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Lote 176 to 419  
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1
Par de jarras
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com motivos vegetalistas 
Período Qianlong (1736-1795) 
Adaptadas a candelabros de quatro lumes 
Montagens em bronze estilo rocaille com folhas de 
acanto, enrolamentos e ramos com flores e folhas
Alt.: 44 cm

A pair of Qianlong gilt-bronze mounted jars
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting floral motifs 
Qianlong Period (1736-1795) 
Mounted as four-light candelabra with gilt bronze 
mounts in the rocaille manner

€1.500 - 2.000

1ª SESSÃO

Lotes 1 a 175
Lot 1 to 175

SESSION I
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2
Prato 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração chocolate com borboletas e 
reservas em grisaille e ouro representando 
paisagens orientais 
Periodo Qianlong (1736-1795)
Diam.: 16 cm

A Qianlong plate 
Chinese export porcelain 
Chocolate decoration with butterflies and 
cartouches with grisaille and gilt decoration 
depicting oriental landscapes 
Qianlong Period (1736-1795)

€120 - 180

3
Caixa com tampa
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração chocolate com reservas 
policromadas representando flores 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas, cabelos e 
desgaste da decoração policromada)
Alt.: 14,5 cm

A Qianlong baluster box with cover 
Chinese export porcelain 
Chocolate decoration with polychrome 
cartouches depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips, hairlines and wear to the 
polychromy)

€150 - 200

4
Caixa com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração chocolate com reservas 
policromadas representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos)
Alt.: 12 cm

A Qianlong box with cover
Chinese export porcelain 
Chocolate decoration with floral 
cartouches 
Qianlong period (1736-1795) 
(hairlines)

€50 - 80

5
Canudo
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 32 cm

A Qianlong beaker vase
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting 
flowers 
Qianlong period (1736-1795) 
(minor chips)

€250 - 300

6
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) 
(tampa partida e colada, cabelo na base)

Alt.: 24 cm

Bibliografia: Howard, David; Ayers, John, “China 
for the West”, vol. II, p. 561.

A large Qianlong milk jug
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration depicting flowers 
The pear-shaped body and the type of 

decoration are similar to those executed at 
Meissen known as “Deutsche Blumen” 

Qianlong Period (1736-1795) 
(broken cover, hairline on the base)

€200 - 300

7
Taça e pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração chocolate e flores no interior 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 10,5 cm (pires) 
Alt.: 3,5 cm (taça)

A Qianlong cup and saucer 
Chinese export porcelain 
Chocolate decoration, interior with flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€80 - 120

8
Taça e pires 
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração policromada representando flores e galos  
Periodo Yongzheng (1723-1735)
Diam.: 10,5 cm (pires) 
Alt.: 3,5 cm (taça)

A Yongzheng cup and saucer 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers and roosters 
Yongzheng Period (1723-1735)

€150 - 200
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9
Taça e pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com 
cabrinhas e flores 
Período Yongzheng (1723-1735) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 11,5 cm (pires) 
Alt.: 4 cm (taça)

A Yongzheng cup and saucer 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting 
goats and flowers 
Yongzheng Period (1723-1735) 
(minor chips)

€150 - 200

10
Taça e pires 
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração policromada com 
cabrinhas e flores 
Período Yongzheng (1723-1735)
Diam.: 11,5 cm (pires) 
Alt.: 3,5 cm (taça)

A Yongzheng cup and saucer 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting 
goats and flowers 
Yongzheng Period (1723-1735)

€150 - 200

11
Bule com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com 
cabrinhas e flores 
Período Yongzheng (1723-1735)
Alt.: 11 cm

A Yongzheng tea pot with cover
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting 
goats and flowers 
Yongzheng Period (1723-1735)

€250 - 300

12
Par de pratos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando jardim ao centro e 
aba com elementos vegetalistas em “bianco supra bianco” 
Período Qianlong (1736-1795) 
(ligeiras esbeiçadelas na aba e na base)
Diam.: 29 cm

A pair of Qianlong “bianco supra bianco” plates
Chinese export porcelain 
Polychrome decorarion depicting garden at the centre and 
tab with floral motifs in “bianco supra bianco” 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minnor chips to rim and base)
€350 - 450

13
Par de pratos fundos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando jardim 
ao centro e aba com elementos vegetalistas 
em “bianco supra bianco” 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 21,5 cm

A pair of Qianlong “bianco supra bianco” plates
Chinese export porcelain 
Polychrome decorarion depicting garden at 
the centre and tab with floral motifs in “bianco 
supra bianco” 
Qianlong Period (1736-1795)
€180 - 220

14
Bule com covilhete
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com 
vasos, flores e folhas em relevo 
Covilhete recortado em forma de chaveta 
Período Yongzheng (1723-1735) 
(pequenos defeitos)
Alt.: 12 cm (bule) 
Dim.: 14,5x14 cm (covilhete)

A Yongzheng tea pot with saucer
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting 
vases, flowers and leaves in relief 
Scalloped saucer 
Yongzheng Period (1723-1735) 
(minor defects)

€1.000 - 1.500
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15
Covilhete recortado miniatura 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com figuras 
orientais 
Periodo Qianlong (1736-1795)
7x8,5 cm

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

€60 - 90

19
Bule com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com figuras 
orientais 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 14 cm

A Qianlong tea pot with cover 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting oriental 
figures 
Qianlong Period (1736-1795)

€220 - 280

20
Par de pratos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com galos e flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 22,5 cm

A pair of Qianlong plates 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting roosters 
and flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€400 - 600

16
Caneca
Em porcelana da China 
Companhia da Índias 
Decoração policromada com 
figuras orientais 
Período Jiaqing (1796-1820) 
(restauro no bordo e falta pega)
Alt.: 11 cm

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

€80 - 120

17
Floreira
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração revelada e policromada com figuras orientais 
Período Jiaqing (1796-1820) 
(partida e colada; falta grelha)
Alt.: 18 cm

