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www.veritasleiloes.com

PREVIEW
20 FEBRUARY, from 10am to 9pm

21 and 22 FEBRUARY, from 10am to 10:30pm
23 and 24 FEBRUARY, from 10am to 9pm

AUCTION

1st SESSION
25 FEBRUARY,  TUESDAY, 9pm

Lot 1 to 280    

2nd SESSION
26 FEBRUARY,  WEDNESDAY, 9pm

Lot 281 to 564  

EXPOSIÇÃO
20 FEVEREIRO, DAS 10H00 - 21H00
21 e 22 FEVEREIRO, DAS 10H00 - 22H30
23 e 24 FEVEREIRO, DAS 10H00 - 21H00

LEILÃO

1ª SESSÃO
25 FEVEREIRO, 3ª FEIRA, ÀS 21H00
Lote 1 a 280  

2ª SESSÃO
26 FEVEREIRO, 4ª FEIRA, ÀS 21H00
Lote 281 a 564 
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DESIGN
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PRATA, JÓIAS E MOEDAS
SILVER, JEWELRY AND COINS

LIVROS E MANUSCRITOS
BOOKS AND MANUSCRIPTS

AUTOMÓVEIS CLÁSSICOS
CLASSIC CARS

T +351 21 794 8000
 F +351 21 794 8009   
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Av. Elias Garcia, 157 A/B 1050 - 099 Lisboa, PORTUGAL

1ª SESSÃO

Lotes 1 a 280
Lot 1 to 280

1st SESSION

1 
Prato rechaud coberto 
Em prata inglesa, Henry Holland,1852. 
Decoração gomada, com pegas e frisos cinzelados com flores, asas em marfim torneado. 
Marcas de Londres para 1852 e de ourives Henry Holland (Reg. 1838). 
Diam.: 21 cm
982 g

An English silver entrée-dish warmer, 1852
Fluted decoration, chiseled handles and friezes, turned ivory isolators 
London marks for 1852 and Henry Holland maker’s mark (reg.1838)

€300 - 500
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2 
Acendedor de charutos 
Em prata inglesa,1887. 
Decoração gomada, asas com figuras de 
vulto perfeito representanto tocadores de 
guitarra. Marcas de Londres para 1887. 
Fundo preenchido 
Alt.: 12,5cm

An English silver cigar lighter, 1887
Fluted decoration, handles decorated with 
musicians playing guitar 
London assay mark for 1887 
Filled with non precious metal

€80 - 120

4 
Garrafa de cristal e prata Bélle-Époque
Garrafa em cristal lapidado com tampa facetada, 
montures em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
cinzelada com grinaldas e cestos de flores. 
Marca de contraste Javali (1887-1937) e de ourives 
da mesma época. 
Alt.: 33 cm

A Bélle-Époque cut glass decanter with Portuguese 
silver mounts, late 19th, early 20th century
The silver chiseled with garlands and corbeilles 
Javali assay mark (1887-1937) and maker’s mark
€250 - 400

5 
Campainha de mesa 
Em prata portuguesa do séc. XIX/
XX. Decoração com frisos perlados e 
elementos estilizados recortados. 
Marca de contraste Javali (1887-1937) 
e de ourives da mesma época. 
(corda partida) 
Diam.: 10,5 cm

A Portuguese silver table bell
Javali assay mark (1887-1937) and 
maker’s mark 
(broken mechanism)
€50 - 120

3 
Jarra bojuda com duas asas 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX, REIS – PORTO. 
Decoração com frisos de palmetas e armas de 
Portugal relevadas no bojo, friso esmaltado a negro. 
Marca de contraste Javali (1887-1937), de ourives da 
mesma época e assinada REIS – PORTO.  
Alt.: 20 cm
444 g

A late 19th, early 20th century portuguese silver vase
Decorated with floral and black enamel friezes and 
Portuguese coat-of-arms. 
Javali assay mark (1887-1937), maker’s mark and 
signed REIS-PORTO
€140 - 250
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6 
Saleiro e pimenteiro 
Com armação em prata portuguesa, recipientes em vidro. 
Com tampas e colheres. 
Marca de contraste Águia e de ourives TOPAZIO. 
Alt.: 9 cm

A set of Portuguese silver salt and pepper cellars
Glass linings
With covers and spoons
Águia assay mark and TOPAZIO maker’s mark
€50 - 80

7 
Par de saleiros 
Em cristal lapidado com aro e colheres 
em prata inglesa, 1913 
Marcas de Chester para 1913. 
Diam.: 5 cm

A pair of cut-glass English silver salt cellars
Cut glass with silver frame and spoons 
Chester marks for 1913
€50 - 80

8 
Fruteiro duplo 
Em prata portuguesa 
Em fio de prata com aplicação de parras 
recortadas, taças em cristal gravado com uvas. 
Marca de contraste Águia (pós 1985) e de 
ourives da mesma época. 
Alt.: 21 cm
281 g (prata) 

A Portuguese silver fruit bowl 
Silver frame with two engraved glass bowls 
Águia assay mark (after 1985) and maker’s mark
€100 - 180

9 
Taça 
Em vidro lapidado com monture em 
forma de cisne com asas móveis em 
prata relevada e vazada. 
Marcas de garantia não identificadas, 
séc. XX.
Comp.: 16,5 cm

A cut glass and silver bowl 
Representing a swan 
Marked, 20th century
€80 - 120

10 
Conjunto de garrafa e seis copos com tampa 
em cristal lapidado e montures em prata portuguesa do séc. XIX/XX. 
Decoração rocaille relevada e gravada com concheados e flores. 
Marca de contraste Javali (1887-1937) e de ourives da mesma época. 
Alt.: 33,5cm (garrafa)  
Alt.: 17cm (copos)

Six cut-glass cups and one decanter with Portuguese silver mounts, 
late 19th, early 20th century 
Silver with relief rocaille decoration 
Javali assay mark (1887-1937) and maker’s mark
€380 - 500
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11 
Jarra bojuda 
Em prata portuguesa, bordo recortado e perlado. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da mesma época. 
(pequenas amolgadelas) 
Alt.: 21 cm
529 g

A Portuguese silver vase
Águia assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(minor bruises)
€160 - 250

12 
Prato de servir 
Em prata, bordo recortado. 
Vestígios de marcas. 
(sinais de uso) 
Diam.: 34 cm
738 g

A silver charger
Scalloped rim 
Extremely faded marks 
(wear signs)
€350 - 450

13 
Prato de servir
Em prata portuguesa, bordo 
recortado. 
Marca de contraste Águia 
(1938-1984) e de ourives da 
mesma época. 
(sinais de usos, amolgadelas) 
Diam.: 29cm
320g

A Portuguese silver charger 
Águia assay mark (1938-1984) 
and maker’s mark 
(wear signs and bruises)
€100 - 180

14 
Prato 
Em prata portuguesa, bordo 
recortado com friso estriado. 
Marca de contraste Águia 
(pós-1985) e de ourives da 
mesma época.
Diam.: 25 cm
219 g

A Portuguese silver charger
Águia assay mark (after 1985) 
and maker’s mark
€65 - 100

15 
Prato 
Em prata portuguesa, bordo 
recortado. 
Marca de contraste Águia 
(1938-1984) e de ourives da 
mesma época. 
(sinais de uso e amolgadelas) 
Diam.: 25 cm
267 g

A Portuguese silver scalloped 
plate 
Águia assay mark (1938-1984) 
and maker’s mark 
(wear signs and bruises)
€80 - 120

16 
Fruteiro de pé
Em prata portuguesa, bordo recortado. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de 
ourives da mesma época. 
(sinais de uso e pequenas amolgadelas) 
Diam.: 27,5cm
311 g

A Portuguese silver fruit bowl 
Águia assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs and minor bruises)

€100 - 180

17 
Taça recortada com pé
Em prata portuguesa.
Marca de contrate Águia (1938-1984), de ourives da 
mesma época, 1º título e assinada GUIA-LISBOA.
Diam.: 25 cm
520 g

A Portuguese silver bowl
Águia assay mark (1938-1984), maker’s mark and 
Ourivesaria da Guia retail mark 

€ 260-350
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18 
Conjunto de 12 facas e 12 garfos 
Em prata colonial inglesa do séc. XVIII. 
Cabos de pistola com decoração 
relevada gomada e enrolamentos. 
Marcadas, ourives WA. 
(restauros vários, defeitos e sinais de uso) 
2020 g

A set of table service of flatware
Colonial english silver, 18th century 
Scroll handles with fluted decoration 
Marked with WA maker’s mark and 
pseudo-standard mark

€500 - 800

19 
Conjunto de 12 garfos e 11 colheres Império
Em prata dourada francesa. 
Decoração relevada e integralmente dourada. 
Marcas de contraste francesas (1819-1838) e do ourives de Paris Charles-Salomon Mahler (reg.1824).
873 g

A set French silver table service of flatware, 1819-1838
Gilt silver with relief decoration 
French assay marks (1819-1838) and Paris maker’s mark Charles-Salomon Mahler (reg.1824)

€280 - 400

20 
Queijeira Bélle-Époque 
Em prata portuguesa e cristal bicolor. Prato recortado 
com recoração relevada ao gosto rocaille, tampa em 
cristal bicolor verde e incolor com pega em prata com 
decoração semelhante à do prato. 
Marca de contraste Javali (1887-1937) e de ourives da 
mesma época. 
(mínima esbeiçadela no bordo da tampa.)
Diam.: 34 cm

A Portuguese silver and glass Bélle-Époque cheese bell jar
The two toned glass bell jar with silver handle and silver 
base in the rocaille manner 
Javali assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(minor chip)

€350 - 450

21 
Base de centro de mesa 
Em prata portuguesa Bélle-Époque 
Decoração cinzelada e vazada, bordo recortado 
Assente sobre quatro pés de enrolamento e concheados 
Fundo de espelho 
Marca de contraste Javali (1887-1937), de ourives da mesma época e assinado REIS, JOALHEIROS – PORTO
62x35,5 cm

A Bélle-Époque Portuguese silver centerpiece stand
Chiseled and pierced decoration 
Raised on four scroll and shell feet, mirror top 
Javali assay mark (1887-1937), maker’s mark and signed REIS JOALHEIROS - PORTO

€700 - 1.000
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22 
Faqueiro para 24 pessoas 
Em prata francesa do séc. XIX/XX. 
Decoração relevada, vazada e 
monogramada.  
Composto por: 23 colheres de 
sopa, 48 garfos de resto, 21 
facas de resto com cabos em 
madrepérola, 24 garfos de peixe, 
24 facas de peixe, 23 colheres 
de sobremesa douradas, 21 
garfos de sobremesa dourados, 
21 facas de fruta com lâminas 
em prata dourada e cabos 
em madrepérola, 22 facas de 
sobremesa com cabos de 
madrepérola (duas transformadas 
em talher de peixe), 20 colheres 
pequenas douradas, 18 colheres 
de café douradas e 6 talheres 
pequenos dourados. 
Marca de contraste Cabeça de 
Minerva e da Maison Cardeilhac 
de Ernest Cardeilhac (1851-1904). 
(uma faca de sobremesa com 
cabo partido e colado, e três 
facas de resto partidas e coladas. 
Sinais de uso, faltas e defeitos)
Peso prata: aproximadamente 
12.200 g

A late 19th, early 20th century 
French silver service of flatware of 24
Partly gilt silver, relief and pierced 
decoration, monogram 
Comprising: 23 soup spoons, 48 
table forks, 21 table knives with 
mother-of-pearl handles, 24 fish 
forks, 24 fish knives, 23 gilt dessert 
spoons, 21 gilt dessert forks, 21 
silver gilt fruit knives with mother-
of-pearl handles, 22 dessert knives 
with mother-of-pearl handles (two 
later transformed into fish knives), 
20 gilt entrée spoons, 18 gilt coffee 
spoons and 6 small gilt pieces 
Tête de Minerve mark, Maison 
Cardeilhac and Ernest Cardeilhac 
(1851-1904) 
(One dessert knive with broken 
handle, three table knives with 
broken handles. Wear signs, losses 
and defects)

€3.600 - 5.000



18 19

23 
Salva 
Em prata portuguesa, estilo D.José 
Assente sobre quatro pés de garra e bola, 
decoração relevada, cinzelada e gravada 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937), 
de ourives e da Ourivesaria da GUIA – Lisboa 
(pequenas amolgadelas)
Diam.: 37 cm
1231 g

A Portuguese silver salver in the D.José manner 
Raised on four ball and claw feet, engraved and 
chiselled decoration 
Porto assay mark (1887-1937), maker’’s mark 
and Ourivesaria da Guia retail mark 
(Minor bruises)
€300 - 500

25 
Bule
Em prata portuguesa, romântico 
Decoração relevada e cinzelada com motivos 
vegetalistas, flores e pega em forma de animal fantástico 
Marca de ensaiador do Porto (1877-1881) (P-78) e de 
ourives Francisco António Monteiro (1877-1881) (P-278)                                                                       
Alt.: 24 cm
1004 g

A romantic Portuguese silver teapot 
Relief and chiselled decoration representing floral motifs, 
handle representing animal. 
Porto assay mark (1877-1881) and Francisco António 
Monteiro (1877-1881) maker’’s mark
€400 - 600

24 
Par de castiçais
Em prata portuguesa 
Modelo neoclássico 
Marca de contraste Águia de Lisboa (1938-1984), 
de ourives e da ourivesaria GUIA 
Alt.: 27 cm
972 g

A pair of Portuguese silver candlesticks 
Of neoclassic style 
Lisboa assay mark (1938-1984), maker’’s mark 
and Ourivesaria da Guia retail mark
€300 - 500
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26 
Caixa redonda com tampa
Em prata portuguesa, friso perlado e interior dourado.
Marca de contraste Águia de Lisboa e de ourives da mesma ápoca.
Diam.: 12 cm
268 g

A Portuguese silver box
Lisboa assay mark (1938-1984) and maker’s mark

€190 - 250

27 
Conjuntos de pratas

Composto por: Pequena salva de gradinha, molheira com travessa miniatura e duas canastas miniatura
Canastas com marca de contraste Javali (1887-1937), as restantes peças com marca de contraste Águia (1938-1984) 

(salva com datas no fundo, sinais de uso e mínimos defeitos)
441 g

A silver lot 
Comprising: small gallery salver, a small sauce boat with tray and two small baskets 

Baskets with Javali assay mark (1887-1937), the others with Águia assay mark (1938-1984) 
(salver with engraved dates, wear signs and minor defects)

€120 - 180

29 
Serviço de chá e café 
Em prata portuguesa 
Estilo neoclássico, composto por: cafeteira, bule, leiteira e açucareiro com tampa 
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984), de ourives e assinado GUIA – Lisboa 
Alt.: 29 cm
3632 g

A Portuguese silver coffee and tea service 
In the neoclassical manner 
Comprising: coffee pot, tea pot, milk jug and sugar bowl with cover 
Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark and Ourivesaria da Guia retail mark
€1.800 - 2.200

28 
Base de centro de mesa 
Em prata portuguesa
Decoração relevada, friso de continhas e pés em forma de esfinge
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937), de ourives e assinado Ourivesaria Guia – Lisboa

A late 19th, early 20th century Portuguese silver centre piece stand
Relief decorated and raised on four sphinx feet
Porto assay mark (1887-1937), maker's mark and signed Ourivesaria da Guia

€ 200 - 350
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30 
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a ouro com brasão de família europeia 
ao centro
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm

A Chinese export porcelain Armorial plate
Chinese export porcelain 
Gilt decoration depicting european coat-of-arms
Qianlong Period (1736 - 1795)

€200 - 300

31 
Prato recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração família rosa, rouge-de-fer e ouro
com brasão de família europeia ao centro
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 22,5 cm

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

€200 - 300

32 
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração família rosa com brasão de 
família europeia ao centro 
(partido e colado)
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 22,5 cm

A Chinese export porcelain Armorial plate
Chinese export porcelain 
Famille Rose decoration depicting 
european coat-of-arms
Qianlong Period (1736-1795) 
(broken)

€100 - 200

33 
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração família rosa com brasão de família europeia ao centro 
(restauro na aba e esbeiçadela)
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm

A Chinese export porcelain Armorial plate
Chinese export porcelain 
Famille Rose decoration depicting european coat-of-arms
Qianlong Period (1736-1795) 
(restoration at the rim and chip)

€100 - 200

34 
Caneca
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com reservas 
policromadas representando cenas do 
quotidiano chinês, pássaros e insecto 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 14,5 cm

A Qianlong mug
Chinese export porcelain 
Blue and white porcelain with polychrome 
cartouches depicting quotidian chinese 
scenes, birds and insect 
Qianlong Period (1736-1795)

€300 - 400

35 
Duas molheiras
Com formato de elmo 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com figuras orientais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(uma com pega partida e colada e outra com base partida)

Two Qianlong sauce boats
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting oriental figures 
Qianlong Period (1736-1795) 
(One with broken handle and the other with broken base)

€50 - 80
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36 
Duas leiteiras
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com figuras orientais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 10,5 cm

Two Qianlong milk jugs
Chinese export porcelain 
Decoration depicting oriental figures 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)

€100 - 150

37 
Três leiteiras
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
e paisagem fluvial 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 11 (maior)  
Alt.: 8,5 cm (menor)

Three Qianlong milk jugs
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting 
flowers and riverscape 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)”

€100 - 150

38 
Dois bules
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com figuras orientais e 
com figuras europeias a grisaille 
Período Qianlong (1736-1795) 
(defeitos e restauros e uma tampa 
não pertence)
Alt.: 17 e 13 cm

Two Qianlong tea pots
Chinese export porcelain 
Grisaille decoration depicting 
oriental and european figures 
Qianlong Period (1736-1795) 
(defects and restorations, one 
cover adapted)

€80 - 120

39 
Dois bules 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Com figuras orientais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(um com pega defeituosa e outro com 
tampa e pega com defeitos)
Alt.: 14,5 e 17 cm

Two Qianlong tea pots
Chinese export porcelain 
Decorated with oriental figures 
Qianlong Period (1736-1795) 
(One with defects to one handle and the 
other with defects to the handle and cover)

€120 - 180

40 
Bule 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores e galos e pés em forma 
de ramos 
Período Yongzheng (1722-1735) 
(bico partido e colado e tampa com esbeiçadelas e faltas)
Alt.: 9,5 cm

A Yongzheng tea pot
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers and roosters, feet 
representing tree branches  
Yongzheng Period (1722-1735) 
(broken spout and cover with chips and losses)

€100 - 150

41 
Bule com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração adamascada “bianco supra 
bianco” e família rosa representando flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 13 cm

A Qianlong teapot
Chinese export porcelain 
Damask decoration “bianco supra bianco” 
and Famille Rose depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€600 - 800

42 
Bule com covilhete
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração relevada e policromada com flores 
Tampa em flor de lótus 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 10,5 cm (bule) 
Diam.: 16 cm (covilhete)

A Qianlong tea pot with saucer
Chinese export porcelain 
Relief and polychrome decoration depicting 
flowers 
Lotus-flower cover 
Qianlong Period (1736-1795)

€800 - 1.200
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49 
Taça e pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Yongzheng (1722-1735)
Diam.: 11,5 cm (pires) 
Diam.: 7 cm (taça)

A Yongzheng cup and saucer
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Yongzheng Period (1722-1735)

€150 - 200

43 
Chávena e pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e 
dourado com reservas 
ao centro de paisagens 
com pássaros e arvoredo 
Período Jiaqing 
(1795-1820)
Diam.: 14,5 cm (pires) 
Diam.: 9 cm (chávena)

A Jiaqing cup and 
saucer
Chinese export porcelain 
Blue and gilt decoration 
with reserves depicting 
landscapes with birds 
and trees 
Jiaqing Period 
(1795-1820)
€150 - 200

50 
Taça e pires

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada com animais e flores 
Período Yongzheng (1722-1735)

Diam.: 10 cm (pires) 
Diam.: 6,5 cm (taça)

A Yongzheng cup and saucer
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration depicting flowers and animals 
Yongzheng Period (1722-1735)

€150 - 200

51 
Taça e pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com leques em tons de vermelho, 
dourado e verde e com flores, borboletas e galos 
Período Yongzheng (1722-1735)
Diam.: 10,5 cm (pires) 
Diam.: 6,5 cm (taça)

Bibliografia: Howard, David & Ayers, John, 
China for the West”, Vol. I, pag. 164.

A Yongzheng cup and saucer
Chinese export porcelain 
Decoration depicting fans in red, 
gold and green, flowers, butterflies 
and roosters 
Yongzheng Period (1722-1735)

Bibliography: Howard, David 
& Ayers, John, China for the 
West”, Vol. I, pp. 164.

€350 - 450

52 
Taça e pires

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração com leques em tons de vermelho, dourado e verde e 
com flores, borboletas e galos 

Período Yongzheng (1722-1735)
Diam.: 10,5 cm (pires) 
Diam.: 6,5 cm (taça)

Bibliografia: Howard, David & Ayers, John, “China for the 
West”, Vol. I, pag. 164.

A Yongzheng cup and saucer
Chinese export porcelain 

Decoration depicting fans in red, 
gold and green, flowers, butterflies 

and roosters 
Yongzheng Period (1722-1735)

Bibliography: Howard, David & 
Ayers, John, “China for the West”, 

Vol. I, pp. 164.

€350 - 450

44 
Pires 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada 
com figuras europeias 
Período Qianlong 
(1736-1795)

Diam.: 13,5 cm

A Qianlong saucer
Chinese export porelain 
Polychrome decoration 
depicting european 
figures 
Qianlong Period 
(1736-1795)
€100 - 150

45 
Taça e pires 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada 
com figuras orientais 
Período Qianlong 
(1736-1795) 
(cabelo)

Diam.: 10,5 cm

A Qianlong cup and 
saucer
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration 
depicting oriental figures 
Qianlong Period 
(1736-1795) 
(Hairline)
€30 - 40

46 
Taça e um pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada 
com cabrinhas 
Período Qianlong
(1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 10,5 cm

A Qianlong cup and 
saucer
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration 
depicting goats 
Qianlong Period 
(1736-1795) 
(Chips)”
€50 - 80

47 
Taça e pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração chocolate 
com reservas 
policromadas com flores 
Período Qianlong 
(1736-1795) 
(pequenas 
esbeiçadelas)

A Qianlong cup and 
saucer
Chinese export porcelain 
Chocolate and Famille 
Rose decoration with 
flowers 
Qianlong Period 
(1736-1795) 
(minor chips)
€80 - 120

48 
Seis chávenas 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores e figuras orientais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 6,5 cm

Six Qianlong cups
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers and oriental figures 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)
€150 - 180
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53 
Taça
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração grisaille e rouge-
de-fer com figuras europeias 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 7,5 cm

A Qianlong cup
Chinese export porcelain 
Grisaille and rouge-de-
fer decoration depicting 
european figures 
Qianlong Period (1736-1795)

€150 - 180

58 
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a grisaille e ouro “Júpiter” 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm

Bibliografia: Hervouët, François et 
Nicole, Bruneau, Yves, “La Porcelaine 
des Compagnies des Indes à Décor 
Occidental”, p. 292.

A Qianlong plate, Jupiter Service 
Chinese export porcelain
Grisaille and gold decoration “Jupiter” 
Qianlong Period (1736-1795)” 

Bibliography: Hervouët, François et 
Nicole, Bruneau, Yves, “La Porcelaine 
des Compagnies des Indes à Décor 
Occidental”, pp. 292.

€600 - 900

59 
Taça grande

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração grisaille Duke Masons 
Período Qianlong (1736-1795) 

(partida e colada)
Diam.: 30,5 cm

A Qianlong punch bowl, Duke Masons Service
Chinese export porcelain 

Grisaille decoration “Duke Masons” 
Qianlong Period (1736-1795) 

(borken)

€80 - 120

54 
Taça e pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração grisaille e rouge-de-
fer com figuras europeias 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 12 cm (pires) 
Diam.: 8 cm (taça)

A Qianlong cup and saucer
Chinese export porcelain 
Grisaille and rouge-de-fer 
decoration depicting european 
figures 
Qianlong Period (1736-1795) 
(Chips)

€250 - 350

55 
Par de chávenas
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração “bianco supra 
bianco” e reservas ao centro 
com paisagem fluvial e 
pagodes 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 6,5 cm

A pair of Qianlong cups
Chinese export porcelain 
Bianco-supra-bianco decoration 
with cartouches depicting 
riverscape and pagoda 
Qianlong Period (1736-1795)

€60 - 90

56 
Duas taças 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração grisaille “Juno” 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 6 cm

Two Qianlong cups
Chinese export porcelain 
Grisaille decoration “”Juno”” 
Qianlong Period (1736-1795)”

€100 - 150

57 
Cinco chávenas
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração grisaille com flores e pombas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 6,5 cm

Five Qianlong cups
Chinese export porcelain 
Grisaille decoration depicting flowers and doves 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)

€150 - 180
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60 
Grande prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com figuras 
orientais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas e pequena falha no 
bordo)
Diam.: 37,5 cm

A Qianlong charger
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting 
oriental figures 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chips and minor losse at the rim)
€800 - 1.200

61 
Grande prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores e 
carpas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelo)

Diam.: 35 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
and carps 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairline)
€100 - 150

65 
Prato recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada 
com esmaltes da família rosa 
representando flores e pavão 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm

A Qianlong scalloped plate 
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose 
decoration depicting flowers and 
peacock 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)

€80 - 120

66 
Prato

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada com 
ricos esmaltes representando 

flores e pássaros 
Período Yongzheng (1722-1735) 

(pequeno defeito de 
cozedura)

Diam.: 23 cm

A Yongzheng plate 
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration 
depicting flowers and birds 

Yongzheng Period (1722-1735) 
(minor firing defect)

€80 - 120

67 
Prato 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada 
com esmaltes da família rosa 
representando flores 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm

A Qianlong plate 
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose 
decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(Chips)

€50 - 80

68 
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
família rosa representando flores e pagodes 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas e cabelo)
Diam.: 22,5 cm

A Qianlong plate 
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose decoration 
depicting flowers and pagoda 
Qianlong Period (1736-1795) 
(Chips and hairline)

€50 - 80

69 
Prato fundo

Em porcelana de China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada com esmaltes da 
família rosa representando paisagem fluvial 

com pagodes
Período Qianlong (1736-1795) 

(pequenos restauros no bordo)
Diam.: 23 cm

A Chinese export porcelain soup plate 
Chinese export porcelain 

Polychrome Famille Rose decoration 
depicting riverscape and pagoda

Qianlong Period (1736-1795) 
(minor restoration to the rim)

€80 - 120

70 
Taça
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração família rosa 
representando arranjos florais e 
folhas 
Interior com friso de flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 7,5 cm 
Diam.: 7,5 cm

A Qianlong bowl
Chinese export porcelain 
Famille Rose decorattion 
depicting flowers and leaves 
Interior decorated with frieze 
depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€100 - 200

71 
Taça 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração em tons de azul, rouge-de-fer e da família rosa 
representando ramos de flores e folhas, rochedo e cerca 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 7,5 cm 
Diam.: 15,5 cm

A Qianlong bowl
Chinese export porcelain 
Blue, rouge-de-fer and Famille Rose decoration depicting 
bouquets, rock and fence 
Qianlong Period (1736-1795)

€100 - 200

72 
Taça

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração em tons de 

azul, dourado e da família 
rosa representando flores e 

pássaros 
Período Qianlong

(1736-1795)
Alt.: 7 cm 

Diam.: 14,5 cm

A Qianlong bowl
Chinese export porcelain 
Blue, gilt and Famille Rose 

decoration depicting flowers 
and birds 

Qianlong Period (1736-1795)

€100 - 200

62 
Grande prato armoreado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores com 
armas de família europeia 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 35,5 cm

A Qianlong Armorial charger
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicitng flowers 
and european coat-of-arms 
Qianlong Period (1736-1795)
€80 - 120

