set in gold and silver with 14 rose cut 
diamonds and 30 old european cut 
diamonds (ca. 1,80ct) 
Unmarked 
(wear signs)
€580 - 800

240
Anel 

De diamantes e esmalte Bélle-Époque. 
De forma oval com bordo cravejado com diamantes 

talhe rosa, friso de continhas em ouro e centro esmaltado 
a azul-cobalto com grinalda cravejada com diamantes 

talhe rosa e diamante central em rosa coroada. 
Marca de contraste do Porto (1887-1938) e do ourives 

Eduardo Ferreira Azevedo (1920-1961).
8,6 g

A Bélle-Époque diamond and enamel ring
Of oval shape, with gold bead and rose cut diamonds 

friezes, center in cobalt blue enamel and rose cut 
diamonds garland, at the center with a rose cut diamond. 

Porto assay mark (1887-1938) and Eduardo Ferreira 
Azevedo marker’’s mark (1920-1961).

€220 - 380

241
Alfinete de peito Arte Decô

JOALHARIA DO CARMO, ca. 1935. 
Desenho geométrico de inspiração arquitectónica 

e centro com flor estilizada. 
Em ouro e prata cravejado com diamantes talhe rosa 
e 39 diamantes talhe antigo de brilhante (c. 3,80 ct). 

Com marca do ourives de Lisboa António Alberto 
de Andrade (1923-1961). 

Estojo original à medida em chagrin castanho com 
ferros a ouro da Joalharia do Carmo. 

(falta um diamante talhe rosa) 
Dim.: 6 cm

25,4 g

An Art Deco diamond brooch, JOALHARIA DO 
CARMO, ca. 1935

Geometric design of architectonic inspiration. 
Set in gold and silver with rose cut diamonds and 

39 old european cut diamonds (ca. 3,80ct). 
Lisboa assay mark and António Alberto de Andrade 

maker’’s mark (1923-1961). 
Original fitted case in velvet and engraved leather 

by Joalharia do Carmo 
(one rose cut diamond missing)

€1.200 - 1.500
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242
Paliteiro
Menino em biscuit da Vista Alegre 
Decoração policromada 
Marcado na base, nº23 (1881-1921)
Alt.: 8,5 cm

A Vista Alegre porcelain toothpick holder
Unglazed porcelain, polychrome decoration 
Marked, mark nr. 23 (1881-1921)

€40 - 60

243
Paliteiro
Palhaço em biscuit 
Decoração 
policromada
Alt.: 14 cm

A porcelain thootpick 
holder
Unglazed porcelain with 
polychrome decoration.  
Molded as a clown.

€40 - 60

244
Paliteiro
Flor em porcelana 
Decoração policromada 
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 13 cm

A late 19th, ealry 20th 
century porcelain 
toothpick holder
Polychrome decoration 
Europe, late 19th, early 
20th century

€40 - 60

245
Paliteiro
Palhaço em porcelana 
da Vista Alegre 
Decoração policromada 
Marcado na base, nº29 
(1922-1947)
Alt.: 12 cm

A Vista Alegre porcelain 
toothpick holder
Polychrome decoration 
Marked, mark nr. 29 
(1922-1947)

€50 - 80

246
Paliteiro
Menino com rosa em 
porcelana branca 
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 13,5 cm

A late 19th, ealry 20th 
century porcelain 
toothpick holder
White porcelain 
Europe, late 19th, early 
20th century

€60 - 80

247
Paliteiro
Figura de homem em 
porcelana da Vista Alegre 
Decoração policromada 
Marcado na base, nº 20 
(1870-1880)
Alt.: 13 cm

A Vista Alegre porcelain 
toothpick holder
Polychrome decoration 
Marked, mark nr. 20 (1870-
1880)

€80 - 120

248
Paliteiro

Meninos com urna em porcelana 
Decoração policromada 

Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 10,5 cm

A late 19th, ealry 20th century 
porcelain toothpick holder

Polychrome decoration 
Europe, late 19th, early 20th century

€40 - 60

249
Paliteiro
Tomate em porcelana da Vista Alegre 
Decoração policromada 
Marcado na base
Alt.: 8,5 cm

A Vista Alegre porcelain toothpick 
holder
Polychrome decoration 
Marked

€50 - 70

250
Paliteiro
Duende com coelho em porcelana da 
Vista Alegre 
Decoração policromada 
Marcado na base, nº20 (1870-1880)
Alt.: 11 cm

A Vista Alegre porcelain toothpick holder
Polychrome decoration 
Marked, mark nr. 20 (1870-1880)

€80 - 120

251
Paliteiro
Gato com cesta em porcelana da Vista Alegre 
Decoração policromada 
Marcado na base, nº 32 (1947-1968)
Alt.: 12 cm

A Vista Alegre porcelain toothpick holder
Polychrome decoration 
Marked, mark nr. 32 (1947-1968)

€80 - 120

252
Paliteiro
Cão em porcelana branca 
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 12,5 cm

A late 19th, ealry 20th century porcelain 
toothpick holder
White porcelain 
Europe, late 19th, early 20th century

€60 - 80

253
Paliteiro
Menino com cesto em porcelana branca 
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 13 cm

A late 19th, ealry 20th century porcelain 
toothpick holder
White porcelain 
Europe, late 19th, early 20th century

€40 - 60

254
Paliteiro
Músico com trombone em porcelana da Vista Alegre 
Decoração a ouro 
Marcado na base, nº21 (1881-1921) 
(ouro gasto)
Alt.: 10 cm

A Vista Alegre porcelain toothpick holder
Gilt decoration 
Marked, mark nr. 21 (1881-1921)

€60 - 80

255
Eugène Laurent  (1832-1898)
Joana D’Arc 
Escultura em bronze prateado a prata fina. 
(sinais de uso, defeitos, faltas e uma perna 
do cavalo partida e restaurada)
Alt.: 66,5 cm

Silvered bronze sculpture 
(wear signs, defects, losses and one broken 
and restored leg to the horse)

€350 - 500

242

249
250 251 252

253 254

243 244
245

246 247
248

2ª SESSÃO

Lotes 242 a 566
Lot 242 to 566

2nd SESSION
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256
Grande par de cloches
Em casquinha. 
Decoração com frisos gomados e 
pega cinzelada 
(sinais de uso, pequenas 
amolgadelas, gasto no prateado) 
32x50,5x40 cm

A pair of large silver-plated covers
Flutted friezes and chiseled handle 
(wear signs, minor bruises and 
wear to the silver plating)

€500 - 800

257
Serviço de chá e café 
Em casquinha inglesa, MAPPIN & WEBB 
Composto por: bule, cafeteira, leiteira e açucareiro. 
Marcado. 
(sinais de uso, falta um pomo e uma pega refeita) 
Alt.: 13,5 cm

A silver-plated tea and coffee set, MAPPIN & WEBB
Comprising: tea-pot, coffee-pot, milk jug and sugar bowl. 
Marked 
(wear signs, one finial replaced and one handle restored)

€200 - 300

258
Serviço de chá e café estilo Império em CHRISTOFLE
Decoração relevada e cinzelada, peças assentes sobre 
três pés compridos de garra, bicos cinzelados em forma 
de cabeça de bode. 
Composto por: Tabuleiro com pegas, Cafeteira, bule, 
leiteira e açucareiro com tampa. 
Marcado CHRISTOFLE FRANCE 
30 cm (cafeteira)

A coffee and tea set, CHRISTOFLE
Chiseled decoration in the Empire manner 
Comprising: Tray with two handles, coffee pot, tea 
pot, milk jug and sugar bowl 
Marked CHRISTOFLE FRANCE

€700 - 1.000
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259
Prato coberto estilo Jorge IV 
Em casquinha inglesa. 
Decoração relevada e cinzelada com frisos 
gomados, concheados e motivos vegetalistas, 
pega amovível.
Comp.: 31 cm

A George IV style silver plated entrée dish
Decorated with flutted friezes, shell and floral motifs. 
Detachable handle

€50 - 80

260
Par de castiçais de saia 
Em casquinha. 
Decoração espiralada e com 
frisos conteados. 
Marcados 
(sinais de uso, gasto no 
prateado)
Alt.: 25,5 cm

A pair of silver plated 
candlesticks
Rocaille model 
Spiral and beaded decoration 
Marked 
(wear signs, wear to the silver 
plating)

€50 - 80

261
Frasco
Em cristal 
Com montures em alpaca

A cut glass flask with alpaca mounts

€100 - 150

262
Seis lavabos 
Em metal prateado com friso de continhas
Diam: 11cm

A silver plated set of six hand wash bowls

€30 - 40

263
Duas bomboniéres estilo neoclássico 
Em casquinha inglesa 
Formato de naveta com pé e asa 
amovíveis
Comp.: 16 cm (a maior)
Two English silver plated bomboniéres

€80 - 120

264
Floreira 
Em metal prateado do séc. XIX. 
Modelo rocaille com decoração cinzelada com concheados e motivos florais 
Pegas em forma de cabeça de cão em vulto perfeito 
Interior amovivel 
Marcada e numerada 
Comp.: 32cm

A 19th century flower bowl in the rocaille manner
Silver plated 
Rocaille model with chiseled decoration representing floral and shell motifs, 
handles chiseled as dog heads. 
Detachable interior 
Marked and numbered

€200 - 300

265
Saleiro e compoteira
Em casquinha inglesa 

Decoração relevada e cinzelada com motivos vegetalistas, 
conchas e búzios. 

Compoteira com alma em vidro.
Alt.: 9,5 cm (compoteira) 

Alt.: 4,5 cm (saleiro)

A set of English silver plated salt cellar and jam pot
Relief decoration representing floral motifs and shells. 

Glass lining to the jam pot.

€50 - 60

266
Molheira 
Em casquinha inglesa Christofle 
Comp.: 19 cm

A Christofle sauce-boat

€40 - 60
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267
Boleira Arte Nova 
Em cristal lapidado, com armação, pega e tampa em prata 
portuguesa, séc. XIX/XX. 
Tampa relevada e cinzelada ao gosto rocaille e pega com motivos 
florais. 
Marca de contraste Javali (1887-1938) e de ourives da mesma época. 
(faltas e defeitos no cristal)

A late 19th, early 20th century cut glass and silver bowl with cover.
Cut glass with portuguese silver mount, cover and handle. 
The cover with chased decoration in the rocaille manner. 
Javali assay mark (1887-1938) and maker’’s mark. 
(losses and defects to the glass)

€40 - 60

268
Pratinho 
Em prata portuguesa, decoração gravada 
no bordo com coelhos. 
Marca de contraste Águia (1938-1984), de 
ourives e TOPAZIO. 
141,6 g

A small Portuguese silver plate
Engraved decoration representing rabbits 
Águia assay mark (1938-1984) and TOPAZIO 
marker’’s mark.

€40 - 50

269
Salva de três pés
Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX 
Decoração repuxada, cinzelada e gravada 
Marca de contraste Javali (1886-1938)
Diam.: 31 cm
490 g

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

€250 - 350

270
Salva Belle-Époque de 4 pés
Decoração repuxada e vazada à maneira rocaille. 
Marca de contraste Javali (1887-1937) e de ourives 
da mesma época. 
Diâm.: 16,5 cm
255,4 g

A Belle-Époque Portuguese silver salver
Raised on four feet 
Chased decoration in the rocaille manner 
Assay mark (1887-1937) and maker’’s mark.

€130 - 200

272
Moldura de mesa 
Em prata 
portuguesa 
Marca de contraste 
(pós 1985).
Alt.: 17 cm

A portuguese silver 
frame
Assay mark
(after 1985)

€60 - 80

273
Moldura circular de mesa 
Em prata portuguesa do 
séc. XIX/XX. 
Marca de contraste Javali 
(1887-1937) e de ourives
da mesma época. 
Diâm: 14,5 cm

A portuguese silver frame
Javali assay mark (1887-
1937) and maker’’s mark.

€100 - 120

274
Moldura oval de mesa 
Em prata portuguesa 
Contraste Águia
Alt.: 14 cm

A Portuguese silver frame
Águia assay mark (1938-1984)

€40 - 50

275
Moldura oval de mesa 
Em prata portuguesa 
Marca de contraste 
Águia (pós 1985) 
Alt.: 10,5 cm

A portuguese silver frame
Assay mark (after 1985)

€30 - 40

276
Salva romântica de gradinha com  três pés
Em prata portuguesa 
Pés e gradinha vazados e fundo gravado 
Marca de ensaiador do Porto (1877-1881) e de ourives sumida
Diam.: 19,5 cm
270 g

A 19th century Portuguese silver romantic salver
Raised on three feet 
Pierced decoration to the gallery and feet 
Porto assay mark (1877-1881) and faded maker’’s mark

€250 - 350

271
Pinça de gelo Arte Nova 
Em prata portuguesa. 
Marca de contraste Javali 
(1887-1938) 
34 g

A Portuguese silver Art 
Nouveau tongs
Javali assay mark (1887-1937)

€20 - 40
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277
Salva de três pés estilo D.João V 
Em prata portuguesa, séc. XIX/XX. 
Bom trabalho de cinzel e gravado 
à maneira barroca. 
Marca de contraste Javali do 
Porto (1887-1937) e de ourives da 
mesma época.
Diam.: 35,5 cm
880 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver salver in the 
Barroque manner
Raised on three feet 
Well chiseled and engraved in the 
Barroque manner 
Porto assay mark (1887-1937) and 
maker’’s mark.

€600 - 900

281
Serviço de chá e café Arte Decô
Em prata portuguesa, ca.1930 
Composto por: cafeteira, bule, leiteira e açucareiro 
Decoração com caneluras largas verticais e friso conteado, pegas e pomos em pau-santo 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, cafeteira com a charneira partida, açucareiro sem tampa)
Alt.: 18,5cm (cafeteira)
2659 g

A Portuguese silver Art Deco tea and coffee set, c. 1930
Comprising: tea pot, coffee pot, milk jug and sugar bowl 
Fluted decoration 
Carved rosewood handles and finials 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’’s mark. 
(Wear signs, coffee pot with broken cover joint and sugar bowl without cover)

€900 - 1.500

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

A romantic Portuguese silver salver
A romantic Portuguese silver salver on three 
feet. Lisbon assay mark and BSAR maker´s 
mark (1870-1881).  
(minor bruises)

€300 - 400

279
Miniatura “molheira”
Em prata portuguesa 
Contraste Águia do Porto 
(1938-1984) (Vidal - 49)
6x11,5x5,5 cm
75 g

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

€80 - 120

280
Tambuladeira 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. 
Decoração repuxada e gravada ao 
gosto de séc. XVII. Marca de contraste 
Javali do Porto (1887-1938) e de 
ourives da mesma época. 
Comp.: 20,5 cm
187 g

A late 19th, early 20th century 
portuguese silver wine taster
Decoration in the Barroque manner of 
the 17th century. 
Javali assay mark (1887-1938) and 
maker’’s mark.

€120 - 180



146 147

285
Salva de gradinha de 3 pés 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. 
Gradinha e pés com decoração cinzelada 
e vazada com motivos vegetalistas e fundo 
com decoração gravada representando 
estátua equestre do Imperador D. Pedro I 
do Brasil, Rio de Janeiro. 
Diam.: 33,5 cm
914 g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver gallery salver
Raised on three feet 
Gallery and feet with chiseled and pierced 
decoration representing floral motifs. 
The salver with engraved decoration 
depicting the Emperor D.Pedro I of Brazil 
equestrain statue, Rio de Janeiro.

€1.450 - 1.650

282
Salva D. Maria 
Em prata portuguesa do final do séc. XVIII, início do séc. XIX
Bordo recortado com continhas e florões, assente sobre três 
pés com grinaldas e conteados
Marca de ensaiador de Lisboa do final do séc. XVIII, início 
do séc. XIX (L-34) e marca de ourives muito gasta de 
Lourenço José da Serra (c.1750-c.1809) (L-398)
Diâm: 24,5
504,4 g

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

€400 - 600

283
Salva de três pés e gradinha
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Gradinha e pés vazada e cinzelada, fundo 
gravado e guilhochado 
Marca de contraste Javali (1887-1937) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso, defeitos e amolgadelas várias)
Diam: 16,5 cm
135 g

A late 19th, early 20th century portuguese silver 
gallery salver
Raised on three feet 
Engraved and guilloché decoration 
Javali assay mark (1887-1937) and maker’’s mark 
(Wear signs, defects and several bruises)

€100 - 150

286
Par de castiçais românticos 
Em prata portuguesa do séc. XIX. 
Decoração cinzelada e gravada com 
“rosas” e outros elementos vegetalistas.  
Monograma AP e coroa de conde. 
Marca de ensaiador de Lisboa, (1870-1879) 
(L-43) e do ourives Victor Ângelo Dinis 
(1822-1879).
817 g

A pair of romantic Portuguese silver 
candlesticks, 19th century.
Chiselled and engraved decoration 
representing flowers and other floral motifs. 
Monogram AP and earl’’s coronet

€1.000 - 1.500

284
Caixa de chá 
Em prata portuguesa. 
Corpo octogonal com frisos gomados e 
monograma gravado na tampa. 
Marca de contraste Águia de Lisboa (1938-1984) 
e de ourives da mesma época. 
7,5x10,5x8 cm
398 g

A Portuguese silver tea caddy
Of octogonal shape 
Engraved monogram at the cover 
Lisboa assay mark (1938-1984) and maker’’s 
mark

€120 - 180
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289
Tesoura de morrões com bandeja
Em prata portuguesa do séc. XIX.  
Tesoura com decoração floral cinzelada com cornucópias, marca 
de ensaiador do Porto (1843-1853) (P-37 ou variante) e de ourives 
APC, (1836-1853) (P-171).  
Bandeja com decoração romântica vazada, marca de ensaiador 
do Porto (1861-1867) (P-49A) e de ourives Manuel António dos 
Santos Silva (1870-1886) (P-444). 
271,5 g

A 19th century Portuguese silver snuffers and snuffers tray
Snuffers with floral decoration and cornucopia, Porto assay mark 
(1843-1853) and APC maker’’s mark (1836-1853). 
Snuffers tray with pierced romantic decoration, Porto assay mark 
(1861-1867) and Manuel António dos Santo Silva maker’’s mark 
(1870-1886).