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

€200 - 300

18
Três taças
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorações policromadas  
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas, uma com 
cabelos restaurados)
Alt.: 3 a 3,5 cm

Three Qianlong bowls
Chinese export porcelain 
Polychrome decorations 
Qianlong period (1736-1795) 
(minor chips, one with restored hairlines)

€60 - 90
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21
Par de pratos recortados
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 22,5

A pair of Qianlong scalloped plates
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Qianlong period (1736-1795) 
(minor chips)

€200 - 300

22
Covilhete recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
18x22,5 cm

A Qianlong scalloped dish
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depiting flowers 
Qianlong period (1736-1795)

€100 - 150

23
Par de pratos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores e caraguenjos 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelo e esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm

A pair of Qianlong plates 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers and crabs 
Qianlong Period (1736-1795) 
(Hairline and chips)

€200 - 300

24
Duas taças e pires

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada com figuras orientais 
Período Qianlong (1736-1795) 

(um pires com cabelo)
Diam.: 12 cm (pires) 

Alt.: 4,5 cm (taça)

Two Qianlong cups and saucers
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration depicting oriental figures 
Qianlong period (1736-1795) 

(one saucer with hairline)

€300 - 400

25
Bule com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com 
figuras orientais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pega restaurada e cabelo na 
tampa)
Alt.: 13 cm

A Qianlong tea pot with cover 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration 
depicting oriental figures 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restored handle and hairline 
at the cover)

€180 - 220

26
Potiche com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com 
figuras orientais 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 12,5 cm

A Qianlong small baluster vase 
with cover
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting 
oriental figures 
Qianlong period (1736-1795)

€180 - 220

27
Molheira de bordo recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com jarra de 
flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Comp.: 22 cm 
Alt.: 6 cm

A Qianlong sauce boat 
Chinese export porcelain 
Scalloped rim, polychrome decoration 
depicting jar with flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€200 - 300

28
Bule com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadela no bico)
Alt.: 10,5 cm

A Qianlong tea pot with cover 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chip to the spout)

€700 - 900
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29
Chávena e pires

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração Imari com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 

(pega partida e colada)
Diam.: 12 cm (pires) 
Alt.: 7 cm (chávena)

A Qianlong cup and saucer 
Chinese export porcelain 

Imari decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 

(broken handle)

€50 - 80

30
Leiteira com tampa 
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração policromada Imari representando flores  
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 14 cm

A Qianlong milk jug with cover 
Chinese export porcelain 
Polychrome Imari decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€120 - 180

31
Açucareiro com tampa
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
representando flores com elementos em relevo 
Pega da tampa em forma de flor 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(ligeiro desgaste da decoração a dourado)
Alt.: 14 cm

A Qianlong sugar bowl with cover 
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting 
flowers, some elements in relief 
Cover finial molder as a flower 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor wear to the gilt decoration)
€200 - 300

32
Bule com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração policromada representando flores 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(tampa restaurada, com esbeiçadela; pega com cabelo)
Alt.: 20 cm

A Qianlong tea pot with cover 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restoration to the cover, chip; 
handle with hairline)
€200 - 300

33
Jarro com tampa e bacia
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada Imari com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 22 cm (jarro) 
Diam.: 27 cm (bacia) 
Alt.: 10,5 cm (bacia)

A Qianlong Imari ewer and basin 
Chinese export porcelain 
Polychrome Imari decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)
€1.200 - 1.800
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34
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada Imari 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 22 cm

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

€50 - 80

35
Prato 
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado representando paisagem 
fluvial com pagode e montanhas
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 22 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain
Blue underglaze decoration depicting rivescape with 
mountains and pagoda
Qianlong Period (1736-1795)

€80 - 120

36
Travessa octogonal
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com pagodes 
e paisagem fluvial 
Período Qianlong (1736-1795)
23,5x31,5 cm

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

€80 - 120

37
Bule com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pega com defeito)
Alt.: 10,5 cm

A Qianlong tea pot with cover 
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(handle with defect)

€150 - 200

38
Bule com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com figuras orientais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pega com defeito)
Alt.: 14 cm

A Qianlong tea pot with cover
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting oriental figures 
Qianlong period (1736-1795) 
(handle with defect)

€150 - 200

39
Grande taça
Em porcelana da China
Companhia das Índias, séc. XVII/XIX 
Decoração azul poudré com flores e folhas em relevo
13,5x36x29,5 cm

A late 18th century, early 19th century large bowl
Chinese export porcelain
Powder blue with relief decoration representing flowers and leaves

€500 - 800
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40
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando flores 
Marcado na base 
Periodo Kangxi (1662-1722)
Diam.: 37 cm

A Kangxi plate 
Chinese export porcelain 
Blue decoration depicting flowers 
Marked on the base 
Kangxi Period (1662-1722)

€1.200 - 1.600

41
Dois pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com flores e paisagens 
Período Kangxi (1662-1722)
Diam.: 11,5 cm

Two Kangxi saucers
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting
flowers and landscapes 
Kangxi Period (1662-1722)

€100 - 150

42
Par de jarras
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração azul poudré com 
dourados representando figuras, 
motivos vegetalistas e pássaros 
Período Kangxi (1662-1722), 
marcadas na base  
(uma das jarras com bordo 
restaurado)
Alt.: 25 cm

A pair Kangxi Powder Blue jars
Chinese export porcelain 
Powder blue and gilt decoration 
depicting figures, floral motifs 
and birds 
Kangxi Period (1662-1722) 
marked on the bases 
(one jar with restored rim)

€500 - 800

43
Pote com tampa
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul e branco representando flores
Período Kangxi (1662-1722)
(restauro no bocal e na tampa)
Alt.: 30 cm