63 
Taça
Em porcelana da China 
Decoração policromada com figuras 
orientais 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 20 cm

A Qianlong bowl
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting oriental 
figures 
Qianlong Period (1736-1795)

€300 - 500

64 
Prato
Em porcelana da China 
Decoração powder blue e ouro com flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(desgastes e esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm

A Kangxi plate
 Chinese export porcelain 
Powder blue and gilt decoration depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(wear to the decoration and chips)

€150 - 200
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73 
Par de pratos

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada Imari 
Período Kangxi (1662-1722) 
(pequenas esbeiçadelas)

Diam.: 22 cm

A pair of Kangxi plates 
Chinese export porcelain 

Polychrome Imari decoration 
Kangxi Period (1662-1722) 

(minor chips)

€200 - 300

74 
Par de pratos oitavados
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com paisagem fluvial e casario ao centro 
Período Qianlong (1736-1795) 
(um prato com pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

A pair of Qianlong octogonal plates
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting riverscape and houses 
Qianlong Period (1736-1795) 
(One plate with minor chips)

€180 - 220

75 
Par de taças
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada família verde com 
flores e animais 
Período Kangxi (1662-1722) 
(uma partida e colada, esbeiçadelas)
Diam.: 9 cm

A pair of Kangxi cups
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Vert decoration 
depicting flowers and animals 
Kangxi Period (1662-1722) 
(One broken, chips)

€150 - 200

76 
Caixa com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração Imari com flores 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(cabelos e pomo partido)
Diam.: 13 cm

A Qianlong box with cover
Chinese export porcelain 
Imari decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(Hairlines)

€50 - 80

77 
Pequeno pote

Em porcelana da China 
Decoração policromada 

representado motivos 
vegetalistas e dragão 

China, séc. XIX
Alt.: 9,5 cm

A 19th century Chinese 
porcelain small vase 

Chinese porcelain 
Polychrome decoration 

depicting floral motifs and 
dragon 

China, 19th century

€300 - 400

78 
Par de pratos oitavados
Em porcelana da China, Companhia das Índias  
Decoração policromada com ricos esmaltes da Família Rosa e dourados representando flores e galo 
Período Yongzheng (1722-1735) 
(um dos pratos restaurado)
Diam.: 22 cm

A pair of Yongzheng plates
Chinese export porcelain 
Rich Famille Rose polychrome decoration depicting flowers and rooster 
Yongzheng Period (1722-1735) 
(One plate restored)

€400 - 600
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79 
Colcha de Castelo Branco
Em linho bordado a fio de seda 
Em tons de castanho, azul, amarelo, verde, 
rosa e cinzento 
Representando motivos vegetalistas e 
pássaros 
Portugal, séc.XX
228x195 cm

A Castelo Branco coverlet
Silk embroided linen 
Brown, blue, yellow, green, pink and grey 
decoration depicting floral motifs and birds 
Portugal, 20th century

€500 - 600

80 
Colcha de Castelo Branco
Em linho bordado a fio de seda em tons de castanho 
Profusamente decorada com motivos vegetalistas e pássaros 
Portugal, séc.XIX 
(verso forrado) 
265x190 cm

A 19th century Castelo Branco coverlet
Silk embroided linen 
Profusely decorated with floral motifs and birds 
Portugal, 19th century 
(lined back)

€800 - 1.000
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81 
Candeeiro de mesa a petróleo
Com figura feminina em bronze d’arte e 
base em mármore 
Globo em vidro fosco representando 
cenas de animais 
França, séc. XIX/XX 
(electrificado)
Alt.: 72 cm (total)

A late 19th, early 20th century table lamp 
Bronze sculpture and marble base
Frosted glass shade 
France, late 19th, early 20th century 
(Electrified)
€100 - 150

82 
Par de candeeiros de mesa a petróleo
Em cristal Val Saint-Lambert com base e monturas 
em mármore e metal amarelo 
Globos em vidro fosco 
Bélgica, séc. XIX/XX 
(electrificados)
Alt.: 73 cm (total)

A pair of late 19th, early 20th century cut glass table 
lamps, Val Saint-Lambert
Marble and yellow metal base and mounts 
Frosted glass shades 
Belgian, late 19th, early 20th century 
(Electrified)
€300 - 400

83 
Espelho oval D. Maria
Em madeira entalhada e dourada 
(restauros e pequenos defeitos)
103X62 cm

A D.Maria (1777-1816) mirror
Carved and gilt wood 
(restorations and minor defects)

€600 - 1.000
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84 
Relógio de mesa

Em bronze de arte dourado com figura feminina 
Mostrador em esmalte branco 

Base em pedra mármore com aplicações em metal 
dourado e madeira dourada 

França, séc. XIX 
(figura feminina com defeitos e mecanismo a 

precisar de revisão)
Alt.: 34 cm

A 19th century French table clock
Gilt bronze representing a female figure 

White enamel dial 
Marble base with gilt metal and wood mounts 

(The figure with defects and mechanism
requiring maintenance)

€400 - 600

85 
António Teixeira Lopes, 1866 - 1942
Hermes 
Escultura em bronze 
Assinada e com marcas de Gaia
Alt.: 18 cm

Bronze sculpture 
Signed and Gaia mark

€150 - 300

86 
António Teixeira Lopes, 1866 - 1942
Vénus de Milo 
Escultura em bronze 
Com marca de Gaia e numerada 608
Alt.: 20 cm

Bronze sculpture 
Gaia mark and numbered 608

€150 - 300

87 
Par de castiçais Luís XVI
Em bronze dourado 
Decoração neoclássica com motivos vegetalistas
Alt.: 27 cm

A pair of Louis XVI candlesticks
Gilt bronze 
Neoclassic decoration with floral motifs
€800 - 1.200
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88 
Cariátide
Escultura em madeira pintada e dourada 
Séc. XVIII/XIX 
(faltas no dourado)
Alt.: 27,5 cm

A late 18th, early 19th century caryatide
Carved, painted and gilt wood 
Late 18th, early 19th century 
(losses to the gilding)

€200 - 300

90 
Coluna 
Em madeira dourada e pintada 
Com capitel entalhado
Alt.: 105 cm

A column 
Carved, gilt and polychrome wood 
Carved chapiter
€150 - 200

91 
Coluna torsa com capitel 
Em madeira dourada e policromada 
Decorada com parras, uvas e passaros 
Assente sobre base entalhada
Alt.: 134 cm

A spiral column
Gilt and polychrome wood 
Decorated with vine leaves, grapes 
and birds 
Carved base
€400 - 600

89 
Espelho estilo D. José

Com moldura em madeira entalhada e 
dourada representando volutas, folhas e flor 

Fabrico da Fundação Ricardo do Espírito 
Santo Silva, 1976 

Marcado e numerado 7330
78x35 cm

A D.José style mirror, Fundação Ricardo do 
Espírito Santo Sinto, 1976

Carved and gilt wood 
By FRESS, 1976 

Marked and numbered 7330

€250 - 350
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92 
Relógio de mesa

Em bronze dourado 
Taça com mascarões e placas em porcelana 

pintada com decoração policromada com 
paisagens, figuras e animais 

França, séc. XIX 
(mecanismo a precisar de revisão)

42x24 cm

A 19th century French gilt bronze table clock
Porcelain-mounted 

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

€1.800 - 2.100

94 
Par de urnas francesas à maneira de Sèvres
Em porcelana policromada em tons de bordeaux e ouro
Decoradas com medalhões ao centro representando cenas galantes 
e paisagens com rio e casario
Alt.: 50 cm

A pair of porcelain urns in the Sèvres manner. Red and gilt decoration 
with reserves depicting gallant scenes and landscapes.
€1.500 - 2.000

93 
Cão
Escultura em bronze 
Assinada P. Cains 
Séc. XIX
Alt.: 75 cm

A bronze sculpture of a dog
Signed P. Cains 
19th century

€500 - 800
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95 
Binóculos de teatro
Em metal e madrepérola 
Séc. XIX
6x10x4 cm

A 19th century opera binoculars
Metal and mother of pearl 
19th century
€80 - 120

96 
Conjunto de doze frascos de perfume

Em vidro 
Com decorações policromadas e douradas 

Séc. XIX 
(defeitos e tampas posteriores)

Alt.: 20 cm (maior) 
Alt.: 7,5 cm (menor)

Twelve 19th century scent bottles
Glass 

polychrome and gilt decorations 
19th century 

(defects and covers of latter date)
€500 - 800

97 
Par de candeeiros
Em bronze dourado 
Em forma de coluna com capitel, assente em base decorada com 
lira, vaso, bustos romanos e motivos vegetalistas
Alt.: 61 cm

A pair of gilt bronze table lamps
Designed as a column with chapiter on a base decorated with lyre, 
classic busts and floral motifs
€850 - 1.250



46 47

101 
Par de colunas torsas com capitel
Em madeira dourada e policromada 
Decoradas com pássaros, parras e 
cachos de uvas 
Bases marmoreadas 
Alt.: 136cm

A pair of spiral columns
Carved, gilt and polychrome wood 
Decoration with birds, vine leaves 
and grapes 
Marbled bases
€1.700 - 2.000

98 
Candeeiro de tecto Art-Deco 
Em vidro lapidado 
Com seis lumes
Diam.: 78 cm 
Alt.: 96 cm

A cut-glass six-light Art Deco chandelier

€350 - 400

99 
Lustre em vidro de murando colorido

Com pingentes 
Itália, séc. XX 

(faltas e defeitos)
Alt.: 58 cm 

Diam.: 65 cm

A Murano colored glass chandelier 
Italy, 20th century 

(losses and defects)

€300 - 500

100 
Espelho romântico

Com moldura em madeira 
e gesso dourado 

(defeitos)
119x149 cm

A romantic mirror 
Gilt wood and plaster 

(defects)

€300 - 400
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102 
Tapete Persa Kazak antigo 
Em lã e algodão 
De desenho geométrico em 
tons de azul, castanho e beije
362x106 cm

An antique Kazak cotton and 
wool carpet
Of geometric design in blue, 
brown and beige

€800 - 1.200

103 
Tapete Persa Bidjar 
Em lã e algodão 
De desenho floral e geométrico 
em tons de azul, salmão e 
beije 
262x182cm

A Bidjar cotton and wool 
carpet
Of floral and geometric design 
in blue, coral and beige

€2.500 - 3.000

104 
Tapete Persa Kasham antigo
Em lã e algodão de desenho 
floral em tons de verde, rosa 
e azul
362x262cm

An antique Kasham cotton 
and wool carpet
Of floral design in green, pink 
and blue

€3.000 - 3.500

105 
Tapete Persa Sarooq
Em lã e algodão 
De desenho floral e geométrico 
em tons de azul, beije e 
salmão 
362x265cm

A Persian Sarooq cotton and 
wool carpet
Of floral and geometric design 
in blue, beige and coral

€3.000 - 3.500

106 
Tapete antigo oriental
Em fio de lã e algodão 
Em tons de bordeaux, beje 
e azul representando cena 
de caça
197x145 cm

An antique oriental wool 
and cotton carpet
Red, beige and blue 
decoration depicting 
hunting scene

€500 - 1.000

107 
Tapete Persa Sarooq 
Em lã e algodão 
De desenho floral e geométrico 
em  tons de salmão e azul
330x245cm

A Persian Sarooq cotton and 
wool carpet
Of floral and geometric design in 
coral and blue

€2.500 - 3.000

104

102 106

105

103 107
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108 
Tapete oriental de oração
Em fio de lã e seda  
Em tons de bordeaux, beje e castanho
181x125 cm

An oriental wool and silk carpet
Red, beige and brown decoration

€500 - 1.000

109 
Par de fauteuils D. José
Em nogueira entalhada com motivos vegetalistas 
Costas, assentos e apoio dos braços estofados a 
seda adamascada 
Portugal, séc. XVIII
92x66x50 cm

A pair of D.José (1750-1777) fauteils
Carved walnut with floral motifs 
Silk upholstered seats, backs, and arms 
Portugal, 18th century

€1.500 - 2.000
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110 
Par de cómodas estilo D.João V/D. José
Em pau-santo entalhado 
Com duas gavetas e um gavetão 
Ferragens em bronze dourado
87x110x62 cm

A pair of rosewood commodes in the D.João V/D.José manner
Carved rosewood
Two short and one long drawer
Gilt bronze mounts
€7.000 - 12.000
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111 
Par de mesas de jogo neoclássicas
Em meia-lua 
Facheadas a pau-santo com trabalho de marcheteria
78x83x41,5 cm

A pair of neoclassical card tables
Rosewood marquetry decoration

€2.500 - 3.000

112 
Par de fauteuils D. José
Em madeira pintada e dourada com entalhamentos 
Costas, assentos e apoios de braços estofados a seda com flores 
Portugal, séc. XVIII
88x63x50 cm

A pair of D.José (1750-1777) fauteils
Carved, painted and gilt wood 
Silk upholstered backs, seats and arms 
Portugal, 18th century

€2.000 - 2.500
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113 
Mesa de pé de galo D. José
Em nogueira 
Com tampo rectangular, recortado e 
basculante e pés com frisos relevados 
Portugal, séc. XVIII
77x82x81 cm

A D.José (1750-1777) tripod tilt-top table
Walnut, scalloped tilt top, carved feet 
Portugal, 18th century

€2.000 - 2.500

114 
Cómoda D. José
Em pau-santo com pés entalhados 
Com três gavetões e ferragens em bronze dourado 
Portugal, séc. XVIII
87x120x65 cm

A D.José (1750-1777) rosewood commode
Rosewood, carved feet 
Three long drawers and gilt bronze mounts 
Portugal, 18th century
€3.800 - 4.200
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115 
Cómoda D. Maria
Em mogno
Com três gavetões e três gavetas 
Puxadores e espelhos de chave em marfim
101x115x54 cm

A D.Maria (1777-1816) mahogany commode
Mahogany
With three long and three short drawers 
Ivory handles and key holes

€600 - 1.200

117 
Cómoda Jorge III
Em madeira lacada 
Decorada com chinoiseries 
Dez gavetas e ferragens em metal amarelo 
Inglaterra, séc. XIX 
(restauros e faltas no lacado)
105x97x42 cm

A George III lacquered commode
Decorated with chinoiseries 
Tem drawers and brass mounts 
England, 19th century 
(restorations, losses to the lacquer)

€1.000 - 1.500

116 
Par de cadeiras Pombalinas 

Em pau-santo com assentos em palhinha 
Séc. XVIII 

(defeitos) 
Alt.: 97 cm

A pair of “Pombalinas” portuguese carved 
rosewood chairs

Canned seats 
Portugal, 18th century 
(defects to the seats)

€1.000 - 1.500
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118 
Mesa pé de galo
Em madeira lacada a negro 
Com decoração a dourado 
representando paisagem e aves 
Séc. XIX 
(pequenos defeitos)
70x62 cm

A 19th century tripod lacquered table
Black lacquered and gilt decoration 
depicting landscape and birds 
19th century 
(minor defects)

€200 - 300

119 
Caixa para jogos
Em madeira lacada a negro com dourados 
Tampos de xadrez e gamão 
Assente em base entalhada  
China, séc. XIX 
(pequenos defeitos)
70x57x57 cm

A 19th century Chinese lacquered game box
Black lacquered wood with gilt decoration 
Tops for chess and backgammon 
Carved base 
Chinese, 19th century 
(minor defects)

€300 - 500

120 
Mesa de jogo pé de galo D. José / D. Maria
Tampo de xadrez em madeira pintada  
Pé em mogno 
(pintura posterior)
64x64x64 cm

A D.José (1750-1777)/D.Maria (1777-1816) 
tripod card table
Painted wood chess top 
Mahogany foot 
(polychromy of later date)

€500 - 800

121 
Candeeiro de pé alto

Em madeira lacada a negro 
Com decoração a ouro representando flores 

Séc. XIX 
(com restauros)

Alt.: 150 cm

A 19th centuey lacquered lamp
Black lacquered wood with gilt decoration 

depiting flowers 
19th century 

(restorations)

€200 - 300

122 
Mesa de jogo pé de galo
Em madeira lacada a negro com chinoiseries 
Inglaterra, séc. XIX 
(faltas no lacado)
80x79x39 cm

A 19th century English tripod card table
Black lacquered wood decorated with chinoiseries 
England, 19th century 
(losses to the lacquer)

€600 - 800

123 
Mesa costureira
Em madeira lacada a negro com chinoiseries 
Interior com divisórias 
China, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
71x64x44 cm

A 19th century Chinese lacquered work table
Black lacquered wood with chinoiseries 
China, 19th century 
(losses and defects)

€400 - 600
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124 
Par de fauteuils Luís XVI
Em nogueira entalhada 
Costas, assento e apoio dos braços 
estofados a veludo azul 
França, séc. XVIII
85x58x52 cm

A pair of Louis XVI fauteils
Carved walnut 
Blue velvet upholstered seats, backs 
and arms 
France, 18th century

€1.200 - 1.800

125 
Arca
Em vinhático 
Decorada com frisos de tremidos 
Com duas gavetas e ferragens 
em metal amarelo 
Portugal, séc. XVII
69x120,5x56,5 cm

A 17th century Brazilian 
mahogany chest
Ripple friezes 
Two drawers and brass mounts 
Portugal, 17th century

€1.500 - 2.000

126 
Cómoda D. João V
Em nogueira com entalhamentos 
Saiais recortados, decorados com elementos vegetalistas e concheados 
Três gavetões e puxadores em bronze dourado
96x118x65 cm

A D.João V (1707-1750) commode
Carved wallnut 
Scalloped aprons representing floral and shell motifs 
Three long drawers and gilt bronze mounts

€3.000 - 4.000
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127 
Cómoda com alçado oratório D. Maria
Em pau-santo 
Interior do oratório em madeira entalhada, 
policromada e dourada a ouro fino, sobre 
fundo estofado a seda bordeaux 
Portas em vidro 
Cimalha com enrolamentos entalhados e 
sete pináculos 
Parte inferior com estirador, contendo Pedra 
de Ara, três gavetinhas e três gavetas
274x124x61 cm

A D.Maria (1777-1816) rosewood commode 
with oratory top
Interior of the oratory in carved, painted and 
gilt wood 
Silk lined and glazed doors 
Pediment with scrolls and pinnacles 
Stretcher with altar stone to the lower part, 
three short and three long drawers

€4.000 - 6.000
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128 
Meninos músicos
Duas esculturas antigas em madeira policromada 
e dourada ao gosto do séc. XVII 
Espanha
Alt.: 60 cm

Musician Putti
Two antique polychrome and gilt wood sculptures 
in the Spanish 18th century manner
€1.800 - 2.200

129 
São Joaquim e Santana ensinando Nossa Senhora a ler
Grupo escultórico em madeira policromada e dourada  
Portugal, séc. XVIII 
Resplendores em prata 
(faltas na policromia)
Alt.: 33 cm (São Joaquim) 
Comp.: 30 cm

An 18th century Portuguese group sculpture of Saint Joachim 
and Saint Anne teaching Our Lady how to read 
Polychrome and gilt wood 
Portugal, 18th century 
Silver halos 
(Losses to the polychromy)
€2.000 - 3.000
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130 
Calvário 
Cristo crucificado, Nossa Senhora e São João 
Grupo escultórico em madeira policromada 
com entalhamentos dourados 
Portugal, séc. XVIII/XIX
Alt.: 126 cm (total)

A late 18th, early 19th century group 
sculpture of the Golgotha
Representing Christ, Our Lady and Saint John 
Carved, polychrome and gilt wood 
Portugal, late 18th, early 19th century
€1.600 - 1.900

131 
Nossa Senhora com o Menino Jesus
Escultura em madeira policromada 
Portugal, séc. XVIII 
Coroas em prata
Alt.: 66 cm

An 18th century Portuguese sculpture of Our Lady with the Child
Polychrome wood 
Portugal, 18th century 
Silver crowns
€1.500 - 1.800
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132 
São Jerónimo
Escultura em madeira policromada 
Resplendor em prata 
Portugal, séc. XVIII 
(restauros na policromia)
Alt.: 81 cm

An 18th century Portuguese sculpture of Saint Jerome
Carved and polychrome wood 
Silver halo 
Portugal, 18th century 
(restoration to the polychromy)
€2.000 - 3.000

133 
Santo António com o Menino Jesus
Escultura em terracota policromada 
Com um respelendor em prata 
Portugal, séc. XIX
Alt.: 37 cm

A 19th century Portuguese sculpture of 
Saint Anthony with the Child
Polychrome terracotta 
Silver halo 
Portugal, 19th century
€250 - 350

134 
Menino Jesus Salvador do Mundo
Escutura Cingalo-Portuguesa 
Séc. XVI/XVII 
(restos de policromia e base posterior)
Alt.: 11,5 cm

A late 16th, early 17th century Cingalo-
Portuguese sculpture of Child Jesus
(Traces of polychromy and base of latter date)
€1.800 - 2.000

135 
Menino Jesus
Escultura em madeira policromada 
Assente em base de madeira entalhada, pintada e dourada 
Vestes em seda com galões 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
Com coroa em prata. 
(pés partidos e colados)
Alt.: 53 cm (total) 
Alt.: 44 cm (Menino Jesus)

A late 18th, early 19th century sculpture of Child Jesus
Polychrome wood 
Carved, painted and gilt wood base 
Silk clothes 
Portugal, late 18th, early 19th century
With silver crown 
(broken feet)
€1.000 - 1.500
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139 
Santana ensinando Nossa Senhora a ler
Escultura em madeira policromada e dourada 
Portugal, séc.XVIII 
(defeitos na policromia)
Alt.: 43cm

An 18th century portuguese sculpture of Saint Anne with Our Lady
Carved, polychrome and gilt wood 
Portugal, 18th century 
(defects to the polychromy)
€1.000 - 1.500

136 
Cristo crucificado
Escultura em marfim policromado e dourado, 
cruz e peanha em madeira pintada 
Portugal, séc. XIX
Alt.: 11 cm (Cristo) 
Alt.: 38 cm (total)

A 19th century ivory sculpture of Christ
Polychrome and gilt ivory 
Painted wood base and cross 
Portugal, 19th century
€100 - 150

137 
Cristo

Escultura em marfim sobre 
placa forrada a seda 

Europa, séc. XVIII
Alt.: 14,5 cm (escultura)

An 18th century ivory 
sculpture of Christ

Carved ivory sculpture on silk 
lined plaque 

Europe, 18th century
€180 - 250

138 
São João Baptista
Escultura em terracota policromada 
Portugal, séc. XIX
Alt.: 12 cm

A 19th century Portuguese sculpture of 
Saint John the Baptist
Polychrome terracotta 
Portugal, 19th century
€120 - 180
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140 
Cristo
Escultura em marfim indo-portuguesa do séc. XVII/XVIII 
(falta parte da barba)
Alt.: 41 cm

An 18th century Indo-Portuguese carved ivory sculpture of Christ 
Polychromed 
(Losses to the beard)
€3.500 - 4.000

142 
Cristo crucificado
Escultura em madeira policromada 
Cruz em pau-santo com aplicações em 
prata 
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 34 cm (Cristo) 
Alt.: 84,5 cm (total)

An 18th century Portuguese sculpture of 
Christ 
Polychrome wood 
Rosewood cross and silver mounts 
Portugal, 18th century
€400 - 600

141 
Cristo
Escultura em marfim indo-portuguesa do séc. XVII/XVIII 
(falta parte do sandal, defeitos nos dedos)
Alt.: 36 cm

A late 17th, early 18th century Indo-Portuguese ivory sculpture of Christ
(Losses to the loincloth, defects to the fingers)
€500 - 700
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143 
Menino Jesus Salvador do Mundo
Escultura em marfim cingalo-portuguesa 
Com cabelo pintado e dourado 
Séc. XVI/XVII 
Base posterior
Alt.: 16 cm (total) 
Alt.: 11 cm (Menino Jesus)

A late 16th, early 17th century Cingalo-
Portuguese ivory sculpture of Child Jesus 
Saviour of the World
Painted and gilt hair 
Late 16th, ealry 17th century 
Base of latter date
€1.200 - 1.500

144 
Menino Jesus

Escultura em madeira policromada 
Assente sobre peanha rocaille em madeira policromada e dourada 

Portugal, séc. XVIII 
(pequenas falhas na policromia)

Alt.: 45 cm (total)

An 18th century Portuguese sculpture of Child Jesus
Carved and polychrome wood

Carved, painted and gilt wood rocaille base 
Portugal, 18th century 

(minor losses to the polychromy) 

€800 - 1.200

145 
Caixa para hóstias Indo-Portuguesa
Em bronze damasquinado a ouro 
Com aplicações em prata “IHS” 
Séc. XVII
11x12 cm

A 17th century Indo-Portuguese pix
Bronze with gilt damask decoration, silver 
mounts “IHS” 
17th century

€2.500 - 3.000

146 
Menino Jesus Bom Pastor
Escultura em marfim indo-portuguesa 
Séc. XVII
24,5 cm

A 17th century Indo-Portuguese ivory 
sculpture of Child Jesus
Indo-Portuguese, 17th century

€4.000 - 6.000
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147 
Retrato feminino

Pintura sobre marfim 
Moldura em ébano com filetes em marfim 

Séc. XIX 
(desgaste na pintura)

8,5x6,5 cm

A Lady’s portrait
Painting on ivory 

Ebony frame with ivory inlaid friezes 
19th century 

(wear to the polychromy)

€200 - 300

148 
Escola Inglesa, séc. XIX
Par de retratos de senhora 
Miniaturas sobre marfim 
Assinadas 
Com molduras em osso
9x7 cm

English school of the 19th century
Pair of lady portraits miniatures on ivory 
Signed

€300 - 400

149 
Escola Francesa, séc XIX

Napoleão 
Óleo sobre madeira 

(defeitos)
11,5x9 cm

French school of the 19th century
Napoleon 

Oil on panel 
(defects)

€200 - 300

150 
Escola Francesa, séc. XVIII
Retrato de senhora  
Miniatura sobre marfim 
Assinada René
5x4 cm

French school of the 18th century
Portrait of a Lady 
Miniature on ivory 
Signed René

€200 - 300



80 81

151 
Escola inglesa, séc. XIX
Figura feminina 
Óleo sobre tela 
(defeitos)
50x38 cm

English school of the 19th century
Feminine figure 
Oil on canvas 
(defects)

€600 - 1.200

152
Escola Inglesa, séc. XIX

Retrato de senhora segurando livro 
Óleo sobre madeira

15x12 cm

English school of the 19th century
Portrait of a Lady with book 

Oil on panel

€400 - 600

153 
Escola Espanhola, séc. XIX

Cavalheiro
Aguarela sobre papel 

25x21 cm

Spanish school ot the 19th century
Gentleman 

Watercolour on paper

€300 - 500

154 
Escola Francesa, séc. XVIII
Retrato de fidalgo 
Óleo sobre cobre
9x7 cm

French school of the 18th century
Portrait of a Nobleman 
Oil on copper

€200 - 300

155 
Escola Holandesa, séc XVIII/XIX
Retrato de senhor 
Óleo sobre chapa
9x7 cm

Dutch school of the late 18th, early 19th century
Oil on metal sheet

€200 - 300
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156 
Escola francesa, séc. XVIII/XIX

Retrato de fidalgo 
Óleo sobre cobre

13x10 cm

French school of the late 18th, 
ealry 19th century

Nobleman 
Oil on copper

€300 - 500

157 
Escola inglesa, séc. XIX
Retratos femininos 
Par de pastéis sobre papel
15x13 cm

English school of the 19th century
Female portraits 
Pair of pastel on paper

€300 - 500

158 
Escola francesa, séc. XIX
Retrato de Madelaine Adelaide Brunet e filho Fréderic Antoine Duvernoy 
Óleo sobre tela
62x51 cm

French school of the 19th century
Madelaine Adelaide Brunet and her son Fréderic Antoine Duvernoy’’s portrait 
Oil on canvas

€1.000 - 1.500
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159 
Josefa Greno (1850 - 1902)
Flores 
Óleo sobre tela 
Assinado
70,5x48 cm

Flowers 
Oil on canvas 
Signed

€2.000 - 3.000

160 
António Ramalho (1858 - 1916)

Senhora em claustro 
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 91
130x108 cm

Lady in cloister 
Oil on canvas 

Signed and dated of 91

€15.000 - 18.000
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161 
Max Römer (1878 - 1960)
“Vista do Funchal-Madeira” 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1955
14x21 cm
Watercolour on paper  
Signed and dated of 1955.