€650 - 750 290
Tesoura de morrões com bandeja 
Em prata portuguesa do séc. XIX.  
Decoração floral cinzelada, gravada e vazada 
com concheados. 
Marca de ensaiador de Lisboa (1879-1881) (L-
46) e do ourives António da Costa (1877-1881) 
(L-69 ou variante). 
394 g

A 19th century Portuguese silver snuffers with tray
Chiselled, engraved and pierced decoration 
with floral and shell motifs. 
Lisboa assay mark (1879-1881) and António da 
Costa maker’’s mark (1877-1881).

€800 - 900

291
Serviço de chá e café
Em prata portuguesa da primeira metade do séc. XIX 
Modelo neoclássico com godrões e frisos de palmetas, pés e pomos das tampas esféricos 
Composto por: Cafeteira, bule, leiteira, açucareiro e taça de pingos 
Marca de ensaiador de Lisboa (1822-c.1843) (L-40) e do ourives Domingos dos Reis (1807-c.1843) 
(L-207) e remarcado com “Cabeça de Velho”
Alt: 27 cm (Cafeteira)
3579,2 g

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

€2.200 - 3.000

287
Salva de gradinha e três pés 
Em prata portuguesa. 
Decoração vazada nos pés e gradinha. 
Marca de contraste Águia (1938-1984)                               
Diam.: 28,5 cm
633,2g

A Portuguese silver gallery salver
Raised on three feet 
Pierced decoration 
Assay mark (1938-1984)

€200 - 300

288
Salva romântica de três pés
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Aba recortada e cinzelada com motivos vegetalistas e concheados 
Fundo gravado e guilhochado com monograma ao centro 
Marca de ensaiador do Porto (1877-1881) e de ourives PORTUENSE 
da mesma época
27 cm
427 g

A 19th century Portuguese silver romantic salver
Raised on three feet 
Scalloped rim decorated with floral and shell motifs 
Engraved and guilloché decoration 
Porto assay mark (1877-1881) and PORTUENSE maker’’s mark

€400 - 500
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292
Conjunto de seis lavabos 
Em prata portuguesa 
Decoração canelada 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da mesma época
Diam.: 10,5 cm
648 g

A Portuguese silver set of six hand wash bowls
Fluted decoration 
Águia assay mark (1938-1984) and maker’’s mark

€195 - 250

293
Par de candelabros de 3 lumes 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. 
Base alteada assente sobre 4 pés, decoração relevada e gravada com gomados e grinaldas. 
Marca de contraste Javali (1887-1937) e de ourives da mesma época. 
(sinais de uso) 
Alt.: 25,5 cm
868g

A pair of late 19th, early 20th century Portuguese silver three-light candelabra
Raised on four feet, flutted and engraved decoration representing garlands. 
Assay mark (1887-1937) and maker’’s mark. 
(wear signs)

€400 - 600

294
Grande galheteiro 
Em prata portuguesa do séc. XIX.  
Decoração cinzelada, vazada e gravada com elementos vegetalistas, flores e pés de garra e bola.  
Marca de ensaiador de Lisboa (1870-1879) (L-44) e de ourives DCBC (1822-1870) (L-189).  
Par de galhetas, par de polvilhadores e mostardeira em cristal lapidado. 
1966,2 g

A large 19th century Portuguese silver cruet stand
Chiselled, pierced and engraved decoration with floral motifs, ball and claw feet. 
Lisboa assay mark (1870-1879) and DCBC maker’’s mark (1822-1870) 
Cut glass cruets

€3.500 - 4.500
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295
Salva de gradinha com três pés
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Pés e gradinha florais e fundo gravado                                                                
21,5 cm
247 g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver gallery salver
Raised on three feet 
Floral decoration to the gallery and feet, 
engraved decoration.

€200 - 300

296
Salva de gradinha 
Em prata brasileira da segunda metade do séc. XIX. 
Fundo gravado. 
Marca de ensaiador e de ourives não identificadas.
Diam.: 27,5 cm
250 g

A 19th century Brazilian silver gallery salver
Engraved decoration 
Assay and maker’’s marks, 2nd half of the 19th century.

€150 - 250

297
Castiçal/floreira 
Em prata francesa, CHRISTIAN DIOR. 
Decoração lisa com friso gomado no pé. 
Assinado e marca de ourives. 
Alt.: 32 cm
495 g

A French silver flower bowl/
candlestick, CHRISTIAN DIOR
Plain decoration with flutted frieze 
to the foot. 
Signed and maker’’s mark.

€440 - 500

298
Castiçal 
Em prata espanhola, estilo neoclássico, séc. XX.  
Marcado. 
(defeitos) 
Peso prata: 144,2 g

A Spanish silver candlestick
Marked, 20th century

€50 - 60

299
Tabuleiro de gradinha 
Em prata portuguesa. Formato 
rectangular com os cantos 
cortados, assente sobre 4 pés 
vazados. 
Marca de contraste Águia do 
Porto (1938-1984) e de ourives 
da mesma época. 
51 x 36 cm
2680 g

A Portuguese silver gallery tray
Of octogonal design, raised on 
four pierced feet. 
Porto assay mark (1938-1984) 
and maker’’s mark.

€1.200 - 1.800

300
Terrina redonda 
Em prata espanhola 
Marcada J. Roca  
Séc. XX
Diam.: 24 cm 
1382g

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

€830 - 1.250
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301
Espelho Arte Déco 

Em prata portuguesa, FERREIRA MARQUES. 
Espelho losangular com decoração 

geométrica na moldura e pés. 
Marca de contraste Javali (1887-1937), 

de ourives da mesma ápoca e assinado 
Ferreira Marques, Porto – Lisboa. 

33,5x47,5 cm

A portuguese silver Art Deco table mirror, 
FEREIRA MARQUES

Lozenge shaped with geometric decoration 
to the frame and feet 

Javali assay mark (1887-1937), maker’’s mark 
and signed by Ferreira Marques, Porto - Lisboa

€600 - 700

302
Parra 
Em prata portuguesa, DAVID FERREIRA. 
Decoração relevada e cinzelada em 
forma realista. 
Marca de contraste Águia 
(1938-1985), de ourives Delmar 
Gomes Pinheiro (1945-1981) e 
assinada DAVID FERREIRA-PORTO. 
Comp.: 24,5 cm
253g

A Portuguese silver bowl representing 
a vine leaf, DAVID FERREIRA
Realistic represented 
Águia assay mark (1938-1985), 
Delmar Gomes Pinheiro (1945-1981) 
maker’’s mark and signed DAVID 
FERREIRA - PORTO

€400 - 600

303
Par de candelabros de dois ou três lumes 
Em prata inglesa, 1895 
Base circular alteada e fuste com decoração lisa com frisos estriados, braços amovíveis com 
ligeira decoração cinzelada com folhagem, lume central com apagador. 
Marca de Sheffield para 1895 e do ourives Hawksworth, Eyre & Co. Ltd. (reg. 1894) e numerados. 
Com enchimento na base. 
(mínimos sinais de uso)
Alt.: 42 cm
1632,4 g (só os braços/upper parts only)

A pair of English silver two or three light candelabra, Sheffield, 1895
Circular base with plain stem, detachable upper part, central light with detachable finial. 
Sheffield mark, 1895 and Hawksworth, Eyre & Co. Ltd. Maker’’s mark (reg. 1894), numbered 
Base filled with non-precious metal 
(minor wear signs)

€1.800 - 2.500
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304
LUIZ FERREIRA (1909-1994)
Veado, escultura em prata portuguesa. 
Forma realista em vulto perfeito com 
decoração cinzelada, olhos em cabochão 
de granada, chifres e cascos em corno. 
Tem no dorso uma tampa que permite a 
utilização do interior como caixa. Orelhas 
destacáveis. 
Todas as partes marcadas com contraste 
Águia do Porto (1938-1984), do ourives 
Venâncio Pereira Lda. (1976) e marca de 
LUIZ FERREIRA.
42,5x50x36 cm
1950 g

Deer 
A portuguese silver sculpture 
Realistic chiseled, carved horns and hooves, 
garnet cabochon eyes 
With an articulated cover on the back 
Detachable ears 
All pieces marked with Porto assay mark 
(1938-1984), Venâncio Pereira Lda. (1976) 
maker’s mark and LUIZ FERREIRA mark.

€8.000 - 12.000
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305
Figuras Napolitanas
Par de esculturas inglesas em porcelana policromada 
Marcadas O. J. Meakin
Alt.: 31 cm

A pair of English porcelain Neapolitan figures
Polychrome porcelain 
Marked O. J. Meakin

€400 - 600

306
Par de jarras 

Em faiança ao gosto italiano 
Séc. XIX

(uma jarra partida na base)
Alt.: 63 cm

A pair of 19th century faience jars
Italian taste

(one ewer broken at the base)

€ 400 - 600  
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307
Serviço de Jantar
Em porcelana de Limoges, decorado a ouro. 1ª metade do Séc. XX 
Composto por: 18 pratos rasos, 7 pratos para sopa, 8 pratos 
de fruta, 6 pratos de doce, 1 molheira, 1 terrina redonda 
Total:41 peças

Dinner service
A Limoges porcelain dinner service 
1st half of the 20th century, gilt decoration. 
Comprising:18 plates, 7 soup plates, 8 fruit plates, 6 dessert plates, 
1 sauce boat and 1 tureen (41 pieces).

€250 - 350

308
Par de jarras Império
Em porcelana europeia 
Decoração dourada e policromada 
Com reservas representando paisagem com pescador e pássaros 
Pegas em forma de cisne
Alt.: 22,5 cm

A pair Empire porcelain vases
European porcelain 
Gilt and polychrome decoration 
Reserves depicting landscape with fisherman and birds 
Swan shapped handles

€750 - 1.000
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309
Barómetro de mercurio 

Com termómetro e higrómetro 
Caixa em mogno com filete em buxo 

Mostradores em latão 
Inglaterra, séc. XIX

Alt.: 96 cm

A 19th century English barometer
Comprising also thermometer and 

hygrometer 
Mahogany case with boxwood frieze 

Brass dials 
English, 19th century

€250 - 350

310
Relógio de mesa
Em mármore 
Mostrador em esmalte com numeração 
romana 
Com chave  
(faltas e defeitos no mostrador)
29x24x13 cm 

A marble table clock
Enameled dial 
With key 
(dial with losses and defects)

€200 - 300

311
Par de urnas 
Em mármore  
Decorados com grega
França, séc. XIX 
(electrificadas)
Alt.: 39 cm

A pair of marble urns
Decorated with Greek key 
France, 19th century
Electrified

€1.000 - 1.200
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312
Figura mitológica
Escultura em bronze 
Marcada F. Barbedienne Fondeur 
França, séc. XIX
Alt.: 43 cm

A French 19th century bronze sculpture
Representing mythological figure 
Marked F. Barbedienne Fondeur 
France, 19th century

€800 - 1.200

315
Par de chenets estilo Luís XV
Representando meninos músicos em 
bronze cinzelado e dourado 
França, séc. XIX
29x33 cm

A pair of Louis XV style gilt-bronze chenets
Chiselled as musicians putti 
France, 19th century
€500 - 800

316
Guarda de lareira
Em bronze dourado 
França, séc. XIX
21x93 cm

A French 19th century gilt bronze fire guard

€200 - 300

313
Ferreiro
Escultura em antimónio 
França, séc. XIX/XX
Alt.: 90 cm

A French late 19th, early 
20th century antimony 
sculpture of a blacksmith

€200 - 300

314
Braseira em ferro forjado
Portugal, séc. XVII/XVIII
50x46x35 cm

A late 17th, early 18th century iron brazier
Portugal

€750 - 1.000
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317
Par de colunas 
Em madeira marmoreada e dourada 
Portugal, séc. XIX/XX
Alt.: 130 cm

A pair of late 19th, early 20th century 
columns
Marbled and gilt wood 
Portugal, late 19th, early 20th century

€300 - 400

318
Par de tocheiros D. José
Em madeira entalhada e prateada 
Portugal 
(faltas e defeitos)
Alt.: 45 cm

A pair of D.José (1750-1777) silvered wood 
torchéres
Carved and silvered wood 
(Losses and defects)

€150 - 200

319
Conjunto de três bases
Em madeira entalhada e 
prateada 
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 35 cm

A set of three 18th century 
Portuguese bases
Carved and silvered wood 
Portugal, 18th century

€120 - 180

320
Par de grandes cimalhas
Em madeira entalhada, dourada e policromada 
Séc. XVIII 
134x123cm

A pair of large pediments
Carved, gilt and polychrome wood 
18th century

€2.000 - 3.000
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321
Par de cadeiras de tesoura D. José
Em pau-santo 
Com costas vazadas, tabelas recortadas e cachaços entalhados 
Assentos em couro lavrado

A pair of D.José (1750-1777) rosewood folding chairs
Carved rosewood, piered backs, scalloped and carved front rails. 
Embossed leather seats.

€2.000 - 2.500

322
Meia Cómoda D. João V/D. José
Em nogueira 
Frente e ilhargas abauladas com pernas e saial entalhados, 
pés a terminar em enrolamento 
Frente com duas gavetas e gavetão, tampo em mármore e 
ferragem em metal amarelo
78x90x47 cm

A D.João V (1707-1750)/D.José (1750/1777) commode
Carved walnut, bombé shape, carved legs and front, scroll feet. 
Two short and one long drawer, marble top and brass mounts. 

€2.500 - 3.000
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323
Mesa de centro estilo D. João V
Em pau-santo, de tampo recortado, com saias 
e travessas entalhadas

85,5x187x110 cm

A D. João V (1707-1750) style rosewood table
Scalloped top, carved sides and stretchers.

€1.500 - 2.000

324
Canapé 
Em murta com tabelas em forma de urnas 
Assentos em palhinha 
Portugal, séc. XIX
87x175x48 cm

A 19th century Portuguese settee
Carved myrtlewood and urn-shaped splats 
Canned seats 
Portugal, 19th century

€400 - 600

325
Contador
Em madeira escurecida com 
entalhamentos 
Sete gavetas simulando nove, trempe com 
saial vazado e pernas e travejamentos 
torneados 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XIX/XX
140x87,5x44 cm

A Portuguese cabinet
Carved and darkened wood 
Seven drawers simulating nine, stand with 
pierced decoration and spiral legs. 
Brass mounts 
Portugal, late 19th, early 20th century

€600 - 900

326
Mesa bufete em pau-santo
Frisos tremidos, pernas e 
travejamento torneados 
Com três gavetas e ferragens 
em metal amarelo 
Portugal, séc. XIX
79x129x69 cm

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

€1.000 - 1.500
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327
Mesa de pé de galo D. Maria

Em pau-santo 
Com tampo basculante  

Portugal, séc. XVIII/XIX
78x78x78 cm

A D.Maria (1777-1816) tripod rosewood table
Tilt-top 

Portugal, late 18th, early 19th century

€500 - 800

328
Mesa de jogo D. Maria
Em pau-santo com embutidos em espinheiro 
Uma gaveta e ferragens em metal amarelo
77x84x43 cm

A D.Maria (1777-1816) rosewood card table
Thornbush inlaid decoration 
One drawer, brass mounts

€1.000 - 1.500

329
Mesa de jogo meia lua D. Maria
Com marchetaria de pau-santo 
e espinheiro representando 
instrumentos musicais 
Portugal, séc. XVIII/XIX
76x91x45,5 cm

A D.Maria (1777-1816) Portuguese 
rosewood and thornbush demi-lune 
card table
Marquetry decoration depicting 
muscial instruments 
Portugal, late 18th, early 19th century

€1.000 - 1.500

330
Canapé D. José 
Em nogueira com entalhamentos 
Assentos e costas estofadas
83x184x56 cm

A D.José (1750-1777) settee
Carved walnut 
Upholstered seats and backs

€1.000 - 1.500
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331
Par de cadeiras D. José
Em nogueira entalhada, pintada e dourada 
Assentos estofados a veludo

A pair of D.José (1750-1777) chairs
Carved, painted and gilt walnut 
Velvet upholstered seats

€650 - 850

332
Cómoda D. Maria
Em pau-cetim com embutidos em espinheiro e pau-santo 
Dois gavetões e duas gavetas e ferragens em metal amarelo 
Tampo em pedra mármore
89x120x59 cm

A D.Maria (1777-1816) satinwood commode
Satinwood with thornbush and boxwood inlaid decoration 
Two long and two short drawers, brass mounts 
Marble top

€3.000 - 4.000
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333
Cadeira D. João V / D. José
Em pau-santo 
Espaldar alto com tabela cheia e recortada, cachaço 
ricamente entalhado e decorado com elementos 
vegetalistas e tríplice pluma 
e saial ornado com feixe de plumas ao centro 
Joelhos curvos decorados com elementos vegetalistas, 
terminando em pés de bolacha com sapata 
Portugal, séc. XVIII

Proveniência: Ex-colecção Comandante Ernesto Vilhena.