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

€300-400
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44
Prato 
Em porcelana da China 
Decorado a azul sob vidrado representando ao centro vista de jardim com pássaros 
Aba decorada com reservas de motivos vegetalistas e objectos preciosos 
Dinastia Ming, reinado Wanli (1572-1620)
Diam.: 35,5 cm

A Wanli plate 
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration, centre with garden view with birds 
Tap decorated with cartouches with floral motifs and precious objects 
Ming Dynasty, Wanli Period (1572-1620)
€1.000 - 1.500

45
Grande prato 
Em porcelana da China  
Decorado a azul sob vidrado representando ao centro 
vista de jardim com pássaros e lago  
Aba decorada com reservas de motivos vegetalistas
e objectos preciosos 
Dinastia Ming, reinado Wanli (1572-1620)
Diam.: 50 cm

A Wanli charger 
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration, centre depicting garden 
view with pond and birds 
Tab decorated with cartouches depicting floral motifs 
and precious objects 
Ming Dynasty, Wanli Period (1572-1620)
€1.500 - 2.000
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46
Garrafa
Em porcelana da China  
Decorada a azul sob vidrado com reservas representando 
motivos florais e cavalos entre chamas 
Dinastia Ming, reinado Wanli (1572-1620) 
(bocal restaurado)
Alt.: 27 cm

A Wanli bottle 
Chinese porcelain 
Blue undergalze decoration with cartouches 
depicting floral motifs and horses among flames 
Ming Dynasty, Wanli Period (1572-1620) 
(restored spout)

€1.200 - 1.400

47
Kendi
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado Kraak representando motivos vegetalistas 
Com formato de influência islâmica 
Dinastia Ming, reinado Wanli (1572-1620) 
(Pequeno restauro junto ao gargalo)
Alt.: 17 cm

Bibliografia: Rinaldi, Maura. “Kraak porcelain”, pp. 174-176, 220.

A Wanli kendi
Chinese porcelain 
Blue Kraak undergalze decoration depicting floral motifs 
Shape of islamic influence 
Ming Dynasty, Wanli Period (1572-1620) 
(minor restoration to the rim)

€1.500 - 2.000
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48
Par de grandes potes com tampa
Em porcelana da China  
Decoração a azul com reservas representando motivos 
vegetalistas e florais 
Marcados na base 
Periodo Kangxi, c. 1660
Alt.: 41 cm

A pair of large baluster vases with covers
Chinese export porcelain 
Blue decoration with cartouches depicting floral motifs 
Marked on the base 
Kangxi Period, ca. 1660
€3.000 - 4.000
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49
Raro jarro
Em porcelana da China 
Decoração a azul intenso sob vidrado 
Corpo ovoide, decorado por elementos vegetalistas e duas faixas largas, 
uma com representação de paisagem oriental e outra com duas caras 
com colares, ladeadas por enrolamentos 
Asa com nuvens estilizadas 
Esta peça terá sido encomendada para o Colégio de São Paulo, em 
Macau, fundado pela Companhia de Jesus em 1594 
Dinastia Ming, reinado Chongzhen, c. 1640 (período de transição) 
(bocal partido e colado com ligeiras esbeiçadelas e asa com pequenas 
falhas no vidrado)
Alt.: 22 cm

Nota: Na colecção Medeiros e Almeida e no British Museum, em Londres, 
existem dois potes, embora um pouco mais recuados, com decoração 
semelhante, representando caras aladas em relevo.

Bibliografia: Calvão (coord.), João Rodrigues, “Caminhos da Porcelana - 
Dinastias Ming e Qing”, Fundação Oriente, pp. 160 e 161; Castro, Nuno de, 
“A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 338.

A Rare Chongzhen jar, Colégio de São Paulo - Macau Service, ca. 1640
Chinese porcelain 
Cobalt blue underglaze decoration 
The body decorated with floral motifs and two 
bands, one depicting oriental landscape 
and the other two faces with necklaces 
flanked by scrolls 
Handle depicting clouds 
The piece was commissioned for 
the Colégio de São Paulo, Macau, 
founded by the Jesuits in 1594 
Ming Dynasty, Chongzheng Period, 
ca. 1640 (transitional period) 
(broken spout, minor chips and 
handle with minor glazing losses)

Note: In the Medeiros e Almeida 
collection and the British Museum in 
London, there are two pots, although 
a little more remote, with similar 
decoration, representing winged faces 
in relief.

Bibliography: Calvão (coord.), João 
Rodrigues, “Caminhos da Porcelana - 
Dinastias Ming e Qing”, Fundação Oriente, 
pp. 160 e 161; Castro, Nuno de, “A Porcelana 
Chinesa ao Tempo do Império”, p. 338.

€22.000 - 28.000
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50
Cofre Cingalo-português
Em marfim 
Com tampa abaulada e duas gavetas simuladas 
Decoração entalhada em baixo relevo representando enrolamentos vegetalistas 
Ferragens em prata com decoração gravada 
Ceilão, séc. XVII 
(defeitos e pequenos restauros)
11,5x16,5x8,5 cm

A 17th century Cingalo-Portuguese silver-mounted ivory coffer 
Carved decoration representing floral scrolls 
Silver mounts with engraved decoration 
Ceylon, 17th century 
(defects and small restorations)

€7.000 - 9.000



34 35

51
Nossa Senhora
Escultura indo-portuguesa em marfim 
Base decorada com vistas de aldeia 
esculpidas em baixo relevo e anjos 
Séc. XVII
Alt.: 21 cm

A 17th century Indo-Portuguese ivory 
sculpture of Our Lady 
Carved base decorated with village views 
and cherubs 
17th century

€1.700 - 2.200

52
Nossa Senhora da Conceição
Escultura Indo-Portuguesa em marfim 
Com coroa em prata 
Séc. XVIII 
(pequenos defeitos)
Alt.: 17 cm

An 18th century Indo-Portuguese ivory 
sculpture of Our Lady of the Conception
Silver crown 
(minor defects)