€400 - 600

162 
Max Römer (1878 - 1960)
“Igreja do Monte - Madeira” 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1954
14x21 cm
Watercolour on paper  
Signed and dated of 1954.

€400 - 600

161

163

162

164

165

163 
Max Römer (1878 - 1960)
“Casario com Figuras” 
Aguarela sobre papel 
Assinada
14x21 cm

Watercolour on paper  
Signed

€400 - 600

164 
Max Römer (1878 - 1960)
“Vista de jardim” 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada Madeira 1944
14x22 cm

Watercolour on paper 
Signed and dated of Madeira 1944

€400 - 600

165 
Max Römer (1878 - 1960)
“Vista da Madeira com fonte figuras e 
animais” 
Aguarela sobre papel 
Assinada
22x14 cm

Watercolour on paper  
Signed

€400 - 600
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166
Hygino Mendonça  (18?? - 1920)
Casario com figura 
Óleo sobre tela colada em cartão 
Assinado
Dim:27x34,5 cm

Nota: Ex-colecção Jorge de Brito

Landscape with houses and figure
Oil on canvas laid on cardboard 
Signed

€2.500 - 3.500

167 
Júlio Ramos (1868 - 1945)

Paisagem com figura 
Óleo sobre madeira  

Assinado
40x28 cm

Landscape with figure
Oil on panel 

Signed

€1.000 - 1500

168 
Henry Mortikar Rosenberg (EUA, 1868 - 1947)
“Good morrow little Rose” 
Óleo sobre madeira 
Assinado
19x15 cm
Oil on panel 
Signed

€800 - 1.200
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169 
Escola Espanhola, séc. XVII
Santa Engrácia 
Óleo sobre madeira 
51x51 cm

Spanish school of the 17th century
Saint Engratia 
Oil on panel

€3.000 - 3.500

170 
Escola portuguesa de séc. XVII/XVIII

Sagrada Família
 Óleo sobre tela

 52x66 cm

Late 17th, early 18th century 
Portuguese school 

Holy Family
Oil on canvas

€800 - 1.000 

171 
Escola Europeia, séc. XIX
Figuras religiosas 
Óleo sobre tela colado em madeira
53x42 cm

European school of the 19th century
Religious figures
Oil on canvas laid on panel 

€ 600-800
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172 
Colecção completa 5 escudos 
1932-1951, prata. 
Composta por um exemplar para cada 
um dos seguintes anos: 1932,1933, 
1934, 1937,1940, 1942, 1943,1946,1947, 
1948 e1951, estando as de 1932 e 1937 
certificadas pela NGC.

A 5 Escudos complete set 1932-1951
Silver 
One coin for each of the following years: 
1932, 1933, 1934, 1937, 1940, 1942, 1943, 
1946, 1947, 1948 and 1951 
NGC certificate for the coins of 1932 
and 1937
€200 - 350

173 
Conjunto de 4 moedas de centavo
XX centavos, 1964, eixo vertical 
XX centavos, 1951, eixo vertical, 
20 centavos, 1974, eixo vertical, 
X centavos, 1968, eixo vertical,

Four Centavo coins
XX centavos, 1964, vertical rotation 
XX centavos, 1951, vertical rotation, 
20 centavos, 1974, vertical rotation, 
X centavos, 1968, vertical rotation
€220 - 350

174 
5 centavos
1922, Bronze

5 Centavos, 1922
Bronze
€300 - 500

175 
Conjunto de 3 moedas de escudo coloniais
5 centavos, 1924, Angola, Bronze 
50 centavos, 1928, S.Tomé e Principe, Alpaca 
1 escudo, 1930, Cabo Verde, Alpaca 
Todas certificadas pela NGC

Three colonial Escudos
5 centavos, 1924, Angola, Bronze 
50 centavos, 1928, S. Tomé e Principe, Alpaca 
1 escudo, 1930, Cabo Verde, Alpaca 
All with NGC certificate
€180 - 250
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176 
Colecção completa 2,5 escudos
1932-1951, prata 
Composta por um exemplar para cada 
um dos seguintes anos: 1932, 1933, 
1937,1940, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 
1947, 1948 e 1951, estando a de 1937 
certificada pela NGC

A 2,5 Escudos complete set 1932-1951
Silver 
One coin for each of the following years: 
1932, 1933, 1937, 1940, 1942, 1943, 1944, 
1945, 1946, 1947, 1948 and 1951 
NGC certificate for the coin of 1937
€300 - 500

177 
Nota de 1000 escudos
2 Abril 1965, MBC 

A 1000 Esculos banknote
2 April 1965 
Very fine
€700 - 1.200
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178 
Lote composto por 17 pérolas de cultura
Com diâmetro 14~14,5mm 

17 cultured pearls
14~14,5mm diameter
€1.000 - 1.500

179 
Concha de madrepérola 

14 cm

A mother-of-pearl shell
€80 - 120

180 
Lote composto por 259 pérolas de cultura 

Com diâmetro 10~10,5mm

259  ultured pearls
10~10,5mm diameter

€4.200 - 6.000

181 
Lote composto por 100 pérolas de cultura 
Com diâmetro 11~11,5mm

100 cultured pearls
11~11,5mm diameter
€2.000 - 3.000

182 
Lote composto por 190 pérolas de cultura 

Com diâmetro 11~11,5mm

190 cultured pearls
11~11,5mm diameter

€3.800 - 5.000

183 
Lote composto por 144 pérolas de cultura 
Com diâmetro 12-12,5mm

144 cultured pearls
12~12,5mm diameter
€3.000 - 5.000

184 
Lote composto por 52 pérolas de cultura 
Com diâmetro 13~13,5mm

52 cultured pearls
13~13,5mm diameter
€1.000 - 1.500
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185 
Colar com 36 pérolas 
de cultura 
De 8,5~9mm, com contas e 
fecho em ouro 18kt.

A cultured pearl necklace
With 36 cultured pearls of 
8,5~9mm, with 18kt gold 
beads and clasp
€350 - 500

189
Anel

Em ouro e pedra-dura verde 
Marcado “Bulgari”

Ref.: axtzwm 
Tam.: 16

6,4 g

A pietra-dura and gold ring
Marked “Bulgari”

€400 - 600

190 
Alfinete ouro e esmalte
São Petersburgo (1908-1917) 
Alfinete rectangular com friso perlado, decoração esmaltada a 
azul-turquesa sobre trabalho guilhochado e ramo floral cravejado 
com pequenos diamantes, rubis e pérolas. 
Marca de S. Petersburgo (1908-1917) e de ourives AT. 
Com estojo original da casa A.A.Trejden (em cirílico)/S.Petersburgo 
em pele, veludo e seda.
12 g

A gold and enamel brooch, Saint Petersburg (1908-1917)
Of rectangular shape, turquoise blue enamel on guilloché ground, 
tree branch applied and set with small diamonds, rubies and pearls 
S.Petersburg assay mark (1908-1917) and AT maker’s mark 
Original case marked A.A.Trejden (cyrillic)/S.Petersburg in leather, 
velvet and silk
€1.800 - 2.200

186 
Alfinete de gravata 
Em ouro, pérola e esmalte.
Em forma de passarinho, 
verso gravado.
1,8 g

A tie-pin
Gold, pearl and enamel
Designed as a little bird, 
engraved back
€ 50-70

187 
Alfinete de gravata de diamantes
Cravejado em ouro e prata com 
12 diamantes talhe antigo de 
brilhante e um diamante em talhe 
rosa coroada com 5,7x5,3mm. 
(sinais de uso)
2,5 g

A diamond tie-pin
Set in silver and gold with 12 old 
mine cut diamonds and one rose 
cut diamond (5,7x5,3mm) 
(wear signs)
€200 - 300

188 
Conjunto de seis alfinetes de gravata
Em ouro, um diamante, meia-pérola, 
esmaltes e strass. 
(sinais de uso, faltas e defeitos) 
10 g

Six tie-pins
Gold, one diamond, half-pearl, enamel 
and pastes 
(wear signs, losses and defects)
€300 - 500
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191 
Relógio de bolso
THOMAS RUSSELL & SON, Premier
Em prata. 
Movimento mecânico de corda manual. 
Movimento e mostrador assinados, caixa 
numerada 561867. Tampa com janela que 
permite ver as horas fechado. 
Marcas de Birminhgam para 1928.  
Com corrente em prata portuguesa com 
moeda de 500 reis de1896 em prata 
igualmente. 
(a funcionar)

Silver 
Mechanic movement 
Marked at the dial and mechanism, case 
numbered 561867 
The silver with Birmingham marks for 1928 
With Portuguese silver chain with 500 Reis 
(1896) silver coin 
(Working)
A THOMAS RUSSELL & SON pocket watch
€180 - 250

195 
Relógio de bolso de senhora
Início do séc. XX. 
Caixa em ouro com decoração Arte Nova 
gravada e cravejada com cinco diamantes 
em talhe rosa coroada. 
(mínimos defeitos e corda partida)

A lady’s pocket watch 
Early 20th century 
Gold case with art nouveau decoration set 
with five rose cut diamonds 
(minor defects and broken wind)
€300 - 400

196 
Relógio de bolso ROLEX

Em plaqué ouro  
Movimento mecânico de corda manual, 

15 rubis. Movimento e mostrador 
marcados, caixa numerada 161676. 

(a funcionar, bom estado)

A ROLEX pocket watch
Gold filled 

Mechanic movement, 15 rubies 
Marked at the dial and mechanism, case 

numbered 161676 
(Working, good condition)

€300 - 500

192 
Relógio de bolso de senhora

Caixa em ouro com friso de pérolas.  
Movimento mecânico de corda com chave. 

(falta do vidro e da chave e defeitos mínimos 
no mostrador)

A lady’s pocket watch
Gold case with pearl decoration 

Mechanic movement with key 
(glass and key missing, dial with minor 

defects)
€300 - 400

194 
Relógio de bolso Chs. Tissot & Fils

Caixa dourada 
Mostrador branco com numeração romana

Movimento mecânico de corda manual
A funcionar mas a necessitar de revisão

(sinais de uso e gastos no dourado)

Chs. Tissot & Fils pocket watch
Gilt case 

White dial with roman numbers
Mechanic movement 

Working in need of maintenance, wear to the gilding
€ 75-100

193 
Relógio de bolso Arte Déco LONGINES
Em aço patinado e dourado. 
Movimento mecânico de corda manual. 
Movimento e mostrador marcados, caixa 
numerada 484875. Monograma AD na 
tampa posterior. 
(a funcionar mas a necessitar de revisão)

A LONGINES Art Deco pocket watch
Patinated and gilt steel 
Mechanic movement 
Marked at the dial and mechanism, case 
numbered 484875 
AD monogram 
(Working but in need of revision)
€180 - 250
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197 
Alfinete “roseta” diamantes
Em ouro e prata, cravejado com diamantes talhe 
rosa e 22 diamantes talhe brilhante (ca. 1,30ct) 
Marcado, Portugal (1938-1984)
16 g

A diamond brooch
Set in silver and gold with rose cut diamonds 
and 22 brilliant cut diamonds (ca. 1,30ct) 
Marked, Portugal (1938-1984)
€1.250 - 2.250

198 
Alfinete “passarinho” 
Em ouro e diamantes 

Cravejado com cerca de 62 diamantes 
talhe 8/8 

Marcas muito sumidas 
5,4 g

A diamond brooch
Designed as a bird 

Set in gold with 62 single cut diamonds 
Faded marks

€1.250 - 2.250

199 
Alfinete “Abelha”

São Petersburgo (1908-1917) 
Corpo da abelha cravejado com 10 diamantes 

talhe rosa, três rubis e uma esmeralda. 
Marca de S. Petersburgo (1908-1917) e de 

ourives К БОКЪ.  
Com estojo original da casa К БОКЪ 

/S.Petersburgo-Moscovo em chagrin, 
veludo e seda. 

5,2 g

A diamond, ruby and emerald pin, Saint 
Petersburg (1908-1917)

Designed as a bee, set with 10 rose cut 
diamonds, three rubies and one emerald 

S. Petersburg assay mark (1908-1917) and К 
БОКЪ maker’s makr 

Original case marked К БОКЪ/S.Petersburg-
Moscow in leather, velvet and silk

€2.000 - 3.000

200 
Pendente laça 
Em ouro e diamantes. 
Ouro vazado e cravejado com diamantes
Marcas de ensaiador do ouro do Porto do séc. XVIII/XIX
Marca de ourives possivelmente de José da Costa Fonseca e Manuel de Oliveira
(reg.1758 e 1779) (Vidal 1509)
(Restauros e defeitos, falta do remate superior e falta um diamante)
6,5x5 cm
12,4 g

A diamond and gold pendant
Pierced gold, set with rose cut diamonds
Porto assay mark of the late 18th, early 19th century, maker''s mark possibly of José da Costa 
Fonseca and Manuel de Oliveira (reg. 1758 and 1779)
(Restorations and defects, losse to the upper ending and one small diamond missing)
€800 - 1.000
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205 
Conjunto de anel e pendente 
Em diamantes e safiras
Cravejado em ouro com duas safiras 
talhe oval e 52 diamantes talhe brilhante 
(c. 0,50ct)
Marca de garantia
9 g

A sapphire and diamond demi-parure
Set in gold with two oval cut sapphires 
and 52 brilliant cut diamonds (0,50ct)
€550 - 800

201 
Conjunto de anel e par de brincos
Em ouro
Esmalte e diamantes, em forma de flor
Marcado, Portugal, Séc. XX/XXI
(sinais de uso)
20,4 g

A demi-parure
Gold, enamel and diamonds
Representing flowers
Portugal, late 20th, early 21st century
(wear signs)
€800 - 1.200

202 
Anel solitário diamante

Cravejado em ouro bicolor com um 
diamante talhe brilhante com ca. 0,55ct. 

Marcado e numerado. 
Tam.: 16

9 g

A diamond ring
Set in two-toned gold with one brilliant cut 

diamond weighing ca. 0,55ct 
Marked and numbered

€450 - 600

203 
Anel solitário diamante
Cravejado em ouro bicolor com um 
diamante talhe brilhante com ca. 0,45ct. 
Marcado e numerado 
Tam.: 16
9 g

A diamond ring
Set in two-toned gold with one brilliant cut 
diamond weighing ca. 0,45ct 
Marked and numbered
€380 - 500

204 
Anel solitário diamante

Cravejado em ouro com um diamante 
talhe antigo de brilhante (European cut) 

com ca. 1,50ct, com ligeira tonalidade 
amarela e mínimas inclusões. 

Marca de garantia 
Tam.: 15

8,2 g

A diamond ring
Set in gold with one old european cut 
diamond weighing ca. 1,50ct, of slight 

yellow tint and minor inclusions
€2.000 - 2.500

206 
Alfinete “orquídea” 

Em ouro bicolor 
Marcas de garantia

24 g

A two-toned gold brooch
Designed as na orchid 

Guarantee marks
€2.000 - 3.000
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208 
Pulseira rígida 
Em ouro, diamantes e safiras, São 
Petersburgo (1896-1903) 
Decoração texturada, centro floral 
cravejado com quatro safiras e quatro 
diamantes talhe antigo de brilhante 
(c.1,20ct). 
Marca de ensaiador, possivelmente Yakov 
Lyapunov, S.Petersburgo (1896-1903) e de 
ourives NČ (em cirílico).  
Com estojo original da casa K.Z.Bolin/S.
Petersburgo-Moscovo em pele, veludo e 
seda.
30 g

A gold, sapphire and diamond bracelet, 
Saint Petersburg (1896-1903)
Textured decoration, floral centre set with 
four sapphires and four old brilliant cut 
diamonds (c.1,20ct) 
Assay mark, possibly of Yakov Lyapunov, S. 
Pertersburg (1896-1903) and NC (cyrillic) 
maker’s mark 
Original fitted case marked K.Z.Bolin/S.
Petersburg-Moscow in leather, velvet and 
silk
€3.000 - 4.000

207 
Escrava meias-pérolas e diamantes
Em ouro, cravejada com diamantes talhe 
rosa e meias-pérolas
Marcada, Portugal (1938-1984)
(sinais de uso)
31 g

A pearl and diamond bangle
Set in gold with half pearls and rose cut 
diamonds
Portuguese (1938-1984)
(wear signs)
€1.200 - 1.500
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212 
Anel rubi e diamantes
Cravejado com rubi talhe oval 
(12,6x10,3x4,2mm) e 37 diamantes talhe 
brilhante (ca. 3,20ct) 
Marcado, séc. XX
9,2 g

A ruby and diamond ring
Set with one oval ruby (12,6x10,3x4,2mm) 
and 37 brilliant cut diamonds (c. 3,20ct) 
Marked, 20th century
€7.500 - 8.500

210 
Memória de diamantes

Em ouro branco cravejada com 12 
diamantes talhe baguette (0,35ct). 

Marcado 
Tam.: 16

5,6 g

A diamond ring
Set in white gold with 12 baguette cut 

diamonds (ca. 0,35ct)
€300 - 500

211 
Anel solitário diamante
Cravejado em ouro branco com um 
diamante talhe brilhante com ca. 0,41ct 
Marcado, numerado e indicação do peso 
da pedra “0,41ct” 
Tam.: 16
3 g

A diamond ring
Set in white gold with one brilliant cut 
diamond weighing approximately 0,41ct 
Marked and stamped with the diamond 
weight “0,41ct”
€350 - 500

209 
Alfinete “Abelha” 
Cravejado em ouro branco com 17 
diamantes talhe brilhante (0,50ct). 
Marcado e assinado “Tiffany & Co” 
7 g

A diamond brooch
Set in white gold with 17 brilliant cut 
diamonds (ca. 0,50ct) 
Marked and signed “Tiffany & Co”
€750 - 1.000
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213 
Esmeralda
Talhe esmeralda com 
aproximadamente 4,58ct 
Com sinais de tratamento e 
certificado italiano

An emerald
Emerald cut emerald wighing 
approximately 4,58ct 
Treatment traces and italian 
certificate
€420 - 700

214 
Esmeralda
Talhe esmeralda com aproximadamente 
12,73ct 
Com sinais de tratamento

An emerald
Emerald cut emerald wighing 
approximately 12,73ct 
Treatment traces
€1.300 - 1.700

215 
Par de brincos em ouro branco

Par de brincos diamantes e 
esmeraldas 

Cravejados com 40 diamantes talhe 
8/8 e duas esmeraldas talhe gota 

Portugal, marcados
5,3 g

A pair of earrings
Set in white gold with 40 single cut 

diamonds and two pear shaped 
emeralds 

Portugal, marked
€800 - 1.200

217 
Conjunto de anel e par de brincos 
Em diamantes e pérolas. 
Par de brincos em platina cravejados com 
duas pérolas de cultura e 26 diamantes 
talhe brilhante, anel cravejado com pérola 
de cultura e 12 diamantes talhe brilhante. 
Peso total dos diamantes c.2,20ct. 
10,2 g

A diamond and cultured pearl demi-parure
Comprising a ring and a pair of earrings 
The earrings set in platinum with two 
cultured pearls and 26 brilliant cut 
diamonds, ring set with cultured pearl and 
12 brilliant cut diamonds 
Total diamond weght circa 2,20ct
€700 - 1.200

218 
Alfinete/centro de colar 
Em diamantes e pérolas 
Em ouro e prata, cravejado com diamantes 
talhe rosa, talhe 8/8 e talhe brilhante, duas 
pérolas de cultura. 
Portugal, marcado (1934-1984)
23 g

A diamond and pearl brooch/necklace centre
Set in silver and gold with rose cut diamonds, 
single and brilliant cut diamonds and two 
cultured pearls 
Portugal, marked (1934-1984)
€1.250 - 2.250

216 
Anel diamantes e esmeralda

Cravejado com 18 diamantes talhe 
brilhante (c. 1,40ct) e uma esmeralda 

talhe esmeralda
Marca de ourives

8,2 g

A emerald and diamond ring
Set with one emerald cut emerald and 18 

brilliant cut diamonds (1,40ct)
Maker's mark
€1.500 - 2.000
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219 
Par de brincos
Em ouro e prata cravejados com diamantes 
talhe rosa e dois diamantes talhe antigo de 
brilhante
Aparentemente sem marcas
(sinais de uso)
13 g

A pair of diamond earrings
Set in silver and gold with rose cut 
diamonds and two old mine cut diamonds
(wear signs)
€350 - 550

220 
Pulseira rígida 
Em ouro e prata cravejada com 
diamantes talhe 8/8 e talhes irregulares.
Marcas de garantia, séc. XX/XXI
49 g

A diamond bangle
Set in gold and silver with single cut and 
irregular cut diamonds
Late 20th, early 21st century
€2.000 - 2.500

221 
Anel rubi e diamantes
TH. HEIDEN - Munique
Montado em ouro e cravejado com 32 
diamantes talhe brilhante (ca. 3,00ct) e 
um rubi talhe cabochão (12,5 x 10,3mm).
Marcado, Th. Heiden
11g

A ruby and diamond ring
TH. HEIDEN Munich
Set in gold with 32 brilliant cut diamonds 
(c. 3,00ct) and one ovaç cabochon ruby 
(12,5 x 10,3mm)
Marked TH. Heiden
€4.500 - 5.500

222 
Anel

Cravejado em ouro branco com c. 1,00ct de 
diamantes talhe 8/8 e uma esmeralda cabochão

Marca de garantia
Tam:: 19,5 

11,6g

A diamond and emerald ring
Set in white gold with single cut diamonds (c. 1,00ct) 

and one oval cabochon emerald
Marked

€2.500 - 3.500



114 115

223 
Colar comprido de diamantes
Em ouro branco 18kt cravejado com 17 
diamantes em talhe brilhante (0,50ct) e 
cerca de 436 diamantes talhe trapézio (c. 
8,00ct). 
Marca de garantia 
Comp.: 50 cm
47 g

A diamond necklace
Set in 18kt golt with 17 brilliant cut 
diamonds (0,50ct) and approximately 436 
baguette cut diamonds (c.8,00ct)
€2.500 - 3.000

224 
Anel diamantes
Cravejado com 158 diamantes talhe 
brilhante (ca. 1,00ct) e 90 diamantes 
talhe trapézio e baguette (1,80 ct) 
Marcado 
Tam.: 15,5
12,8 g

A diamond ring
Set with 158 brilliant cut diamonds (ca. 
1,00ct) and 90 baguette cut diamonds 
(ca. 1,80ct)
€1.200 - 1.500

226 
Par de brincos desmontáveis
Com diamantes e pérolas de cultura. 
Em ouro branco cravejados com cerca de 100 diamantes talhe 8/8 
e brilhante (c. 3,50ct) e oito pérolas de cultura. 
Marcas muito sumidas 
30 g

A pair of pearl and diamond earrings
Set in white gold with approximately 100 single and brilliant cut 
diamonds (ca. 3,50ct) and eight cultured pearls 
Extremely faded marks 
Detachable fringe
€5.000 - 6.000

225 
Anel diamantes
Cravejado com 37 diamantes talhe 
brilhante num total de ca. 0,70ct 
Marcado 
Tam.: 18
7 g

A diamond ring
Set with 37 brilliant cut diamonds 
weighing a total of approximately 0,70ct
€500 - 700
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227 
Alfinete de diamantes
Ca.1800. Estrutura em ouro de desenho floral 
cravejado em prata com 75 diamantes talhe rosa 
coroada e talhe rosa. Portugal, séc. XVIII/XIX.
(espigão posterior. Sinais de uso)
Comp.: 5 cm
19,6 g

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

228 
Grande pendente “Nossa Senhora da Conceição”

Em madre-pérola  esculpida, assinada “Nino” (?)
Moldura em ouro e platina vazada e cravejada com diamantes 

talhe rosa e 12 diamantes talhe antigo de brilhante (c. 2,50ct)
Marcado, Portugal, séc. XX

9,5x8 cm
45 g

A large diamond-framed pendant
Carved mother-of-pearl depicting Our Lady of the Conception

Gold and platinum frame set with rose cut diamonds and 12 old 
mine cut diamonds (c. 2,50ct)

Portugal, 20th century
€2.000 - 3.000

229 
Gargantilha
Cravejada em ouro branco com 
pequenas safiras sintéticas talhe 
marquise, meia-lua e uma em talhe oval 
e 140 diamantes talhe 8/8 (c.1,00ct)
Marcado, Portugal (1938-1984)
59 g

A necklace
Set in white gold with small synthetic 
saphires and 140 single cut diamonds 
(c. 1,00ct)
Portugal (1938-1984)
€4.000 - 5.000
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230 
Par de brincos 
Em platina cravejada com duas pérolas mabe 
e 36 diamantes talhe brilhante com ca. 4,00ct 
Apenas com marca de ourives 
28,4 g

A pair of earrings
Set in platinum with two mabe pearls and 36 
brilliant cut diamonds, weighing ca. 4,00ct 
Maker’s mark
€4.500 - 5.500

231 
Anel 

Em platina cravejada com uma pérola mabe e 
16 diamantes talhe brilhante com ca. 0,80ct 

Apenas com marca de ourives
12,6 g

A ring
Set in platinum with mabe pearl and 16 brilliant 

cut diamonds, weighing ca. 0,80ct 
Maker’s mark
€1.500 - 2.500

232 
Relógio de pulso/pulseira de diamantes
Em ouro e platina cravejado com diamantes talhe 8/8, 
brilhante e baguete num total de ca. 6,00ct 
Relógio marca Zenith 
Marcado, Portugal (1938-1984) 
Relógio a funcionar 
64 g

A diamond bracelet/watch
Set in white gold and platinum with single cut, brilliant cut 
and baguette diamonds weighing a total of circa 6,00ct 
Watch marked Zenith 
Marked, Portugal (1938-1984) 
Working
€4.500 - 6.500
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233 
Anel solitário diamante
Cravejado em ouro branco parcialmente 
fosco com um diamante talhe brilhante 
com ca. 0,35ct 
Marcado e numerado 
Tam.: 16,5
6,2 g

A diamond ring
Set in white gold with one brilliant cut 
diamond weighing approximately 0,35ct 
Marked and numbered
€350 - 500

234 
Alfinete de diamantes “orquídea”
Cravejado com cerca de 400 diamantes 
talhe 8/8 (c. 10,00ct) 
Aparentemente sem marcas
30 g

A diamond brooch
Designed as an orchid, set with 
approximately 400 single cut diamonds 
weighing approximately 10,00ct 
Aparently unmarked
€4.500 - 5.500

235 
Pulseira 
Em ouro branco 18kt e diamantes 
Cravejada com 62 diamantes talhe 8/8 
(c.1,60ct) 
Marca de garantia
79 g

A gold and diamond bracelet
18kt white gold 
Set with 62 single cut diamonds (c.1,60ct) 
Guarantee mark
€4.500 - 5.500
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236 
Garrafa licoreira 
Em cristal lapidado e gravado 
a ácido com base e montures 
em prata francesa relevada. 
Contraste Cabeça de Minerva 
e ourives E/E. 
(charneira partida e defeitos) 
Alt.: 31 cm

A cut-glass and French silver 
liquor bottle
Cut and engraved glass with 
silver base and mounts 
Tête de Minerve mark and E/E 
maker’s mark 
(broken joint and defects)
€200 - 500

237 
Tankard 
Em casquinha 
Brasão gravado no bojo e imitação de moeda na tampa 
Alt.: 15 cm

A silver plated tankard
Engraved coat-of-arms and imitation coin at the cover
€100 - 150

238 
Jarro 
Em cristal com monture em prata 
portuguesa do séc. XIX/XX. 
Marca de contraste Javali
(1887-1937) e de ourives da mesma 
época. 
Alt.: 21 cm

A cut-glass jar with Portuguese silver 
mounts, late 19th, early 20th century 
Javali assay mark (1887-1937) and 
maker’s mark
€80 - 120

239 
Frasco de perfume 
Em vidro gravado com montagens em 
prata portuguesa do séc. XIX/XX. 
Marca de contraste Javali (1887-
1937) e de ourives da mesma época. 
Alt.: 22 cm

A silver-mounted glass scent bottle, 
late 19th, early 20th century
Javali assay mark (1887-1937) and 
maker’s mark
€60 - 80

240 
Jarro 
Em cristal com monture em prata 
portuguesa do séc. XIX/XX. 
Decoração relevada com motivos 
vegetalistas e pega espiralada, pomo 
em forma de fruto. 
Alt.: 27,5 cm

A cut-glass jar with Portuguese silver 
mounts, late 19th, early 20th century
Relief decroation and spiral handle
€100 - 180

241 
Conjunto de garrafa e seis copos 
Em cristal bicolor (azul e incolor), garrafa com monture em prata portuguesa relevada e cinzelada com 
motivos vegatalistas e animal fantástico. 
Marca de contraste Javali (1887-1937) e de ourives da mesma época.
Alt.: 45 cm (garrafa) 
Alt.: 21cm (copos)

Six cut-glass cups and one decanter with Portuguese silver mounts, late 19th, early 20th century
Two-toned glass 
Silver with relief decoration representing floral motifs and animals 
Javali assay mark (1887-1937) and maker’s mark
€450 - 600

242 
Par de conchas 
Em prata portuguesa. 
Forma de vieira com três pés em forma de búzio. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da mesma época. 
Comp.: 14,5 cm
274 g

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

€180 - 220
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243 
Salva de três pés 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Aba vazada com concheados e grinaldas, pés vazados 
Marca de contraste Javali (1887-1937) e de ourives da 
mesma época
Diâm: 30 cm
330 g

A late 19th, early 20th century portuguese silver salver
Raised on three feet 
Pierced and chased decoration representing shells and 
garlands, pierced feet. 
Javali assay mark (1887-1937) and maker’s mark
€120 - 180

244 
Salva 

Em prata portuguesa, estilo D. João V. 
Decoração relevada, bordo recortado com concheados, 

motivos vegetalistas e volutas. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da 

mesma época. 
Diam.: 35 cm

318 g

A Portuguese silver salver in the Barroque manner 
Águia assay mark (1938-1984) and maker’s mark

€100 - 180

245 
Salva de três pés 
Em prata portuguesa, séc. XIX/XX. 
Bordo recortado com friso de flores relevado. 
Marca de contraste Javali (1887-1937) e de ourives da mesma época. 
Diam.: 30 cm
308 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver scalloped salver 
Javali assay mark (1887-1937) and maker’s mark
€100 - 180

247 
Par de candelabros de cinco lumes 
Em prata
Decoração floral
Aparentemente sem marcas 
Alt.: 43,5cm
5250 g

A pair of five-light candelabra
Floral decoration
Unmarked
€2.100 - 2.500

246 
Paliteiro 

Em prata portuguesa, decorado com 
flores e folhas, copo dourado. 