Bibliografia: Augusto Cardoso Pinto, “Cadeiras Portuguesas”, 
estampa XLVIII.

A D. João V (1707-1750) / D.José (1750-1777) rosewood chair
Carved rosewood 
Tall back with scalloped splat, profuse carved decoration to 
the front seat rail representing floral  motifs, feathers. 
On cabriole legs carved with floral motifs 
Portugal, mid-18th century

Provenance: Former Comandante Ernesto Vilhena Collection.

Bibliography: Augusto Cardoso Pinto, “Cadeiras Portuguesas”, 
print XLVIII.

€2.000 - 3.000

334
Mesa de encostar D. José
Em pau-santo com frontal e saial recortados 
Uma gaveta e ferragens em metal amarelo
82x114x55 cm

A D.José (1750-1777) rosewood side table
Carved rosewood 
Scalloped front and side aprons 
One drawer, brass mounts 

€4.000 - 6.000
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335
Papeleira D. Maria
Em pau-santo com embutidos em pau-cetim e espinheiro representando flores 
Com quatro gavetões e ferragens em bronze
105x99x52 cm

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

€4.000 - 5.000

336
Lustre com oito lumes
Pingentes e pedras em vidro e cristal lapidado

An eight-light cut glass chandelier 

€400 - 600
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337
Importante Par de Espelhos Venezianos
Com molduras entalhadas e vazadas 
decoradas a ouro fino com volutas, 
enrolamentos e motivos vegetalistas rocaille 
Espelhos gravados com motivos florais 
Itália, séc. XVIII
160x100 cm

Proveniência: Colecção Dr. Ricardo do 
Espírito Santo Silva.

LOTE DA CAPA

An inportant pair of 18th century Venetian mirrors
Carved and gilt wood frames decorated with 
strapwork, scrolls and floral rocaille motifs. 
Mirrors with floral engraved decoration 
Italy, 18th century

Provenance: Dr. Ricardo do Espírito
Santo Silva Collection

COVER LOT

€30.000 - 40.000
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338
Tapete Oriental
Em lã e algodão de desenho floral em tons 
de bordeaux, bege e verde
437x298 cm

A Beiriz wool carpet
Red, beige and green floral decoration

€800 - 1.200

339
Tapete Persa Mir Quashqai Sara 
Em lã e algodão de desenho geométrico 
em tons de bordeaux, azul e bege
284x288 cm

A Persian Mir Quashqai Sara carpet
Cotton and wool, geometric decoration in 
red, blue and beige.

€2.500 - 3.000

340
Tapete Persa Sarooq
Em lã e algodão de desenho floral e 
medalhão ao centro, em tons de bordeaux, 
azul e bege
362x265 cm

A Persian Sarooq carpet
Cotton and wool, floral decoration with 
central cartouche, in red, blue and beige.

€3.000 - 3.800

341
Tapete Persa de oração Kerman 
Antigo 
Em lã e seda em tons de azuis e bege
136x213 cm

A Persian Kerman carpet
Antique. Wool and silk, decoration in blue 
and beige.

€500 - 700

342
Tapete tabriz
Em lã e algodão de desenho 
floral em tons de azul, salmão 
e bege
440x350 cm

A Tabriz carpet
Cotton and wool, floral design 
in blue, pink and beige

€1.800 - 2.200
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343
Estudo arquitectónico para 
obelisco comemorativo
Decoração de inspiração 
neoclássica com possível 
representação de D. Miguel I e 
outros elementos da sua corte 
trajados à romana, trofeus de 
guerra e dois grifos - símbolos 
da casa real de Bragança - 
segurando escudos com as 
armas de Portugal  
Caneta e aguada sobre papel 
Assinado António Pinto Vieira 
copiou em 20 do 2 de 1828
211x85 cm

Arquitectonic project for a 
monument, 1828
Ink and watercolour on paper 
Project of neoclassic inpiration 
possibly depicting portrait of 
D.Miguel King of Portugal (1828-
1834) and other court figures, 
military throphies and griffins 
(symbol of the Braganzas) holding 
Portuguese Royal Arms. 
Signed António Pinto Vieira copiou 
em 20 do 2 de 1828

€1.500 - 2.500

344
Estudo arquitectónico para torre de relógio 

Decoração de inspiração neoclássica, com 
representação das armas reais portuguesas e 

cartela com personagem mitológica rodeada pelos 
símbolos do zodíaco 

Caneta e aguada sobre papel 
Assinado António Maria D’’Assumção copiou em 30 

do 4 de 1828 
(pequenos defeitos)

313x71,5 cm

Arquitectonic project for a tower with clock, 1828
Ink and watercolour on paper 

Project of neoclassic inpiration depicting Royal 
coat-of-arms and cartouche with mythological figure 

surrounded by zodiacal symbols 
Signed António Maria D’’Assumção copiou em 30 do 

4 de 1828 
(Minor defects)

€1.500 - 2.500
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346
Sousa Lopes (1879-1944)
“Vindima” 
Carvão sobre papel
160x145 cm
Charcoal on paper

€5.000 - 6.000

345  
Alexandre Jean Noël (1752-1834)
A S. W. View of the GRAND AQUEDUCT over the Valley of Alcantara near 
Lisbon / the original Drawing by Noel, in the possession of Gerard de 
Visme Esqr, / Drawn by Noel / Engraved by Wells. / London, Publish'd 
Decr, 1st. 1792, as the Act directs.
Londres : [s.n.], 1792.
Folio 47x67

Nota: Vista do Aqueduto de Lisboa, sobre o vale de Alcântara, com 
casario e figuras humanas. As gravura desta série são por si invulgares e 
mais ainda quando, como esta, no seu estado original (a preto-e-branco).

A S. W. View of the GRAND AQUEDUCT over the Valley of Alcantara near 
Lisbon / the original Drawing by Noel, in the possession of Gerard de 
Visme Esqr, / Drawn by Noel / Engraved by Wells. / London, Publish’d 
Decr, 1st. 1792, as the Act directs.
London : [s.n.], 1792.

Note: Lisbon Aqueduct view, depicting the Alcântara valley with houses 
and figures. Etchings of this edition are rare and even more when, as 
this one, keep the original black-an-white chromaticism.

€500 - 600
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347
Enrique Casanova (1850-1913) 
Nú feminino
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1911
88x16,5 cm

Feminin nude
Watercolour on paper 
Signed and dated of 1911

€850 - 1.200

348
Roque Gameiro (1864-1935)
“Estudo” - Rainha D. Amélia (?) 

Aguarela sobre papel 
Assinada
34x24 cm

Watercolour on paper 
Signed

€1.500 - 1.800

349
José Júlio de Souza Pinto (1856-1939)
Retrato da Raínha D. Amélia? 
Pastel sobre papel 
Assinado e datado 1895
41x33 cm
Pastel on paper 
Signed and dated of 1895

€2.000 - 3.000
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350
Eduardo Malta (1900 - 1967)
Retrato da Baronesa Hildegard von Breisky 
Óleo sobre tela 
Assinado
100x81 cm

Portrait of Baroness Hildegard von Breisky
Oil on canvas 
Signed

€2.500 - 3.500

351
Francisco José de Resende (1825-1893)
Figuras femininas 
Óleo sobre folha de metal 
Assinado e datado Junho 1889, Porto
24x35 cm

Feminine figures
Oil on metal 
Signed and dated of June 1889, Porto.

€4.000 - 6.000

352
Alípio Brandão (1918-1965)

Paisagem com casario e figura 
Óleo sobre tela 

Assinado
52x70 cm

Landscape with houses and figure
Oil on canvas 

Signed

€600 - 900
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353
Augusto Ribeiro (séc. XX)
“O cume do monte”, 1959 
Óleo sobre platex 
Assinado
34x42 cm
Oil on hardboard 
Signed

€2.000 - 4.000

354
Alfredo Keil (1851-1907)

Óleo sobre madeira 
Assinado

12x8,5 cm
Oil on panel 

Signed

€4.500 - 6.000

355
Artur Loureiro (1853-1932)
Paisagem com praia, figura e igreja 
Óleo sobre madeira 
Assinado
(falhas e defeitos)
37,5x46,5 cm

Landscape with beach, figure ang church
Oil on panel
(losses and flaws) 
Signed

€2.500 - 4.000
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357
António Carneiro (1872-1930)
Vista de rio com casario 
Óleo sobre tela  
Assinado
33x40 cm

Street view with houses
Oil on canvas 
Signed

€3.000 - 3.500

356
Frederico Ayres (1887-1963)
Vista de rio com casario 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1926
31,5 x 54 cm

Rivescape
Oil on canvas 
Signed and dated of 1926

€2.500 - 3.000
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358
Carlos Reis (1864-1940)
Paisagem com casario e arvoredo 
Óleo sobre madeira 
Assinado
25x35,5 cm

Landscape with houses and trees
Oil on panel 
Signed

€5.000 - 7.000

359
Henrique Pousão (1859-1884)
Campesina 
Óleo sobre madeira 
Assinado
18x11,7 cm
Proveniência: Ex-colecção Jorge de Brito

Bibliografia: José Teixeira (Dir.), “Henrique Pousão no Primeiro 
Centenário da sua Morte 1884-1984”, p. 144, il. 262.

Peasant
Oil on canvas 
Signed

Provenence: Former Jorge de Brito collection

Bibliography: José Teixeira (Dir.), “Henrique Pousão no 
Primeiro Centenário da sua Morte 1884-1984”, pp.144, il.262.

€40.000 - 60.000
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366
Jarra de grandes dimensões 
Em porcelana da China 
Decoração policromada com 
figuras orientais
Alt.: 46 cm

A large Chinese porcelain 
baluster vase
Polychrome decoration with 
oriental figures

€300 - 400

360
Jarra  solitário 
Em porcelana da China 
Decoração monocromática com vidrado 
sangue de boi
Alt.: 13 cm

A Chinese porcelain solitaire vase
Monochrome decoration in red.

€50 - 80

361
Jarra meiping
Em porcelana da China 
Decoração monocromática com vidrado 
amarelo 
(craquelé)
Alt.: 12,5 cm

A Meiping vase
Chinese porcelain 
Monochrome decoration in yellow 
(craquelé)

€50 - 80

362
Buda
Em porcelana da China 
Decoração policromada 
Séc. XIX
Alt.: 11,5 cm

A 19th century Chinese 
porcelain sculpture of Buddah
Polychrome decoration

€100 - 150

363
Jarra 
Em porcelana da China  
Decoração policromada com 
cenas do quotidiano chinês 
Séc. XX
Alt.: 34 cm

A Chinese porcelain vase
Chinese porcelain 
Polychrome decoration 
depicting quotidian scenes 
20th century

€100 - 150

365
Banco de jardim
Em porcelana da China 
Decoração Mandarim 
(partido e colado)
49x27 cm

A Mandarin garden stool
Chinese porcelain 
Mandarin decoration 
(broken)

€200 - 300

364
Jarra de grandes 
dimensões
Em porcelana da China 
Decoração policromada 
com codornizes, 
pássaros e flores
Alt.: 39 cm

A large Chinese 
porcelain baluster vase
Chinese porcelain 
Polychrome decoration 
depicting quail, birds and 
flowers

€400 - 600

367
Escudela com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração policromada e dourada com flores  
Periodo Qianlong (1736-1795)
Alt.: 12 cm

A Qianlong écuelle 
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€150 - 200
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368
Tacinha
Em jade  
Decoração relevada com pegas em forma 
de macaco e base em madeira esculpida 
China, séc. XIX

A 19th century jade small bowl
Relief decorated with dragon handles and 
carved wood base 
China, 19th century

€200 - 300

369
Tacinha
Em jade 
Decoração relevada com pegas em forma 
de dragão e base em madeira esculpida 
China, séc. XIX

A 19th century jade small bowl
Relief decorated with dragon handles and 
carved wood base 
China, 19th century

€200 - 300

370
Conjunto de três snuff bottles
Duas em vidro moldado com paisagens fluviais e floresta
com animais pintadas no interior 
A ultima, em pedra, com decoração incisa destacada a negro 
representando figura e paisagem fluvial 
China, séc. XIX
Alt.: 8,5 cm

A set of three 19th century snuff bottles
Two in glass with rivescapes and forest views, the other carved in stone 
with engraved decoration accented in black depicting figure and 
riverscape. 
China, 19th century

€150 - 250

371
Pendente em jade
 Com representação de quatro símbolos Taoistas 
de sorte, felicidade e prosperidade: o morcego, o 
ceptro ruyi, o leque e quatro moedas 
China, séc. XIX

A 19th century jade pendant
Representing four Toists symbols of luck, 
happiness and prosperity: the bat, the ruyi, the 
fan and four coins 
China, 19th century

€200 - 300

372
Conjunto de duas pedras esculpidas
Em jade  
Representando figura deitada e insecto 
sobre folha 
China, séc. XIX

A set of two 19th century Chinese jade 
carvings
Representing figure lying and insect on leaf 
China, 19th century

€200 - 300

373
Caixa 
Em madeira lacada 
Decorada a ouro com figuras orientais 
Japão, séc. XIX 
(faltas e defeitos)

A 19th century Japanese lacquered box
Lacquered wood 
Gold decorated with oriental figures 
Japan, 19th century 
(losses and defects)

€50 - 80

374
Caixa para chá
Em madeira pintada e revestida a laca negra 
Com incrustações em madrepérola representando 
paisagem e flores 
Interior com duas caixas em estanho 
(falta tampa) 
China, séc. XIX/XX
27,5x36,5x26 cm

A Chinese late 19th, early 20th century tea caddy.
Painted and black lacquered wood. 
Mother-of-pearl inlaid decoration representing 
landscape and flowers 
Interior with two tin boxes. 
(Cover missing) 
China, late 19th, early 20th century

€200 - 300



202 203

375
Jarra com tampa 
Em metal cloisonné 
Decoração policromada e dourada 
representando flores e borboletas 
Japão, periodo Meiji (1868-1912)
Alt.: 29 cm

A Meiji cloisonné vase with cover
Polychrome and gilt decoration depicting 
flowers and butterflies 
Japan, Meiji Period (1868-1912)

€300 - 400

376
Buda
Escultura em madeira lacada 
a vermelho e dourado 
Representando buda de pé 
sobre base em forma de lótus, 
segurando com uma mão 
um fruto e com a outra o seu 
manto 
Vestes e cabelo decorados 
com friso de vidros coloridos 
Birmânia, séc. XIX
Alt.: 154 cm

A 19th century Burmese 
lacquered sculpture of Buddha
Red and gold lacquered wood 
Representing standing Buddha 
above a lotus flower, holding 
a fruit in one hand and the 
mantle on the other 
Decorated with coloured 
pastes 
Burmese, 19th century

€3.500 - 4.000
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384
Seis chávenas e seis pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e ouro 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 5 cm (chávena)

A Qianlong set of six cups and saucers
Chinese export porcelain 
Blue and gold decorated 
Qianlong Period (1736-1795)

€300 - 400

377
Conjunto de dois netsukes “meninos”
Em marfim esculpido 
Japão, séc. XIX 
Assinadas
Alt.: 5,5 cm

Two Japanese carved ivory netsukes
Japan, 19th century 
Signed

€100 - 150

378
Conjunto de dois netsukes “anciões com meninos”
Em marfim esculpido 
Japão séc. XIX 
Assinados
Alt.: 5 cm

Two Japanese carved ivory netsukes
Japan, 19th century 
Signed

€100 - 150

379
Conjunto de dois netsukes “figuras com meninos”
Em marfim esculpido 
Japão, séc. XIX 
Assinados
Alt.: 4,5 cm

Two Japanese carved ivory netsukes
Japan, 19th century 
Signed

€80 - 120

380
Conjunto de quatro netsukes
Em marfim esculpido 
Japão, séc. XIX 
Assinados
Alt.: 5 e 4,5 cm

Four Japanese carved ivory netsukes
Japan, 19th century 
Signed

€250 - 350

381
Biombo de seis folhas
Em papel dourado e pintado 
representando num dos lados 
uma paisagem fluvial com 
patos e pássaro 
Estrutura em madeira 
(defeitos)
172x62 cm (cada folha)

A six-panel folding screen
Gilt and polychrome paper 
One side depicting riverscape 
with ducks and bird 
Wood structure 
(Defects)