€1.500 - 2.000

53
Menino Jesus Salvador do Mundo
Escultura Indo-Portuguesa em marfim  
Coroa em prata dourada 
Peanha posterior 
Séc. XVII/XVIII 
(defeito num pé)
Alt. total: 19,5 cm 
Alt. menino: 11 cm

A late 16th, early 17th century Indo-
Portuguese ivory sculpture of Child Jesus, 
Saviour of the World 
Silver gilt crown, base of later base 
Late 16th, ealry 17th century 
(defect in one foot)
€1.200 - 1.800
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54
São José com o Menino
Escultura em madeira policromada e 
dourada com penha 
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 35 cm

An 18th century Portuguese sculpture 
of Saint Joseph with the Child 
Carved, polychrome and gilt wood 
sculpture and base 
Portugal, 18th century
€600 - 900

55
Nossa Senhora da Conceição
Escultura e peanha em madeira policromada e dourada
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 36,5 cm

A wood sculpture of Our Lady of the Conception 
Carved, polychrome and gilt wood sculpture and base
€600 - 900

56
Menino Jesus miniatura
Escultura indo-portuguesa em marfim 
Séc. XVII/XVIII
Alt.: 4,5 cm

A miniature late 17th, early 18th century Indo-
Portuguese ivory sculpture of Child Jesus

€100 - 150

57
Cristo crucificado miniatura

Escultura indo-portuguesa em marfim 
Cruz em madeira com guarnições em marfim 

Séc. XVIII/XIX
Alt. Cristo: 4,5 cm 
Alt. total: 22,5 cm

A late 18th, early 19th century miniature Indo-
Portuguese ivory sculpture of Christ

Ivory mounted wood cross

€100 - 150
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58
Nossa Senhora do Carmo com Menino
Escultura em madeira policromada e 
dourada 
Vestes decoradas com motivos 
vegetalistas e enrolamentos e escapulário 
com o brasão da Ordem do Carmo 
Portugal, séc. XVIII 
(algumas falhas na policromia)
Alt.: 33,5 cm

A 18th century Portuguese wood sculpture 
of Our Lady of the Mount Carmel
Polychrome and gilt wood 
Clothes decorated with floral motifs, scrolls 
and coat-of-arms of the Carmelites 
Portugal, 18th century 
(some losses to the polychromy)
€1.800 - 2.200

59
Santa Luzia
Escultura em madeira 
policromada e dourada 
Segurando palma e placa com 
olhos, símbolo do seu martírio 
Túnica e manto ricamente 
decorados com motivos 
vegetalistas e enrolamentos 
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 47,5 cm

An 18th century wood sculpture 
of Saint Lucy
Polychrome and gilt wood 
The figure holding palm and a 
plaque with eyes (symbol of her 
passion) 
Richly decorated clothes with 
floral motifs and scrolls 
Portugal, 18th century
€2.500 - 3.000
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60
Santa Margarida Maria de Alacoque
Escultura em madeira policromada assente em 
base marmoreada 
Representando santa com hábito de freira 
segurando o Sagrado Coração de Jesus na sua 
mão esquerda 
Portugal, séc. XVIII 
(fissura e falhas na policromia)
Alt.: 50 cm

An 18th century Portuguese carved wood sculpture 
of Saint Margaret Mary Alacoque
Carved and polychrome wood on marbled base 
The figure is represented in religious habit with the 
Sacred Heart of Jesus at the left hand 
Portugal, 18th century 
(fissure and losses to the polychromy)
€800 - 1.000

61
Menino Jesus
Escultura em madeira policromada 
Assente em base de madeira entalhada, 
pintada e dourada 
Vestes em seda com bordados 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
Com coroa em prata 
(defeitos, 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 
Embroided silk clothes 
Portugal, late 18th, early 19th century 
With silver crown 
(defects, broken feet)”
€850 - 1.000

62
Nossa Senhora de roca com o Menino
Em madeira policromada 
Vestes em seda com galões de renda a fio de prata 
Colar com pérolas de fantasia e aplicações em filigrana e coroas em filigrana de prata 
Peanha e resplendor em madeira pintada, prateada e dourada 
Com redoma
Alt.: 30 cm (Nossa Senhora) 
Alt.: 65 cm (redoma) 
Diam.: 36 cm (redoma)

Our Lady with the Child 
A carved and polychrome wood creche figure 
Silk clothes with silver lace, imitation pearl necklace, silver crowns 
Carved, gilt, silvered and painted wood base and halo 
With bell-jar
€1.200 - 1.800
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63
São Sebastião

Escultura de grandes dimensões 
Em madeira policromada e dourada 

Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)

Alt.: 91 cm

A large 18th century Portuguese carved 
wood sculpture of Saint Sebastian

Carved, polychrome and gilt wood 
Portugal, 18th century 

(losses and defects)

€1.000 - 1300

64
Par de talhas de altar com mísulas
Em madeira policromada e dourada 
a ouro fino 
Com entalhamentos vegetalistas e 
enrolamentos 
Portugal, séc. XVIII 
(uma com falhas na base)
292x41x30

A pair of 18th century altar fragments
Polychrome and gilt wood, carved 
decoration with floral motifs and scrolls 
Portugal, 18th century 
(one with losses to the base)

€2.500 - 3.000

65
Baldaquino D. José
Em madeira dourada a ouro fino e entalhada 
com motivos vegetalistas e enrolamentos 
Cimalha com medalhão central com as 
insígnias IHS, pilastras decoradas com motivos 
vegetalistas e colunas torneadas com 
cabeças de anjos aladas  
Portugal, séc. XVIII 
(defeitos)
94x64x24 cm

A D.José (1750-1777) gilt wood baldachin
Carved and gilt wood 
Pediment with central cartouche with IHS 
insignia, pilasters decorated with floral motifs 
and turned columns with winged cherhubs 
Portugal, 18th century 
(defects)