Marca de contraste Águia (pós 1985) e 
de ourives da mesma época.

Alt.: 19 cm
85,6 g

A portuguese silver toothpick holder
Floral decoration 

Águia assay mark (after 1985) and 
maker’s mark

€30 - 50
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252 
Tinteiro de secretária 
Em prata portuguesa do séc. XIX. Assente sobre 4 pés de garra, 
tabuleiro rectangular com gradinha vazada e recipientes 
em prata lisa com frisos estriados, composto por: tinteiro com 
recipiente interior em porcelana, areeiro, porta penas e sineta.  
Marca de ensaiador do Porto Luis António Rodrigues de Araújo 
(1843-1853) (P-34 ou variante) e de ourives APC (1836-1853) 
(P-171). Remarcada com cabeça de velho.
20x26x18 cm
1495 g

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

€1.000 - 1.500

248 
Salva Belle-Époque
Em prata portuguesa.
Bordo recortado e vazado com 
concheados, elementos vegetalistas e 
cartelas, assente sobre três pés vazados.
Marca de contraste Javali (1887-1938) e 
de ourives da mesma época.
Diam.: 47 cm
1190 g

A Bélle-Époque Portuguese silver salver 
Scalloped rim, raised on three feet
Javali assay mark (1887-1938) and 
maker’s mark
€600 - 800

249 
Salva estilo D. João V
Em prata portuguesa.
Bordo recortado com volutas e 
concheados.
Marca de contraste Águia (1938-1984) e 
de ourives da mesma época.
Diam.: 40 cm
624 g

A Portuguese silver salver in the Barroque 
manner 
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark
€310 - 500

253 
Caneta de aparo Arte Deco 
Em prata portuguesa. 
Decoração facetada e relevada com motivos 
geométricos e vegetalistas. 
Marca de contraste Javali (1887-1938) e de ourives 
da mesma época. 
Comp.: 19cm

An Art Deco Portuguese silver pen
Relief decoration with geometric and floral motifs 
Javali assay mark (1887-1938) and maker’s mark

€50 - 800

250 
Fruteiro 
Em prata portuguesa 
De bordo recortado e decoração gravada com motivos vegetalistas 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso e amolgadelas)
Diam.: 26 cm
268 g

A PortuguVese silver fruit bowl 
Of scalloped rim with engraved decoration 
Águia assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs and bruises)
€80 - 120

251 
Fruteiro de pé 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX, 
estilo D. João V. 

Decoração relevada e cinzelada com 
volutas, concheados e cartelas. 

Marca de contraste Javali (1887-1937) e 
de ourives da mesma época.

Diam.: 31 cm
595 g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver salver in the Barroque manner
Javali assay mark (1887-1937) and 

maker’s mark
€180 - 250

254 
Tinteiro
Em prata inglesa e cristal 
Base em forma de naveta, assente sobre quatro pés, gradinha vazada e recipiente 
em cristal facetado com tampa de levantar em prata. 
Marcas de Chester para 1912 (?) muito sumidas. 
188 g

An English silver and cut glass inkpot
Navette shaped base, on four feet, pierced gallery, glass inkpot with silver cover 
Faded Chester marks for 1912 (?)

€80 - 120
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255 
Salva de gradinha
Em prata portuguesa 
Assente sobre 4 pés de garra e 
gradinha vazada 
Marca de contraste Águia do Porto 
(1938-1984), de ourives e assinada 
GUIA – LISBOA
Diam.: 31 cm
997 g

A Portuguese silver gallery salver 
Raised on four claw feet 
Porto assay mark (1938-1984), 
maker’s mark and Ourivesaria da 
Guia retail mark
€300 - 400

256 
Três saleiros
Em prata portuguesa 
Dois com tampa e colher, um com alma em vidro azul 
Marcas de contraste Águia (1938-1984) e de ourives variadas 
(um com datas gravadas na base) 
261 g (prata)

Three Portuguese silver salt cellars 
Two with cover and spoon, one with cobalt-blue lining 
Águia assay mark (1938-1984) and several maker’s marks 
(One with engraved dated at the base)

€70 - 100

257 
Tinteiro 
Em prata portuguesa, romântico 
Assente sobre quatro pés de enrolamento, decoração 
gravada e guilhochada, tampas rematas por putti e duas 
figuras orientais em vulto. 
Marca de ensaiador do Porto (1877-1881) e de ourives 
Guilherme Soares (1870-1886) (P-295) 
Comp.: 30 cm
900 g

A Romantic Portuguese silver inkstand 
Four scroll feet, engraved and guilloché decoration covers 
with finials representing putti and oriental figures 
Porto assay mark (1877-1881) and Guilherme Soares 
maker’s mark (1870-1886)
€500 - 800

258 
Par de taças com pé
Em prata portuguesa, estilo manuelino 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937), de 
ourives e da Ourivesaria da Guia – Lisboa 
Diam.: 21,5 cm
864 g

A pair of Portuguese silver bowls in the Manuelino style 
Porto assay mark (1887-1937), maker’s mark and 
Ourivesaria da Guia retail mark

€200 - 300
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259 
Bomboniére 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. 
Caixa de formato octogonal com base em forma de salva 

e tampa encimada por pomo facetado, frisos perlados e 
decoração gravada com motivos vegetalistas. Monograma e 

data “22-7-89” em duas faces.  
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937) e possivelmente 

do ourives Manuel José Gonçalves Russo (1887). 
Alt.: 23 cm

1218 g

A late 19th, early 20th century portuguese silver bomboniére
Of octogonal shape, engraved decoration with floral motifs. 

Monogram and date “22-7-89” engraved twice. 
Porto assay mark (1887-1937) and Manuel José Gonçalves Russo 

maker’s mark (1887)

€1.000 - 1.500

261 
Lavanda 
Em prata portuguesa, 
DAVID FERREIRA 
Decoração lisa com 
bordo recortado. 
Marca de contraste 
Águia (1938-1984), de 
ourives e assinada David 
Ferreira.
36 x 29 cm
1162 g

A Portuguese silver basin, 
DAVID FERREIRA
Plain decoration, 
scalloped rim 
Águia assay mark (1938-
1984), maker’s mark and 
signed David Ferreira

€900 - 1.200

260 
Salva de três pés estilo D. José 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. 
Decoração relevada e gravada com 
concheados, volutas e motivos vegetalistas. 
Marca de contraste Javali (1887-1937) e de 
ourives da mesma época. 
(sinais de uso, mínimas amolgadelas) 
Diam.: 30,5cm
506 g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver salver 
Raised on three feet 
Relief and engraved decoration with shell 
and floral motifs 
Javali assay mark (1887-1937) and maker’s 
mark 
(Wear signs and minor bruises)

€200 - 350

262
Salva 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Salva de bordo recortado com friso de 

continhas e friso gravado no centro. 
Marca de contraste Javali do 

Porto (1887-1937), de ourives e da 
ourivesaria REIS - PORTO. 

Diam.: 35 cm 
766 g

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

Porto assay mark (1887-1937), maker’s 
mark and signed REIS-PORTO

€380 - 500
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266 
Par de castiçais 
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Decoração relevada com folhas de carvalho e bolotas 
Marca de ensaiador do Porto (P-50 ou variante) e de ourives não 
identificado (1853-1877) (P-392)
Alt.: 24,5 cm
718 g

A pair of Portuguese silver romantic candlesticks 
Relief decoration representing oak leaves and acorns 
Porto assay mark ans maker’s mark (1853-1877) 
(Minor defects)
€400 - 600

263 
Balde de gelo com pinça 
Em prata portuguesa
Bordo recortado, decoração gravada e relevada 
com motivos vegetalistas e volutas.
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época.
Alt.: 17 cm
900 g

A Portuguese silver ice bucket with thongs
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
€635 - 750

264 
Prato coberto 

Em prata portuguesa 
Decoração com frisos perlados e pega amovível 

Marca de contraste Águia (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 

Diam.: 26 cm
1344 g

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

€400 - 600

265 
Caixa de café com colher 
Em prata portuguesa, decoração martelada, 
gravada na tampa “Nescafé” 
Marca de contraste Águia 916 do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época
220 g

A Portuguese silver coffee box 
Engraved at the cover “Nescafé” 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’’s mark

€50 - 80
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267 
Jarra bojuda 
Em prata portuguesa, decoração 
gomada e com concheados. 
Marca de contraste Águia (1938-1984).
Alt.: 17cm
332 g

A Portuguese silver jar 
Fluted decoration and shell motifs 
Águia assay mark (1938-1984)
€100 - 180

268 
Jarra bojuda 
Em prata portuguesa. 
Decoração relevada e gravada com parras e uvas. 
Marca de contraste Águia (1938-1984). 
Alt.: 17,5 cm 
275 g

A Portuguese silver jar 
Relief decoration with vine leaves and grapes 
Águia assay mark (1938-1984)
€80 - 120

269 
Jarra bojuda 
Em prata portuguesa, decoração lisa 
com bordo recortado com volutas. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) 
Alt.: 15,5 cm
244 g

A Portuguese silver jar 
Águia assay mark (1938-1984)
€80 - 120

270 
Salva de três pés D.Maria 
Em prata portuguesa. Decoração lisa com friso estriado e 
monograma ao centro, pés de enrolamento. 
Marca de ensaiador de Lisboa (1810-1822) (L-36) e 
de ourives José Severino Antunes (1770-1822) (L-381), 
duplamente remarcada com Cabeça de Velho. 
Diam.: 19cm
290 g

A D.Maria (1777-1816) Portuguese silver salver
Raised on three feet 
Plain decoration with monogram, scroll feet 
Lisboa assay mark (1810-1822) and José Severino 
Antunes (1770-1822) maker’s mark, twice remarked with 
Cabeça de Velho

€250 - 350

271 
Grande chocolateira estilo rocaille
Modelo dito “Germain”, em prata portuguesa. 
Decoração gomada, espiralada e cinzelada, asa em madeira. 
Marca de contraste Águia (1938-1984), fabrico Mergulhão, 1ºTítulo. 
(charneira partida) 
1.600 g

A large Portuguese silver chocolate pot in the rocaille manner
Design known as ”Germain” 
Águia assay mark (1938-1984), Mergulhão maker’s and 1ºTitulo 
(broken joint)
€800 - 1.200
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272 
Travessa peixeira 
Em prata portuguesa, Ourivesaria da Guia 
Marca de contraste Águia (1938-1984), 
ourives, 1ºTítulo e assinada Ourivesaria 
da Guia 
Comp.: 48 cm
1697 g

A Portuguese silver oval dish 
Águia assay mark (1938-1984), maker’s 
mark and Ourivesaria da Guia retail mark
€680 - 800

273 
Travessa peixeira 
Em prata portuguesa, Ourivesaria da Guia 
Marca de contraste Águia (1938-1984), 
ourives, 1ºTítulo e assinada Ourivesaria 
da Guia 
Comp.: 55 cm
2173 g

A Portuguese silver oval dish 
Águia assay mark (1938-1984), maker’s 
mark and Ourivesaria da Guia retail mark
€870 - 1.000

274 
Molheira com travessa e duas colheres 
Em prata portuguesa parcialmente 
dourada, Ourivesaria da Guia 
Marca de contraste Águia (1938-1984), 
ourives, 1ºTítulo e assinada Ourivesaria 
da Guia 
Comp.: 27 cm
1043 g

A Portuguese silver sauce boat with tray 
and two spoons 
Partly gilt 
Águia assay mark (1938-1984), maker’s 
mark and Ourivesaria da Guia retail mark
€420 - 600

275 
Par de taças de pé 
Em prata portuguesa, 
Ourivesaria da Guia 
Marca de contraste Águia
(1938-1984), ourives, 1ºTítulo e 
assinada Ourivesaria da Guia 
Diam.: 15 cm
322 g

A pair of Portuguese silver salvers 
With foot 
Águia assay mark (1938-1984), 
maker’s mark and Ourivesaria da 
Guia retail mark

€150 - 250

276 
Prato coberto circular, pega amovível 
Em prata portuguesa, Ourivesaria da Guia 
Marca de contraste Águia (1938-1984), ourives, 
1ºTítulo e assinada Ourivesaria da Guia 
Diam.: 27 cm
1880 g

A Portuguese silver entrée dish 
Águia assay mark (1938-1984), maker’s mark 
and Ourivesaria da Guia retail mark

€750 - 900

277 
Tampa de prato coberto, com asa amovivel 
Em prata portuguesa, Ourivesaria da Guia 
Marca de contraste Águia (1938-1984), ourives, 
1ºTítulo e assinada Ourivesaria da Guia 
Comp.: 28,5cm
1148 g

A Portuguese silver entrée dish cover 
Águia assay mark (1938-1984), maker’s mark 
and Ourivesaria da Guia retail mark

€450 - 600

278 
Doze pratos de pão 
Em prata portuguesa, 
Ourivesaria da Guia 
Marca de contraste Águia 
(1938-1984), ourives, 1ºTítulo e 
assinada Ourivesaria da Guia 
Diam.: 13 cm
1253 g

A set of 12 Portuguese silver 
bread plates 
Águia assay mark (1938-1984), 
maker’s mark and Ourivesaria 
da Guia retail mark
€500 - 800

279 
Doze pratos marcadores 
Em prata portuguesa, Ourivesaria da Guia 
Marca de contraste Águia (1938-1984), ourives, 
1ºTítulo e assinada Ourivesaria da Guia
Diam.: 28 cm
7450 g

A set of 12 Portuguese silver plates 
Águia assay mark (1938-1984), maker’s mark 
and Ourivesaria da Guia retail mark
€3.000 - 5.000

280 
Prato de arroz 
Em prata portuguesa, Ourivesaria da Guia 
Marca de contraste Águia (1938-1984), ourives, 
1ºTítulo e assinada Ourivesaria da Guia 
Diam.: 34 cm
956 g

A Portuguese silver charger 
Águia assay mark (1938-1984), maker’s mark 
and Ourivesaria da Guia retail mark
€380 - 500

272 273
274

274

275

276

277
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292 
Barril de aguardente
Em faiança alemã de Westerwald 
Decorado com gnomos, parras, uvas e 
mascarões com cabeças de leão 
Faiança vidrada em tons de azul cobalto 
(defeitos e falhas)
48x30 cm

A German faience brandy cask, Westerwald
German faience, Westerwald 
Decorated with gnomes, vine leaves, grapes 
and lion heads 
Decorated with cobalt blue glazing 
(Defects and losses)

€200 - 300

281 
Paliteiro caçador
Decoração policromada 
Porcelana europeia, séc. XIX/XX
Alt.: 16 cm

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

€50 - 80

282 
Paliteiro menino
Decoração policromada e dourada 
Porcelana da Vista Alegre, 1881 a 1921 
(sem marca)
Alt.: 11 cm

A Vista Alegre porcelain toothpick holder
Polychrome decoration 
Vista Alegre (1881-1921) 
Unmarked

€100 - 150

283 
Paliteiro soldado
Decoração policromada 
Porcelana europeia, séc. XIX/XX 
(chapéu e pé partidos)
Alt.: 15 cm

A late 19th, early 20th century european 
porcelain toothpick holder
Polychrome decoration 
(broken hat and feet)

€50 - 80

284 
Paliteiro palhaço
Decoração policromada 
Porcelana europeia, séc XIX/XX 
(cabeça partida e colada)
Alt.. 8,5 cm

A late 19th, early 20th century european 
porcelain toothpick holder
Polychrome decoration 
(broken head)

€40 - 60

285 
Paliteiro palhaço
Decoração policromada 
Porcelana da Vista Alegre, marcado na 
base (marca nº 22), 1881 a 1921
Alt.: 10,5 cm

A Vista Alegre porcelain toothpick holder
Polychrome decoration 
Marked at the base (mark nr. 22) (1881-1921)

€100 - 150

286 
Paliteiro sapateiro
Decoração policromada 
Barro vidrado 
Fabrico das Cladas da Rainha, séc. XX
Alt.: 11,5 cm

A Portuguese terracotta toothpick holder, 
Caldas da Rainha
Polychrome decoration 
Caldas da Rainha, 20th century

€80 - 120

287 
Paliteiro menino à luta
Decoração policromada 
Porcelana da Vista Alegre, 1881 a 1921 
(sem marca)
Alt.: 11 cm

A Vista Alegre porcelain toothpick holder
Polychrome decoration 
Vista Alegre (1881-1921) 
Unmarked

€100 - 150

288 
Paliteiro pedinte
Decoração policromada 
Porcelana europeia, séc. XIX/XX
Alt.: 11 cm

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

€80 - 120

289 
Paliteiro figura da commedia del’arte
Decoração policromada 
Porcelana da Vista Alegre, 1881 a 1921 
(sem marca, pena do chapéu partida)
Alt.: 11,5 cm

A Vista Alegre porcelain toothpick holder
Polychrome decoration 
Vista Alegre (1881-1921) 
Unmarked, broken feather 

€80 - 120

290
Paliteiro figura de teatro
Decoração policromada e dourada 
Porcelana europeia, séc. XIX/XX 
(desgaste no dourado, um pé partido e 
outro restaurado, cabelo na base)
Alt.: 15,5 cm

A late 19th, early 20th century european 
porcelain toothpick holder
Polychrome and gilt decoration 
(wear to the gilding, one broken foot and 
the other restored, hairline at the base)

€50 - 80

291 
Paliteiro bebé a gatinhar
Decoração policromada 
Porcelana da Vista Alegre, 1881 a 1921 
(sem marca)
Alt.: 7,5 cm

A Vista Alegre porcelain toothpick holder
Polychrome decoration 
Vista Alegre (1881-1921) 
Unmarked

€100 - 150

281

282
283 265

286

287

288

289

264

291

290

2ª SESSÃO

Lotes 281 a 564
Lot 281 to 564

2nd SESSION
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293 
Jarro com tampa
Em forma de tronco com folhas 
e borboletas  
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha. 
António Alves Cunha (1856-1941) 
Decoração policromada em 
tons de verde 
(Falhas, falta de animal na 
tampa)
Alt.: 25 cm

A Portuguese faience jar with 
cover
Portuguese faience, Caldas da 
Rainha, by António Alves Cunha 
(1856-1941) 
Polychrome decoration 
(Losses and animal figure missing 
at the cover)

€80 - 120

294 
Jarro com tampa
Em forma de tronco com 
folhas e borboletas 
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da 
Rainha, António Alves Cunha 
(1856-1941) 
Decoração policromada em 
tons de verde
Alt.: 34 cm

A Portuguese faience jar 
with cover
Portuguese faience, Caldas 
da Rainha, by António Alves 
Cunha (1856-1941) 
Polychrome decoration 
(Losses and animal figure 
missing at the cover)

€150 - 200

295 
Jarro com tampa
Em faiança portuguesa 
Fabrico Caldas da Rainha, Manuel Mafra 
(1829-1905) 
Decorado com vidrado em tons de verde, 
castanho e ocre, tendo em relevo faixa com 
pássaros e cachos de uvas 
Pega em forma de tronco e pomo da 
tampa com cisne 
(cisne partido e colado)
Alt.: 34 cm

A Portuguese faience jar with cover
Portuguese faience, Caldas da Rainha, by 
Manuel Mafra (1829-1905) 
Decorated with green, brown and ochre 
glazing. Relief frieze with birds and grapes 
Handle molded as a tree trunck and cover 
finial as a swan 
(swan broken)

€200 - 300

296 
Jarro com tampa
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da 
Rainha, Rafael Bordalo 
Pinheiro (1846-1905) 
Decorado com vidrados 
escorridos em tons de 
castanho 
Marcado
Alt.: 33 cm

A Portuguese faience jar 
with cover
Portuguese faience, Caldas 
da Rainha, by Rafael Bordalo 
Pinheiro (1846-1905) 
Decorated with brown 
glazing 
Marked

€50 - 70

297 
Jarro sem tampa
Em forma de borboleta  
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da 
Rainha, Herculano Elias 
(1864-1939)
Alt.: 25 cm

A Portuguese faience jar 
without cover
Portuguese faience, 
Caldas da Rainha, by 
Herculano Elias (1864-
1939)

€150 - 200

300 
Touro
Escultura em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, Manuel 
Mafra (1829-1905) 
Decorado com vidrados escorridos em 
tons de castanho e cinzento
22,5x25,5 cm

A Portuguese faience sculpture of a bull
Portuguese faience, Caldas da Rainha, by 
Manuel Mafra (1829-1905) 
Decorated with brown and grey glazing

€200 - 300

298 
Jarro com tampa
Em forma de barril 
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, Herculano Elias (1864-1939) 
Decoração policromada com pedras embutidas e areia 
Pega da tampa em forma de rosa 
(tampa defeituosa)
Alt.: 29 cm

A Portuguese faience jar with cover
Portuguese faience, Caldas da Rainha, by Herculano Elias 
(1864-1939) 
Polychrome decoration with inlaid stones and sand 
Cover finial molded as a rose 
(Defects to the cover)

€150 - 200

299 
Barril para aguardente 
Em forma de touro   
Em faiança portuguesa 
Fabrico Caldas da Rainha, 
Herculano Elias (1864-1939) 
Decorado com vidrados escorridos 
em tons de castanho e ocre 
(uma haste partida e colada)
23x26 cm

A Portuguese faience brandy cask, 
Caldas da Rainha
Molded as a bull 
Portuguese faience, Caldas da 
Rainha, by Herculano Elias (1864-
1939) 
Decorated with brown and ochre 
glazing 
(One horn broken)

€250 - 350

301 
Barril para aguardente
Em forma de touro sem torneira 
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, José Francisco de Sousa (1860-1893) 
Decoração com vidrados em tons de castanho e ocre 
(defeitos)
33x35 cm

A Portuguese faience brandy cask, Caldas da Rainha
Molded as a bull 
Without tap 
Portuguese faience, Caldas da Rainha, by 
José Francisco de Sousa (1860-1893) 
Decorated with brown and ochre glazing 
(defects)

€400 - 600

302 
A morte de Adonis
Escultura em barro patinado 
Fabrico das Caldas da Rainha, José 
Francisco de Sousa (1835-1907) 
Pintada em tons de preto
36x39 cm

A Portuguese faience sculpture
Representing the Death of Adonis 
Portuguese faience, Caldas da Rainha, by 
José Francisco de Sousa (1835-1907) 
Decorated in black

€500 - 700
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303 
Jarro com tampa
Em faiança portugesa 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Decoração policromada em relevo com lebre 
e animais de caça 
Pega em forma de cão 
Sem marcas 
(defeitos e faltas)
Alt.: 37 cm

A Portuguese faience jar with cover
Portuguese faience, Caldas da Rainha 
Polychrome and relief decoration representing 
hare and other hunting related animals 
Handle molded as a dog 
Unmarked 
(Defects and losses)

€100 - 150

307 
Prato

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, Rafael 

Bordalo Pinheiro (1846-1905) 
Decorado com parra e cacho de uvas em 

relevo, em tons de castanho e verde 
Sem marcas

Diam.: 22 cm

A Portuguese faience plate
Portuguese faience, Caldas da Rainha, by 

Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905) 
Decorated in relief with vine leaves and 

grapes 
Unmarked

€40 - 60

308 
Cachepot 
De inspiração renascentista 
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905) 
Corpo com decoração em relevo com conchas e motivos vegetalistas, pegas 
laterais em forma de dragões e dois medalhões ao centro com girassóis 
Marcado provavelmente de 1898
30x58 cm

A Portuguese faience cachepot
In the renaissance manner 
Portuguese faience, Caldas da Rainha, by Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905) 
Relief decoration representing shells and floral motifs, handles molded as 
dragons and two medallions with sunflowers 
Marked possibly of 1898

€2.000 - 3.000

304 
Dois jarros com tampa
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, Manuel Mafra (1829-1905) 
Decoração com vidrados em tons de castanho, verde, azul e amarelo 
Pegas em forma de troncos e corpo com relevos de bolotas e flores 
(pegas partidas e coladas, defeitos)
Alt.: 33 e 29 cm

Two Portuguese faience jars with covers
Portuguese faience, Caldas da Rainha, by Manuel Mafra (1829-1905) 
Glazed decoration in brown, green, blue and yellow 
Handles molded as tree trunks and body with acorns and flowers 
(borken handles, defects)

€200 - 300

305 
Jarro com tampa e prato
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, José Alves Cunha (1849-1901) 
Decoração vidrada representando musgo com répteis, anfíbios e insectos 
Pega em forma de cobra
Alt.: 30 cm 
Diam.: 20,5 cm (prato)

A Portuguese faience jar with cover and plate
Portuguese faience, Caldas da Rainha, by José Alves Cunha (1849-1901) 
Glazed decoration representing moss with reptile, amphibians and insects 
Handle molded as a snake