€300 - 400

382
Placa

Em porcelana da China  
Representando figuras femininas num 

jardim 
Com moldura em madeira escurecida e 

recortada 
China, séc. XIX/XX

74x22 cm

A late 19th, early 20th century Chinese 
porcelain plaque

Decoration depicting feminine figures at 
the garden 

Ebonized wood frame 
China, late 19th, early 20th century

€400 - 600

383
Seis chávenas e seis pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e ouro 
Período Qianlong (1736-1795) 
(um pires com cabelo)
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 5 cm (chávena)

A Qianlong set of six cups and saucers
Chinese export porcelain 
Blue and gold decorated 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairline to one saucer)

€300 - 400



206 207

385
Grande Prato 
Em porcelana da China 
Decoração com esmaltes da família rosa sobre fundo verde 
Séc. XIX
Diam.: 34 cm

A large dish
Chinese porcelain 
Famille rose decoration on green ground 
19th century

€140 - 180

386
Grande prato
Em porcelana da China 
Decoração com esmaltes de tons amarelo, rosa e verde 
representando um dragão e flores 
Séc. XX 
(cabelo)
Diam.: 35,5 cm

A large chinese porcelain dish
Decorated with yellow, pink and green enamels depicting 
dragon and flowers. 
20th century. 
(hairline)

€150 - 200

387
Barril com tampa
Em porcelana da China 
Decoração policromada com dragões 
Séc. XX
Alt.: 15,5 cm

A Chinese porcelain box with cover
Chinese porcelain 
Polychrome decoration depicting dragons 
20th century

€200 - 250

388
Barril com tampa
Em porcelana da China 
Decoração policromada com paisagens 
orientais sobre fundo rosa 
Periodo Guangxu (1875-1908) 
Marcado na base
Alt.: 15 cm

A Guangxu cask with cover
Chinese porcelain 
Polychrome decoration with oriental 
landscapes on pink ground 
Guangxu Period (1875-1908) 
Marked at the base

€150 - 200

389
Três pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decorado a azul com figuras orientais, flores e paisagem fluvial 
Periodo Kangxi (1662-1722) e Qianlong (1726-1795)
Diam.: 12 cm a 13,5 cm

A Kangxi set of three saucers
Chinese export porcelain 
Blue decoration with oriental figures and riverscape 
Kangxi and Qianlong Periods (1662-1722) (1726-1765)

€50 - 80

390
Prato recortado
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias 
Decoração azul e branca com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm

A Qianlong scalloped plate
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration 
depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)

€50 - 80

391
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 22 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration 
depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)

€50 - 70

392
Prato 
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração a azul e branco 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelo)
Diam.: 22,5 cm

A Qianlong plate
A Chinese export porcelain dish. 
Blue and white decoration 
depicting flowers 
Qianlong period (1736-1795) 
(hairline)

€50 - 70

393
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 22 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration 
depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)

€50 - 70
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394
Travessa funda oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando flores, borboletas, 
árvore e objectos semi-preciosos 
Período Qianlong (1736-1795)
28x38 cm

A Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain 
Blue decoration depicting flowers, butterflies, trees and 
precious objects. 
Qianlong Period (1736-1795)

€400 - 600

395
Travessa funda oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando flores, borboletas, árvore e 
objectos semi-preciosos 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
29,5x37 cm

A Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain 
Blue decoration depicting flowers, butterflies, trees and precious 
objects. 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)

€400 - 600

396
Travessa funda oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando pagodes e paisagem 
fluvial 
Período Qianlong (1736-1795)
29x37 cm

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

€400 - 600

397
Bule
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul com pagode e paisagem fluvial 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restaurado)
Alt.: 12 cm

A Qianlong tea pot
Chinese export porcelain 
Blue decoration depicting pagoda and riverscape 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restoration)

€300 - 500

398
Travessa funda oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando pagodes e paisagens 
fluviais 
Período Qianlong (1736-1795)
29x38 cm

A Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting pagoda riverscape 
Qianlong Period (1736-1795)

€400 - 600

399
Travessa funda oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando pagodes e 
paisagem fluvial 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
28,5x38 cm

A Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain 
Blue decoration depicting pagoda and rivescape 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)

€400 - 600

400
Grelha
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com paisagem 
fluvial 
Período Qianlong (1736-1795)
27x34 cm

A Qianlong strainer
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting 
riverscape 
Qianlong Period (1736-1795)

€60 - 120

401
Travessa oitavada
Em porcelana da China, Companhia das 
Índias 
Decoração azul e branco, representando 
cena de jardim 
Período Qianlong (1736-1795)
17x25 cm

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

€200 - 300
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402
Travessa funda oitavada
Em porcelana da China 
Decoração a azul e branco Cantão com paisagem fluvial e pagodes 
Período Daoguang (1821-1850) 
(pequenas esbeiçadelas)
Comp.: 34 cm

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

€200 - 300

403
Terrina com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco Cantão representando 
pagodes e paisagem fluvial 
Período Qianlong (1736-1795)
Comp.: 33 cm

A Qianlong tureen with cover
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting riverscape and 
pagoda. 
Qianlong Period (1736-1795)

€400 - 500

404
Travessa oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul com flores e objectos preciosos 
Período Qianlong (1736-1795) 
(partida e colada, gatos)
24,5 x 34 cm

A Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain 
Blue decoration depicting flowers and precious objects 
Qianlong Period (1736-1795) 
(broken)

€80 - 120

405
Prato rechaud oitavado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul com paisagem fluvial 
(pega partida e colada)
22x25 cm

A Chinese export porcelain plate warmer
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting rivescape 
(broken handle)

€100 - 150

406
Par de potes
Sem tampas 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorados com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(um cabelo no bocal)
Alt.: 19 cm

A pair of Qianlong baluster vases
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(one hairline to the rim)

€200 - 300

407
Caneca
Em porcelana da China 
Companhia das índias 
Decoração com esmaltes da família rosa e ouro 
representando flores e pássaros 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 14,5 cm

A Qianlong mug
Chinese export porcelain 
Polychrome famille rose and gilt decoration depicting 
flowers and birds. 
Qianlong Period (1736-1795)

€150 - 250

408
Par de canudos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada imari 
Periodo Kangxi (1662-1722) 
(defeitos, um bocal partido e colado)
Alt.: 13 cm

A pair of Kangxi beaker vases
Chinese export porcelain 
Imari decoration 
Kangxi Period (1662-1722) 
(defects, one broken rim)

€150 - 200

409
Canudo
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com figuras orientais 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 18 cm

A Qianlong beaker vase
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting oriental figures 
Qianlong Period (1736-1795)

€200 - 300
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410
Taça 
Em porcelana da China  
Decoração a azul representando 
motivos vegetalistas e veado 
Dinastia Ming, séc. XVII
Diam.: 15 cm

Proveniência: Vung Tao Cargo

A Ming bowl
Chinese porcelain 
Blue decoration depciting floral 
motifs and deer 
Ming dynasty, 17th century

Provenance: Vung Tao Cargo.

€100 - 150

411
Cabaça e três jarras miniatura
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com flores 
Período Kangxi (1662-1772)
Alt.: 7, 6 e 4 cm

Gourd vase and three miniature vases, 
Kangxi
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1772) 
(minor defects)

€50 - 70

415
Prato recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração a azul “flores” 
Periodo Kangxi (1662-1722) 
(esbeiçadelas e cabelos)
Diam.: 28,5 cm

A Kangxi scalloped plate
Chinese export porcelain 
Blue decoration depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(Chips and hairlines)

€350 - 450

416
Prato recortado 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul “flores” 
Periodo Kangxi (1662-1722) 
(esbeiçadelas e cabelos)
Diam.: 25,5 cm

A Kangxi scalloped plate
Chinese export porcelain 
Blue decoration depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(Chips and hairlines)

€300 - 400

412
Pratinho 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorado a azul com 
paisagem fluvial e pagodes 
Periodo Qianlong (1736-1795)
Diam.: 15,5 cm

A Qianlong small plate
Chinese export porcelain 
Blue decoration depicting 
riverscape and pagoda 
Qianlong Period (1736-1795)

€50 - 80

413
Seis pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorados a azul com flores 
Periodo Kangxi (1662-1722) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 12 cm

A Kangxi set of six saucers
Chinese export porcelain 
Blue decoration depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(Chips)

€200 - 300

414
Dois potes miniatura
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com flores 
Período Kangxi (1662-1772) 
(pequenos defeitos)
Alt.: 9,5 e 7,5 cm

Two miniature Kangxi vases
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1772) 
(minor defects)

€40 - 60
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417
Par de travessas fundas octogonais
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada representando grinaldas e monograma ao centro 
Período Qianlong (1736-1795)
25x33,5 cm

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

€500 - 800

418
Taça de aba recortada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da família rosa 
representando flores e veado 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 26 cm

A Qianlong scalloped bowl
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration with flowers and deer. 
Qianlong Period (1736-1795)

€500 - 800

419
Grande prato oitavado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da família rosa, veados e flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 34 cm

A large Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration with deer and flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)

€600 - 900

420
Par de pratos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando duas senhoras e rapaz apanhando cerejas 
Segundo Antoine Baudoin e gravura de Nicolas Ponce 
Período Qianlong (c. 1775)
Diam.: 24 cm

A pair of Qianlong plates
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting two ladies and boy picking cherries 
After Antoine Baudoin and Nicolas Ponce etching 
Qianlong Period, c. 1775 

€1.000 - 1.500

421
Travessa de bordo recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com medalhão 
ao centro representando cena galante 
com caçador e senhora segurando um 
pássaro com gaiola ao colo 
Aba decorada com friso de grinaldas 
Período Qianlong (c. 1780)
20x26 cm

A Qianlong scalloped dish
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with central 
medallion depicting galant scene between 
hunter and a lady with birdcage and a bird 
Rim decorated with garlands 
Qianlong, c. 1780

€800 - 1.200
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422
Prato oitavado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração família rosa representando pavões, rochedo e flores 
Decoração atribuída ao Serviço de D. João VI 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 27 cm

A Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration with peacocks, rocks and flowers 
D.João VI service 
Qianlong Period (1736-1795)

€400 - 600

423
Prato grande
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada família rosa representando pavões 
Serviço atribuído a D. João VI 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 28 cm

A Qianlong charger
Chinese export porcelain 
Polychrome famille rose decoration depicting peacocks 
Know as the “D. João VI Service” 
Qianlong Period (1736-1795)

€600 - 900

424
Par de pratos oitavados
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada família rosa representando pavões 
Serviço atribuído a D. João VI 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm

A pair of Qianlong octogonal plates, D.João VI service
Chinese export porcelain 
Polychrome famille rose decoration depicting peacocks 
Know as the “D. João VI Service” 
Qianlong Period (1736-1795)

€600 - 900

425
Travessa recortada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com 
figuras orientais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(desgastes nos esmaltes)
31x41,5 cm

A Qianlong scalloped dish
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting 
oriental figures 
Qianlong Period (1736-1795) 
(wear to the polychromy)

€1.500 - 1.800

426
Pote com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Família rosa com rica decoração relevada 
à maneira de Meissen representando 
motivos florais, ratos e borboletas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(tampa e bocal restaurado, corpo com 
cabelos)
Alt.: 31 cm

A Qianlong baluster vase with cover
Chinese export porcelain 
Relief and polychrome famille rose 
decoration in the Meissen manner 
depicting floral motifs, mouses and 
butterflies 
Qianlong Period (1736-1795) 
(cover and rim restored, body with hairlines)

€400 - 600
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428
Prato recortado
Em porcelana da China  
Decorado a rouge de fer e dourado 
Representando ao centro vista de jardim com figuras 
orientais 
Periodo Kangxi (1662-1722)

Bibliografia: Daniel Nadler, “Porcelaines Chinoises 
Polychromes”, p.36.

A Kangxi scalloped plate
Chinese export porcelain 
Rouge-de-fer and gilt decoration depicting garden view 
with oriental figures 
Kangxi Period (1662-1722)

Bibliography: Daniel Nadler, “Porcelaines Chinoises 
Polychromes”, p.36

€1.250 - 1.500

427
Prato recortado
Em porcelana da China  
Decorado a rouge de fer e dourado 
Representando ao centro vista de jardim 
com figuras orientais 
Periodo Kangxi (1662-1722)

Bibliografia: Daniel Nadler, “Porcelaines 
Chinoises Polychromes”, p.36.

A Kangxi scalloped plate
Chinese export porcelain 
Rouge-de-fer and gilt decoration depicting 
garden view with oriental figures 
Kangxi Period (1662-1722)

Bibliography: Daniel Nadler, “Porcelaines 
Chinoises Polychromes”, p.36

€1.250 - 1.500
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429
Par de travessas oitavadas
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada família rosa representando 
paisagem com pastor e animais e bordo recortado 
decorado com friso de folhas e flores 
Conhecido por “serviço do pastor” 
Período Qianlong (1736-1795)
24,5x43,5 cm

Bibliografia: Jorge Getúlio Veiga, “Chinese Export 
Porcelain in Private Brazilian Collections”, p. 200.

A pair of Qianlong scalloped dishes
Chinese export porcelain 
Polychrome famille rose decoration depicting 
landscape with goatherd and animals, rim decorated 
with floral frieze 
Known as the “Goatherd Service” 
Qianlong Period (1736-1795)

Bibliography: Jorge Getúlio Veiga, “Chinese Export 
Porcelain in Private Brazilian Collections”, p. 200.

€4.000 - 5.000
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430
Travessa rara
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada família rosa 
representando ao centro D. Quixote, Sancho 
Pança e duas raparigas escondidas atrás de 
uma árvore 
Aba com três cartelas alternando paisagens 
orientais e pássaros “grisaille” 
Segundo pintura de C. Coypel 
Período Qianlong (c. 1750)
(três pequenos defeitos na borda)
38,5x47 cm

Bibliografia: David Howard e John Ayers, 
“Chine for the West”, Vol. I, pp. 345 e 346; 
François e Nicole Hervouët, “La Porcelaine de 
Compagnie des Indes a Décor Occidental”, 
p.195; David S. Howard, “The Choice of the 
Private Trader: The Private Market in Chinese 
Export Porcelain Illustrated from the Hodroff 
Collection”, pp. 94 e 95.

A rare Qianlong dish
Chinese export porcelain 
Polychrome famille rose decoration depicting 
Don Quixote de la Mancha, Sancho Panza 
and two girls hiding behind a tree. 
Rim decorated with three cartouches 
depicting birds in “grisaille” and oriental views. 
After C. Coypel 
Qianlong period, c. 1750
(three small flaws on the rim)

Bibliography: David Howard e John Ayers, 
“Chine for the West”, Vol. I, pp. 345 and 
346; François and Nicole Hervouët, “La 
Porcelaine de Compagnie des Indes a Décor 
Occidental”, p.195; David S. Howard, “The 
Choice of the Private Trader: The Private Market 
in Chinese Export Porcelain Illustrated from the 
Hodroff Collection”, pp. 94 and 95.

€5.000 - 6.000
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431
Travessa oval recortada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada em tons de azul, 
preto e rouge de fer com coroa real e 
monograma P.F.V. ou J.F.V. conhecida por 
“Meninos de Palhavã” 
Serviço atribuído ao Colégio Real dos 
Nobres de Lisboa 
Dinastia Qing, reinado Qianlong (c.1776)
38x31,5 cm

Bibliografia: Nuno de Castro, “A Porcelana 
Chinesa ao Tempo do Império”, p. 175; 
Jorge Getúlio Veiga “Chinese Export 
Porcelain in Private Brazilian Collection”, 
p. 187; Michel Beurdeley “Porcelaine de la 
Compagnie des Indes”, p. 81.

A Qianlong scalloped dish
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration in blue, black and 
rouge-de-fer depicting royal crown and P.F.V. 
or J.F.V.monogram 
Known as the “Meninos da Palhavã Service” 
Believed to be the Real Colégio dos Nobres 
de Lisboa’’s service. 
Qianlong Period, c. 1776

Bibliography: Nuno de Castro, “A Porcelana 
Chinesa ao Tempo do Império”, p. 175; 
Jorge Getúlio Veiga “Chinese Export 
Porcelain in Private Brazilian Collection”, 
p. 187; Michel Beurdeley “Porcelaine de la 
Compagnie des Indes”, p. 81.

€18.000 - 25.000
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432
Travessa recortada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Com decoração em tons de verde e dourado 
Ao centro, brasão de armas de João Luis de 
Melo Vila Lobos Lançós de Magalhães, quartel 
com inscrição “Ave Maria” e bordo com friso 
decorado com canas de bambu, folhas e flores 
1º Serviço 
Dinastia Qing, reinado Qianlong (c. 1765)
34,5x42 cm

Bibliografia: Nuno de Castro, “A Porcelana 
Chinesa ao Tempo do Império”, p. 153.

A Qianlong Armorial scalloped dish
Chinese export porcelain 
Green and gilt decoration depicting João 
Luis de Melo Vila Lobos Lançós de Magalhães 
coat-of-arms, inscription “Ave Maria” and rim 
decorated with bamboo, and floral motifs 
1st service 
Qianlong Period, c. 1765

Bibliography: Nuno de Castro, “A Porcelana 
Chinesa ao Tempo do Império”, p. 153.