€1.500 - 2.000

66
Nicho
Em madeira entalhada e dourada 
Com moldura em forma de cartela  
Decoração rocaille com concheados e enrolamentos 
Portugal, séc. XVIII 
(pequenos defeitos na moldura, interior com falhas na policromia e restos de tecido)
64x41x15 cm

An 18th century gilt wood niche
Carved and gilt wood 
Cartouche shaped frame, rocaille decoration with shell motifs and scrolls 
Portugal, 18th century 
(minor defects to the frame, interior with losses to the polychromy and traces of fabric)
€1.000 - 1.800

67
Peanha

Em madeira entalhada e dourada a ouro fino 
Decorada com anjo e flores 

(faltas, defeitos e vestígios de insecto xilófago)
45x51x38 cm

A carved and gilt wood base
Decorated with flowers and cherub 

(losses, defects and traces of xylophage insect)
€400 - 600
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68
Par de grandes anjos barrocos
Esculturas de vulto perfeito
Em madeira entalhada 
Representando dois anjos envoltos em panejamentos
Portugal, séc.XVIII
Alt.: 106 cm

A pair of large 18th century Portuguese Barroque sculptures
Carved wood, representing cherhubs with draperie
Portugal, 18th century
€12.000 - 16.000
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69
Oratório estilo D. Maria
Em madeira clara 
Interior com friso entalhado, vazado e dourado 
Forrado a seda 
(defeitos)
143x115x37 cm

A D.Maria style oratory 
Wood, interior with carved, pierced and gilt frieze 
Silk lined 
(defects)

€200 - 300

71
Cimalha/ Mísula
Em madeira entalhada 
Decorada com motivos vegetalistas, 
concheados e puttis  
Portugal, séc.XVIII
47x100x27 cm

An 18th century Portuguese carved wood 
pediment
Carved wood representing floral and shell 
motifs and putti 
Portugal, 18th century

€300 - 400

72
Mísula

Em castanho entalhado 
Com figura de Atlante ladeado por folhas 

de acanto e enrolamentos 
Portugal, séc. XVIII 

(faltas)
47x46,5 cm

An 18th century Portuguese wall bracket 
Carved chestnut 

Representing figure of Atlas flanked by 
acanthus leaves and scrolls 

Portugal, 18th century 
(losses)

€450 - 600

73
Arca 
Em castanho 
Com decoração entalhada em baixo 
relevo descrevendo motivos florais e 
geométricos 
Portugal, séc. XVIII
111x50,5x45cm

An 18th century Portuguese chesnut chest
Carved decoration representing floral and 
geometric motifs 
Portugal, 18th century

€800 - 1.200

70
Espelho estilo D. José

Em madeira entalhada, vazada e dourada
76,5x36 cm

A wall mirror in the D.José manner 
Carved, pierced and gilt wood

€400 - 600



48 49

74
Par de mesas de encostar miniatura estilo D. José
Em pau-santo com embutidos em espinheiro 
Com uma gaveta e ferragens em bronze
43x53,5x35,5 cm

A pair of miniature side tables in the D.José manner
Rosewood with thornbush inlaid decoration 
One drawer and bronze mounts

€700 - 1.000

76
Cómoda D. José
Em pau-santo 
Com três gavetões 
Pilastras e pés com entalhamentos vegetalistas 
Portugal, séc. XVIII
84x129x61 cm

A D.José (1750-1777) rosewood commode
Carved decoration representing folliage 
Three long drawers 
Portugal, 18th century

€2.300 - 3.500

75
Cama D. José

Em pau-santo entalhado com motivos 
vegetalistas, enrolamentos e concheados

Pés em garra e bola
Portugal, séc. XVIII

160x126 cm

A D.José (1750-1777) rosewood bed
Carved rosewood representing floral motifs, 

scrolls and shell motifs
Ball and claw feet

Portugal, 18th century

€900 - 1.200
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77
Relógio de caixa alta Jorge III
Caixa em madeira pintada com chinoiseries a ouro 
Mostrador a dourado com aplicações em metal, numeração romana, 
marca de fabricante Strike and Silent 
(mecanismo a precisar de revisão; restauros e defeitos)
260x44x120 cm

A George III long case clock 
Wood case painted in gold depicting chinoiserie 
Gilt dial with metal mounts, roman numbers, Strike and Silent maker’s mark 
(mechanism in need of maintenance; restorations and defects)

€1.200 - 1.800

78
Mesa de jogo estilo império

De tampo quadrangular com coluna central 
terminando em pés de garra com rodízios

79,5x85x84 cm

A card table in the Empire manner
Square top, central foot, claw feet with castors

€250 - 350

79
Cómoda D. José
Em pau-santo com filetes em espinheiro 
Três gavetas pequenas, três gavetões e ferragens em bronze 
Portugal, séc. XVIII
98x123x60 cm

A D.José (1750-1777) commode
Rosewood with thornbush inlaid friezes 
Three short and three long drawers, bronze mounts 
Portugal, 18th century

€2.300 - 3.500
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80
Par de cadeiras estilo D. José
Em nogueira  
Costas com tabela recortada e cachaço decorado com concheados  
Saial recortado e pés com sapata 
Assentos forrados a veludo beige 
Portugal, séc. XIX
(restauros)

A pair of walnut chairs in the D.José (1750-1777) style 
Scalloped backs and rails with shell motifs 
Beige velvet upholstered seats 
Portugal, 19th century 
(restored)

€800 - 1.200

81
Mesa de jogo D. Maria
Facheada a pau-santo com trabalho de marchetaria em espinheiro e outras madeiras 
Decorada com frisos, enrolamentos vegetalistas, urnas e fonte 
Tampo de jogo forrado a veludo castanho 
Portugal, séc.XVIII/XIX
80x97x49 cm

A D.Maria (1777-1816) card table 
Rosewood, thornbush and other woods marquetry decoration representing friezes, 
scrolls, urns and fountain 
Brown velvet lined interior 
Portugal, late 18th, early 19th century