€80 - 120

306 
Jarro sem tampa

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha 

Decoração vidrada representando musgo 
com répteis, anfíbios e insectos 

Pega em forma de salamandra 
Sem marcas 

(falhas)
Alt.: 21 cm

A Portuguese faience jar without cover
Portuguese faience, Caldas da Rainha 

Glazed decoration representing moss with 
reptiles, amphibians and insects 

Handle molded as a salamander 
Unmarked 

(losses)

€50 - 80
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309 
Par de potes de farmácia
Em faiança portuguesa 
Decorados a azul com cartela barroca 
(ambos com cabelos, um restaurado e 
outro com esbeiçadela)
Alt.: 29 cm

A pair of Portuguese faience albarellos
Blue decoration with barroque cartouche 
(both with hairlines, one restored and the 
other with chip)

€1.000 - 1.200
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310 
Prato recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul com cartela ao centro 
Período Jiaqing (1796-1820) 
(vestígios de monograma ao centro)
Diam.: 24,5 cm

A Jiaqing scalloped plate 
Chinese export porcelain 
Blue decoration with central cartouche 
Jiaqing Period (1796-1820) 
(traces of a monogram)
€100 - 150

311 
Travessa
Em porcelana da China 
Decoração a azul e branco Cantão 
Com paisagem fluvial 
Período Jiaqing (1796-1820)
24x32 cm

A Jiaqing dish
Chinese export porcelain 
Blue Conton decoration 
Jiaqing period (1796-1820)
€100 - 200

312 
Travessa funda oval
Em porcelana da China 
Compahnia das Índias 
Decoração a azul e branco com 
paisagem fluvial e pagodes 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
34,5x41 cm

A Qianlong oval dish
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting 
rivescape and pagoda 
Qianlong period (1736-1795) 
(Chips)
€100 - 150

313 
Travessa oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com 
paisagem fluvial e pagodes 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)

24x32 cm

A Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting 
rivescape and pagoda 
Qianlong Period (1736-1795) 
(Chips)
€100 - 150

314 
Prato coberto
Em porcelana da China 
Decoração a azul e branco Cantão com 
paisagem fluvial e pagodes 
Período Jiaqing (1798-1820) 
(a tampa não pertence ao prato)

A Jiaqing entrée dish
Chinese export porcelain 
Blue and white Canton decoration 
Jiaqing Period (1798-1820) 
(adapted cover)
€100 - 150

315 
Prato oitavado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com 
jardim e pássaros 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelo)

Diam.: 30 cm

A Qianlong octogonal plate
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting 
garden and birds 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairline)
€120 - 180

316 
Travessa funda oitavada
Em porcelana da China 
Decoração a azul e branco Cantão 
Período Daoguang (1821-1850)
23,5x31 cm

A Daoguang octogonal dish
Chinese export porcelain 
Canton blue and white decoration 
Daoguang Period (1821-1850)

€100 - 150

317 
Travessa funda oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com paisagem fluvial e pagodes 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restaurada)
31x40 cm

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

€50 - 80

318 
Terrina 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul com flores, arvoredo e 
objectos preciosos 
Período Qianlong (1736-1795) 
(corpo de terrina com cabelos e pomo 
com esbeiçadela)
Comp.: 35 cm

A Qianlong tureen
Chinese export porcelain 
Blue decoration with flowers, trees and 
precious objects 
Qianlong Period (1736-1795) 
(body of the tureen with hairlines and cover 
finial with chip)

€100 - 150

319 
Travessa oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com paisagem 
fluvial e pagodes 
Período Qianlong (1736-1795) 
(defeitos na cozedura)
18x25 cm

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

€120 - 180



148 149

320 
Travessa oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com flores  
Período Qianlong (1736-1795)
25x33 cm

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

€150 - 200

321 
Travessa oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com paisagem 
fluvial e flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
18x26 cm

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

€100 - 180

322 
Terrina redonda 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com jardim e 
pássaros 
Período Qianlong (1736-1795) 
(tampa e corpo da terrina com pequeno 
restauro)
Diam.: 23,5 cm

A Qianlong tureen
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting 
garden and birds 
Qianlong Period (1736-1795) 
(body and cover with minor restoration)

€300 - 400

323 
Travessa oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com cena de jardim 
Período Qianlong (1736-1795) 
(falhas no vidrado e cabelo)
19,5x28,5 cm

A Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting garden 
Qianlong Period (1736-1795) 
(Losses to the glaze and hairline)
€120 - 180

324 
Travessa oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
16x25 cm

A Qianlong octogonal dish 
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting riverscape and flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(Chips)
€120 - 180

325 
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração família rosa 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequena esbeiçadela)
Diam.: 22,5 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 
Famille Rose decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chip)
€100 - 200

326 
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração família rosa 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequena esbeiçadela)
Diam.: 22,5 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 
Famille Rose decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chip)
€100 - 200

327 
Travessa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco representando 
paisagem fluvial e pagodes 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)

18x26 cm

A Qianlong dish
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting riverscape 
and pagoda 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chips)
€100 - 200
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328 
Prato recortado 
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco representando árvores, romãs e rochedo 
Aba com profusa decoração vegetalista  
No verso, objectos preciosos e no centro o símbolo budista de realeza 
Período Kangxi (1662-1722) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 25 cm

A Kangxi scalloped plate
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting trees, pomegranates and rock 
Rim with profuse floral decoration 
Back with precious objects and at the center the buddhist symbol of royalty 
Kangxi Period (1662-1722) 
(minor chips)
€500 - 600

332 
Prato grande
Em porcelana da China 
Com craquelé e decoração a azul com motivos vegetalistas 
Dinastina Ming, reinado Wanli (1572-1620) 
(restaurado)
Diam.: 35,5 cm

A Wanli charger
Blue decoration with floral motifs 
Ming Dynasty, Wanli Period (1572-1620) 
(restored)

€200 - 300

333
Kendi 

Em porcelana da China 
Decorado a azul com motivos vegetalistas 

Periodo Ming/ Wanli (1563/1620) 
(bico restaurado)

Alt.: 19,5 cm

A Wanli Kendi
Chinese porcelain 

Blue decoration depicting floral motifs 
Ming/Wanli period (1563-1620) 

(restored spout)

€700 - 900

334 
Par de potes com tampas
Em porcelana da China 
Decoração a azul e branco representando flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(pequenos restauros nas tampas)
Alt.: 30 cm

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

€1.400 - 1.800

335
Garrafa

Em porcelana da China 
Decoração a azul com motivos vegetalistas 

Dinastia Ming, Reinado Wanli (1572-1620) 
(pequena esbeiçadela no gargalo)

Alt.: 19 cm

A Wanli bottle
Blue decoration with floral motifs 

Ming Dynasty, Wanli Period (1572-1620) 
(minor chip to the spout)

€400 - 600

329 
Garrafa 

Em porcelana da China 
Decoração a azul e branco 

representando flores 
Período Guangxu (1875-1908) 

(falta gargalo)

Alt.: 30 cm

A Guangxu bottle
Chinese porcelain 

Blue and white decoration 
depicting flowers 

Guangxu Period (1875-1908) 
(spout missing)

€100 - 200

330 
Prato fundo recortado
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco representando arvores, flores e pássaros 
Aba com profusa decoração vegetalista e pássaros 
No verso decoração incisa, flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 27 cm

A Kangxi scalloped plate 
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting trees, flowers and birds 
Rim with profuse floral decoration and birds 
Back with engraved floral decoration 
Kangxi Period (16626-1722) 
(Chips)
€500 - 700

331
Prato 

Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco representando elementos 

vegetalistas e borboletas 
Aba com profusa decoração geométrica e flores 

No verso flores e frutos e no centro simbolo budista 
Periodo Kangxi (1662-1722)

Diam.: 27,5 cm

A Kangxi plate 
Chinese export porcelain 

Blue and white decoration depicting floral motifs and butterflies 
Rim with profuse geometric decoration and flowers 

Back with flowers and fruits and buddhist symbol at the center 
Kangxi Period (1662-1722)

€500 - 700
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336 
Par de jarras
Em porcelana da China 
Decoração monocroma amarela 
Período Minguo (1912-1949) 
(cabelo)
Alt.: 24 cm

A pair of Minguo vases
Chinese porcelain 
Yellow monochrome decoration 
Minguo Period (1912-1949) 
(hairline)
€400 - 600

337 
Par de taças
Em porcelana da China 
Decoração monocroma amarela 
Período Daoguang (1821-1850) 
(uma com esbeiçadela no bordo e outra 
com cabelos)
Diam.: 14,5 cm

A pair of Daoguang bowls
Chinese porcelain 
Yellow monochrome decoration 
Daoguang Period (1821-1850) 
(one with chip at the rim and the other with 
hairlines)

€200 - 300

338 
Taça 
Em porcelana da China 
Decoração monocroma amarela 
Período Guangxu (1875-1908) 
(cabelos)
Diam.: 18 cm

A Guangxu bowl
Chinese porcelain 
Yellow monochrome decoration 
Guangxu Period (1875-1908) 
(hairlines)

€200 - 300

339 
Taça
Em porcelana da China 
Decoração monocroma amarela 
Período Minguo (1912-1949) 
(peanha em tamarindo, com furo)
Diam.: 24,5 cm

A Minguo bowl
Chinese porcelain 
Yellow monochrome decoration 
Minguo Period (1912-1949) 
(tamarind base, hole)
€200 - 300

340
Cão de Fôo

Em porcelana da China 
Decoração monocroma a amarelo 

Período Minguo (1912-1949) 
(defeitos e esbeiçadelas)

Alt.: 19 cm

A Minguo dragon
Chinese porcelain 

Yellow monochrome decoration 
Minguo Period (1912-1949) 

(defects and chips)
€50 - 80

341 
Prato 
Em porcelana da China 
Decoração monocroma amarela 
Período Guangxu (1875-1908) 
(cabelos)
Diam.: 18 cm

A Guangxu plate
Chinese porcelain 
Yellow monochrome decoration 
Guangxu Period (1875-1908) 
(hairlines)

€200 - 300

342 
Taça
Em porcelana da China 
Decoração monocroma amarela 
Período Guangxu (1875-1908) 
(esbeiçadela no bordo)
Diam.: 12,5 cm

A Guangxu bowl
Chinese porcelain 
Yellow monochrome decoration 
Guangxu Period (1875-1908) 
(chip to the rim)

€100 - 150
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343 
Bule
Em porcelana da China 
Recortado em forma do caractere chinês “Shou”, 
símbolo de longevidade 
Decoração policromada em tons de verde, amarelo 
e beringela e reserva central com figura oriental 
China, séc. XIX
Alt.: 22 cm

A 19th century Chinese porcelain tea pot 
Chinese porcelain 
Molded as the “Shou” symbol, symbol of logevity. 
Polychrome decoration in green, yellow and red, 
central cartouche with oriental figure 
China, 19th century

€550 - 750

344 
Bule
Em porcelana da China 
Recortado em forma do caractere chinês “Shou”, 
símbolo de longevidade 
Decoração monocroma a amarelo 
Período Minguo (1912-1949) 
(restauro no bocal e pega partida e colada)
Alt.: 20 cm

A Minguo tea pot
Chinese porcelain 
Molded as the “shou” symbol, symbol of logevity. 
Yellow monochrome decoration 
Minguo Period (1912-1949) 
(restoration to the spout and broken handle)

€80 - 120

345 
Pote com tampa
Em porcelana da China policromada 
Decoração com cenas do quotidiano 
chinês
Alt.: 59 cm

A Chinese export porcelain vase with 
cover
Polychrome decoration depicting chinese 
quotidian scenes
€200 - 300

346 
Pote com tampa
Em porcelana da China policromada 
Decoração com cenas do quotidiano 
chinês e tampa com motivos florais 
(cabelo)
Alt.: 53 cm

A Chinese porcelain vase with cover
Chinese porcelain 
Polychrome decoration depicting chinese 
quotidian scenes and cover with floral 
decoration in relief 
(Hairline)
€450 - 650
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347 
Banco de jardim
Em porcelana da China 
Decoração mandarim
48x34 cm

A mandarin garden stool 
Chinese porcelain
Mandarin decoration 
€300 - 400

348 
Pote
Em porcelana da China 
Decoração mandarim 
Com montures em metal 
amarelo 
(electrificado)
Alt.: 36,5 cm

A Chinese export 
porcelain vase
Famille Rose canton 
decoration 
Yellow metal mounts 
(electrified)
€50 - 80

351 
Par de jarrões
Em porcelana da China policromada  
Com cenas do quotidiano chinês 
Bases em tamarindo trabalhado
Alt.: 46 cm

A pair of Chinese porcelain baluster vase
Polychrome Chinese porcelain 
Depicting quotidian scenes 
Carved tamarind bases
€600 - 900

349 
Prato 
Em porcelana da China 
Decoração mandarim 
com cena de interior e 
figuras femininas 
Asa em prata francesa 
(1819-1838)
Diam.: 24,5 cm

A Chinese export 
porcelain plate with silver 
mount
Mandarim decoration 
with female figures 
French silver handle 
(1819-1838)
€50 - 80

352 
Par de jarrões

Em porcelana da China 
Decoração policromada com flores e galos 

Alt.: 60 cm

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

€300 - 400

350 
Garrafa
Em porcelana da China 
Decoração mandarim com 
flores e figuras orientais 
(pequenos defeitos)
Alt.: 26 cm

A Chinese porcelain bottle
Mandarim decoration with 
flowers and oriental figures 
(minor defects)
€80 - 120
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360 
Par de caixas com tampa
Em porcelana da China policromada 
Decoração com Qilin e ondas e tampa com friso de 
gregas e pomo em forma de aranha
Alt.: 15,5 cm

A pair of Chinese porcelain boxes with covers
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting Qilin and waves, cover 
with geometric friezes and finial molded as a spider
€180 - 220

361 
Taça
Em porcelana da China policromada 
Decorada com flores e insectos 
(esbeiçadelas)
Alt.: 11 cm

A Chinese porcelain bowl
Polychrome Chinese porcelain 
Decoration depicting flowers and insects 
(chips)
€150 - 200

362 
Caixa com tampa
Em porcelana da China 
policromada 
Decorada com flores em tons de 
verde e laranja 
(esbeiçadela)
Alt.: 24 cm

A Chinese porcelain box with cover
Polychrome Chinese porcelain 
Decoration in green and orange 
with flowers 
(Chip)
€250 - 350

363 
Pequena jarra
Em terracota 
Decorada com veado 
China, séc.XIX
Alt.: 12,5 cm

A 19th century terracotta 
small vase
Decorated with deer 
China, 19th century
€300 - 400

364 
Vaso em forma de cabaça
Em porcelana japonesa  
Decoração policromada em 
tons de azul, coral e dourado 
Japão, finais do período Meiji
Alt.: 24cm

A Meiji gourd vase
Japanese porcelain 
Polychrome and gilt decoration 
Japan, late Meiji period
€300 - 400

353 
Par de pratos fundos recortados
Em porcelana da China policromada 
Decoração com flores, pássaros e 
morcegos
Diam.: 31,5 cm

A pair of Chinese export porcelian 
scalloped soup plates
Decorated with flowers, birds and bats
€100 - 150

354 
Par de jarras
Em porcelana da China 
Decoração monocroma a verde 
Período Guangxu (1875-1908) 
(cabelo)
Alt.: 30 cm

A pair of Guangxu vases
Chinese porcelain 
Green monochrome decoration 
Guangxu period (1875-1908) 
(hairline)
€250 - 350

355 
Jarra
Em porcelana da China 
Decoração monocroma a negro 
Período Tongzhi (1862-1874) 
(cabelo)
Alt.: 29 cm

A Tongzhi vase
Chinese export porcelain 
Black monochrome decoration 
Tongzhi Period (1862-1874) 
(hairline)
€180 - 200

356 
Pote 
Em porcelana da China 
Decoração a azul e branco 
com quatro reservas 
representando móveis e vasos 
orientais 
Marca no fundo 
China, séc XIX 
(sem tampa)
Alt.: 19,5 cm

A 19th century Chinese 
porcelain vase
Blue and white decoration 
with four cartouches depicting 
furniture and oriental vases 
Mark at the base 
China, 19th century 
(Missing cover)
€300 - 400

357 
Porta pincéis 
Em porcelana da China 
Decoração a azul com 
flores e peixes
Alt.: 15 cm 

A Chinese porcelain 
brush holder
Chinese porcelian 
Blue decorated with 
flowers and fishes
€80 - 120

358 
Prato fundo 
Em porcelana da China 
Decoração policromada 
com flores e pássaro 
Verso da aba em amarelo
Diam.: 20 cm

A Chinese porcelain soup 
plate
Chinese porcelain 
Polychrome decoration 
depicting flowers and bird 
Yellow back of the rim 
€100 - 150

359 
Prato 
Em porcelana da China
Decoração monocroma 
“celadon” com craquelé
Diam.: 27 cm

A celadon dish
Chinese porcelain
Celadon monochrome 
decoration with craquelé
€150 - 200
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365 
Duas caixas
Em madeira lacada a negro e outra a vermelho 
Decoradas com pássaros e flores 
China, séc. XIX 
(pequenos defeitos)
6x29x17 cm 
11x27,5x17 cm

Two 19th century Chinese lacquered boxes
One black lacquered and the other red lacquered 
Decorated with birds and flowers 
China, 19th century 
(minor defects)

€100 - 150

366 
Caixa
Em madeira revestida a couro 
Com ferros a dourado representando flores 
Tampa com vidro e interior forrado 
Séc. XIX/XX
12x34x29 cm

A late 19th, early 20th century box
Leather lined wood, gilt embossed 
decoration depicting flowers 
Glass cover and lined interior 
Late 19th, early 20th century

€100 - 150

367 
Caixa
Em madeira lacada a negro 
Decorada a ouro com chinoiseries 
Pés em forma de animais fantásticos 
China, séc. XIX 
(pequeno defeitos)
13,5x23x18 cm

A 19th century Chinese lacquered box
Black lacquered wood, decorated with gilt chinoiseries 
Carved feet representing animals 
China, 19th century 
(minor defects)

€200 - 300

368 
Dignitário e guerreiro chinês

Duas pinturas sobre tela 
China, séc. XIX

83x51 cm

Chinese school of the 19th century
Chinese dignitary and warrior 

Two paintings on canvas

€200 - 400

369 
Par de placas
Em porcelana da China 
Representando figuras do quotidiano 
chinês em paisagem
32x23 cm

A pair of Chinese porcelain plaques
Chinese porcelain 
Depicting chinese quotidian figures 
and landscape

€200 - 300
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370 
Base para pote
Em tamarindo 
Com decoração entalhada e 
tampo em pedra mármore 
China, séc. XIX/XX 
56x29x29 cm

A late 19th, early 20th century 
carved tamarind base
Marble top 
China, late 19th, early 20th century

€100 - 150

374 
Buda

Escultura em madeira lacada 
a negro, vermelho e dourado 

Representando Buda a meditar
Alt.: 27 cm

Buddha
Black, red and gold lacquered 

wood sculpture
€500 - 60

375 
Conjunto de peças de xadrez
Em marfim e marfim tingido a vermelho 
Séc. XIX/XX 
(falta peão e duas peças partidas)
Alt.: 10 cm

A late 19th, early 20th century ivory set of chess
Ivory and red painted ivory 
Late 19th, early 20th century 
(one peon missing and two broken pieces)
€200 - 300

371 
Base para pote
Em madeira lacada 
Com chinoiseries a ouro e vermelho 
China, séc. XIX/XX 
54x32x32 cm

A late 19th, early 20th century 
lacquered base
Lacquered wood decorated with 
gold and red chinoiseries 
China, late 19th, early 20th century

€80 - 150 372 
Base para pote
Em tamarindo 
Com decoração entalhada e 
tampo em pedra mármore 
China, séc. XIX/XX 
45,5x32x32 cm

A late 19th, early 20th century 
carved tamarind base
Marble top 
China, late 19th, early 20th century

€100 - 200

373 
Espelho
Moldura em madeira lacada a vermelho 
com chinoiseries 
Inglaterra, séc. XIX/XX
76x37 cm

A late 19th, early 20th century English 
lacquered mirror
Red lacquered wood with chinoiseries 
England, late 19th, early 20th century

€150 - 200
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376 
Conjunto de quatro pombas 
Em cristal moldado  
Marcadas Lalique-France 
França, séc. XX
Comp.: 12 cm a 13 cm 
Alt.: 5 cm, 6 cm e 9 cm 

A set of four crystal doves, Lalique
Marked Lalique-France 
France, 20th century

€1.000 - 1.500

377 
Conjunto de oito esculturas
Representando animais em vulto perfeito 
em cobre e latão dourados e aplicados 
com contas vítreas e outros materiais 
tingidos. 
20 cm (o maior)

Eight sculptures
“Representing animals.  
Gilt copper and brass, set with pastes and 
other materials”

€200 - 300

378 
Samovar

Em estanho lacado  
Com decoração a ouro com chinoiseries 

Inglaterra, séc. XIX 
(falta peça na torneira)

Alt.: 49 cm

A 19th century lacquered samovar
Lacquered tin, gilt decoration representing 

chinoiseries 
England, 19th century 

(losses to the tap)

€100 - 150

379 
Caixa carvoeira
Em madeira revestida a folha de metal 
relevado representando cenas de taberna 
Inglaterra, séc. XIX/XX 
(pequenos defeitos)
28x41x27 cm

A late 19th, early 20th century coal-bucket
Metal lined wood, decorated in relief 
representing tavern scenes 
England, late 19th, early 20th century 
(minor defects)

€200 - 300
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383 
Relógio de mesa Império
Em mármore bicolor e bronze relevado, 
cinzelado e dourado 
Mostrador em esmalte 
França, séc. XIX 
(defeitos e mecanismo a precisar de 
revisão)
52x39x12 cm

A 19th century Empire table clock
Two color marble, chiseled and gilt bronze 
Enamel dial 
France, 19th century 
(Defects, mechanism requiring 
maintenance)
€800 - 1.200

380 
Napoleão
Escultura em alabastro com 
aplicações em metal dourado assente 
sobre base em mármore verde 
Assinada Emile Pinédo (?) 
França, séc. XIX/XX 
(pequenas falha no chapéu e base 
com defeito)
Alt.: 38 cm

Napoleon
Alabaster sculpture with gilt metal 
mounts, green marble base 
Signed Emile Pinédo (?) 
French, late 19th, early 20th century 
(minor loss to the hat and defect to 
the base)
€400 - 600

381 
Relógio de mesa estilo Luís XVI
Em mármore com aplicações em 
metal dourado representando 
elementos vegetalistas 
Mostrador em esmalte decorado 
com grinalda 
(sem chave, falhas no mármore)
21,5x6,5x16 cm

A Louis XVI style table clock
Marble with gilt metal mounts 
representing floral motifs 
Enamel dial decorated with 
garland 
(Missing key and losses to the 
marble)
€80 - 120

382 
Castiçal estilo Luís XVI
Em bronze dourado com flores 
em porcelana 
(falta de peça ao centro)
Alt.: 21,5 cm

A Louis XVI style candlestick
Gilt bronze with porcelain flowers 
(Central piece missing)
€200 - 300
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384 
Par de chenets Luís XVI
Em bronze dourado e patinado 
Decorados com cabeças de sol 
(gastos no dourado)
Alt.: 42 cm

A pair of Louis XVI chenets
Gilt-bronze 
Decoration with sun masks 
(wear to the gilding)
€1.000 - 1.500

385 
Relógio de mesa
Mecanismo marcado Ad. Mougin 
Mostrador em esmalte 
Escultura em bronze d’’arte assinada 
Auguste Moreau (1834-1912) “Tentation” e 
base em mármore 
(defeito na base e mecanismo sem 
revisão)
Alt.: 69 cm

A table clock
Mechanism marked Ad. Mougin 
Enamel dial 
Bronze sculpture signed Auguste Moreau 
(1834-1912) “Tentation”, on marble base 
(defect to the base and mechanism 
without maintenance)
€500 - 800
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386 
Par de apliques
Cabeças de negros de dois lumes 
Em madeira e metal policromado
Alt.: 53 cm

A pair of two-light wall lights
Polychrome wood and metal represnting 
blackmoors

€200 - 300

387 
Auguste Moreau (França, 1834 - 1917)
“O Outono” 
Escultura em bronze patinado 
Assinada
90 cm

Autumn 
Patinated bronze 
Signed

€1.000 - 1.500

388 
Relógio de mesa “Ninfa”
Em bronze 
Mostrador em metal dourado decorado 
com cupidos em baixo relevo
Mecanismo Vincent & Cie com marca 
de “medaille d’argent 1855”
(faltas e defeitos; mecanismo a 
precisar de revisão)
Alt.: 59 cm
A 19th century French gilt-bronze 
table clock
Gilt-metal dial representing cupids,
Vincent & Cie mechanism marked 
“médaille d’argent 1855”
France, 19th century
(Losses and defects; mechanism in 
need of maintenance) 
€250 - 350
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389 
Par de candelabros de quatro lumes
Em bronze dourado 
Corpo com querubins segurando ramos 
de flores 
Base em pedra mármore 
França, séc. XIX
Alt.: 75 cm

A pair of 19th century four-light 
candelabra
Gilt-bronze 
Designed as cherubs holding bouquets 
Marble base 
Fance, 19th century
€3.000 - 5.000
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390 
Vitrine D. José

Em madeira pintada e dourada 
Portugal, séc. XVIII 

(falta de porta central e defeitos na 
pintura)

77x117x37 cm

A D. José (1750-177) showcase
Painted and gilt wood 
Portugal, 18th century 

(central door missing and defects to the 
polychromy)

€800 - 1.200

394 
Armário provençal
Com decoração entalhada e saiais recortados 
Lacado a vermelho com chinoiseries a dourado representando figuras no jardim 
França, séc. XIX
105x130x60 cm

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

€600 - 800

391 
Tabuleiro de aba recortada
Em papier-maché lacado a negro 
Decorado com pássaros e 
motivos vegetalistas 
Séc. XIX 
(defeituoso)
78x60 cm

A 19th century lacquered 
scalloped tray
Black lacquered papier-maché, 
decorated with birds and floral 
motifs 
19th century 
(defects)

€200 - 300

392 
Tabuleiro recortado
Em papier-maché lacado a negro 
Decorado com paisagem, figuras 
orientais e pagodes 
China, séc. XIX 
(defeituoso)
54x44 cm

A 19th century Chinese lacquered 
scalloped tray
Black lacquered papier-maché, 
decorated landscape, oriental figures 
and pagoda 
China, 19th century 
(defects)

€100 - 150

393 
Tabuleiro oitavado de gradinha
Em madeira lacada a negro 
Decorado com flores, barco e figuras orientais 
China, séc. XIX 
(pequenos defeitos)
53x53 cm

A 19th century Chinese lacquered octogonal tray
Black lacquered wood, decorated with flowers, 
boat and oriental figures 
China, 19th century 
(minor defects)

€200 - 300

395 
Relógio de mesa

Em madeira e ferro 
Lacado a vermelho com decoração a ouro 

Mostrador em esmalte 
Inglaterra, séc. XIX 

(com marca de fabricante)
40,5x29,5x9 cm

A 19th century English lacquered table 
clock

Wood and iron, red lacquered with gilt 
decoration 

Enamel dial 
England, 19th century 

(maker’s mark)

€200 - 300
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398 
Cama D. Maria
Em pau-santo com trabalho de marcheteria em espinheiro 
representando motivos florais  
(faltas)
106x183x153 cm

A D.Maria (1777-1816) rosewood bed
Rosewood with thornbush inlaid decoration depicting floral motifs

€400 - 600

396 
Sideboard estilo Jorge III
Em mogno 
Com decoração pintada 
Inglaterra, séc. XX
99x168x61 cm

A George III style sideboard
Mahogany 
Painted decoration 
England, 20th century

€300 - 500

397 
Mesa de sala de jantar
Em mogno 
Com tampo quadrangular assente sobre 
coluna central com quatro pés e rodízios 
Inglaterra, séc. XIX/XX
70,5x164x103,5 cm