€8.000 - 12.000
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433
Par de botões de punho
De modelo francês, OURIVESARIA DO CARMO. 
Em ouro com decoração geomtétrica vazada e cravejado com 4 safiras azuis cabochão. 
Sistema de mola. 
Marca de contraste (1938-1984) e de ourives Carvalho de Castro (1951) 
Estojo original da ORIVESARIA CARMO - PORTO.
12,2 g

A pair of gold and sapphire French-cuff cufflinks, OURIVESARIA DO CARMO
Pierced gold with geometric decoration and four sapphire cabochons. 
Assay mark (1938-1984) and Carvalho e Castro marker’’s mark (1951). 
Original fitted case by Joalharia do Carmo - Porto.
€400 - 600

434
Alfinete de peito “Águia”
Em ouro cinzelada representando águia 
poisando em galho e segurando diamante em 
talhe antigo de brilhante (c. 0,40 ct) no bico. 
Asas cravejadas com 8 diamantes talhe rosa. 
Sem marcas. 
(sinais de uso e brilhante lascado).
19,8 g

A gold and diamond “eagle” brooch
Chiselled gold representing eagle with one old 
mine cut diamond (ca. 0,40ct). Wings accented 
by eight rose cut diamonds. 
Unmarked 
(wear signs, old mine cut diamond with chip.)
€500 - 800

435
Anel ametista e diamantes
Cravejado em ouro amarelo com 
dois diamantes talhe brilhante e uma 
ametista talhe oval. 
Marcado, Portugal, séc. XX. 
3,8 g

An amethyst and diamond ring
Set in gold with brilliant cut diamonds 
and one oval cut amethyst 
Marked, Portugal, 20th century
€700 - 1.100

436
Pulseira
Com ouro 14kt. 
Cravejada com ametistas talhe oval e 
fecho “cadeado” em forma de coração. 
Inglesa, marcada, séc. XX. 
14,6g

A 14kt gold bracelet
Set with oval cut amethysts and heart 
shapped padlock. 
English, 20th century
€140 - 200

437
Pulseira 
Em ouro 14kt. 
23,4g

A 14kt gold bracelet
€200 - 400

438
Gargantilha
Em ouro (18kt) e diamantes. 
Cravejada com 63 diamantes talhe 
brilhante (c. 0,80ct) 
Marcada, Europa, séc. XX 
51,2g

A diamond and gold necklace
The polished gold necklace set with 63 
brilliant cut diamonds (0,80ct) 
Marked, Europe, 20th century
€1.200 - 1.600

439
Relógio de pulso de senhora 

Em ouro branco, marca Regines Edox.  
Movimento mecânico de corda manual. 

Marca de contraste nacional e de ourives. 
25 g

A white gold ladies wristwatch
REGINES EDOX 

Marked, Portugal
€500 - 750

440
Relógio de pulso de senhora

HERTIG, caixa e pulseira em ouro, 
marcado, Portugal.

19 g

A gold ladies wristwatch
HERTIG 

Marked, Portugal.
€400 - 600

441
Pulseira 
Em ouro (18kt) e diamantes 
Cravejada com 90 diamantes talhe 
brilhante (c. 1,15ct) 
Marcada, Europa, séc. XX
22,8g

A diamond and gold bracelet
The polished gold bracelet set with 90 
brilliant cut diamonds (1,15ct) 
Marked, Europe, 20th century
€500 - 700
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442
Pendente 
Em prata e minas-novas (cristais de rocha) 
com medalhão esmaltado ao centro. 
Sem marcas, séc. XX (início) 
(faltas e defeitos) 
15g

A crystal set medallion
Set in silver with rock crystals and 
enameled plaque at the center. 
Unmarked, early 20th century 
(losses and defects)
€80 - 120

445
Conjunto de Comendador da Ordem de Cristo 
Em ouro, esmaltes e diamantes, Portugal, anos 30/40. 
Composto por cruz de pescoço, placa de comendador e miniatura. 
Cruz de pescoço em ouro esmaltado e cravejado em prata com 
diamantes talhe rosa, com fita em seda. 
Placa de comendador em ouro cravejada em prata com diamantes 
talhe rosa e cruz esmaltada. 
Miniatura em ouro e seda. 
Cruz de pescoço com marca de ourives de Lisboa Frederico Costa Lda. 
Placa com marca de ourives do Porto Francisco de Oliveira Sampaio. 
Miniatura com botão em ouro assinada FREDERICO COSTA / 
CONDECORAÇÕES e marca do mesmo ourives. 
Estojo original em chagrin vermelho com ferros a ouro de Frederico Costa.
105,2 g

A set of Commander of the Military Order of Christ (Portugal)
Gold, enamel and diamonds. 
Portugal, 1930s/40s 
Comprising: Pendant, Commander’’s Plaque and Miniature. 
The Pendant of enameled gold and set in silver with rose cut diamonds. 
The Commander’’s Plaque in gold set in silver with rose cut diamonds 
and enameled Cross. 
Miniature in silk and gold. 
The Pendant with Frederico Costa Lda. maker’’s mark, Lisboa. 
Plaque with Francisco de Oliveira Sampaio maker’’s mark, Porto 
Miniature signed FREDERICO COSTA / CONDECORAÇÕES and maker’’s mark. 
Original engraved leather case, signed Frederico Costa.
€4.000 - 5.000

443
Medalhão 
Em prata, cravejado com strass do início 
do séc. XIX.  
Contendo miniatura sobre marfim 
representando a Paz.  
Remarcado com cabeça de velho. 
(miniatura partida) 
53,2 g

An early 19th century paste-set medallion 
with miniature on ivory
Miniture depicting “Peace” 
Remarked with Cabeça de Velho 
(broken miniature)
€250 - 350

444
Alfinete de peito de diamantes
Cravejado em ouro e prata com 95 
diamantes talhe 8/8 e antigo de brilhante 
(c.1,50ct). 
Marca de contraste do Porto (1887-1938) 
e de ourives da mesma época.
16,5 g

A diamond brooch
Set in gold and silver with 95 single cut 
diamonds (ca. 1,50ct). 
Porto assay mark (1887-1938) and 
maker’’s mark.
€380 - 500
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446
Alfinete/pendente de diamantes e esmeraldas
Montado em ouro branco e cravejado com 
diamantes talhe rosa e rosa coroada, 12 diamantes 
talhe brilhante e 8/8, um diamante talhe pêra e duas 
esmeraldas talhe rectangular. 
Portugal, séc. XX, marcado.
7,5 g

A diamond and emerald brooch/pendant
Set in white gold with rose cut diamonds, 12 single cut 
diamonds, one pear cut diamond and two square cut 
emeralds. 
Portugal, 20th century, marked
€350 - 500

447
Anel 

Esmeralda colombiana e 
diamantes. 

Cravejado em ouro com seis 
diamantes talhe brilhante 

(c.0,50ct) e uma esmeralda 
colombiana de excelente cor, 

talhe esmeralda e com c. 2,20ct. 
Marcada, assinada “amoro” 

com diamante talhe brilhante e 
numerado 9605

A colombian emerald and 
diamond ring

Set in gold with six brilliant cut 
diamonds (0,50ct) and one 
colombian emerald of fine 
colour weighing ca. 2,20ct. 

Marked, signed “amoro”, set with 
one small diamond at the back 

and numbered 9605.
€1.200 - 1.500

448
Anel
Diamantes, rubis e esmeraldas. 
Cravejado em ouro com 29 diamantes 
talhe brilhante (c. 0,30ct), 4 esmeraldas 
e 12 rubis. 
Portugal, séc. XX, marcado. 
10,7 g

A diamond, ruby and emerald ring
Set in gold with 29 brilliant cut diamonds 
(0,30ct), 4 emeralds and 12 rubies. 
Marked, Portugal, 20th century
€400 - 600

451
Pulseira de diamantes Arte Decô
JOALHARIA DO CARMO, ca. 1940. Elos de desenho 
geométrico contendo os três maiores decoração floral, 
decoração gravada no verso. 
Em ouro e prata cravejada com c. 470 diamantes talhe rosa 
e 15 diamantes talhe antigo de brilhante (1,45 ct). 
Sem marcas. 
Estojo original à medida em chagrin vermelho e ferros a ouro 
da Jolharia do Carmo.                                                           
Comp.: 18 cm
61,8 g

An Art Deco diamond bracelet, JOALHARIA DO CARMO, 1940s
Links of geometric design, the central links with floral 
decoration, engraved decoration at the back. 
Set in gold and silver with ca. 470 rose cut diamonds and 15 
old european cut diamonds (ca. 1,45ct). 
Unmarked. 
Original fitted case in velvet and engraved leather by 
Joalharia do Carmo.
€1.000 - 1.800

452
Memória de diamantes
Cravejado em ouro branco com cinco 
diamantes talhe brilhante (0,50 ct). 
Marcado, Portugal.
6 g

A diamond half eternity ring
Set in white gold with five brilliant cut 
diamonds (ca. 0,50ct). 
Marked, Portugal.
€160 - 200

449
Relógio de pulso Arte Deco
De diamantes, estrutura em 
platina cravejada com 26 
diamantes talhe antigo de 
brilhante (c. 2,20ct) e 40 
diamantes talhe 8/8 (c. 0,50ct). 
Pulseira negra, movimento 
mecânico de corda manual. 
(um eixo da pulseira partido, 
máquina a funcionar) 
16,4 g

A diamond Art Deco wristwatch
Set in platinum with 26 old 
european cut diamonds 
weighing ca. 2,20ct and 40 
single cut diamonds weighing 
ca. 0,50ct. 
Black strap. 
(one strap pivot broken, 
mechanism working)
€1.200 - 1.800

450
Alfinete de peito pedra-dura
Em forma de borboleta, cravejado em 
ouro de 14kt com placas esculpidas de 
pedra-dura verde e dois rubis sintéticos. 
Europa, marcado, séc. XX. 
6,4g

A pietra-dura brooch
Mounted as butterfly in 14kt gold and 
synthetic ruby eyes 
Marked, Europe, 20th century
€80 - 120
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457
Pulseira “cinto” 

Em ouro e diamantes. 
Desenhada como um cinto com fivela e 

franja, malha maleável e fivela cravejada 
com 8 diamantes talhe 8/8. Sistema de 

fecho com mola. 
Marcas de difícil leitura, 18kt. 

70,2 g

A gold mesh bracelt
The gold mesh bracelet designed as a 

belt with buckle and fringe. Buckle set with 
8 single cut diamonds. 

Tilting system to the clasp. 
Marked, 18kt.

€2.200 - 2.800

458
Par de brincos 
Em diamantes e pérolas. 
Cravejado em ouro com 28 diamantes 
talhe antigo de brilhante (c. 1,60ct) e 
duas pérolas de tom ligeiramente rosado 
com ca. 5,8mm. 
Sem marcas, séc. XIX/XX. 
5 g

A pair of pearl and diamond earrings
Set in gold with 28 old european cut 
diamonds (c. 1,60ct) and two slight pink 
shade pearls of c. 5,8mm 
Unmarked, late 19th, early 20th century
€2250 - 2700

459
Anel diamantes e pérola

Cravejado em ouro com 8 diamantes 
talhe antigo de brilhante (c. 1,80ct) e 

uma pérola de tom ligeiramente rosado 
com c. 6,5mm 

Sem marcas, séc. XIX/XX.
4,1 g

A pearl and diamond ring
Set in gold with 8 old european cut 

diamonds (c. 1,80ct) and one pearl of 
slight pink shade with c. 6,5mm 

Unmarked, late 19th, early 20th century
€1.800 - 2.300

453
Par de botões de punho
Em diamantes, ónix e ouro. Ouro (19kt) 
cravejado com duas placas de ónix 
e dois diamantes talhe 8/8. Marcado, 
Portugal.
6,9 g

A pair of onyx and diamond cufflinks
Set in 19kt gold with onyx plaques and 
two single cut diamonds. 
Marked, Portugal
€250 - 400

454
Anel Arte Deco de diamantes e safiras
Montado em platina cravejado com 28 diamantes talhe 
8/8 (c. 0,50ct), diamantes talhe rosa e 3 safiras azuis talhe 
esmeralda com o peso total de c. 4,00ct. 
Sem marcas, séc. XX, anos 30/40. 
Com estojo 
(sinais de uso, duas safiras lascadas) 
9,4 g

A diamond and sapphire Art Deco ring
Set in platinum with 28 single cut diamonds (ca. 0,50ct), 
rose cut diamonds and three emerald cut sapphires 
weighing ca. 4,00ct 
Unmarked, 1930s/40s 
Case 
(wear signs, two chipped sapphires)
€900 - 1.500

455
Alfinete de peito “laçada”
Ouro, diamantes e rubis sintéticos, anos 40. 
Em ouro português, cravejado em prata 
com diamantes talhe rosa e rubis sintéticos 
talhe redondo. 
Marcado.
Comp.: 6 cm
20,4 gr

A Portuguese brooch, 1940s.
Set in gold with rose cut diamonds and 
synthetic rubies. 
Marked, Portugal.
€500 - 700

456
Anel 

Em ouro português (19kt), cravejado com 7 safiras 
ovais e 4 diamantes talhe brilhante (0,04ct). 

Marca de contraste e ourives 
4,1 g

A Portuguese gold, sapphire and diamond ring
19kt gold set with seven oval sapphires and four 

brilliant cut diamonds (ca. 0,04ct) 
Marked, Portugal

€85 - 120
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460
Par de brincos 
Em filigrana de ouro português (19kt). 
Em forma de corações de Viana. 
Marcados, Portugal, séc. XX/XXI. 
5,4 g

A pair of Portuguese gold filigree 
earpendants
Portuguese gold (19kt). 
Heart-shaped 
Marked, Portugal, late 20th, 
early 21st century
€120 - 180

461
Grande colar com pendente “coração” 

Em ouro português (19kt). 
Colar em malha de ouro polido e 

pendente em forma de coração jogando 
com as texturas do ouro. 

Marcados, Portugal, séc. XX. 
80,4g

A large Portuguese gold necklace with 
pendant

Portuguese gold (19kt) 
The polished gold mesh necklace with 

heart-shaped pendant. 
Marked, Portugal, 20th century

€1.800 - 2.500

462
Pulseira 

Em filigrana de ouro 
português (19kt). 

Marcado, Portugal, 
séc. XX/XXI. 

15,4g

A Portuguese gold 
filigree bracelet

Portuguese gold (19kt) 
Marked, Portugal, late 

20th, early 21st century
€320 - 500

463
Pulseira 

Em ouro português (19kt) 
Marcada, Portugal, séc. XX. 

27,2 g

A Portuguese gold bracelet
19kt gold 

Marked, Portugal, 20th century
€800 - 1.100

464
Anel 
Em ouro português (19kt), cravejado com 
duas safiras ovais e 6 diamantes talhe 
brilhante (0,05ct) 
Marca de contraste e ourives 
3,5 g

A Portuguese gold, sapphire and diamond 
ring
19kt gold set with two oval sapphires and 
six brilliant cut diamonds (ca. 0,05ct) 
Marked, Portugal
€80 - 120

465
Colar com pendente 
Em filigrana de ouro português (19kt). 
Pendente em forma de coração de Viana. 
Marcado, Portugal, séc. XX/XXI. 
7,8 g

A Portuguese gold filigree necklace with 
pendant.
Portuguese gold (19kt). 
Heart-shaped pendat. 
Marked, Portugal, late 20th, early 21st 
century
€180 - 250

466
Colar com pendente/relicário 

Em ouro português (19kt). 
Colar em malha com decoração 

granulada e pendente em filigrana com 
tampa de abrir. 

Marcado, Portugal, séc. XX/XXI. 
71,2 g

A Portuguese gold necklace with pendant
Portuguese gold (19kt). 

The gold mesh necklace to a filigree 
pendant that opens. 

Marked, Portugal, late 20th, early 21st 
century

€1.500 - 2.000

467
Pendente crucifixo 

Em ouro e diamantes 
Cravejado com 43 diamantes talhe 

brilhante.. 
Marcado, Portugal 

9,5 g

A diamond and gold pendant
Designed as a Cross 

Set with 43 brilliant cut diamonds 
Marked, Portugal

€400 - 600
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468
Anel 
Em ouro português (19kt).  
Decoração com rosetas de filigrana e cravejado 
ao centro com calcedónia verde. 
Marca de contraste e de ourives. 
5,5 g

A Portuguese gold and chalcedony ring
19kt gold set with green chalcedony and filigree 
decoration. 
Marked, Portugal.
€120 - 200

472
Par de brincos 
De diamantes e rubis sintéticos. 
Cravejados com 28 diamantes talhe 
antigo de brilhante (c. 1,50ct) e dois rubis 
sintéticos talhe oval. 
Sem marcas, séc. XX. 
4,2 g

A pair of synthetic ruby and diamond 
earrings
Set with 28 brilliant cut diamonds (c. 
1,50ct) and two oval cut synthetic rubies. 
Unmarked, 20th century
€3.000 - 3.300

473
Pulseira rígida
De rubis, esmeraldas e diamantes. 
Em forma de serpente, corpo cravejado com rubis talhe brilhante 
e cabeça cravejada em pavé com diamantes talhe brilhante num 
total de c. 3,00ct, um diamante talhe triangular com c. 0,60ct e duas 
emeraldas nos olhos. 
Portugal, marcada, anos 60/70. 
Estojo 
(sinais de uso, mínimos defeitos e alguns rubis sintéticos) 
41,4g

Nota: Por tradição familiar esta pulseira pertenceu à Condessa de Paris 
(1911-2003) que a vendeu aos actuais proprietários.