€2.000 - 2.500
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82
Par de mesas de faqueiro estilo D. José
Em pau-santo e outras madeiras com puxadores em metal amarelo
74x82x51 cm

A pair of rosewood canteens in the D.José (1750-1777) style 
Rosewood and other woods with brass mounts

€1.500 - 2.000

83
Conjunto de oito cadeiras estilo Luís XVI
Em nogueira 
Com costas e assentos forrados a tecido

A set of eight walnut chairs in the Louis XVI style 
Upholstered seats and backs

€400 - 600

84
Breakfast table 

Facheada a pau-santo e raiz de pau-santo 
Coluna central facetada com decoração 

entalhada e três pés com rodízios 
(pequenas falhas e defeitos)

73x135 cm

A breakfast table 
Rosewood and burr-rosewood veneered 
Central foot with carved decoration and 

three castors 
(minor losses and defects)

€1.500 - 2.000
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85
Armário Copeiro
Em castanho com portas 
almofadadas e ferragens 
em ferro 
Portugal, séc. XVIII 
(pequenas faltas e defeitos)
203x117x55 cm

An 18th century Portuguese 
chestnut cupboard 
Iron mounts 
Portugal, 18th century 
(minor losses and defects)

€1.000 - 1.500

86
Par de cadeiras 
Estilo renascentista  
Em castanho 
Com pés em patim, montantes 
decorados com canelado 
e braços a terminar em 
enrolamento 
Costas e assento forrados a 
veludo encarnado com pregaria 
e terminações das costas em 
metal amarelo com decoração 
vegetalista 
Espanha, séc. XIX

A pair of 19th century Spanish 
chestnut chairs 
In the Renaissance manner 
Carved decoration, flutted sides 
and scroll arm-rests 
Seats and backs upholsted in red 
velvet, brass mounted at the backs 
Spain, 19th century

€1.000 - 1.500

87
Mesa bufete de pequenas dimensões
Em pau-santo e angelim 
Pernas e travejamentos torneados 
Portugal, séc. XVIII
43x85x55 cm

A small 18th century Portuguese rosewood and marblewood centre table (Bufete) 
Turned legs and strechers 
Portugal, 18th century

€2.000 - 2.500
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90
Par de mesas pé de galo estilo D. José
Com tampo redondo basculante decorado com entalhamentos 
Coluna central e pés a terminar em garra e bola 
Portugal, séc. XIX
80x64 cm

A pair of tripod tables in the D.José style 
Carved circular tilt-top 
Central stem with ball and claw feet 
Portugal, 19th century

€600 - 900

88
Papeleira D. José

Em pau-santo
Com duas gavetas e três gavetões 

Fábrica com cinco escaninhos e 
dezasseis gavetinhas

Tampo e frente das gavetas com 
molduras recortadas e ferragens 

em bronze
Portugal, Séc. XVIII

(restaurada)
123x110x62 cm

A D.José (1750-1777)
rosewood bureau

Two short and three long drawers, 
the fall-front opens to reveal five 

pigeon holes and sixteen drawers
Bronze mounts

Portugal, 18th century
(restored)

€1.000 - 1.500

89
Mesa costureira Napoleão III
Em madeira lacada a negro com 
embutidos em madrepérola 
Decorada a ouro com motivos vegetalistas  
Interior com divisórias 
Com três pés e coluna central torneada 
França, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
71x47x40 cm

A Napoleon III lacquered work-table 
Black lacquered wood with mother-of-pearl 
inlaid decoration 
Painted in gold with floral motifs 
Three feet under central stem 
France, 19th century 
(losses and defects)

€400 - 500
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91
Seis cadeiras românticas
Em madeira entalhada e pintada com 
restos de douramento 
Assentos a veludo verde

A set of six Romantic chairs 
Carved and painted wood with traces of 
gilding 
Green velvet seats

€1.000 - 1.200

92
Par de fauteuils estilo Luís XV
Em madeira entalhada e pintada com restos de 
douramento 
Assentos e costas a veludo verde

A pair of armchairs in the Louis XV style 
Carved and painted wood with traces of gilding 
Green velvet upholstered seats and backs

€500 - 600
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93
Consola estilo Luís XV
Em nogueira entalhada com restos de douramento
Tampo em pedra mármore
França, séc. XIX
83x151x58 cm

A pier table Louis XV style
Carved wood with traces of gilding 
Marble top 
France, 19th century

€1.000 - 1.500

94
Mesa de centro estilo Luís XV 
Em nogueira entalhada com restos de douramento
Tampo em pedra mármore
França, séc. XIX
(tampo partido)
83x151x58 cm

A centre table Louis XV style  
Carved wood with traces of gilding 
Marble top 
France, 19th century 
(broken and chipped top)

€2.000 - 3.000
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95
Papeleira com alçado Guilherme IV
Em mogno, decorada com entalhamentos 
Corpo inferior com duas portas e gaveta 
com frente de rebater  
Interior com tampo de escrita e fábrica 
com seis gavetas e treze escaninhos  
Alçado com duas portas de vidro e 
cimalha recortada 
Inglaterra, séc. XIX
240x123x57 cm

A William IV mahogany bureau-cabinet
Carved decoration 
Lower part with two drawers, the fall-front 
drawer opens to reveal writting surface, six 
drawers and and thirteen pigeon holes 
Upper part with two glazed doors and 
scalloped pediment 
England, 19th century

€2.000 - 3.000

96
Papeleira holandesa do séc.XIX

Facheada a pau-santo e decorada com trabalho de 
marchetaria em espinheiro e outras madeiras representando 

motivos florais, cornucópias e figuras 
Frente e ilhargas abauladas, com dois gavetões, duas gavetas e 

duas gavetinhas 
Interior com doze gavetas, uma porta ao centro ladeada por 

duas colunas e dois escaninhos 
(pequenos defeitos)