A late 19th, early 20th century mahogany 
dinning table
England, late 19th, early 20th century

€800 - 1.200
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399 
Mesa de abas
Em carvalho 
Com tampo elíptico assente sobre seis 
pernas torneadas, duas de cancela, 
terminando em rodízios 
Portugal, séc. XIX/XX
76,5x135x103 cm

A late 19th, early 20th century table
Oak 
Oval top on six turned legs with castors 
Portugal, late 19th, early 20th century

€250 - 350

400 
Mesa de abas Victoriana
Em mogno 
Com pernas torneadas e rodízios 
Inglaterra, séc. XIX
73x98x41,5 cm

A 19th century Victorian table
Mahogany 
Turned legs and feet with castors 
England, 19th century

€300 - 400

401 
Mesa de jogo D.Maria
Em meia-lua 
Com trabalho de marchetaria 
em pau-santo, espinheiro e buxo 
representando flores  
Cintura decorada com motivos 
geométricos 
Portugal, séc. XVIII/XIX
76x74x88,5 cm

A D.Maria (1777-1816) marquetry 
card table
Rosewood, thornbush and boxwood 
marquetry depicting flowers 
Geometric decoration to the sides 
Portugal, late 18th, early 19th century

€600 - 1.000

402 
Cómoda secretária Vitoriana
Em mogno 
Parte superior da cómoda com tampo de 
rebater forrado a verde e três pequenas 
gavetas
89x95x52 cm

A Victorian mahogany burreau
Fall-front lined in green and three short 
drawers

€1.500 - 2.000
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403 
Secretária
Em mogno 
Com tampo e estiradores forrados 
a pele verde com ferros a ouro 
Inglaterra, séc. XIX/XX 
(defeitos)
74x80x79 cm

A late 19th, early 20th century 
English mahogany desk
Top and stretchers leather lined 
with gilt embossed friezes 
England, late 19th, early 20th century 
(defects)

€250 - 400

404 
Mesa de sala de jantar estilo inglês
Em mogno 
Com dois pés com terminações em bronze  
Com uma tábua 
74x220x100 cm

An English style mahogany dinning table
Two feet with bronze mounts 
One extension board

€500 - 800

405 
Papeleira D. José/ D. Maria
Em vinhático 
Com quatro gavetas, interior com gavetas e escaninhos  
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(pequenos restauros)
111x117x61 cm

A D.José (1750-1777)/D.Maria (1777-1816) brazilian mahogany burreau
Four drawers, interior with drawers and pigeon holes 
Brass mounts 
Portugal, late 18th, early 19th century 
(minor restorations)

€1.500 - 2.000
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406 
Mesa de jogo inglesa
Facheada a mogno 
Com filetes em pau-santo e espinheiro 
no tampo 
Pernas torneadas e pés a terminar em 
garra com rodízios 
(defeitos)
75,5x88,5x43,5 cm

An English card table 
Mahogany veneered, rosewood and 
thornbush friezes to the top 
Turned legs and claw feet 
(defects)

€400 - 600

407 
Mesa de jogo estilo D. Maria
Em pau-santo 
Decorada com filetes em pau-rosa e 
espinheiro 
Portugal, séc. XIX/XX
74x79,5x40 cm

A late 19th, early 20th century Portuguese 
rosewood card table
Kingwood and thornbush inlaid decoration 
Portugal, late 19th, early 20th century

€500 - 600

408 
Par de bases de floreiras
Esculturas de “negros venezianos” 
Em madeira pintada e dourada 
Itália, séc. XIX/XX
Alt.: 61 cm

A pair of late 19th, early 20th century 
blackmoor stands
Carved, painted and gilt wood 
Italy, late 19th, ealry 20th century

€700 - 900
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409 
Bérgère Luís XV
Em madeira pintada e entalhada 
Costas, assento e braços estofados a 
tecido com motivos florais 
França, séc. XVIII
88x83x79 cm

A Louis XV bérgère
Carved and painted wood 
Upholstered back, seat and arms 
French, 18th century

€350 - 500

410 
Mesa de trabalho Jorge III
Em mogno com embutidos em pau-rosa 
Com uma gaveta 
Inglaterra, séc. XIX
78x81x45,5 cm

A George III mahogany desk
Mahogany with kingwood inlaid decoration 
One drawer 
England, 19th century

€750 - 1.250

411 
Breakfast table Guilherme IV
Em pau-santo e raiz de pau-santo 
Inglaterra, séc. XIX
75x120 cm

A William IV rosewood breakfast table
Rosewood and burr-rosewood 
England, 19th century

€2.000 - 2.500
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412 
Consola Império
Em mogno 
Com tampo em pedra mármore assente 
em pernas curvas terminando em garra 
Aplicações em bronze representando 
motivos vegetalistas 
França, séc. XIX
84x90x38 cm

An Empire mahogany console
Marbel top on cabriole legs with claw feet 
Bronze mounts representing floral motifs 
France, 19th century

€1.200 - 2.000

414 
Guéridon estilo Luís XVI
Em mogno 
Com tampo circular em mármore e gradinha 
em metal amarelo vazado 
Cintura com duas gavetas e dois estiradores 
Pernas estriadas com remates em metal
Alt.: 75 cm 
Diam.: 61 cm

A Louis XVI style guérridon
Mahogany 
Marble top with pierced yellow metal gallery 
Two drawers and two stretchers 
Fluted legs with metal finials

€500 - 800

413 
Toucador de cómoda Império

Facheado a mogno e raiz de mogno 
Com espelho redondo ladeado por 

cabeças de cisne em madeira dourada, 
quatro gavetas pequenas e ferragens em 

metal amarelo
89,5x92x33cm

An Empire toilete mirror 
Mahogany and burr-mahogany veneered 

Round mirror flanked by gilt swan heads, 
four drawers and yellow metal mounts

€300 - 400
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415 
Cadeira de braços estilo Luís XIV
Em mogno entalhado 
Costas e assento estofados 
França, séc. XIX 
(defeitos no estofo)
120x71x81 cm

A Louis XIV style armchair
Carved mahogany 
Upholstered seat and back 
France, 19th century 
(defects to the upholstery)

€200 - 300

416 
Cadeira de braços estilo Luís XIV
Em nogueira entalhada 
Costas e assento estofados
França, séc. XIX 
(defeitos no estofo)
120x68x81 cm

A Louis XIV style armchair
Carved walnut 
Upholstered seat and back
France, 19th century 
(defects to the upholstery)

€200 - 300

417 
Mesa de pé de galo D. José
Em vinhático 
Com tampo redondo basculante, 
recortado e com entalhamentos 
Coluna central e pés com entalhamentos 
neoclássicos 
Portugal, séc. XVIII/XIX
74x72 cm

A D.José (1750-1777) tripod tilt-top table
Brazilian mahogany, scalloped and carved 
tilit top 
Carved feet with neoclassic decoration 
Portugal, late 18th, early 19th century

€1.500 - 2.000

418 
Knole sofa 
Forrado a veludo adamascado 
Inglaterra, séc. XIX/XX
83x170x83 cm

A late 19th, early 20th century knole sofa
Velvet upholstered 
England, late 19th, early 20th century

€1.200 - 1.800
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419 
Bonheur du jour Luís XVI
Em mogno 
Com gavetas 
Alçado com porta, quatro prateleiras 
laterais e topo em pedra mármore 
Ferragens em bronze dourado 
França, c. 1780 
Estampilhado Martin Ohneberg (séc. XVIII)
106x79x48 cm

A Louis XVI ormolu-mounted mahogany 
Bonheur du Jour, by Martin Ohneberg, circa 
1780
Upper part with door, four shelves and 
marble top 
Ormolu mounts 
France, circa 1780 
Stamped by Martin Ohneberg (18th 
century)

€4.000 - 5.000

420 
Cómoda francesa Luís XV do séc. XVIII
Facheada a pau-santo, pau rosa e pau-cetim Ferragens em 
bronze dourado com dois gavetões, três gavetas e tampo em 
pedra mármore Estampilhada Jean Mathieu Chevallier (1696-
1768) 85x130x65 cm

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

€10.000 - 15.000 



192 193

421 
Cama à polonaise Luís XV
Em madeira dourada e entalhada com motivos florais e 
folhas de acanto 
Cama encimada por dossel assente em quatro suportes 
metálicos curvos, escondidos por cortinas 
Cabeceira e pés estofados com tecido de motivos florais 
posterior, utilizado também na colcha e almofada 
França, meados do séc. XVIII

A Louis XV gilt wood Lit à la Polonnaise, 18th century
Carved and gilt wood with acanthus leaves 
The tester supported by four metal posts hidden by curtains 
Headboard and footboard upholstered with the same 
fabric as the curtains, with coverlet and pillow 
France, mid-18th century

€8.500 - 15.000
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422 
Conjunto de canapé, dois fauteuils e 
duas cadeiras estilo Luís XV
Em madeira dourada e entalhada com 
motivos rocaille e vegetalistas 
Costas, assentos e braços estofados 
a tapeçaria com decoração floral 
rematado com pregaria 
(defeitos no dourado e no estofo)
113x182x70 cm (canapé) 
101x70x58 cm (fauteuils) 
93,5x53x50 cm (cadeiras)

A Louis XV style salon suit 
Carved and silt wood with rocaille and 
floral decoration 
Upholstered seats, backs and arms 
(defects to the gilding and upholstery)

€2.600 - 3.500
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423 
Par de urnas Estilo Luis XVI
Em mármore e bronze dourado 
Decoradas com puttis e grinaldas
França, séc.XIX
Alt.: 80 cm

A pair of 19th century French urns
Marble and gilt bronze
Decorated with putti and garlands

€12.000 - 16.000
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424 
Atlante

Invulgar escultura barroca representando uma 
figura antropomórfica com cauda de peixe, envolta 

em panejamentos
Em madeira dourada e policromada

Portugal, séc. XVIII
(faltas na policromia)

Alt.: 176 cm

Nota: Trata-se provavelmente de um elemento de 
suporte para a estrutura de órgão.

An 18th century Portuguese sculpture of an atlante 
Carved, polychrome and gilt wood

Portugal, 18th century
(losses to the polychromy)

Note: Probably a structural element of an organ.

€18.000 - 22.000
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428 
António Teixeira Lopes, (1866 - 1942)
Busto de criança 
Escultura em gesso 
Assinada e datada Paris, 87
Alt.: 58 cm

Bust
Gesso sculpture 
Signed and dated of Paris, 87
€800 - 1.200

425 
Sinete

Mão em marfim esculpido representando Napoleão 
Cunho em metal prateado com brasão 

Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 9 cm

A late 19th, early 20th century carved ivory “Napoleon” seal 
Europe, late 19th, early 20th century

€200 - 250

426 
Placa representando Napoleão
Em bronze relevado e dourado 
Datado no verso 1921 
(desgaste no dourado)
Diam.: 17,5 cm

Napoleon 
A bronze plaque representing Napoleon 
Dated at the back 1921 
(wear to the gilding)

€80 - 120

427 
Bengala 

Em madeira 
Com castão em marfim 

e anilha dourada 
representando leão 

deitado
Comp.: 9 cm (castão)

A cane
Carved ivory cane-

handle representing 
a lion

€200 - 300

429 
António Soares dos Reis (1847 - 1889)
Flor Agreste 
Escultura em bronze e base em mármore 
Assinada e datada 1878
Alt.: 22 cm
Bronze sculpture above marble base 
Signed and  dated 1878
€300 - 400
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430 
Escola Francesa, séc. XIX
Putti 
Par de óleos sobre tela
61,5x87 cm

French school of the 19th century 
Pair of oil on canvas

€500 - 800

431 
Émile Berchmans (Bélgica,1867 - 1947)
O triunfo de Poseidon e Anfitrite 
Óleo sobre tela 
Assinado
40x60 cm

Triumph of Posseidon and Anphitrite
Oil on canvas 
Signed

€800 - 1.200
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432 
Escola Inlgesa, séc. XIX
Vaca 
Óleo sobre papel colado em madeira 
Assinatura ilegível
13x26 cm

English school of the 19th century 
Cow 
Oil on paper laid on panel 
Unreadable signature

€250 - 350

433 
Escola Inglesa, séc XIX
Cavalo 
Óleo sobre madeira
32x21 cm

English school of the 19th century
Horse 
Oil on panel

€1.500 - 1.800
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434 
James McCulloch Robertson (Inglaterra, 1869 - 1938)
Paisagem com montanhas e rio 
Aguarela sobre papel 
Assinada
26,5x36,5 cm

Landscape with mountains and river
Watercolour on paper 
Signed

€200 - 300

435 
Escola Holandesa, Séc. XVIII
Natureza morta com frutos e flores
Óleo sobre tela
100x74 cm

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

€1.800 - 2.200
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436 
Escola Holandesa, séc. XIX
Vista de aldeia com figuras 
Óleo sobre madeira 
Assinatura ilegível 
Datado 1885
23x30 cm

Dutch school of the 19th century
Village with figures 
Oil on panel 
Unreadable signature 
Dated of 1885

€250 - 350

437 
Escola Francesa, séc. XIX
Paisagem com arvoredo, figura e animais 
Óleo sobre tela
63x57 cm

French school of the 19th century
Landscape with trees, figure and animals 
Oil on canvas

€1.200 - 2.000
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438 
Escola Inglesa, séc. XIX
Batalha 
Aguarela sobre papel 
(pequenas faltas no papel)
25x53 cm

English school of the 19th century
Battle 
Watercolour on paper 
(minor losses to the paper)

€500 - 800

439 
Escola Holandesa, séc. XIX
Paisagem com vista de aldeia junto ao mar e figuras 
Óleo sobre madeira
20x33 cm

Dutch school of the 19th century
Landscape with village by the sea and figures 
Oil on panel

€800 - 1.200

440 
Abraham Solomon atrib. (Inglaterra, 1823 - 1862)
“Sterne and the fille the chambre, sentimental journey, vol.II cap. I” 
Óleo sobre madeira
24x19 cm

Oil on panel

€400 - 600
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441 
Louis Apol (Holanda, 1850 - 1936)
Paisagem gelada 
Óleo sobre madeira 
Assinado
18x28 cm

Winter landscape
Oil on panel 
Signed

€500 - 800

442 
Escola Holandesa, séc. XVIII
Paisagem com arvoredo e figuras
Reprodução de pintura de Meindert Hobbema
Óleo sobre tela
105x147 cm

Dutch school of the 18th century
Landscape with trees and figures
Reproduction of Meindert Hobbema painting
Oil on canvas

€4.500 - 6.000
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443 
Escola Italiana, séc.XVIII
Marinhas com galeaças venezianas 
hasteando bandeiras da Ordem de Malta
Par de óleos sobre tela
79x108 cm

Italian School of the 18th century
Marines with Venitian galleys hoisting flags 
of the Order of Malta
A pair of oils on canvas

€5.000 - 8.000
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444 
Grande prato 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração em tons de rouge-de-fer, 
dourado e azul com reserva central 
com paisagem 
Período Jiaqing (1796-1820)
Diam.: 37,5 cm

A Jiaqing charger
Chinese export porcelain
Rouge-de-fer, gilt and blue decorated 
with central cartouche depicting 
landscape
Jiaqing Period (1796-1820)

€400 - 600

445 
Prato oitavado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada “folha de tabaco com Fénix” 
Período  Qianlong (1736-1795) 
(restaurado)
Diam.: 22,5 cm

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

€300 - 400

446 
Prato fundo recortado
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decoração policromada “pseudo folha de tabaco”  
Periodo Qianlong (1736-1795)
Diam.: 22,5 cm

A Qianlong scalloped plate
Chinese export porcelain 
Pseudo-Tobacco Leaf decoration 
Qianlong Period (1736-1795)

€300 - 400

447 
Par de grandes pratos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração imari com jarra e flores ao centro 
Período Kangxi (1662-1722) 
(esmaltes gastos e um dos pratos restaurado na aba)
Diam.: 36 cm

A pair of Kangxi chargers
Chinese export porcelain 
Imari decoration with vase and flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(wear to the polychromy and one charger restored at the rim)
€1.500 - 2.500
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450 
Par de pratos fundos oitavados
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada "folha 
de tabaco" com fénix
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas e pequeno 
restauro)
22,5 cm

A pair of Qianlong Tobacco Leaf 
octogonal soup plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration "Tobacco 
Leaf" with phoenix
Qianlong Period (1736-1795)
(minor chips and small restoration)
€800 - 1.200

448 
Par de pratos
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada família rosa representando pavões
Serviço atríbuido a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23,5 cm

A pair of Qianlong plates, Peacocks Service
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration depicting peacocks
Service attributed to D. João VI, King of Portugal
Qianlong Period (1736-1795)
€400 - 600

449 
Taça oval de aba recortada
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada 
com aves
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
26x31 cm

A Qianlong oval scalloped dish
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration 
depicting birds
Qianlong Period (1736-1795)
(minor chips)

€400 - 600
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451 
Pote com tampa
Em porcelana da China, Companhia das Índias  
Decoração policromada Imari representando 
flores, animais e casa 
Pomo da tampa em forma de romã 
Período Kangxi (1662-1722)
Alt.: 27,5 cm

A Kangxi vase with cover
Chinese export porcelain 
Imari decoration depicting flowers,
animals and house 
Cover finial molded as a pomegranate 
Kangxi Period (1662-1722)
€500 - 700

452 
Molheira em forma de elmo
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 14 cm

A Qianlong helmet cream jug
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration 
depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795)
€150 - 200

455 
Grande leiteira
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando flores
O corpo periforme e o tipo de decoração remetem 
para os jarros Meissen com decoração ao estilo 
“Deutsche Blumen” 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelo na base)
Alt.: 24 cm

Bibliografia: Howard, David e Ayers, John, “China for 
the West”, Vol.II, p. 561.
A large Qianlong milk jug
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
The pear-shape body and the decorative elements 
in “Deutsche Blumen” style  are similar to those in 
Meissen ewers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairline at the base)
Biblyography: Howard, David e Ayers, John, “China for 
the West”, Vol.II, p. 561.
€300 - 400

453
Açucareiro
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e 
dourada com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 13 cm

A Qianlong sugar bowl
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration 
depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795)
€200 - 250

454 
Covilhete recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com motivos 
vegetalistas e ouro 
Período Qianlong (1736-1795)
14x17 cm

A Qianlong scalloped saucer
Chinese export porcelain 
Floral and gilt decoration 
Qianlong Period (1736-1795)
€150 - 180
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456 
Terrina redonda com tampa 
Em porcelana da China policromada e dourada 
Decoração com flores, borboletas e pêssegos 
Corpo ostentando quatro medalhões circulares com bordadura de raios 
de sol contendo as insígnias da Companhia de Jesus IHS sobre três cravos 
que remetem para a paixão de Cristo 
Período Tongzhi (1862-1874)
Alt.: 17 cm 
Diam.: 21 cm
Bibliografia: Peças com decoração semelhante em Castro, Nuno de, “A 
Porcelana Chinesa no Tempo do Império”, p. 348; Santos, A. Varela, “Portugal 
na Porcelana da China 500 Anos de Comércio”, vol. II, pp. 598 e 599.

A Tongzhi tureen
Chinese porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers and butterflies, IHS inscription 
(Jesuit insignia) 
Tongzhi Period (1862-1874)
Bibliography: Pieces with similar decoration: Castro, Nuno de, “A Porcelana 
Chinesa no Tempo do Império”, p. 348; Santos, A. Varela, “Portugal na 
Porcelana da China 500 Anos de Comércio”, vol. II, pp. 598 e 599.
€12.500 - 15.000

457 
Par de jarras 
Em porcelana da China  
Decoração família rosa e dourada representando flores, frutos, borboletas e libelinhas 
Corpo ostentando quatro medalhões circulares com bordadura de raios de sol contendo as 
insígnias da Companhia de Jesus IHS sobre três cravos que remetem para a paixão de Cristo 
Uma das jarras apresenta o monograma IHS invertido 
Período Tongzhi (1862-1874)
Alt.: 22,5 cm

Bibliografia: Santos, A. Varela, “Portugal na Porcelana da China 500 Anos de Comércio”, vol. II, pp. 598 e 599.  
Peças com decoração semelhante em Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa no Tempo do Império”, p. 348.

A pair of Tongzhi vases
Chinese porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers and butterflies, IHS inscription (Jesuit insignia) 
Tongzhi Period (1862-1874)
Bibliography: Santos, A. Varela, “Portugal na Porcelana da China 500 Anos de Comércio”, vol. II, pp. 598 e 599. 
Pieces with similar decoration: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa no Tempo do Império”, p. 348.
€9.000 - 12.000
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458 
Prato
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando 
flores e insectos 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
and insects 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)
€50 - 80

459 
Grande prato
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando 
flores e insectos 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas e cabelos)
Diam.: 32,5 cm

A Qianlong charger
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
and insects 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips and hairlines)
€80 - 120

460 
Grande Prato
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando 
flores e insectos 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 38,5 cm

A Qianlong charger
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
and insects 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)
€150 - 200

461 
Grande Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando 
flores e insectos 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas e cabelos)
Diam.: 42 cm

A Qianlong charger
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
and insects 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chips and hairlines)
€180 - 220
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462 
Prato 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com rochedos e flores 
Período Kangxi (1662-1772) 
(cabelos)
Diam.: 24 cm

A Kangxi plate 
Chinese export porcelain 
Decoration depicting flowers and 
rocks 
Kangxi Period (1662-1722) 
(hairlines)
€250 - 350

463 
Jarra
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada família 
verde com flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(esbeiçadela no bocal)
Alt.: 21,5 cm

A Kangxi vase
Chinese export porcelain 
Famille Vert polychrome 
decoration depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(Chip to the rim)
€400 - 600

464 
Canudos miniatura 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração família verde 
com flores 
Periodo Kangxi (1662-1722) 
(cabelos)

A set of Kangxi miniature 
beaker vases
Chinese export porcelain 
Famille Vert decoration 
depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(hairlines)
€80 - 120

465 
Prato oitavado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
família verde 
Período Kangxi (1662-1722) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 24,5 cm

A Kangxi octogonal plate
Chinese export porcelain 
Famille Vert polychrome and gilt 
decoration 
Kangxi Period (1662-1722) 
(Chips)

€900 - 1.200

466 
Prato oitavado

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada com ricos 
esmaltes representando flores 

Período Yongzheng (1722-1735) 
(pequeno defeito no bordo)

Diam.: 24,5 cm

A Yongzheng octogonal plate
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration depicting flowers 
Yongzheng Period (1722-1735) 

(minor defect to the rim)

€150 - 200
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471 
Terrina redonda com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando 
paisagem com figuras europeias 
Período Qianlong (1736-1795) 
(base partida e colada e com restauro)
Diam.: 26 cm

A Qianlong tureen
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting 
european figures 
Qianlong Period (1736-1795) 
(broken body and restoration)
€200 - 300

472 
Prato
Em porcelana da China, Companhia 
das Índias 
Decoração policromada e 
dourada representando no centro o 
julgamento de Paris 
Aba decorada com friso rocaille 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(desgaste nos esmaltes e no 
dourado)
Diam.: 23 cm

A Qianlong plate, Judgement of 
Paris Service 
Chinese export porelain 
Decoration depicting the 
Judgement of Paris 
Rim decorated with rocaille frieze 
Qianlong Period (1736-1795) 
(wear to the enamels and gilding)
€600 - 800

470 
Travessa recortada 
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decorada com flores e iniciais ao centro 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 18,5x28,5 cm

A Qianlong scalloped dish
Chinese export porcelain 
Decoration depicting flowers and monogram 
Qianlong Period (1736-1795)
€1.000 - 1.500

467 
Pote com tampa
Em porcelana da China, Companhia das Índias 
Decorado com flores tronco e passáro 
Periodo Qianlong (1736-1795)
Alt.: 22 cm

A Qianlong vase with cover
Chinese export porcelain 
Decorated with flowers, tree branch and bird 
Qianlong Period (1736-1795)
€300 - 400

468 
Taça de aba recortada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração família rosa 
representando flores e veado 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm

A Qianlong scalloped bowl
Chinese export porcelain 
Famille Rose decoration depicting 
flowers 
Qianlong Period (1736-1795)
€500 - 800

469 
Taça
Em porcelana da China, 
Companhia das Índias 
Decorado com flores  
Periodo Yongzheng (1722-1735)
Diam.: 12 cm

A Yongzheng bowl
Chinese export porcelain 
Decorated with flowers 
Yongzheng Period (1722-1735)
€300 - 400



230 231

473 
Excepcional prato
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a sépia com bordo a dourado representando Aquiles a ser mergulhado 
no rio Styx pela sua mãe Thetis, segundo a mitologia grega
Período Qianlong (1735-1795)
Diam.: 23 cm

Bibliografia: Beurdeley, Michel, "Porcelaine de la Compagnie des Indes", p. 63; Boulay, 
Anthony du, Christie''''s Pictorial History of Chinese Ceramics", p. 272; Hervouët, 
François et Nicole; Bruneau, Yves, "La Porcelaine de la Compagnie des Indes a Décor 
Occidental", p. 300.

An excepctional Qianlong plate
Chinese export porcelain
Sepia and gilt decoration depicting Thetis dipping the infant Achilles into the River Styx
Qianlong Period (1735-1795)
Bibliography: Beurdeley, Michel, "Porcelaine de la Compagnie des Indes", p. 63; 
Boulay, Anthony du, Christie''''s Pictorial History of Chinese Ceramics", p. 272; Hervouët, 
François et Nicole; Bruneau, Yves, "La Porcelaine de la Compagnie des Indes a Décor 
Occidental", p. 300.
€8.000-15.000
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474 
Cafeteira 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com as armas reais de D. Pedro I, Imperador do Brasil 
e inscrição “Viva a Independência do Brasil” no corpo da cafeteira e no centro da tampa, 
inserida em coroa de flores e folhas   
A peça faz parte do serviço de chá e café comemorativo da independência do Brasil, 
declarada em 1822 
Período Daoguang (1821-1850), c. 1823/25
Alt.: 25,5 cm

Bibliografia: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, 
contracapa e p. 307; Dreyfus, Jenny, “Louça da Aristocracia no Brasil”, capa e p. 105; 
Matos, Maria Antónia Pinto de, “Cerâmica da China Colecção RA”, vol. III, p. 298.

A Daoguang coffee pot, Brazil Independence Service
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with D.Pedro I Emperor of Brazil coat-of-arms 
and the inscription: “Viva a Independência do Brasil” at the cover 
Daoguang Period (1821-1850)
Bibliography: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do 
Império”, back cover and p. 307; Dreyfus, Jenny, “Louça da Aristocracia 
no Brasil”, cover and p. 105; Matos, Maria Antónia Pinto de, “Cerâmica 
da China Colecção RA”, vol. III, p. 298.
€50.000 - 70.000
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475 
Bilha de farmácia
Em porcelana da China 
Com pescoço cilíndrico decorado com 
pássaros e figuras em canoas 
Corpo bojudo com decoração a azul 
representando elementos vegetalistas, 
peónias e leões passantes ladeando cartela 
com inscrição “ S. RHODOM”
Sem bico e pega, acrescentados 
posteriormente em prata
Esta bilha de farmácia é dos primeiros 
exemplares do tipo a ser produzido para o 
mercado europeu
De difícil interpretação, a inscrição na bilha já 
foi atríbuida a “Syrupus de Rhodium” (xarope 
de pau-santo), podendo ter havido um erro de 
interpretação do artífice
Período Shunzhi (1644-1661), c. 1650/60
Alt.: 27 cm

Proveniência: Colecção Mottahedeh 
Colecção Particular

Bibliografia: Castro, Nuno, “A Porcelana Chinesa 
ao Tempo do Império”, p. 265; Howard, David e 
Ayers, John, “ China for the West”, vol. I, p. 58. 