A ruby, diamond and emerald serpent bangle, 1960s
Set in gold with round rubies, 3,00ct of brilliant cut diamonds, one 
triangular cut diamond weighing c. 0,60ct and two circular cut emeralds 
Marked, Portugal, 1960s/70s 
Case 
(wear signs, small defects and some synthetic rubies)
Note: By family tradition this bangle belonged to HRH the 
Comtesse de Paris (1911-2003) who sold it to the present owner.
€5.000 - 8.000

469
Pendente diamantes e esmeralda
Cravejado em ouro bicolor com 4 diamantes talhe 
brilhante e 2 em talhe navette (c. 0,85ct); uma 
esmeralda em talhe pêra com c. 2,00ct. 
Marcado, Portugal, séc. XX. 
3,1 g

An emerald and diamond pendant
Set in two-toned gold with four brilliant cut diamonds, 
two marquise cut diamonds (0,85ct) and one pear cut 
emerald weighing c. 2,00ct 
Marked, Portugal, 20th century
€700 - 800

470
Anel diamantes e diamante colorido
Cravejado com 10 diamantes talhe brilhante brancos e puros 
com c. 1,70ct e um diamante amarelo (fancy yellow) talhe antigo 
de brilhante (european cut) com c. 1,50ct. 
Montado em ouro 19kt. 
Marcado, Portugal, séc. XX. 
(diamante amarelo com lasca do centro da mesa à cintura) 
7,6g

A fancy coloured diamond and diamond ring
Set in 19kt gold with 10 brilliant cut diamonds of good colour and 
clarity weighing ca. 1,70ct and one fancy yellow old european cut 
diamond weighing ca. 1,50ct. 
Marked,  Portugal, 20th century 
(yellow diamond with chip from the girdle to the center of the table)
€2.000 - 2.500

471
Grande aliança de diamantes
Cravejada em ouro com 17 diamantes 
talhe brilhante com c. 4,60ct, no geral 
brancos e puros. 
Portugal, marcada, séc. XX. 
Estojo 
7,4g

A diamond eternity ring
Set in gold with 17 brilliant cut 
diamonds weighing c. 4,60ct of good 
colour and clarity. 
Marked, Portugal, 20th century 
Case
€2.000 - 2.500
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474
Grande cordão 
Em ouro 14kt com pendente 
“monograma” em ouro e diamantes 
(0,60ct).
97,8g

A large gold chain with diamond 
pendant
The 14kt gold longchain suspending 
a gold monogram pendant set with 
0,60ct of diamonds.
€1.000 - 1.500

475
Colar 

Em malha de ouro com pendente 
S.Marcos. 

Marcado, Europa, séc. XX. 
16,6g

A gold necklace with pendant
The gold mesh necklace with gold pendat 

representing Mark the Evangelist. 
Marked, Europe, 20th century

€320 - 500

476
Pulseira 

Em ouro com contas em 
turquesa e pérolas de cultura 

Portugal, marcada, séc. XX. 
16,5 g

A gold bracelet
Set with turquoise beads and 

cultured pearls 
Marked, Portugal, 20th century

€220 - 350

477
Pulseira
Em ouro com 12 pendentes em 
ouro e esmalte. 
Pulseira em ouro 18kt e pendentes 
em ouro de 19kt, 18kt e 14kt. 
29g

A gold charm bracelet
The 18kt gold bracelet with 12 
charms in 19kt, 18kt, 14kt gold and 
enamel decoration.
€580 - 700

478
Relógio de bolso de senhora
Em ouro e esmalte. 
Caixa em ouro 18kt com duas 
tampas e tampa traseira 
decorada em esmalte 
polícromo com cão. 
Em estojo. 
(não funciona, charneira da 
tampa partida)
18,2 g

A ladies gold and enamel 
pocket watch
18tkt gold, one cover with 
enameled decoration 
depicting dog. 
With case 
(mechanism not working, one 
joint broken)
€300 - 400

479
Relógio de bolso
Em metal dourado, 
marca Regines 
Movimento 
mecânico de corda 
manual 
A funcionar

A gilt metal pocket 
watch
REGINES 
Working
€120 - 150

480
Anel diamantes e esmeraldas
Cravejado em ouro e prata com diamantes 
talhe 8/8 e três esmeraldas talhe esmeralda. 
Portugal, marcado, séc. XX. 
(esmeralda central partida) 
4,8g

An emerald and diamond ring
Set in silver and gold with single cut diamonds 
and three emerald cut emeralds. 
Marked, Portugal, 20th century 
(central emerald chipped)
€80 - 120

481
Anel solitário diamante
Cravejado em ouro com um diamante 
talhe antigo de brilhante (old mine) com 
c. 1,70ct, com ligeira tonalidade (I~J) e 
mínimas inclusões (VS). 
Sem marcas 
4,6 g

A diamond single stone ring
Set in gold with one old mine cut diamond 
weighing c. 1,70ct (I~J colour, VS clarity) 
Unmarked
€1100 - 1.500

482
Anel de diamantes
Anos 60. Ouro (19kt) cravejado com diamantes talhe 
rosa, 12 diamantes talhe 8/8 (0,25ct) e um diamante 
talhe brilhante com cerca de 0,60ct (G~H) (VS). 
Marcado, Portugal. 
(faltam 2 diamantes talhe rosa).
8,2 g

A diamond cocktail ring, 1960s
Set in 19kt gold with rose cut diamonds, 12 single 
cut diamonds (ca.0,25ct) and one round brilliant 
diamond weighing ca. 0,60ct (G~H colour, VS clarity). 
Marked, Portugal. 
(two rose cut diamonds missing)
€550 - 800

483
Pulseira 

Diamantes, esmeralda e pérola, anos 60. Ouro com centro 
cravejado com diamantes talhe rosa, uma pérola barroca e uma 

esmaralda talhe cabochão. Sem marcas. 
(sinais de uso, falta um diamante e data no verso do fecho). 

50 g

A gold, diamond, emerald and pearl bracelet, 1960s.
Gold mesh with central clasp set with rose cut diamonds, one 

barroque pearl and one cabochon emerald. 
Unmarked 

(wear signs, one diamond missing and date engraved at the 
back of the clasp)

€1.100 - 1.800

484
Anel diamantes e esmeralda
Cravejado em ouro com diamantes talhe 8/8 e esmeralda 
talhe esmeralda. 
Portugal, marcado, séc. XX. 
3,9g

As emerald and diamond ring
Set in gold with  single cut diamonds and emerald cut 
emerald. 
Marked, Portugal, 20th century
€350 - 500
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485
Par de brincos safiras e diamantes
Em ouro branco cravejado com 18 diamantes talhe 
brilhante (c. 2,00ct) e duas safiras azuis em talhe oval 
com c. 2,50ct. 
Sem marcas, séc. XX 
7,5 g

A sapphire and diamond earrings
Set in white gold with 18 brilliant cut diamonds (c. 
2,00ct) and two oval cut sapphires (c. 2,50ct) 
Unmarked, 20th century
€2.250 - 2.500

486
Anel diamantes
Cravejado com 3 diamantes (c. 0,70ct). 
Sem marcas, séc.XX. 
4,2 g

A diamond ring
Set with three diamonds (c. 0,70ct) 
Unmarked, 20th century
€1.350 - 1.700

487
Anel diamantes
Cravejado com 4 diamantes talhe 8/8 e dois diamantes 
talhe brilhante com c. 0,55ct. 
Sem marcas, séc. XX.
4,5 g

A diamond ring
Set with four single cut diamonds and two brilliant cut 
diamonds weighing c. 0,55ct 
Unmarked, 20th century
€900 - 1.100

488
Par de brincos
De diamantes e safiras, séc. XIX. 
Cravejados em ouro com 42 diamantes talhe antigo de brilhante 
(old mine) e duas safiras azuis de cor saturada em talhe antigo 
(old mine) com c. 16,50ct. 
Sem marcas, trabalho europeu, c. 1870/80. 
Com estojo em veludo azul do séc. XIX. 
(estojo gasto) 
13,7g

A pair of sapphire and diamond earpendants, 1880s
Set in gold with 42 old mine cut diamonds and two old mine cut 
dark blue sapphires weighing c. 16,50ct. 
Unmarked, European work, 1880s 
Original blue velvet case. 
(wear to the case)
€3.000 - 5.000

489
Colar de pérolas
De três voltas com fecho em esmeralda e diamantes. 
Três voltas de pérolas de cultura de tamanho decrescente (5,3 a 
8,6 mm), fecho em ouro bicolor cravejado com uma esmeralda 
cabochão gravada com baixo-relevo com flores e diamantes 
talhe rosa. 
Portugal, marcado, séc. XX. 
Comp.: 50 cm

An emerald, diamond and cultured pearl three-row necklace
Cultured pearls of decreasing size (5,3 to 8,6 mm), clasp set in 
two-toned gold with one carved cabochon emerald and rose cut 
diamonds. 
Marked, Portugal, 20th century
€1.200 - 2.000
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490
Colar de pérolas
De tamanho decrescente. 
Fecho em ouro e prata com dois 
diamantes talhe 8/8 e uma pérola. 
Portugal, marcado, 1ª metade séc. XX. 
Comp.: 42 cm

A cultured pearl necklace
Pearls of decreasing size 
Silver and gold clasp set with two single 
cut diamonds and one pearl 
Marked, Portugal, 1st half of the 20th 
century
€200 - 300

491
Colar de pérolas

Com pérolas de cultura de tamanho 
decrescente (de 10 a 7,5 mm). 

Fecho em ouro branco cravejado com 
12 diamantes talhe 8/8 (c. 0,60ct) e uma 

pérola de 9mm. 
Portugal, séc. XX, marcado.

A cultured pearl necklace
Cultured pearls of decreasing size (from 

10 to 7,5 mm). 
White gold clasp set eith 12 single cut 

diamonds (ca. 0,60ct) and one cultured 
pearl of 9mm. 

Portugal, 20th century, marked
€520 - 800

493
Par de brincos 
Em ouro com dois diamantes talhe 
brilhante (c. 0,30ct) 
(sinais de uso, uma mola diferente) 
3g

A pair of diamond earrings
Set in gold with two brilliant cut diamonds 
(0,30ct) 
(wear signs, one earring back replaced)
€250 - 400

494
Par de brincos de diamantes
Forma de navette, cravejados em ouro 
branco com 58 diamantes talhe brilhante 
c. 1,10ct. 
Sem marcas, séc. XX. 
8,3 g

A pair of diamond earrings
Set in white gold with 58 brilliant cut 
diamonds weighing c. 1,10ct 
Unmarked, 20th century
€2.700 - 3.200

495
Anel 
Em ouro branco cravejado com 6 
diamantes talhe rosa, 1 em talhe antigo 
de brilhante e uma pérola de cultura. 
Marca de contraste e de ourives 
(diamante lascado) 
4,2 g

A diamond ring
Set in white gold with six rose cut 
diamonds, one old brilliant cut diamond 
and one cultured pearl. 
Marked, Portugal 
(chip to the brilliant)
€85 - 120

496
Par de botões de punho 
Em onix e diamantes. 
Montados em ouro branco com placas 
de onix e dois pequenos diamantes. 
Sem marcas, séc. XX
13,65 g

A pair of onyx and diamond cufflinks
Set in white gold 
Unmarked, 20th century
€500 - 600

492
Par de brincos 
Diamantes e pérolas. 
Cravejado em ouro branco com 84 
diamantes talhe 8/8 (c. 0,85ct) e duas 
pérolas de cultura. 
Marcado, Portugal, séc. XX. 
13,63 g

A pair of cultured pearl and diamond 
earrings
Set in white gold with 84 single cut 
diamonds (0,85ct) and two cultured 
pearls. 
Marked, Portugal, 20th century
€1550 - 1.800
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497
Diamante talhe princesa
0,88ct, cor I, VS2 
Com certificado do HRD Antwerp, Instituto 
de Gemologia, datado de 25 de Maio de 
2010.

A Princess cut diamond
Weighing exactly 0,88ct, I colour, VS2 
clarity 
Together with HRD Antwerp certificate, 
dated 25th May 2010
€2.000 - 3.000

498
Diamante
Talhe brilhante com c. 0,80ct, pureza I2, 
cor H~I.

Round brilliant cut diamond
Circa 0,80ct, I2 clarity, H~I colour.
€750 - 900

499
Diamante
Em talhe brilhante com c. 0,96ct, puro 
(VVS) e com ligeira tonalidade amarela 
(H~J).

Round brilliant cut diamond
Circa 0,96ct, loup-clean (VVS), H~J colour.
€1.000 - 1.500

500
Par de brincos Arte Deco 
De diamantes e safiras. 
Cravejados em platina com 106 
diamantes talhe antigo de brilhante e 
8/8 num total de c. 7,70ct e safiras azuis 
talhes calibrados e triangulares. 
Sem marcas, trabalho europeu, anos 
20/30. 
Comp.: 5,8 cm
11,5g

A pair of Art Deco sapphire and diamond 
earpendants, 1920s
Set in platinum with 106 single and old 
european cut diamonds weighing c. 
7,70ct and triangular and square cut 
sapphires. 
Unmarked, European work, 1920s/30s
€4.800 - 5.200

501
Anel diamantes e rubi
Em ouro branco 19kt cravejado com um 
rubi cabochão opaco e 22 diamantes 
talhe brilhante (c. 0,90ct). 
Portugal, marcado, séc. XX. 
21,2 g

A diamond and ruby ring
Set in white gold with one opaque 
cabochon ruby and 22 brilliant cut 
diamonds (0,90ct) 
Marked, Portugal, 20th century
€700 - 1.000
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502
Pulseira Arte Deco 
De diamantes. 
Em ouro, cravejada em prata com 
diamantes talhe rosa e 30 diamantes 
talhe antigo de brilhante e 8/8 (c. 1.10ct). 
Portugal, anos 30, marcada. 
(faltam 7 diamantes) 
68 g

A diamond Art Deco bracelet, 1930s
Gold set in silver with rose cut diamonds 
and 30 old european and single cut 
diamonds weighing ca. 1,10ct. 
Portugal, marked, 1930s 
(seven diamonds missing)
€1.800 - 2.200

506
Pulseira rígida 

Em ouro. 
Decoração espiralada. 

Marcas sumidas. 
9,2 g

A gold bangle
Spiral decoration 

Faded marks 
(defects and bruises)

€180 - 250

507
Par de botões de punho 
Em ouro bicolor. 
Marcados, séc.XX. 
11,1 g

A two-toned gold cufflinks
Marked, 20th century
€220 - 300

508
Pulseira 

Em ouro português (19kt).  
Decoração com rosetas 

granuladas e fecho em filigrana, 
aplicado com pedraria fantasia. 
Marca de contraste e de ourives. 

32,8 g

A Portuguese gold bracelet
19kt gold set with small pastes 

and filigree clasp. 
Marked, Portugal.

€720 - 1.000

503
Pulseira rígida em ouro e diamantes
Pulseira rígida em ouro amarelo 
com decoração texturada e parte 
central com florão em ouro recortado 
e cinzelado cravejado com 12 
diamantes talhe rosa e um diamante 
central em talhe rosa coroada. 
Marca de contraste de Lisboa (1938-
1984) e de ourives da mesma época.
43 g

A gold and diamond bangle
Textured decoration to the gold, and 
floral chiseled decoration set with 13 
rose cut diamonds. 
Lisboa assay mark (1938-1984) and 
maker’’s mark
€1.050 - 1.500

504
Meia aliança de diamantes
Cravejada em ouro branco 

com 10 diamantes talhe 8/8 
(0,50 ct). Marcada, Portugal. 
(sinais de uso, um diamante 

a necessitar recravação e 
pequenos defeitos).

2 g

A diamond half eternity ring
Set in white gold with 10 single 

cut diamonds (ca. 0,50ct). 
Marked, Portugal 

(wear signs, minor defects and 
one setting in need of repair) 

€140 - 200

505
Alfinete em ouro e prata
Cravejado com dez diamantes talhe rosa 
e uma pérola 
Português, marcado, séc. XX
Comp.: 4,5 cm
13 g

A diamond and cultured pearl brooch
Set in silver and gold with tem rose cut 
diamonds and one cultured pearl 
Marked, Portugal, 20th century
€150 - 250
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509
Anel em ouro branco 

Cravejado com espinela azul sintética e 
seis diamantes talhe rosa. 

Marca de ourives. 
5,1 g

A synthetic spinel and diamond ring
Set in white gold 

Maker’s mark
€80 - 120

510
Memória de esmeraldas
Cravejada em ouro com seis esmeraldas 
Marcada, Portugal 
3,7 g

An emerald half-eternity ring
Set in gold 
Marked, Portugal
€70 - 120

511
Sautoir em ouro e lápis-lazúli

Malha de elos náuticos entrecalados 
com círculos de lápis-lazúli cravejados 

em virola. 
Marcado, Portugal. 