107x107x47 cm

A 19th century Dutch burreau
Rosewood veneered , thornbush and other woods marquetry 

decoration depicting floral motifs, cornucopia and figures 
Bombé front and sides, two long and two short drawers 

The fall-front opens to reveal an interior with twelve drawers, a 
door at the centre flanked by two columns and two pigeon holes 

(minor defects)

€3.000 - 5.000
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97
Par de fauteuils estilo Luís XVI
Em madeira dourada e entalhada com motivos vegetalistas 
Costas, braços e assentos estofados a tapeçaria estilo Aubusson de motivos florais 
Séc. XIX 
(defeitos)
101x65x56 cm

A pair of 19th century fauteuils
Carved and gilt wood with floral motifs 
Aubusson style tapestry upholstery depicting floral motifs 
19th century 
(defects)

€800 - 1.200

98
Cómoda Regência
Facheada a pau-santo e outras madeiras 
Com frente e ilhargas abauladas, dois gavetões e duas gavetas 
Tampo em mármore e aplicações em bronze cinzelado e dourado representando figuras 
femininas e motivos vegetalistas 
Estampilhada “FM”
França, séc. XVIII
86x126x60 cm

Proveniência / Provenence: Ex-colecção Maria Helena Marques de Sousa Beirão da Veiga

A Regence rosewood ormolu-mounted commode, “FM”
Rosewood and other woods, s-shaped front and sides, two long and two short drawers 
Marble top and chiselled ormolu mounts representing feminine figures and floral motifs 
Stamped “FM”
France, 18th century

€7.000 - 8.000
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99
Tapete oriental
Em lã e algodão de desenho geométrico 
em tons de castanho, azul e bege
200x137 cm

An oriental carpet
Cotton and wool with geometric design in 
brown, blue and beige 
Middle East

€500 - 800

100
Tapete Shirwan (Rússia)
Em lã com desenho geométrico em tons 
de laranja, bordeaux e verde
320x102 cm

A Shirwan carpet
Wool with geometric design in orange, red 
and green 
Russia

€800 - 1.200

101
Tapete oriental
Em lã e algodão de desenho geométrico 
em tons de salmão, azul e bege
193x101 cm

An oriental carpet
Cotton and wool with geometric design in 
red, blue and beige 
Middle East

€400 - 600

102
Tapete oriental
Em seda e algodão de desenho 
geométrico tipo bokara, em tons de 
bordeaux, azul, amarelo e verde
383x308 cm

An oriental carpet 
Silk and cotton with geometric decoration 
in red, blue, yellow and green

€1.800 - 2.500

103
Tapete oriental
Em lã e algodão de desenho floral em tons 
de bege, bordeaux e azul
560x420 cm

An oriental carpet 
Cotton and wool with floral decoration in 
beige, red and blue

€2.000 - 3.000

99 100 101 103
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104
Biombo de seis folhas
Com pintura a óleo sobre tela colada em madeira 
Representando o Velho e o Novo Mundo 
Do lado direito, três figuras contemplam ao longe as caravelas, ao centro, figura de homem ferido e ruínas representando as 
tormentas para alcançar o Novo Mundo e, por fim, à esquerda surgem duas figuras trajadas com vestes orientais e sombrinha  
Europa, Séc. XVIII/XIX
(restauros)
206x76 cm (cada folha/each panel)
206x460 cm (total)

A late 18th century, early 19th century European six-panel folding screen 
Oil on canvas laid on wood 
Depicting the Old World and the New World 
On the right side three figures look to the caravels, at the centre a wounded man and ruins representing the difficulties in 
reaching the New World and on the left side two figures wearing oriental clothes and umbrella 
Portugal, 18th century
(restorations)

€5.000 - 8.000
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105
Par de candelabros Luis XV de cinco lumes
Em bronze cinzelado e dourado a mercúrio 
Decorados com motivos rocaille e enrolamentos vegetalistas  
França, séc. XVIII
Alt.: 56 cm

A pair of Louis XV ormolu candlesticks
Rocaille decoration with floral motifs 
France, 18th century
€2.000 - 3.000
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106
Candeeiro de tecto Napoleão III
Com cinco lumes 
Em bronze patinado e dourado  
Decorado com motivos vegetalistas cinzelados  
Globos em cristal lapidado
(falta um globo)
Alt.: 96 cm

A Napoleon III five-light chandelier 
Patinated and gilt bronze, decoration with floral motifs 
Cut glass globes
(missing one globe)

€800 - 1.000

107
Grande Urna
Em porcelana 
Decoração ao estilo Sévres representando 
paisagem romântica com ruínas e figuras 
Assinada Ch. Fuchs (Charles Fuchs, 1803-1874) 
Montagens em bronze dourado cinzelado 
representando motivos vegetalistas 
Alt.: 70 cm

A large porcelain urn 
Decorated in the Sévres style depicting romantic 
landscape with ruins and figures 
Signed Ch. Fuchs (Charles Fuchs, 1803-1874) 
Gilt-bronze mounts with floral decoration
€1.200 - 1.800
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108
Jarra
Em vidro opalino verde 
Com decoração moldada representando parras
Alt.: 34,5 cm

An opaline glass jar 
Green opaline glass 
Molded decoration representing vine leaves
€350 - 400

109
Raro copo (Roemer)
Em vidro de cor verde  
Com pé canelado e fuste oco com decoração moldada 
Alemanha, séc.XVI/XVII
Alt.: 13 cm

Bibliografia / Bibliography: Mariacher, Mariacher “Glass from Antiquity to the Renaissance”, p.151

A rare late 16th, early 17th century Roemer 
Green glass 
Flutted foot, hollow stem with molded decoration 
Germany, late 16th, early 17th century

€4.000 - 6.000
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“Escultura Adélia”
Em porcelana da Vista Alegre  
Decoração policromada e dourada 
Marca nº31 (1924-1947)
Alt.: 30 cm
Bibliografia/Bibliography: “A fábrica da 
Vista Alegre - O livro do seu centenário, 
1824-1924”, estampa XVI