A Shunzhi pharmacy pot
Chinese porcelain
Neck decorated with birds and canoes with figures
The body depicting floral motifs including peonies, 
lions and a cartouche with S.RHODOM inscription
Handle and spout later mounted in silver
This is one of the first pharmacy pots of this type 
beeing produced for the european market
Difficult to interpret the inscription on the pot has been 
attributed to “Syrupus Rhodium” (syrup rosewood), 
suggestion a misinterpretation of the craftsman
Shunzhi Period (1664-1661), ca. 1650/60

Provenance: Mottahedeh Collection; 
Private Collection

Bibliography: Castro, Nuno, “A Porcelana Chinesa 
ao Tempo do Império”, p. 265; Howard, David e 
Ayers, John, “ China for the West”, vol. I, p. 58. 

€90.000 - 120.000
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476 
Prato covo
Em porcelana da China “Swatow” ou Zhangzhou
Decoração a azul representando ao centro rosa dos ventos de onde partem 
linhas, remetendo para os mapas de navegação do séc. XVI
Em torno da rosa dos ventos, surgem duas embarcações europeias, um peixe 
gigante e ainda a representação de uma zona costeira com pagode
Aba decorada com quatro painéis contendo motivos vegetalistas e geométricos
Este prato faz parte de um conjunto raro de porcelanas designadas por 
porcelanas de “Swatow”, designação holandesa para a cidade portuária de 
Zhangzhou, de onde as peças seriam exportadas.
China, final do séc. XVI, início do séc. XVII
(pequena esbeiçada restaurada)
Diam.: 42 cm

Bibliografia: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa no Tempo do Império”, p.83; 
Jorgev Welsh Books - Publishers and Booksellers, “Porcelana de Exportação de 
Zhangzhou - A Porcelana conhecida por Swatow”, p.25; Howard, David S., “The 
Choice of the Private Trader - The Private Market in Chinese Export Porcelain 
Illustrated from the Hodroff Collection”, p.38; Howard, David e Ayers, John, “China 
for the West”, vol. I, p. 52; Santos, A. Varela, “Portugal na Porcelana da China 
500 Anos de Comércio”, vol. I, pp. 214 e 215; Sousa, Francisco António Clode, 
“Porcelana da China - Colecção do Museu da Quinta das Cruzes”, p. 18.

A late 16th, early 17th century Chinese Swatow porcelain charger
Chinese “Swatow” porcelain, or Zhangzhou
Blue decoration depicting compass at the center with compass lines extending 
towards the rim, the center is surrounded by two european ships, a giant fish and a 
shoreline with pagoda
Rim decorated with four panels depicting floral and geometric motifs
This charger is part of a rare collection of pieces called “Swatow”, the Dutch name 
for the Zhangzhou city from where the porcelain was shipped
China, late 16th, early 17th century
(minor restored chip)
Bibliography: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa no Tempo do Império”, p.83; 
Jorgev Welsh Books - Publishers and Booksellers, “Porcelana de Exportação de 
Zhangzhou - A Porcelana conhecida por Swatow”, p.25; Howard, David S., “The 
Choice of the Private Trader - The Private Market in Chinese Export Porcelain 
Illustrated from the Hodroff Collection”, p.38; Howard, David e Ayers, John, “China 
for the West”, vol. I, p. 52; Santos, A. Varela, “Portugal na Porcelana da China 
500 Anos de Comércio”, vol. I, pp. 214 e 215; Sousa, Francisco António Clode, 
“Porcelana da China - Colecção do Museu da Quinta das Cruzes”, p. 18.
€17.000 - 20.000
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477 
Espelho de mesa circular 
Com moldura e pés em prata portuguesa. 
Diam.: 26 cm

A Portuguese silver table mirror
€60 - 80

481 
Cigarreira
Em prata inglesa, 1903. Corpo 
guilhochado com reserva com 
monograma na tampa. 
Marca de Birmingham para 1903 
e de ourives ilegível. 
(sinais de uso)
89 g
An English silver cigarrette box, 
Birmingham 1903
Guilloché decoration with reserve 
and monogram on the cover 
Birmingham mark, 1903 and 
faded maker’s mark. 
(wear signs)
€70 - 120

482
Fosforeira em prata inglesa
Birmingham 1878 (?) 
Decoração gravada com flores
29 g
An English silver matchbox, 
Birmingham 1878(?)
Engraved decoration with flowers
€50 - 80

483
Fosforeira em prata inglesa
Birmingham 1887 
Decoração gravada com flores
26,6 g
An English silver matchbox, 
Birmingham 1887
Engraved decoration with flowers
€50 - 80

484
Isqueiro em prata alemã
Decoração estriada 
Marcado 
(sinais de uso, faltas e 
defeitos)
21 g
A German silver lighter
Marked 
(wear signs, losses and 
defects)
€40 - 60

485
Fosforeira em prata inglesa
Chester 1913 (?) 
Decoração gravada com 
flores
12 g
An English silver matchbox, 
Chester 1913 (?)
Engraved decoration with 
flowers
€40 - 60

486 
Fosforeira em prata inglesa
Birmingham 1910 
Decoração gravada com flores
34,6 g
An English silver matchbox, 
Birmingham 1910
Engraved decoration with flowers
€50 - 80

478 
Espelho de mesa 
Em prata portuguesa  
Espelho oval bizelado, pé circular com 
decoração gomada e friso de palmetas 
Marca de ourives de António Martins de 
Oliveira (Vidal 1424) 
Fundo preenchido com metal não precioso
Alt.: 43 cm

A Portuguese silver table mirror 
António Martins de Oliveira maker’s mark  
Interior filled with non-precious metal

€150 - 250

479 
Caixa de rapé
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Decoração gravada e estriada 
Marca de ensaiador do Porto (1861-1867) 
(P-50 ou variante) e de ourives António 
Gomes Mendes (1861-1886) (P-118), 
remarcada com cabeça de velho 
Comp.: 9 cm
101 g

A 19th century Portuguese silver snuff box 
Engraved decoration 
Porto assay mark (1861-1867) and António 
Gomes Mendes maker’s mark (1861-1886), 
later marked with “cabeça de velho”

€70 - 100

480 
Caixa de rapé
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Decoração gravada e estriada, interior 
dourado 
Marca de ensaiador do Porto (1877-1881) 
(P-81 ou variante) e de ourives António 
Gomes Mendes (1861-1886) (P-118) 
Comp.: 6,5 cm
58 g

A Portuguese silver snuff box 
Engraved decoration, gilt interior 
Porto assay mark (1877-1881) and António 
Gomes Mendes maker’s mark (1861-1886)

€50 - 80

481

487

493

494

492

489

488

486

491
482

483

485

484

410

487
Caixa de rapé
Em prata monogramada, séc. XIX  
(restauros e vestígios de marcas)
1,8x7x3,5 cm
52g
A 19th century silver snuff box
Monogram 
(Restorations and faded marks)
€80 - 120

488
Cigarreira 
Em prata inglesa 
monogramada, contrate de 
Birmingham (1880), marca de 
ourives J.G. Ltd 
7,5x5,5 cm
45 g
An English silver cigarette box, 
Birmingham 1880
Monogram 
Birmingham marks for 1880 
and J.G.ltd maker’’s mark
€80 - 120

489 
Cigarreira curva 
Em prata inglesa, 1885. 
Decoração guilhochada em 
ambas as tampas, interior 
dourado, charneira de mola. 
Marcas de Londres para 1885 
e de ourives AH/JG da mesma 
época. 
(pequenos defeitos) 
8x6 cm
71 g
An English silver cigarrette box, 
London 1885
The slightly curve body with 
guilloché decoration to both 
covers. Gilt interior. 
London mark, 1885, and AH/JG 
maker’s mark.
€90 - 120

490 
Cigarreira
Em prata portuguesa. 
Tampa com decoração relevada 
representando Torre de Belém. Marca 
de contraste Águia (pós 1985) e de 
ourives da mesma época.
10,5x8 cm
124 g
A Portuguese silver cigarette box 
Relief decoration representing 
Torre de Belém
Águia assay mark (1938-1984) 
and maker’s mark
€ 65-80

491
Cigarreira em prata portuguesa 
Arte Decó
Decoração lisa com extremidades 
com decoração relevada. Interior 
dourado. Marca de contraste 
Águia (1938-1984) e de ourives da 
mesma época.
10,7x8 cm
126,2 g
A Portuguese silver Art Deco 
cigarette box. Plain decoration 
with floral friezes 
Gilt interior 
Águia assay mark (1938-1984) 
and maker’’s mark
€80 - 120

492 
Escrivaninha “Bolsa” 
Em prata portuguesa, composto 
por tinteiro, lápis e caneta de 
aparo, contraste Javali do Porto 
(1887-1937), marca de ourives 
de LEITÃO 
Alt.: 6 cm
A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver inkstand, LEITÃO 
& IRMÃO
Comprising: inkpot, pencil and pen 
Javali assay mark (1887-1937) abd 
LEITÃO & IRMÃO naker’’s mark
€150 - 180

493
Caixa de rapé 
Em prata de Viena, 1866. 
Decoração guilhochada e 
tampa com enrolmamentos 
formando cartelas. 
Marca austro-hungaras para 
1866 e de ourives AD. 
3x4,5x9 cm
100 g
An Austro-Hungarian silver snuff 
box, Vienna 1866 
Guilloché decoration to the body, 
cover with engraved decoration. 
Vienna marks, 1866 and AD 
maker’’s mark
€300 - 500

494 
Cigarreira curva
 Em prata inglesa, 1901. Decoração 
gravada em ambas as tampas 
com elementos vegetalistas e 
enrolamentos, monograma ao 
centro, interior dourado.
Marca de Birmingham para 1901 e 
de ourives da mesma época.
8,5x9 cm
103 g

An English silver cigarrette box, 
Birmingham 1901
The slightly curve body with 
engraved decoration to both 
covers. Gilt interior.
Birmingham mark, 1901, and 
maker’’s mark.
€ 150-200
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495 
Colher de arroz em prata
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. 
Marca de contraste Javali (1887-1937) 
e de ourives da mesma época. 
Comp.: 31cm
104 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver server 
Javali assay mark (1887-1937) and 
maker’s mark

€80 - 120

496 
Concha de sopa
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. 
Marca de contraste Javali (1887-1937) 
e de ourives da mesma época. 
Comp.: 29cm
163 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver soup ladle
Javali assay mark (1887-1937) and 
maker’s mark

€80 - 120

497 
Concha de sopa em prata
Em prata do séc. XIX. 
Vestígios de marcas. 
Comp.: 29cm
129 g

A 19th century silver soup ladle
Extremely faded marks

€80 - 120

498 
Conjunto de 8 colheres de sopa 
Em prata portuguesa do séc. XIX. 
Decoração estriada. 
Várias marcas do séc. XIX. 
(sinais de uso e defeitos)
424g

A set of 8 Portuguese silver table spoons
Several marks of the 19th century 
(wear signs and defects)

€120 - 200

499 
Parte de faqueiro 

Composto por: 12 garfos e 12 facas em prata 
portuguesa do séc. XIX. 

Decoração estriada 
Várias marcas do séc. XIX 

(Três talheres com monograma nos topos) 
(sinais de uso e defeitos) 

2042 g

Part of a Potuguese silver table service of flatware
Comprising: 12 table forks and 12 table knives 

Several marks of the 19th century 
Three pieces with monogram 

(wear signs and defects)

€600 - 800

500 
Armação de galheteiro
Em prata portuguesa, TOPÁZIO.
Marca de contraste Águia (pós 1985), de 
ourives Topázio e assinada Topázio 925.
Alt.: 25 cm
433,2 g

A Portuguese silver cruet stand 
Águia (after 1985) and Topázio mark

€215 - 300

501 
Taça gomada com pé
Em prata portuguesa.
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da 
mesma época.
Diam.: 16 cm
112 g

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

€60 - 80

502 
Coador de chá em prata
Coador de chá em prata. 
Marca de ourives
60 g

A silver tea strainer
Maker’s mark

€20 - 30

503 
Fosforeira de mesa em prata
Em prata portuguesa. 
Marca de contraste Águia (1938-1984), 
1ºTítulo e ourives. 
(sinais de uso, mínimos defeitos) 
3,5x6x4,5cm
Peso (total): 60,6 g

A Portuguese silver table match box 
Águia assay mark (1938-1984), 1ºTítulo and 
maker’s mark 
(wear signs, minor defects)

€40 - 60

504 
Taça de pé gomada 
Em prata portuguesa. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) 
e de ourives da mesma época. 
Diam.: 30 cm
503 g

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

€150 - 300
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505 
Salva de três pés 
Em prata portuguesa, estilo D.João V. 
Bordo recortado com flores, volutas e concheados, 
pés com decoração floral. 
Marca de contraste do Porto (1938-1984) e de 
ourives da mesma época. 
Diam.: 31 cm
344 g

A Portuguese silver salver in the Barroque manner
Raised on three feet 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark

€100 - 180

508 
Cestinho com pega móvel 
Em prata portuguesa. 
Decoração vazada com parras, uvas e outros frutos. 
Marca de contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da 
mesma época. 
(sinais de uso)
Diam.: 17 cm
184 g

A Portuguese silver basket
Pierced decoration representing vine leaves and grapes 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€60 - 80

509 
Cesto
Em prata portuguesa, decoração recortada com parras e uvas. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da mesma época. 
(sinais de uso, inscrição e data no verso) 
Diam.: 18,2cm
106 g

A Portuguese silver basket 
Pierced decoration representing vine leaves and grapes 
Águia assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(Wear signs, inscription and date at the back)

€30 - 50

506 
Salva de três pés 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. 
Bordo recortado e vazado com decoração vegetalista, 
concheados e cartelas, pés vazados. 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937) e de 
ouives da mesma época. 
Diam.: 38,5cm
848 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver salver
Raised on three feet 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark

€300 - 500

507 
Salva de três pés 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX. 
Bordo recortado e vazado com flores e conchas, pés vazados. 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma época. 
(sinais de uso) 
Diam.: 23 cm
208,6 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver salver “Raised on three feet
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€80 - 120

510 
Taça vazada 
Em prata portuguesa. 
Decoração recortada com 
parras e uvas. 
Marca de contraste do Porto 
(1938-1984) e de ourives da 
mesma época.
Diam.: 18 cm
135,4 g

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

€40 - 60

511 
Bandeja e tesoura de morrões D. Maria
Em prata portuguesa. 
Bandeja recortada com friso de continhas e fundo 
gravado, tesoura com decoração lisa e gomada. 
Marcas de ensaiador de Lisboa (1770-1804) (L-31 ou 
variante) e marca do ourives Joaquim Pedro Nunes 
(reg.1797) (L-329). 
Comp.: 24 cm
224 g

A D.Maria (1777-1816) Portuguese silver 
snuffers and snuffers tray
Scalloped tray with engraved decoration, 
snuffers with fluted and plain decoration 
Lisboa assay mark (1770-1804) and 
Joaquim Pedo Nunes maker’s mark 
(reg.1797)

€300 - 400
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512 
Bandeja 
Em prata portuguesa.
Marca de contraste Águia (pós 1985) 
e de ourives da mesma época.
24x17 cm
390,6 g

A Portuguese silver tray 
Águia (after 1985) and maker’s mark

€195 - 300

515 
Tambuladeira 
Em prata portuguesa. 
Marca de ensaiador do Porto (1870-1877) 
(P-61 ou variante), XI dinheiros (1870-1877) 
(P-95) e do ourives José Marques Guedes 
(1861-1886) (P-403). 
Diam.: 12 cm
189 g

A 19th century Portuguese silver wine taster
Porto assay mark (1870-1877), XI dinheiros 
(1870-1877) and José Marques Guedes 
maker’s mark (1861-1886)

€200 - 300

516 
Estojo de viagem 
Com talheres em prata francesa do séc. XIX. 
Estojo em madeira e latão contendo faca, garfo e 
colher articulados em prata francesa do séc. XIX 
com cabos em massa e colher de café. 
Marcas de garantia francesas (1819-1838) e 
ourives LB.
13,5x7,5x3,5 cm (estojo)

A French silver traveling set of flatware, 19th century 
Wood case with brass mounts containing one 
articulated fork, one articulated knife, one 
articulated spoon in silver and horn and one silver 
tea spoon 
French marks (1819-1838) and LB maker’s mark

€200 - 300

513 
Cestinho com pega 
Em prata portuguesa. 
Marca de contraste do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época.  
(sinais de uso) 
Alt.: 16 cm
222 g

A Portuguese silver basket
Porto assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark 
(wear signs)

€60 - 80

517 
Cesto
Em prata portuguesa.
Decoração vazada e relevada com gomos e flores, 
asa amovível.
Marca de contraste Águia (1938-1984)
Diam.: 24 cm
293,4 g

 A Portuguese silver basket 
Pierced and fluted decoration, scalloped rim
Águia assay mark (1938-1984)

€150 - 200

514 
Tinteiro de secretária 
Em prata portuguesa do séc. XIX/
XX. Composto por tinteiro, areeiro, 
sineta, porta-penas e pena. Base oval 
assente sobre 4 pés de garra com 
faces de leão, bordo revelado com 
cartelas, volutes e friso de continhas. 
Dois corpos em cristal, pena com 
decoração realista. 
Marca de contraste Javali do Porto 
(1887-1938) e de ourives António 
Pereira de Sousa (1891-1914) 
Comp.: 25,5 cm
935 g

A late 19th, early 20th century 
portuguese silver inkstand
Comprising: inkpot, pouncepot, bell, 
pen holder and pen. 
Oval base raised on 4 claw feet, 
chased decoration with scrolls and 
beaded frieze. Two cut glass pots. 
Javali assay mark (1887-1938) and 
António Pereira de Sousa maker’s 
mark (1891-1914)

€600 - 800
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518 
Faqueiro para doze pessoas 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX, 
modelo meia-cana, monograma. 

Composto por: uma concha de sopa, 
uma colher de servir, 12 colheres de sopa, 

12 garfos de resto, 12 facas de resto, 12 
colheres de sobremesa, 12 garfos de 

sobremesa, 6 facas de sobremesa e 12 
colheres de chá. 

Marca de contraste Javali (1887-1937) e 
de ourives da mesma época. Conchas de 
servir com marcas de ensaiador e ourives 

de Lisboa do séc. XIX. 
Com estojo em madeira 

(facas de sobremesa com defeitos, sinais 
de uso e defeitos) 

3758 g

A portuguese silver service of flatware
Portuguese silver, late 19th, early 20th 

century 
Monogram 

Comprising: um soup ladle, one serving 
spoon, 12 soup spoons, 12 table forks, 12 

table knives, 12 dessert spoons, 12 dessert 
forks, 6 dessert knives and 12 tea spoons 

Javali assay mark (1887-1937) and 
maker’s mark 

Servers with 19th century marks 
Wood fitted case 

(defects to the dessert knives, wear signs 
and defects)

€1.500 - 2.000

520 
Par de castiçais neoclássicos
Em prata portuguesa
Decoração lisa e com frisos de continhas. 
Marca de ensaiador de Lisboa (1804-
c.1810) (L-35) e de ourives Miguel José 
Bernardes (1794-1822) (L-420) 
(Sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 20 cm
610 g

A pair of Portuguese silver neoclassic 
candlesticks 
Plain and beaded decoration 
Lisboa assay mark (1804-1810) and Miguel 
José Bernanrdes (1794-1822) maker’s mark 
(Wear signs, minor defects)

€300 - 500

521 
Par de taças
Em prata portuguesa
Decoração com continhas e fundo gravado 
com datas 
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 
Diam.: 17,5 cm
382 g

A pair of Portuguese silver bowls 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(Dates engraved)

€120 - 180

519 
Conjunto de seis colheres de chá e 
uma concha de açucar
Em prata portuguesa. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) 
e de ourives da mesma época. 
Com estojo.
74,4g

A set of Portuguese silver tea spoons 
Comprising six tea spoons and one 
sugar spoon 
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark 
With fitted case

€40 - 60
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522 
Conjunto de 12 lavabos 
Em prata portuguesa, decoração gomada. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives 
da mesma época.
Diam.: 10,5 cm
1018 g

A set of 12 Portuguese silver hand wash bowls 
Fluted decoration 
Águia assay mark (1938-1984) and maker’s mark

€300 - 500

523 
Concha de sopa D. Maria 
Em prata portuguesa 
Decoração gravada com grinaldas, 
medalhão e flor no verso da concha. 
Marca de ensaiador do Porto (1790-1804) 
(P-16) e de ourives Manuel José Dias 
Ferreira (1768-1804) (P-454) 
(sinais de uso e defeitos) 
Comp.: 31 cm
131 g

A Portuguese silver soup ladle
Engraved decoration with garlands, 
medallion and flower 
Porto assay mark (1790-1804) and Manuel 
José Dias Ferreira maker’s mark (1796-1804) 
(wear signs and defects)

€80 - 120

524 
Concha de sopa D. Maria 
Em prata portuguesa 
Decoração lisa e estriada 
Marca de ensaiador do Porto (1784-1790) 
(P-15) e de ourives Manuel Vilaça Gomes 
(1763-1804) (P-463) 
(sinais de uso e defeitos)
Comp.: 31 cm
157 g

A Portuguese silver soup ladle
Porto assay mark (1784-1790) and Manuel 
Vilaça Gomes (1763-1804) maker’s mark 
(wear signs and defects)

€80 - 120

525 
Colher de servir D. Maria 
Em prata portuguesa 
Decoração estriada. 
Marca de ensaiador do Porto 
(1784-1790) (P-15) e de ourives 
não identificado (1783-1836) 
(P-268 ou variante) 
(sinais de uso e defeitos)
Comp.: 29 cm
124 g

A Portuguese silver serving 
spoon
Porto assay mark (1784-1790) 
and maker’s mark (1783-1836)  
(wear signs and defects)

€70 - 100

527 
Salva Belle-Époque
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX.
Decoração vazada e cinzelada ao gosto rocaille.
Marca de contraste Javali (1887-1937)
Diam.: 24 cm
409 g

A Bélle-Époque Portuguese silver salver 
In the rocaille manner
Javali assay mark (1887-1937)

€200 - 300

526 
Parte de faqueiro 
Composto por: 6 facas e 6 garfos em prata 
portuguesa do séc. XIX 
Decoração estriada 
Marca de ensaiador de Guimarães da 
segunda metade do séc. XIX (G-16 ou 
variante) e de ourives AH (?) muito sumida. 
(1 faca com marca diferente) 
(sinais de uso e defeitos) 
1107 g

Part of a Potuguese silver table service of 
flatware
Comprising: 6 table forks and knives 
Guimarães assay mark of the 2nd hafl of 
the 19th century and AH maker’s mark 
One knife with different marks 
(wear signs and defects)

€330 - 500

528 
Cesto com asa 
Em prata portuguesa. 
Decoração relevada e vazada com 
concheados e flores. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) 
e de ourives da mesma época. 
Diam.: 32,5 cm
442 g

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

€130 - 200

529 
Tinteiro estilo D.Maria 
Em prata portuguesa. 
Assente sobre 4 pés de garra e bola, 
gradinha vazada. Composto por 
tinteiro, areeiro, sineta e porta-penas. 
Marca de contraste Águia (pós 1985) 
e de ourives da mesma época. 
15x20x12,5cm
661,8 g

Raised on four ball and claw feet, 
pierced gallery 
Comprising: ink pot, sand pot, bell 
and pen holder 
Águia assay mark (after 1985) and 
maker’s mark
A Portuguese silver inkstand in the 
D.Maria (1777-1816) manner

€250 - 400
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530 
Salva 
Em prata portuguesa, estilo D. João V. 
Bordo recortado com concheados e 
motivos vegetalistas. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e 
de ourives da mesma época. 
Diam.: 36,5 cm
436 g

A Portuguese silver salver in the Barroque 
manner 
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark
€130 - 250

531 
Grande salva de três pés 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX, estilo D. João V. 
Bordo recortado com flores, concheados e volutas, base com 
bordo gravado com concheados, volutas e flores, pés vazados. 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937) e de ourives da 
mesma época. 
Diam.: 47,5 cm
1975 g 

A large late 19th, early 20th century Portuguese silver salver
Raised on three feet 
Decorated in the barroque manner 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark
€1.000 - 1.500

532 
Parte de faqueiro 

Composto por: 6 facas e 6 garfos em prata 
portuguesa do séc. XIX 

Decoração estriada e com medalhão liso. 
Apenas um garfo marcado com marca 

de ensaiador do Porto e de ourives muito 
gasta, possivelmente P-126 (1783-1836) 

(sinais de uso e defeitos) 
811 g

Part of a Potuguese silver table service of 
flatware

Comprising 6 table forks and knives 
One fork with fadded marks, possibly Porto 

assay mark (1783-1836) 
(wear signs and defects)

€240 - 400

533 
Conjunto de 14 colheres de sopa 
Em prata portuguesa do séc. XIX. 
Sendo 10 colheres lisas, 2 lisas com 
monograma e 2 lisas com friso estriado. 
Várias marcas do séc. XIX e uma Javali. 
(sinais de uso e defeitos) 
720 g

A set of 14 Portuguese silver table spoons
10 plain decorated, 2 with monogram and 
2 with frieze 
Several marks of the 19th century 
(wear signs and defects)

€210 - 350

534 
Conjunto de 14 colheres de chá 

Em prata portuguesa do séc. XIX e XIX/XX. 
Decorações diversas e marcas diversas do 

séc. XIX e XIX/XX. 
(sinais de uso e defeitos) 

236 g

14 Portuguese silver tea spoons
Several marks of the 19th, and late 19th, 

early 20th century 
(wear signs and defects)

€70 - 100

535 
Parte de faqueiro D. Maria
Composto por: 8 garfos de resto, 1 faca 
de sobremesa, 5 colheres e 1 garfo de 
sobremesa em prata portuguesa 
Decoração com continhas 
Marca de ensaiador do Porto (1784-1790) 
(P-15) e do ourives Manuel José Dias 
Ferreira (1768-1804) (P-454) 
(1 garfo com monograma, 4 talheres com 
marcas diferentes) 
Sinais de uso e defeitos
910 g

Part of a Potuguese silver table service of 
flatware
Comprising: 8 table forks, 1 dessert knife, 5 
table spoons and 1 dessert fork 
Porto assay mark (1784-1790) and Manuel 
José Dias Ferreira maker’s mark (1768-1804) 
(1 fork with monogram, 4 pieces with 
different marks) 
wear signs and defects)

€280 - 400
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536 
Salva 
Em prata portuguesa, estilo D. João V. 
Decoração relevada e gravada, bordo 
recortado com concheados, motivos 
vegetalistas e volutas, fundo gravado. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de 
ourives da mesma época. 
Diam.: 35 cm
430 g

A Portuguese silver salver in the Barroque 
manner 
Águia assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark

€130 - 250

537 
Salva de três pés 
Em prata portuguesa, bordo recortado 
com decoração relevada com frutos e 
parras. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de 
ourives da mesma época.
Diam.: 23 cm
166 g

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

€50 - 80

538 
Salva 
Em prata portuguesa, estilo D. João V. 
Decoração relevada e gravada, bordo 
recortado com conheados, motivos 
vegetalistas e volutas, fundo com friso 
gravado com decoração semelhante. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de 
ourives da mesma época. 
Diam.: 34 cm
727 g

A Portuguese silver salver in the Barroque 
manner
Águia assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark

€220 - 350

540 
Par de candelabros de três lumes Arte Deco 
Em prata portuguesa. 
Base circular alteada e recortada, com decoração geométrica e floral estilizada, o fuste de secção quadrangular arranca com 
palmetas abrindo depois em forma losangular de onde partem os três braços com decoração lisa e cinzelada com enrolamentos. 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937) e de ourives Inocêncio Recarei Leite de Andrade (reg. 1907). 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas) 
Alt.: 28 cm
1490 g

A pair of Art Deco Portuguese silver candlesticks
Circular base with geometric and floral decoration, lozange shaped stem and three-lights. 
Porto assay mark (1887-1937) and Inocêncio Recarei Leite de Andrade (reg. 1907) maker’s mark. 
(wear signs, minor bruises)
€650 - 850