97 g

A gold and lápis-lazúli sautoir
Marked, Portugal

€1.800 - 2.200

512
Par de brincos em ouro e lápis-lazuli
Ouro texturado, parte superior em forma 
de lua, pingente em forma de gota em 
lapis-lazuli. 
Sem marcas 
7,4 g

A pair of gold and lapis-lazuli 
earpenadants
Textured gold and lapis-lazuli cabochons. 
Unmarked
€130 - 250

513
Alfinete de peito diamantes e esmalte
Em ouro com 28 diamantes talhe 8/8 (c. 0,20ct) 
e esmalte azul. 
Portugal, marcado 
6 g

A diamond and enamel brooch
Set in gold with 28 single cut diamonds (0,20ct) 
and blue enamel 
Portugal, marked
€150 - 200

514
Anel safira e diamantes
Cravejado em ouro branco com uma 
safira rectangular (c. 5,00ct) e 22 
diamantes talhe 8/8 com c. 0,30ct. 
Marcado, Portugal 
6,7 g

A sapphire and diamond ring
Set in white gold with one rectangular 
cut sapphire (c. 5,00ct) and 22 single cut 
diamonds (c. 0,30ct). 
Marked, Portugal
€1.000 - 1500

515
Anel de safira e diamantes
Cravejado em ouro branco com uma safira azul 
talhe esmeralda com c. 5,50 ct e 16 diamantes 
talhe brilhante com c. 1,20ct. 
Marcado, Portugal 
10 g

A sapphire and diamond ring 
Set in white gold with one emerald cut sapphire 
and 16 brilliant cut diamonds (c. 1,20ct)
Portugal, marked
€1.600 - 2.500

516
Anel em ouro 
Com uma ágata cabochão 
Marcado, Portugal 
7,6 g

A gold and agate ring
Marked, Portugal
€150 - 250

517
Pulseira ouro e pérolas barrocas cinzentas
Elos torcidos e engranzados com 7 pérolas 
barrocas de tom cinza. 
Marcado, Portugal 
29 g

A gold and baroque pearl bracelet
Marked, Portugal
€550 - 800

518
Alfinete diamantes “andorinha”
Cravejado em ouro branco com 64 
diamantes talhe 8/8 com c. 0,64ct e um 
rubi redondo no olho. 
Marcado, Portugal 
5,5 g

A diamond and ruby brooch, swallow form
Paved with 64 single cut diamonds 
(0,64ct) and one round cut ruby, 
Marked, Portugal
€240 - 380
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519
Pulseira em ouro e lapis-lazuli
Malha de elos náuticos entrecalados 
com círculos de lapis-lazuli cravejados 
em virola. 
Marcado, Portugal 
36,8 g

A gold and lapis-lazuli bracelet
Marked, Portugal
€500 - 700

523
Anel em ouro branco 
Cravejado com 16 diamantes talhe 
brilhante (0,80ct) 
Marcado, Portugal 
9,7 g

A diamond ring, set in white gold with 16 
brilliant cut diamonds (0,80ct)
Portugal, marked
€450 - 600

524
Par de brincos em ouro branco
Cravejados com 14 diamantes talhe 8/8 e 4 
pérolas de cultura. 
Sem marcas 
(falta uma pérola pequena) 
5,2 g

A pair of cultured pearl and diamond earrings
Set in white gold 
Unmarked 
(one small pearl missing)
€150 - 250

525
Memória de diamantes
Cravejada em ouro branco com seis diamantes 
talhe brilhante (0,60ct)  
Marcado, Portugal 
3,7 g 

A diamond half-eternity ring
Set in white gold with six brilliant cut diamonds 
(0,60ct) 
Portugal, marked
€280 - 350

526
Colar de 107 pérolas de cultura
De tamanho decrescente (3,00 a 7,5mm), 
fecho em ouro com meias-pérolas e um 
cabochão de crisoprasse. 
Portugal, marcado
Comp.: 57 cm 
A cultured pearl necklace
Marked, Portugal
€250 - 400

527
Anel rubi e diamantes
Cravejado em ouro branco com 
um rubi talhe oval com c. 0,95ct 
enquadrado por duas fiadas com 
31 diamantes talhe brilhante com c. 
0,95ct. 
Marcado, Portugal 
5,6 g

A ruby and diamond ring
Set in white gold with a 0,95ct 
ruby and 31 brilliant cut diamonds 
weighing c. 0,95ct. 
Marked, Portugal
€450 - 700

520
Alfinete diamantes, pérolas e esmeraldas “amor perfeito”
Cravejado em pave com pérolas, esmeraldas e diamantes 
talhe rosa. 
Marcado, Portugal, séc. XIX/XX 
(falta uma Esmeralda)

An emerald, pearl and diamond brooch
Marked, Portugal, late 19th, early 20th century 
(one emerald missing)
€180 - 250

521
Alfinete/relicário 
Em ouro e prata, forma de “laço com 
pendente coração”, ouro exturado e 
prata cravejada com pérolas naturais e 
cabochão oval de turquesa. 
Marcado, Portugal, séc. XIX/XX. 
10,2 g

A gold, natural pearl and turquoise 
pendant/reliquary
Portugal, late 19th, early 20th century
€350 - 500

522
Anel em ouro e prata 
Cravejado com três pérolas de cultura e 
10 diamantes talhe rosa. 
Marcado, Portugal 
9 g

A cultured pearl and diamond ring
Set in silver and gold with three cultured 
pearls and 10 rose cut diamonds 
Marked, Portugal
€150 - 220
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528
Pulseira em ouro e olho de tigre
Marcada, Portugal  
(partida, defeitos) 
9,7 g

A gold and tigers-eye bracelet
(broken, defects)
€150 - 220

529
Pendente “mão” 
Em ouro fosco, segurando um brilhante. 
Marcado, Portugal 
5,8 g

A gold and diamond pendant, chiseled as 
a hand holding a brilliante cut diamond
Marked, Portugal
€150 - 250

530
Pendente/relicário 
Em ouro fosco, com decoração floral 
gravada e cravejada com meias-
pérolas, safiras e diamantes talhe 
rosa e 8/8. 
Marcado, Portugal 
6,2 g

A gold, gem-set pendat/reliquary
Portugal, marked
€180 - 250

531
Alfinete barrette 
Em ouro com diamantes, 
granadas e pérolas 
7,4 g

A gold, diamond and 
garnet barrette brooch
€200 - 300

532
Alfinete de peito “coroa de marquês”
Em prata e ouro com pendente pérola 
fantasia. 
7,5 g

A silver and gold brooch, “Marquis 
Coronet”
Imitation pearl pendant
€30 - 50

533
Alfinete/pendente “coroa real”
Cravejado em ouro e prata com diamantes talhe rosa, 
rubis e esmeralda talhe gota. 
Marcado, Portugal 
10 g

A diamond, ruby and emerald brooch, “Royal Crown”
Set with rose cut diamonds, rubies and pear-shaped 
emerald. 
Marked, Portugal
€200 - 300

534
Pulseira 

Em malha de ouro com contas de 
crisoprasse e pérolas de cultura 

Marcado, Portugal 
27,5 g

A gold mesh, chrysoprase and cultured 
pearl bracelet

Marked, Portugal
€400 - 600 

535
Anel em ouro, esmaltes e diamantes
Ouro amarelo com esmaltes azuis e 
verdes e três diamantes talhe brilhante 
e 8/8. 
Marcado, Portugal 
13,5 g

A enamel and diamond ring
Set in gold 
Marked, Portugal
€270 - 400

536
Pendente “coração” 
Em diamantes e esmeraldas 
Cravejado em ouro branco com 8 diamantes talhe 
brilhante brancos e puros com ca. 1,20ct e 8 esmeraldas 
talhe brilhante. 
3,4 g

A diamond and emerald heart-shaped pendant
Set in white gold with 8 brilliant cut diamonds (c. 1,20ct) 
and 8 brilliant cut emeralds.
€500 - 700

537
Anel esmeralda e diamantes
Cravejado em ouro branco com uma esmeralda 
talhe esmeralda (c. 1,70ct) de boa pureza, e 18 
diamantes talhe 8/8 (c. 0,54ct). 
Marcado, Portugal 
5,1 g

A diamond and emerald ring
Set in white gold with an emerald cut emerald (c. 
1,70ct) of good clarity and 18 single cut diamonds 
(c. 0,54ct). 
Marked, Portugal
€400 - 700
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542
Anel em ouro branco
Tipo memória quadrupla, cravejada com 
7 safiras talhe brilhante, 7 esmeraldas 
talhe brilhante, 7 rubis talhe brilhante e 7 
diamantes talhe brilhante (0,50ct). 
Marcado, Portugal 
8 g

A ruby, emerald, sapphire and diamond 
ring
Set in white gold 
Portugal,marked
€300 - 450

538
Pulseira/riviére de crisoprasses
Cravejada em ouro com 28 
crisoprasses talhe carré 
Portugal, marcado 
30,2 g

A chrysoprase riviére bracelet
Set in gold with 28 carré cut 
chrysoprases 
Portugal, marked
€450 - 700

539
Pulseira/riviére de granadas
Cravejada em ouro com 28 
granadas talhe carré 
Portugal, marcado 
32,3 g

A garnet riviére bracelet
Set in gold with 28 carré cut 
garnets 
Portugal, marked
€500 - 700

540
Pulseira/riviére de citrinos
Cravejada em ouro com 29 
citrinos talhe carré 
Portugal, marcado 
31,4 g

A citrine riviére bracelet
Set in gold with 29 carré cut 
citrines 
Portugal, marked
€450 - 700

543
Anel em ouro
Cravejado com meia pérola de cultura 
e duas granadas talhe buff-top 
Marcado, Portugal 
7,7 g

A garnet and half cultured pearl ring, 
set in gold
Marked, Portugal
€150 - 200

541
Pulseira/riviére de ametistas
Cravejada em ouro com 24 
ametistas talhe carré 
Portugal, marcado 
30,2 g

An amethyst riviére bracelet
Set in gold with 24 carré cut 
amethysts 
Portugal, marked
€500 - 700

544
Anel safira amarela e diamantes
Cravejado em ouro branco com uma safira amarela talhe 
modificado de esmeralda com c. 9,00ct de boa cor e pureza, 
tonalidade dourada. Enquadrada por 27 diamantes talhe 8/8 
com c. 0,54ct. 
Marcado, Portugal 
10 g

A yellow sapphire and diamond ring 
Set in white gold with a modified emerald cut yellow sapphire 
(c. 9,00ct) of good color (golden) and clarity. Framed by 27 
single cut diamonds (c. 0,54ct) 
Marked, Portugal
€1.850 - 2.500

545
Anel esmeralda, rubi e diamantes
Cravejado em ouro branco com uma esmeralda (2,10ct) e 
um rubi (c.3,00ct), ambos em talhe brilhante e com 11mm de 
diâmetro. Cravejado ainda com dois diamantes talhe gota com 
c. 1,10ct. 
Marcado, Portugal 
8,8 g

A ruby, emerald an diamond ring
Set in white gold with one round faceted ruby (c. 3,00ct) and one 
round faceted emerald (c. 2,10ct) both with 11mm diameter. Set 
with a pair of pear shaped diamonds weighing c. 1,10ct. 
Marked, Portugal
€1.200 - 1.800

546
Anel em ouro 
Cravjeado com um rubi, uma esmeralda e uma 
safira em talhe oval e oito diamantes talhe brilhante. 
Marcado, Portugal 
5,8 g

A ruby, emerald, sapphire and diamond ring
Set in gol 
Portugal, marked
€170 - 250
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547
Alfinete/pendente 
Em estilo bizantino em ouro e ametistas. 
Em forma de cruz com pontas trilobadas, ouro 
granulado e satinado, cravejada com quatro 
ametistas talhe brilhante nos braços e ao centro 
uma ametista gravada com Nossa Senhora. 
Sem marcas 
(sinais de uso) 
23,2 g

A gold and amethyst brooch/pendant in the 
Byzantine manner
Cross shaped set with four brilliant cut amethysts and 
one oval carved amethyst representing Our Lady. 
Unmarked 
(wear signs)
€500 - 800

548
Relógio de pulso de senhora 

RAYMOND WEIL
Plaqué ouro, pulseira em malha 
bicolor e mostrador rectangular. 

Marcado, sem pilha, não 
testado. 

(sinais de uso)

A ladies RAYMOND WEIL 
wristwatch

Two-toned gold plated 
Marked, without battery, not 

tested 
(wear signs)

€250 - 300

553
Gargantilha 
Em malha de ouro com nove rosetas de diamantes. 
Malha de ouro com remates esféricos, rosetas com 63 
diamantes talhe 8/8 (c. 1,00ct), fecho com decoração 
gravada. 
Marcado, Portugal 
Comp.: 48,5 cm
71 g

A gold and diamond necklace
The gold mesh necklace set with nine diamond paved 
clusters set in white gold with 63 single cut diamonds 
(c.1,00ct) 
Marked, Portugal
€1.700 - 2.500

554
Pulseira em ouro com safiras e pérolas de cultura
Pulseira em malha batida com cinco aplicações 
de rosetas em safiras redondas e pérolas de 
cultura. 
Marcado, Portugal 
(falta uma safira) 
48,2 g

A gold, sapphire and cultured pearl bracelet
Marked, Portugal 
(one sapphire missing)
€1.000 - 1.500

549
Par de brincos 
Em ouro com dois vidros negros. 
Marcados, Portugal 
2,1 g

A pair of mourning earrings
Set in gold with two black pastes 
Marked, Portugal
€20 - 40

550
Par de brincos em ouro com diamantes
Formato de argola, cravejados com 28 
diamantes talhe 8/8 com c. 0,28ct. 
Marcado, Portugal 
5,8 g

A pair of gold and diamond hoop earrings
Set with 28 single cut diamonds (0,28ct) 
Marked, Portugal.
€120 - 200

551
Pendente “lente” 
Em metal dourado relevado, séc. XIX/XX.

A gilded metal loupe pendant, late 19th, early 
20th century
€20 - 30

552
Relógio de pulso de senhora em ouro

Pulseira maleável com trabalho gravado, 
caixa redonda com vidro em cristal 

lapidado 
Marcado, a funcionar. 

27,4 g

A ladies gold wristwatch
Marked, working

€600 - 800
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555
Pendente/relicário “coração” 
Em safiras e diamantes 
Cravejado em ouro com safiras talhe brilhante, diamantes talhe 
rosa e um diamante talhe brilhante (c.0,10ct). 
Portugal, marcado 
8,7 g

A sapphire and diamond heart-saphed pendant/reliquary
Set in gold with brilliant cut sapphires, rose cut diamonds and 
one brilliant cut diamond (0,10ct) 
Portugal, marked
€300 - 500

556
Pendente/relicário 
Rubis, pérolas e diamante 
Em ouro e prata crevejado com rubis, 
pérolas naturais e um diamante talhe 
rosa. 
Marcado, Portugal 
6,7 g

A ruby, pearl and diamond pendant/
reliquary
Set in silver and gold with rubies, pearls 
and one rose cut diamond 
Marked, Portugal
€180 - 250

557
Anel diamantes e pérola de cultura
Cravejado em ouro bicolor transfurado e gravado 
com pérola de cultura com c. 8,00mm e 14 
diamantes talhe 8/8 com c. 0,28ct. 
Marcado, Portugal 
7,3 g

A cultured pearl and diamond ring
Set in two-toned gold with 24 single cut diamonds 
(c.0,28ct) and one cultured pearl of 8,00mm. 
Marked, Portugal
€250 - 350

558
Alfinete de peito “nó” 
Em ouro vazado e cravejado com 15 
diamantes talhe 8/8. 
Marcado, Portugal 
14,30 g

A gold and diamond brooch
Portugal, marked
€350 - 500

560
Par de brincos pérolas dos 
mares do Sul e diamantes
Cravejados em platina com 
duas pérolas dos mares do Sul 
com c. 11~12mm, 73 diamantes 
talhe 8/8 e 4 diamantes talhe 
brilhante com c. 1,35ct. 
Sem marcas 
15 g

A pair of South Sea cultured 
pearls and diamond 
earpendants
Set in platinum with a pair 
of South Sea cultured pearls 
11-12mm, 73 single cut and 
4 brilliant cut diamonds (c. 
1,35ct). 
Unmarked
€1.100 - 1500

561
Colar de duas voltas 
De pérolas de cultura 

Pérolas de cultura (6,5~7,00mm) de bom 
lustro e brilho, fecho em ouro branco 

cravejado com 39 diamantes talhe 8/8 
(c.0,60ct) 

Sem marcas 
Comp.: 50 cm

A two row cultured pearl necklace, 
diamond clasp set in white gold with 39 

single cut diamonds (c.0,60ct)
Unmarked

€750 - 1.000

562
Anel diamantes e pérolas de cultura
Cravejado em ouro branco com duas pérolas de cultura 
com c. 8 mm, uma de tom branco e outra de tom cinza, dois 
diamantes talhe brilhante e dois diamantes talhe baguette 
com c. 0,30ct. 
Marcado, Portugal 
5,4 g

A cultured pearl and diamond ring
Set in white gold with one grey and one white cultured 
pearls of c. 8,00mm, two brilliant cut diamonds and two 
baguette cut diamonds (c. 0,30ct) 
Marked, Portugal
€200 - 350

559
Alfinete 
Em ouro bicolor vazado e cravejado com 37 
diamantes talhe 8/8 (c. 0,37ct) 
Marcado, Portugal 
11,4 g

A diamond and two-toned gold pierced brooch.
Set with 37 single cut diamonds (c.0,37ct) 
Portugal, marked
€300 - 500
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563
Anel esmeralda e diamantes
Cravejado em platina com uma 
esmeralda talhe esmeralda (c. 2,00ct), 28 
diamantes talhe brilhante e 12 diamantes 
talhe baguette (c. 1,50ct). 
Marcado, Portugal 
8 g

An emerald and diamond ring
Set in platinum with one emerald cut 
emerald (c. 2,00ct), 28 brilliant cut 
diamonds and 12 baguette cut diamonds 
(c. 1,50ct). 
Marked, Portugal
€750 - 1.000

564
Anel diamantes e esmeraldas

Cravejado ao centro com um diamante 
talhe brilhante com c. 0,25ct, 21 

diamantes talhe brilhante (c. 1,10ct) e 21 
esmeraldas talhe brilhante. 