539 
Açucareiro romântico 
Em prata portuguesa. 
Decoração relevada com flores e frutos, friso 
gomado com concheados e palmetas, duas 
asas e pomo da tampa em forma de leão. 
Marca de ensaiador de Porto (1853-
1861) (P-45 ou variante) e de ourives não 
identificado (1836-1861) (P-254).
Alt.: 20 cm
636 g

A 19th century Portuguese silver sugar bowl 
Relief decoration with flowers and fruits 
Fluted frieze with floral and shell motifs, two 
handles and cover finial representing a lion 
Porto assay mark (1853-1861) and maker’s 
mark (1836-1861)
€400 - 600
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544 
Centro de mesa com floreira Arte Decô 
Em prata portuguesa, Ferreira Marques
Decoração lisa, facetada e com aplicações em madeira escurecida.
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937), de ourives e da Ourivesaria Ferreira 
Marques.
Comp.: 57,5 cm
2387 g (só floreira)

An Art Deco Portuguese silver centre-piece with stand
Silver and ebonized wood, stand with mirror top
Porto assay mark (1887-1937) and Ferreira Marques retail mark
€1.590 - 1.800

541 
Pequena salva de gradinha
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX
Com três pés e gradinha vazada, fundo 
gravado
Marca contraste Javali de Porto 1887-1937 
e ourives da mesma época 
Diam.: 15 cm
108 g 

A small Portuguese silver gallery salver
Late 19th, early 20th century
Raised on three pierced feet
Porto assay mark (1887-1937) and maker's 
mark

€ 50-70

542 
Conjunto de pratas
Composto por: salva de gradinha, par de galhetas de altar e aneleira
Em prata portuguesa. 
Marcas várias portuguesas do séc. XIX e XX. 
(defeitos, sinais de uso, restauros) 
368 g

A silver lot 
Comprising: a small gallery salver, a pair of altar cruets and a small salver 
Several Portuguese marks of the 19th and 20th century 
(Defects, wear signs and restorations)

€130 - 200

543 
Conjunto de pratas
Composto por: aneleira, taça com asa e pé, cachepot e tampa de bloco de notas
Em prata portuguesa, belle-époque 
Todas com marca de contraste Javali de Lisboa, ourives, aneleira e taça assinadas 
Joalharia do Carmo – Lisboa e cache-pot e tampa assinadas Ourivesaria da Guia - Lisboa
Alt.: 11 cm (cachepot)
c. 500g (prata)

A silver lot 
Comprising: a small salver, a basket, a cachepot and a plaque 
Javali assay mark (1887-1937), salver and basket by Joalharia do Carmo, 
cachepot and plaque by Ourivesaria da Guia

€150 - 180
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545 
Saleiro e pimenteiro 
Em prata portuguesa. 
Marca de contraste Águia (pós 1985) 
e de ourives da mesma época.
Alt.: 9,5 cm
70 g

A set of Portuguese silver salt and 
pepper casters 
Águia assay mark (after 1985) and 
maker’s mark
€40 - 60

546 
Saleiro e paliteiro 
Em prata portuguesa 
Marca de contraste Águia (pós 1985) 
e de ourives da mesma época. 
Alt.: 10 cm
55 g

A set of Portuguese silver salt and 
pepper casters 
Águia assay mark (after 1985) and 
maker’s mark
€40 - 60

547 
Paliteiro 
Em prata portuguesa, em forma de espiga. 
Marca de contraste Águia (pós 1985) e 
de ourives da mesma época.
Alt.: 12,5cm
72,5 g

A portuguese silver toothpick holder 
Águia assay mark (after 1985) and 
maker’s mark
€40 - 60

548 
Caixa de cigarros 
Em prata portuguesa, interior forrado a madeira. 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e fabrico 
Mergulhão. 
4,5x16x11 cm
592 g

A Portuguese silver table cigarette box
Wood lined interior 
Águia assay mark (1938-1984) 
and Mergulhão maker’s

€180 - 250

550 
Caixa redonda
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX, tampa com medalhão oval 
contendo retrato colorido do rei D. Miguel I.
Marca de contraste Javali (1887-1937) e de ourives da mesma época. 
10,5x8 cm
124 g

A Portuguese silver cigarette box  
Relief decoration representing Torre de Belém
Águia assay mark (1938-1984) and maker’s mark

€180 - 250

549 
Caixa com tampa de levantar 
Em prata europeia 
Decoração lisa com frisos estriados. 
Marcada 
7,5x14x10,5 cm
455 g

A silver box
European silver 
Marked

€150 - 250

551 
Serviço de chá e café Arte Déco 
Em prata portuguesa, composto por bule, cafeteira, leiteira e açucareiro.
Decoração lisa com friso com decoração relevada com flores e volutas.
Marca de contraste Javali (1887-1938) e de ourives da mesma época. 
Alt.: 15 cm (cafeteira)
1500 g

An Art Deco Portuguese silver coffee and tea service
Comprising: Tea pot, coffee pot, milk jug and a sugar bowl
Javali assay mark (1887-1937) and maker’s mark
€750 - 900
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552 
Salvinha oval de 4 pés 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Marca de contraste Javali de Lisboa (1887-1938) 
e de ourives da mesma época. 
Comp.: 16 cm
143 g

A Portuguese silver small oval tray 
Lisboa assay mark (1887-1937) and maker’s mark

€40 - 60

553 
Calçadeira 

Em prata portuguesa, LEITÃO & IRMÃO 
Decoração relevada com motivos vegetalistas 

Marca de contraste Javali de Lisboa (1887-
1938), de ourives Leitão & Irmão, assinado 

Leitão & Irmão e 1ºTítulo 
Comp.: 19 cm

146 g

A Portuguese silver shoe horn, Leitão & Irmão 
Relef decoration with floral motifs 

Lisboa assay mark (1887-1937), Leitão & Irmão 
maker’s mark and signed Leitão & Irmão

€50 - 80

554 
Conjunto de seis lavabos 
Em prata portuguesa 
Três com marca de contraste Javali (1887-1937) e 
três com marca de contraste Águia, todos assinados 
Ourivesaria da Guia – Lisboa 
Diam.: 12,5 cm
837 g

A set of six Portuguese silver bowls 
Three with Javali assay mark (1887-1937) and three with 
Águia assay mark (1938-1984), all with Ourivesaria da 
Guia retail mark

€350 - 500

555 
Par de candelabros de 5 lumes 
Em prata portuguesa, estilo D. João V.
Base quadrangular recortada assente sobre 4 pés com concheados, decoração 
relevada e cinzelada com motivos vegetalistas, volutas e concheados.
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época.
Alt.: 53 cm
7228 g

A pair of Portuguese silver five-light candelabra in the Barroque manner
Square base on four shell feet, relief decorated with floral and shell motifs and scrolls
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
€5.300 - 6.000
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557 
Gomil 
Em prata inglesa, Atkin Brothers, 1905 (?). 
Decoração lisa com frisos estriados, asa com volutas. 
Marcas de Sheffield, letra-data sumida possivelmente de 
1905 e de ourives HA de Atkin Brothers (séc.XIX-c.1920). 
Alt.: 32 cm
1194 g

An english ewer, Atkin Brothers, 1905 (?) 
Plain decoration with friezes, handle with scrolls 
Marks for Sheffield, possibly 1905 and HA maker’s mark 
for Atkin Brothers (19th cent.-ca.1920) 
€500 - 800

556 
Terrina 
Em prata portuguesa, ANTÓNIO P. da SILVA
Corpo com decoração gomada e recortada. 
Pomo em forma de fruto e pegas com profusa 
decoração cinzelada à maneira rocaille com 
flores, concheados e cabeça de ave.
Marca de contraste do Porto (1938-1984), ourives, 
1º título e assinada António P. da Silva. 
25x39x27 cm
3382 g

A Portuguese silver tureen in the rocaille manner
Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark, 
1ºTitulo and signed António P. da Silva
€1.700 - 2.200
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560 
Pistola inglesa
Modelo regulamentar de 1796 para tropas de cavalaria ligeira
Cano cilindrico em ferro com as punções de prova de vistoria da 
Torre de Londres
Fecho lateral de pedreneira, tendo na parte central um 
monograma "GR" (George Rex) coroado e na cauda a inscrição 
"Tower"
Coronha em nogueira com guarnições em latão 
Vareta em madeira com calcador em latão
(pequenos defeitos e restauros)
Comp. Total: 40 cm
Comp. Cano: 23 cm
Calibre: 17 mm

An English cavalry service pistol, model of 1796 
Cylindrical iron barrel with Tower of London''s marks
Lateral flintlock with GR monogram (George Rex) under royal 
crown and the inscription "Tower"
Wallnut grip with brass mounts
Wood and brass ramrod
(Minor defects and restorations)
€450 - 600

561 
Pistola francesa 
Do modelo regulamentar do ano XIII (1804-1805) para tropas 
de cavalaria
Cano em ferro facetado junto à culatra, passando a cilíndrico
Fecho lateral de percussão
Coronha em madeira com guarnições em ferro e latão
Esta pistola originalmente do sistema de pederneira 
foi modificada para o sistema de percussão em cerca de 1840.
(Vareta não original) 
Nota: Esta pistola originalmente do sistema de pederneira foi 
modificada para o sistema de percussão em cerca de 1840.
Comp. Total: 34 cm
Comp. Cano: 19,5 cm
Calibre: 19 mm

A French "Model an XIII" pistol, 1804/5 
Model of the year XIII (1804-1805) for cavalry service
Faceted to cylindrical barrel at the muzzle, lateral percussion 
lock, wood grip with iron and brass mounts 
Note: Originally with flintlock system, modified circa 1840 for 
the percussion system
€300 - 500

562 
Pistola portuguesa 
Da primeira metade do séc. XIX
Cano oitavado em ferro, tendo na parte superior a 
inscrição abreviada "Joaquim Lopes"
Fecho lateral de percussão, coronha em madeira com 
guarnições em ferro e vareta do mesmo metal
(defeitos)
Comp. Total: 32 cm
Comp. Cano: 19 cm
Calibre: 17 mm

A Portuguese pistol, first half of the 19th century 
Octognal iron barrel inscribed "Joaquim Lopes"
Lateral percussion lock, wood grip with iron mounts, iron 
ramrod
(defects)
€300 - 500

563 
Pistola inglesa de viagem
De finais do século XVIII início do XIX
Com um cano em latão oitavado na sua primeira metade, 
passando a cilíndrico Com as punções de prova e vistoria da Torre 
de Londres para armas de fabrico privado
Fecho lateral de pederneira assinado ao centro "Rea", de John Rea
Coronha em madeira com guarnições em latão e pequeno 
escudete em metal branco na parte posterior
Vareta em madeira
Nota:John Rea, armeiro londrino que exerceu a sua actividade de 
1782 a 1830
Comp. Total: 29 cm
Comp. Cano: 18 cm
Calibre: 15 mm

A late 18th, early 19th century English travelling pistol 
Octogonal to cylindrical brass barrel, Tower of London''s marks for 
private guns
Lateral flintlock signed "Rea" for John Rea
Wood grip with brass mounts and small cartouche at the back
Wood ramrod
€700 - 1.200

558 
Espadim de corte português, "Quitó" 
De finais do séc.XVIII 
Guarda cruciforme em prata e Pomo do mesmo metal
Punho em marfim com esteiras e filetes em prata
Lâmina recta de dois gumes de secção losangular
(oxidação na lâmina e falta da corrente em prata que 
unia a guarda ao pomo)
Comp. total: 78 cm
Comp. Lâmina: 64,5 cm

A Portuguese court sword "Quitó"
Late 18th century "Silver hilt with ivory grip
Double-edge blade
(Stain to the blade and silver chain missing at the hilt)

€250 - 350

559 
Espadim de corte inglês
De finais do séc.XIX
Guarda em latão dourado, decorada com 
perlado, motivos vegetalistas e dragão em 
relevo. Pomo em forma de elmo emplumado no 
mesmo metal
Punho em madeira revestida a filigrana de 
metal
Lâmina recta de dois gumes
(oxidação na lâmina)
Comp. total: 89,5 cm
Comp. Lâmina: 76 cm

An English court sword, late 19th century
Gilt brass hilt with beaded and floral decoration 
and a dragon
Pommel representing helm with feathers
Wood grip with metal filigree decoration
Double-edge blade
(stain to the blade)

€250 - 350

560

561

562

563
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564 
Pistola francesa "Le Hollandois"
Cano em ferro facetado junto à culatra, passando a cilindrico, com embutidos a ouro e monograma estilizado 
do mestre “Le Hollandois”
Fecho lateral de pederneira com gravados vegetalistas e mascarões em relevo, sendo o fundo dourado, 
assinado “Le Hollandois à Paris aux Galleries”
Coronha em madeira com entalhados vegetalistas, concheados e flores de Liz Guarnições em prata 
profusamente gravada e dourada com motivos vegetalistas, mascarões e trofeus de armas 
Na parte posterior apresenta as armas reais portuguesas no mesmo metal
Vareta em madeira com saca-projecteis na parte posterior
Nota: Rarissima pistola do mestre “Le Hollandois”, armeiro exclusivo da casa real francesa. Arma de um par 
encomendado pelo governo francês sob regência de Ana de Áustria e oferecido ao rei D João V de Portugal.
Manufacturadas no Louvre em 1727 estas armas foram oferecidas ao rei D. João V para suprir a inexistência de 
manufactura regia em Portugal após o fogo que consumiu a Fábrica real em 1726.
Comp. Total: 48 cm
Comp. Cano: 31 cm
Calibre: 16 mm

A French "Le Hollandois" pistol 
Faceted to cylindrical barrel at the muzzle, gold inlaid decoration and master''''s monogram for ""Le Hollandois""
Lateral flintlock with engraved floral decoration and masks in relief on gilt ground, signed ""Le Hollandois à Paris 
aux Galleries""
Carved wood grip with shell motifs and fleurs de lis, silver mounts profusely engraved and gilt representing floral 
motifs, masks and trophies
At the end of the grip with Royal Portuguese Coat of Arms in silver
Wood ramrod
Note: Extremely rare pistol by the Le Hollandois master, exclusive pistol maker of the French Royal House.
Is one of a pair comissioned by the French government under the regency of Anne of Austria to be sent as a gift 
to D.João V, King of Portugal
Made at the Louvre in 1727 the pistols were gifted to the Portuguese king after the fire that destroyed the 
Portuguese Royal gun factory in 1726.
€50.000 - 80.000
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CONDIÇÕES NEGOCIAIS

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

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

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Artigo 9º - Falta de Pagamento ou Levantamento dos bens ou lotes adquiridos
a. Se o comprador não proceder ao pagamento da quantia total por si devida à leiloeira, no 
prazo de 21 (vinte e um) dias contados a partir da data de arrematação dos lotes, a VERITAS 
poderá, a todo o tempo, por si e em representação do vendedor, e sem que o comprador 
possa exigir quaisquer compensações ou indemnizações por tal facto:
i. Intentar acção judicial de cobrança da quantia total em dívida;
ii. Notificar o comprador da anulação da venda, sem prejuízo do direito da VERITAS de rece-
ber a comissão devida pelo comprador e da consequente possibilidade de ser intentada 
acção judicial para cobrança desta.
iii. Cobrar juros de mora à taxa legal em vigor sobre o montante em dívida a partir do 22º 
(vigrésimo segundo) dia até à data da liquidação total do montante em dívida;
iv. Fazer a retenção de quaisquer bens vendidos ao comprador em falta, no leilão em causa 
ou noutro, disponibilizando-os apenas e após o pagamento global do montante em dívida;
v. Tomar qualquer tipo de medidas que em dado momento se mostrem adequadas à obten-
ção do pagamento total ou parcial da dívida do comprador faltoso como a retenção de 
algum bem, seja a que titulo for, que se encontre na posse da VERITAS.
vi. As situações acima mencionadas deverão ser entendidas sem prejuízo de quaisquer out-
ros direitos de que a VERITAS possa ser titular, incluindo o direito de reclamar o pagamento 
de juros e despesas de manuseamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamen-
to e seguro do bem a que possa haver lugar. 
b. O comprador faltoso que não tenha levantado o(s) lote(s) adquirido(s), ainda que os 
tenha pago, será o único responsável por todos os custos a que haja lugar com o manu-
seamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento e seguro do mesmo, ficando 
ao critério da VERITAS decidir se o armazenamento será efectuado em armazéns próprios 
ou noutros.

Artigo 10º - Direitos sobre fotografias e publicações após a venda
O comprador autoriza expressamente a VERITAS a fotografar, publicar, publicitar e utilizar, 
sob qualquer forma e a todo o tempo, para fins comerciais, culturais, académicos ou outros, 
relacionados ou não com a realização do leilão, a imagem e a descrição de todos os bens 
que através dela tenham sido adquiridos.

CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO

Artigo 11º - Contrato de Consignação
Entre o vendedor e a leiloeira é celebrado um contrato de consignação para venda e/
ou colocação de bens em leilão, assinado por ambas as partes e adiante designado por 
“contrato” do qual constam:
a. A identificação fiscal e civil do vendedor;
b. A identificação e descrição sumária da(s) peça(s) a consignar;
c. A comissão devida à leiloeira;
d. O valor mínimo de venda da(s) peça(s);
e. Taxas relativas a seguro, inventariação e catalogação, e quaisquer outros custos especifi-
camente acordados pelas partes relativamente a transporte, fotografias, etc.

Artigo 12º - Garantias do Vendedor
a. O vendedor garante à leiloeira e ao comprador ser o legitimo proprietário ou legitimo 
representante dos bens que consigna.
b. O vendedor assegura que não existem reclamações de terceiros sobre os direitos de 
propriedade dos bens consignados.
c. O vendedor confirma que foram prestadas à leiloeira informações correctas relativamente 
à proveniência dos bens e que não foram omitidas quaisquer informações relevantes rela-
tivamente à titularidade, autenticidade, condição, atribuição ou histórico de eventuais im-
portações ou exportações.
d. O vendedor garante que não existem quaisquer pagamentos pendentes sobre os bens 
consignados e compromete-se ao pagamento de quaisquer taxas sobre as quais tenha 
obrigação legal na consequência da sua venda.
e. Exceptuando salvaguarda específica o vendedor confirma que não existem restrições à 
exibição, divulgação ou reprodução de imagens dos bens consignados.
f. O vendedor compromete-se a indemnizar a leiloeira e o comprador, caso as garantias 
supra não sejam verificadas, reservando-se nesses casos a leiloeira ao direito de rescisão 
imediata do contrato de consignação.
g. O vendedor compromete-se a entregar ou manter à disposição da VERITAS e do compra-
dor, os bens consignados, logo e sempre que lhe seja solicitado.

Artigo 13º - Preparação da Venda
a. A leiloeira reserva-se o direito de decidir sobre a descrição e ilustração de cada uma 
das peças para a sua inclusão em catálogo, e reserva-se igualmente o direito de promover 
e divulgar a venda das mesmas nos canais de comunicação que entender apropriados;
b. O vendedor consente que a leiloeira recorra a peritos ou consultores externos para apre-
ciação da(s) peça(s) consignada(s);
c. A estimativa apresentada pela leiloeira resulta da sua apreciação considerando o estado 
actual da peça e a sua contextualização no mercado à data, estando sujeita a actual-
ização com devida comunicação ao vendedor;
d. O contrato celebrado entre a VERITAS e o vendedor só pode ser alterado ou rescindido por 
mútuo acordo, no entanto a VERITAS reserva-se o direito de alterar a descrição e aumentar 
o preço mínimo de venda dos bens constantes do contrato, bem como o direito de esta-
belecer o número de peças por cada lote.
e. Nos casos de rescição de contrato por iniciativa do vendedor, este compromete-se  a in-
demnizar a leiloeira, por custos de manutenção, avaliação, catalogação, e seguro, no valor 
de 17% sobre o valor da estimativa minima da(s) peça(s) consignada(s).

Artigo 14º - Transporte e depósito de peças
O transporte e o depósito de bens nas instalações da leiloeira, bem como o seu poste-
rior levantamento e transporte em caso de não venda, são da inteira responsabilidade 
do vendedor, salvo em situações expressamente acordadas entre as partes. Pelo exposto, 
considera-se que qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, 
funcionários ou colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabili-
dade exclusiva do vendedor.

Artigo 15º - Responsabilidade por perdas ou danos
Perdas ou danos, incluindo furto ou roubo, que ocorram a quaisquer bens consignados 
quando estes estejam na posse do vendedor, antes ou após a celebração do contrato, 
são da sua inteira e exclusiva responsabilidade, recaindo sobre o vendedor as resultantes 
consequências do incumprimento das condições negociais estipuladas no presente docu-
mento, nomeadamente nos casos em que estejam previstas indeminizações à leiloeira e/
ou ao comprador.

Artigo 16º - Pagamento do vendedor à leiloeira
O vendedor autoriza expressamente a VERITAS a:
a. Deduzir do montante da arrematação a comissão de venda que é devida à leiloeira 
segundo o previamente estipulado no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores 
referentes a IVA à taxa em vigor;
b. Deduzir do montante da arrematação quaisquer outras taxas e custos devidos à leiloeira 
especificados no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores referentes a IVA à 
taxa em vigor;
c. Receber as comissões devidas pelo comprador segundo as condições negociais expos-
tas no presente documento.

Artigo 17º - Pagamento da leiloeira ao vendedor
a. Após a venda dos bens consignados e após boa cobrança do comprador pela quantia 
total da venda, a leiloeira compromete-se a entregar ao vendedor a quantia da venda, de-
duzidas as comissões, taxas, custos e impostos devidos segundo as condições contratadas, 
no prazo de 30 (trinta) dias após o término da última sessão do leilão.
b. No casos em que, decorrido o prazo acima estipulado, a leiloeira não tenha recebido do 
comprador o valor total da venda, deverá informar o vendedor da situação, podendo as 
partes decidir de mútuo acordo por: anular a venda ou aguardar a liquidação dos valores 
devidos pelo comprador.

Artigo 18º - Outros pagamentos
1. Obras de Arte Originais
a.  Sempre que uma peça vendida pela VERITAS se trate de uma Obra de Arte Original, que não 
seja de arquitectura ou arte aplicada, segundo os termos do artigo 54º do Código do Direito 
de Autor e dos Direitos Conexos (na redacção dada pela Lei n.º 24/2006, de 30 de Junho), o 
autor da obra ou seus herdeiros têm direito a uma participação livre de impostos sobre o valor 
obtido na venda. Nos termos do referido artigo o pagamento da participação é da inteira 
responsabilidade do vendedor, comprometendo-se este a entregar ao autor da obra ou seus 
herdeiros a quantia respectiva.
b. No caso de o autor, seus herdeiros ou válidos representantes contactarem a VERITAS com vista 
ao pagamento da participação acima referida, a VERITAS informará da identificação e dados 
de contacto do vendedor e dos termos em que se processou a venda, para que o autor possa 
exercer o seu direito legal junto do vendedor.
c. No caso de o autor, seus herdeiros, ou válidos representantes solicitarem tal pagamento à 
VERITAS antes de esta ter efectuado o pagamento ao vendedor, o vendedor autoriza expres-
samente a VERITAS a deduzir do montante liquido que lhe seria devido a quantia referente ao 
cumprimento do referido artigo.
d.  A participação referida no mesmo artigo determina que a mesma nunca exceda o valor de 
€12500, sendo calculada da seguinte forma:
i. 4% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €3.000 e €50.000;
ii. 3% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €50.000,01 e €200.000;
iii. 1% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €200.000,01 e €350.000;
iv. 0,5% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €350.000,01 e 
€500.000;
v. 0,25% sobre o preço de venda cujo montante seja superior a €500.000,01.
2. Compras do vendedor
Sempre que qualquer vendedor efectue também qualquer compra em leilão, este autoriza ex-
pressamente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos termos das con-
dições acordadas, as quantias por este a pagar na qualidade de comprador.

Artigo 19º - Não venda de bens colocados em leilão
a. Salvo expressa indicação contrária do vendedor, sobre quaisquer peças colocadas em leilão 
e não vendidas, a leiloeira reserva-se o direito de nos 20 (vinte) dias úteis após o término do 
leilão, realizar a sua venda pelo valor mínimo de venda acordado com o vendedor, acrescido 
da comissão da leiloeira e impostos devidos.
b. Nos casos em que, após o prazo acima estipulado ou outro acordado pelas partes, não 
se tenha realizado a venda da(s) peça(s), a leiloeira deverá comunicar o facto ao vendedor, 
para que:
i. O vendedor pague à VERITAS o que estiver estipulado no contrato celebrado entre ambas 
as partes;
ii. O vendedor proceda ao levantamento da(s) peça(s) consignada(s) nos 5(cinco) dias úteis 
após a data da comunicação. Decorrido este prazo sem que o vendedor tenha levantado a(s) 
peça(s) consignadas, este fica responsável por qualquer dano, incluindo furto ou roubo, não 
podendo a partir dessa data pedir qualquer responsabilidade à VERITAS. Decorrido o prazo 
aqui estabelecido, todas as despesas (seguro, armazenamento, acondicionamento, etc.) são 
da responsabilidade do vendedor.
c. Passados 90 (noventa) dias sobre a comunicação de não venda referida nos pontos anteri-
ores, a VERITAS poderá vender o bem sem sujeição ao valor de venda mínimo acordado entre 
as partes, recebendo sobre a venda as comissões, taxas ou custos estipulados no contrato 
celebrado entre as partes, tendo ainda o direito a deduzir quaisquer quantias devidas pelo 
vendedor à leiloeira.

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Artigo 20º - Imagens reproduzidas em catálogo
A visualização das imagens nos catálogos não dispensa a observação directa dos objectos 
representados, devendo o comprador ou potencial comprador conferir a conformidade da 
peça reproduzida com o seu original e respectivas particularidades.

Artigo 21º - Descrição dos Lotes
a. Qualquer representação ou descrição apresentada pela VERITAS, em qualquer catálogo, no 
que respeita à autoria, atribuição, genuinidade, origem, data, idade, proveniência, estado ou 
estimativa de preço de venda, deverá ser entendida como mera emissão de opinião com base 
nos seus conhecimentos actuais da peças e nas garantidas dadas pelo vendedor.
b. Todos os compradores ou potenciais compradores deverão estabelecer o seu próprio juízo 
de valor relativamente à descrição, estado e condições dos lotes ou peças do seu interesse.
c. Relativamente ao estado e descrição dos lotes, deve ainda considerar-se o disposto no artigo 
5º das presentes condições negociais. 

Artigo 22º - Comunicações
As comunicações da VERITAS dirigidas a vendedores, compradores, potenciais compradores 
ou proprietários, deverão ser feitas por fax, correio electrónico, telefone ou por correio registado, 
considerando-se recebidas até 48 horas após a sua expedição.

Artigo 23º - Dados pessoais
a. Os compradores e vendedores esclarecida e expressamente autorizam o processamento 
dos seus dados pessoais recolhidos na ficha de registo no leilão, no contrato celebrado entre 
as partes, facturas ou outros documentos, nos termos da Lei 67/98 de 26 de Outubro, proces-
samento este que se insere no âmbito da autorização de isenção n.º 1/99;
b. Os dados pessoais recolhidos aos compradores e vendedores são utilizados para efeitos de 
cumprimento das condições negociais e obrigações contratuais bem como para o envio de 
informação promocional;
c. Os compradores ou vendedores poderão a qualquer momento alterar os seus dados pes-
soais fornecidos à VERITAS através do endereço de e-mail: info@veritasleiloes.com.

Artigo 24º - Foro Competente
Para resolução de qualquer conflito entre as partes, será competente o foro da Comarca de 
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.
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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

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 __________________________________________________

3

3
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XXVIII

25 e 26 de Fevereiro de 2014

www.veritasleiloes.com

LEILÃO XXVIII
ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE 
PRATAS E JÓIAS
25 e 26 de Fevereiro de 2014