Marcado, Portugal. 
9 g

An emerald and diamond ring
Set in white gold with brilliant cut 

emeralds, one brilliant cut diamond 
weighing c. 0,23ct and 21 brilliant cut 

diamonds weighing c. 1,10ct. 
Portugal, marked

€500 - 800

565
Par de brincos “rosetas” diamantes
Em ouro e prata cravejados com 
diamantes talhe rosa e dois diamantes 
talhe antigo de brilhante (c. 0,80ct). 
Adaptação de uma jóia do séc. XIX/XX. 
Sem marcas. 
7,8 g

A pair of antique diamond earrings
Set in silver and gold with rose cut 
diamonds and two old mine cut  
diamonds (c. 0,80ct). 
Transformed from a late 19th, early 20th 
century jewel. 
Unmarked
€350 - 500

566
Par de brincos compridos articulados
De diamantes, anos 60/70 
Cravejados em platina com cinco fiadas pendentes de diferentes tamanhos, 
com 100 diamantes talhe baguette quadrada (ou carré) com c. 8,00ct 
brancos e puros e 10 diamantes talhe gota com c. 3,00ct igualmente brancos 
e puros. Peso total diamantes c. 11,00ct. 
Marcados, Portugal 
22,8 g

A pair of diamond earrings
Set in platinum with 100 carré cut diamonds (8,00ct) and 10 pear shaped 
diamonds (3,00ct) of good quality. Total diamond weight c. 11,00ct 
Portugal, marked.
€6.000 - 8.000
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CONDIÇÕES NEGOCIAIS

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

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

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Artigo 9º - Falta de Pagamento ou Levantamento dos bens ou lotes adquiridos
a. Se o comprador não proceder ao pagamento da quantia total por si devida à leiloeira, no 
prazo de 21 (vinte e um) dias contados a partir da data de arrematação dos lotes, a VERITAS 
poderá, a todo o tempo, por si e em representação do vendedor, e sem que o comprador 
possa exigir quaisquer compensações ou indemnizações por tal facto:
i. Intentar acção judicial de cobrança da quantia total em dívida;
ii. Notificar o comprador da anulação da venda, sem prejuízo do direito da VERITAS de rece-
ber a comissão devida pelo comprador e da consequente possibilidade de ser intentada 
acção judicial para cobrança desta.
iii. Cobrar juros de mora à taxa legal em vigor sobre o montante em dívida a partir do 22º 
(vigrésimo segundo) dia até à data da liquidação total do montante em dívida;
iv. Fazer a retenção de quaisquer bens vendidos ao comprador em falta, no leilão em causa 
ou noutro, disponibilizando-os apenas e após o pagamento global do montante em dívida;
v. Tomar qualquer tipo de medidas que em dado momento se mostrem adequadas à obten-
ção do pagamento total ou parcial da dívida do comprador faltoso como a retenção de 
algum bem, seja a que titulo for, que se encontre na posse da VERITAS.
vi. As situações acima mencionadas deverão ser entendidas sem prejuízo de quaisquer out-
ros direitos de que a VERITAS possa ser titular, incluindo o direito de reclamar o pagamento 
de juros e despesas de manuseamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamen-
to e seguro do bem a que possa haver lugar. 
b. O comprador faltoso que não tenha levantado o(s) lote(s) adquirido(s), ainda que os 
tenha pago, será o único responsável por todos os custos a que haja lugar com o manu-
seamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento e seguro do mesmo, ficando 
ao critério da VERITAS decidir se o armazenamento será efectuado em armazéns próprios 
ou noutros.

Artigo 10º - Direitos sobre fotografias e publicações após a venda
O comprador autoriza expressamente a VERITAS a fotografar, publicar, publicitar e utilizar, 
sob qualquer forma e a todo o tempo, para fins comerciais, culturais, académicos ou outros, 
relacionados ou não com a realização do leilão, a imagem e a descrição de todos os bens 
que através dela tenham sido adquiridos.

CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO

Artigo 11º - Contrato de Consignação
Entre o vendedor e a leiloeira é celebrado um contrato de consignação para venda e/
ou colocação de bens em leilão, assinado por ambas as partes e adiante designado por 
“contrato” do qual constam:
a. A identificação fiscal e civil do vendedor;
b. A identificação e descrição sumária da(s) peça(s) a consignar;
c. A comissão devida à leiloeira;
d. O valor mínimo de venda da(s) peça(s);
e. Taxas relativas a seguro, inventariação e catalogação, e quaisquer outros custos especifi-
camente acordados pelas partes relativamente a transporte, fotografias, etc.

Artigo 12º - Garantias do Vendedor
a. O vendedor garante à leiloeira e ao comprador ser o legitimo proprietário ou legitimo 
representante dos bens que consigna.
b. O vendedor assegura que não existem reclamações de terceiros sobre os direitos de 
propriedade dos bens consignados.
c. O vendedor confirma que foram prestadas à leiloeira informações correctas relativamente 
à proveniência dos bens e que não foram omitidas quaisquer informações relevantes rela-
tivamente à titularidade, autenticidade, condição, atribuição ou histórico de eventuais im-
portações ou exportações.
d. O vendedor garante que não existem quaisquer pagamentos pendentes sobre os bens 
consignados e compromete-se ao pagamento de quaisquer taxas sobre as quais tenha 
obrigação legal na consequência da sua venda.
e. Exceptuando salvaguarda específica o vendedor confirma que não existem restrições à 
exibição, divulgação ou reprodução de imagens dos bens consignados.
f. O vendedor compromete-se a indemnizar a leiloeira e o comprador, caso as garantias 
supra não sejam verificadas, reservando-se nesses casos a leiloeira ao direito de rescisão 
imediata do contrato de consignação.
g. O vendedor compromete-se a entregar ou manter à disposição da VERITAS e do compra-
dor, os bens consignados, logo e sempre que lhe seja solicitado.

Artigo 13º - Preparação da Venda
a. A leiloeira reserva-se o direito de decidir sobre a descrição e ilustração de cada uma 
das peças para a sua inclusão em catálogo, e reserva-se igualmente o direito de promover 
e divulgar a venda das mesmas nos canais de comunicação que entender apropriados;
b. O vendedor consente que a leiloeira recorra a peritos ou consultores externos para apre-
ciação da(s) peça(s) consignada(s);
c. A estimativa apresentada pela leiloeira resulta da sua apreciação considerando o estado 
actual da peça e a sua contextualização no mercado à data, estando sujeita a actual-
ização com devida comunicação ao vendedor;
d. O contrato celebrado entre a VERITAS e o vendedor só pode ser alterado ou rescindido por 
mútuo acordo, no entanto a VERITAS reserva-se o direito de alterar a descrição e aumentar 
o preço mínimo de venda dos bens constantes do contrato, bem como o direito de esta-
belecer o número de peças por cada lote.
e. Nos casos de rescição de contrato por iniciativa do vendedor, este compromete-se  a in-
demnizar a leiloeira, por custos de manutenção, avaliação, catalogação, e seguro, no valor 
de 17% sobre o valor da estimativa minima da(s) peça(s) consignada(s).

Artigo 14º - Transporte e depósito de peças
O transporte e o depósito de bens nas instalações da leiloeira, bem como o seu poste-
rior levantamento e transporte em caso de não venda, são da inteira responsabilidade 
do vendedor, salvo em situações expressamente acordadas entre as partes. Pelo exposto, 
considera-se que qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, 
funcionários ou colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabili-
dade exclusiva do vendedor.

Artigo 15º - Responsabilidade por perdas ou danos
Perdas ou danos, incluindo furto ou roubo, que ocorram a quaisquer bens consignados 
quando estes estejam na posse do vendedor, antes ou após a celebração do contrato, 
são da sua inteira e exclusiva responsabilidade, recaindo sobre o vendedor as resultantes 
consequências do incumprimento das condições negociais estipuladas no presente docu-
mento, nomeadamente nos casos em que estejam previstas indeminizações à leiloeira e/
ou ao comprador.

Artigo 16º - Pagamento do vendedor à leiloeira
O vendedor autoriza expressamente a VERITAS a:
a. Deduzir do montante da arrematação a comissão de venda que é devida à leiloeira 
segundo o previamente estipulado no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores 
referentes a IVA à taxa em vigor;
b. Deduzir do montante da arrematação quaisquer outras taxas e custos devidos à leiloeira 
especificados no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores referentes a IVA à 
taxa em vigor;
c. Receber as comissões devidas pelo comprador segundo as condições negociais expos-
tas no presente documento.

Artigo 17º - Pagamento da leiloeira ao vendedor
a. Após a venda dos bens consignados e após boa cobrança do comprador pela quantia 
total da venda, a leiloeira compromete-se a entregar ao vendedor a quantia da venda, de-
duzidas as comissões, taxas, custos e impostos devidos segundo as condições contratadas, 
no prazo de 30 (trinta) dias após o término da última sessão do leilão.
b. No casos em que, decorrido o prazo acima estipulado, a leiloeira não tenha recebido do 
comprador o valor total da venda, deverá informar o vendedor da situação, podendo as 
partes decidir de mútuo acordo por: anular a venda ou aguardar a liquidação dos valores 
devidos pelo comprador.

Artigo 18º - Outros pagamentos
1. Obras de Arte Originais
a.  Sempre que uma peça vendida pela VERITAS se trate de uma Obra de Arte Original, que não 
seja de arquitectura ou arte aplicada, segundo os termos do artigo 54º do Código do Direito 
de Autor e dos Direitos Conexos (na redacção dada pela Lei n.º 24/2006, de 30 de Junho), o 
autor da obra ou seus herdeiros têm direito a uma participação livre de impostos sobre o valor 
obtido na venda. Nos termos do referido artigo o pagamento da participação é da inteira 
responsabilidade do vendedor, comprometendo-se este a entregar ao autor da obra ou seus 
herdeiros a quantia respectiva.
b. No caso de o autor, seus herdeiros ou válidos representantes contactarem a VERITAS com vista 
ao pagamento da participação acima referida, a VERITAS informará da identificação e dados 
de contacto do vendedor e dos termos em que se processou a venda, para que o autor possa 
exercer o seu direito legal junto do vendedor.
c. No caso de o autor, seus herdeiros, ou válidos representantes solicitarem tal pagamento à 
VERITAS antes de esta ter efectuado o pagamento ao vendedor, o vendedor autoriza expres-
samente a VERITAS a deduzir do montante liquido que lhe seria devido a quantia referente ao 
cumprimento do referido artigo.
d.  A participação referida no mesmo artigo determina que a mesma nunca exceda o valor de 
€12500, sendo calculada da seguinte forma:
i. 4% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €3.000 e €50.000;
ii. 3% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €50.000,01 e €200.000;
iii. 1% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €200.000,01 e €350.000;
iv. 0,5% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €350.000,01 e 
€500.000;
v. 0,25% sobre o preço de venda cujo montante seja superior a €500.000,01.
2. Compras do vendedor
Sempre que qualquer vendedor efectue também qualquer compra em leilão, este autoriza ex-
pressamente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos termos das con-
dições acordadas, as quantias por este a pagar na qualidade de comprador.

Artigo 19º - Não venda de bens colocados em leilão
a. Salvo expressa indicação contrária do vendedor, sobre quaisquer peças colocadas em leilão 
e não vendidas, a leiloeira reserva-se o direito de nos 20 (vinte) dias úteis após o término do 
leilão, realizar a sua venda pelo valor mínimo de venda acordado com o vendedor, acrescido 
da comissão da leiloeira e impostos devidos.
b. Nos casos em que, após o prazo acima estipulado ou outro acordado pelas partes, não 
se tenha realizado a venda da(s) peça(s), a leiloeira deverá comunicar o facto ao vendedor, 
para que:
i. O vendedor pague à VERITAS o que estiver estipulado no contrato celebrado entre ambas 
as partes;
ii. O vendedor proceda ao levantamento da(s) peça(s) consignada(s) nos 5(cinco) dias úteis 
após a data da comunicação. Decorrido este prazo sem que o vendedor tenha levantado a(s) 
peça(s) consignadas, este fica responsável por qualquer dano, incluindo furto ou roubo, não 
podendo a partir dessa data pedir qualquer responsabilidade à VERITAS. Decorrido o prazo 
aqui estabelecido, todas as despesas (seguro, armazenamento, acondicionamento, etc.) são 
da responsabilidade do vendedor.
c. Passados 90 (noventa) dias sobre a comunicação de não venda referida nos pontos anteri-
ores, a VERITAS poderá vender o bem sem sujeição ao valor de venda mínimo acordado entre 
as partes, recebendo sobre a venda as comissões, taxas ou custos estipulados no contrato 
celebrado entre as partes, tendo ainda o direito a deduzir quaisquer quantias devidas pelo 
vendedor à leiloeira.

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Artigo 20º - Imagens reproduzidas em catálogo
A visualização das imagens nos catálogos não dispensa a observação directa dos objectos 
representados, devendo o comprador ou potencial comprador conferir a conformidade da 
peça reproduzida com o seu original e respectivas particularidades.

Artigo 21º - Descrição dos Lotes
a. Qualquer representação ou descrição apresentada pela VERITAS, em qualquer catálogo, no 
que respeita à autoria, atribuição, genuinidade, origem, data, idade, proveniência, estado ou 
estimativa de preço de venda, deverá ser entendida como mera emissão de opinião com base 
nos seus conhecimentos actuais da peças e nas garantidas dadas pelo vendedor.
b. Todos os compradores ou potenciais compradores deverão estabelecer o seu próprio juízo 
de valor relativamente à descrição, estado e condições dos lotes ou peças do seu interesse.
c. Relativamente ao estado e descrição dos lotes, deve ainda considerar-se o disposto no artigo 
5º das presentes condições negociais. 

Artigo 22º - Comunicações
As comunicações da VERITAS dirigidas a vendedores, compradores, potenciais compradores 
ou proprietários, deverão ser feitas por fax, correio electrónico, telefone ou por correio registado, 
considerando-se recebidas até 48 horas após a sua expedição.

Artigo 23º - Dados pessoais
a. Os compradores e vendedores esclarecida e expressamente autorizam o processamento 
dos seus dados pessoais recolhidos na ficha de registo no leilão, no contrato celebrado entre 
as partes, facturas ou outros documentos, nos termos da Lei 67/98 de 26 de Outubro, proces-
samento este que se insere no âmbito da autorização de isenção n.º 1/99;
b. Os dados pessoais recolhidos aos compradores e vendedores são utilizados para efeitos de 
cumprimento das condições negociais e obrigações contratuais bem como para o envio de 
informação promocional;
c. Os compradores ou vendedores poderão a qualquer momento alterar os seus dados pes-
soais fornecidos à VERITAS através do endereço de e-mail: info@veritasleiloes.com.

Artigo 24º - Foro Competente
Para resolução de qualquer conflito entre as partes, será competente o foro da Comarca de 
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.



266 267



268 269

NOTAS

Quando a compra e venda em privado se mostrem de particular interesse, 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 of particular importance, 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
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ORDEM DE COMPRA | LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE | TELEPHONE BIDDING FORM

          

        LEILÃO | SALE                              DATA | DATE                                                                                             RAQUETA Nº| PADDLE #

Nº CLIENTE | CLIENT # ________________________________________________________________________________________________________________

NOME | NAME _______________________________________________________________________________________________________________________

NOME PARA FACTURA| INVOICE NAME _________________________________________________________________________________________________

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

MORADA | ADDRESS _________________________________________________________________________________________________________________

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

EMAIL | EMAIL _______________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Nº LOTE | LOT # DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

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

ASSINATURA / SIGNATURE _____________________________________________________________________________________________________________
       

        ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID  LICITAÇÃO TELEFÓNICA | PHONE BID

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

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

USO INTERNO | INTERNAL USE
RE EBIDO POR

______________________

DATA
_______/______/_______

HORA
__________:___________

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

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER __________________________________________________
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LEILÃO XXVI
ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE 

PRATAS E JÓIAS
11 e 12 de Dezembro de 2013