“Adélia” sculpture
Vista alegre porcelain 
Polychrome and gilt decoration 
Mark nr 31 (1924-1947)
€300 - 400

111
Cães
Seis esculturas  
Em porcelana europeia policromada
Alt.: 16 cm (maior)

Dogs
Six European porcelain sculptures 
Polychrome decoration
€300 - 400

112
Retratos femininos
Par de miniaturas sobre marfim 
Assinadas
15x7,5 cm

A pair of miniatures on ivory
Signed

€300 - 500

113
Caixa redonda
Em pasta de vidro 
Com tampa em esmalte, Busto feminino 
Montures em bronze dourado e relevado 
Assinado Gruou (?) Paris
Diam.: 7 cm 
Alt.: 7 cm

A gilt-bronze mounted glass table box 
Enameled cover depicting feminine figure 
Gilt bronze mounts 
Signed Gruou (?) Paris

€400 - 600
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114
Par de caixas com tampa
Em porcelana alemã 
Decoração policromada com borboletas e insectos e grinaldas de flores em relevo 
Marcadas na base 
Alemanha, séc. XIX 
(uma com tampa partida e colada, ambas com pequenos defeitos)
Alt.: 19,5 cm

A pair of 19th century German porcelain boxes with covers 
German porcelain 
Polychrome decoration depicting butterflies and insects, garlands and flowers in relief 
Marked on the base 
Germany, 19th century 
(one broken cover, both with minor defects)

€250 - 400

115   
Par de jarras
Em vidro moldado em forma de peixes
Decoração a ouro
França, inicio do séc.XX                              
Alt.: 25 cm                                                             

A pair of early 20th century French glass jars 
Molded as fish with gilt decoration          

€500 - 800

116   
Par de jarras                         
Em vidro moldado em forma de peixes
Decoração a ouro
França, inicio do séc.XX                              
Alt.: 20 cm

A pair of early 20th century French glass jars 
Molded as fish with gilt decoration          

€400 - 600

117   
Jarra           
Em vidro moldado em forma de peixes
Decoração a ouro
França, inicio do séc.XX                              
Alt.: 15 cm                                                             

An early 20th century French glass jar   
Molded as fish with gilt decoration          

€100 - 150
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Paisagem com figura e cão
Painel composto por 100 azulejos 
decorados a azul 
Com moldura barroca decorada com 
carrancas e concheados 
Portugal, 1º quartel do séc. XVIII 
(alguns azulejos restaurados; defeitos) 
144x140 cm

Landscape with figure and dog
Frame In the baroque manner, decorated 
with shell motifs and masks
A tile panel, composed of 100 tiles 
Portugal, 1st quarter of the 18th century 
(some restored tiles, defects)

€3.000 - 5.000

119
Lorenzo Dal Torrione (Itália, séc. XX)
“As três Graças”  
Segundo escultura de Canova 
Escultura em mármore branco  
Assinada
Alt.: 103 cm
After Canova 
White marble sculpture 
Signed
€3.000 - 4.000
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120
Luís Flávio (séc. XX)
“Estalagem”/ figuras a cavalo 
Painel composto por 171 azulejos com moldura 
barroca recortada, decorados a azul 
Assinado 
(Pequenas faltas e defeitos) 
226x170 cm

Figures on horseback
A tile panel with 171 tiles 
Scalloped frame, blue decoration 
Signed 
(minor losses and defects)

€3.000 - 4.000

121
Espelho Veneziano 
Com moldura recortada, gravada e bizelada 
Decorada com motivos vegetalistas 
Itália, séc. XIX/XX
128x86 cm

A late 19th, early 20th century Venetian mirror 
Scalloped and engraved frame representing floral motifs 
Italy, late 19th, early 20th century

€1.000 - 2.000
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122
Violino e estojo 
Violino de fabrico europeu, séc.XIX/XX, com arco
Estojo para 2 violinos em madeira revestida a couro com pregaria em metal amarelo
Pega e fechadura em bronze cinzelado e dourado representando grinaldas e concheados 
Interior forrado a veludo verde
(violino com defeitos e desgaste no verniz; estojo com sinais de uso)
Comp.: 60 cm (total violino)
Comp.: 74 cm (arco)
13x80x30 cm (estojo)

A late 19th, early 20th century violin, violin bow and case
Leather lined wood case fitted for two violins with gilt-bronze mounts with relief decoration 
representing shell motifs and garlands
Green velvet lined interior
(violin with defects and wear to the varnish; case with wear signs)

€1.800 - 2.200

123
Violino Alemão do Séc. XVIII
Em madeira
De formas elegantes
Fundo realizado a partir de uma única tábua com belo veio
(fissuras e desgaste no verniz)
Comp.: 59 cm (total)

Nota: Com certificado por membro da sociedade internacional de fabricantes de 
violinos e arcos e do Groupement dês Luthiers d’art de France

An 18th century German violin
Of elegant forms
Back made of a single wood piece of beautiful grain
(defects and wear to the varnish)

Note: accompained by certificate signed by member of the International Society of 
Violin and Violin bow Makers, Groupement dês Luthiers et Archetiers d’art de France

€3.000 - 5.000
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124
Gaston Decamps (França, séc.XIX/XX)
Zulma, A encantadora de serpentes (c. 1907)
Raro Autómato com mecanismo de corda de quatro 
melodias, corpo e cara em cartão e resina com 
articulações ocultas por joias de inspiração oriental 
em metal dourado e pedras de imitação 
Assente sobre base em madeira pintada com ranhura 
para introdução de moeda e tapete em veludo verde 
e bordeaux bordado a fio metálico 
Neste modelo a encantadora de serpentes enverga 
um vestido de seda bordado com lantejoulas, contas 
e missangas, cingido à cintura por uma echarpe  
Activando o mecanismo, enquanto tocam as quatro 
melodias que compõem o repertório deste modelo 
animado, a encantadora de serpentes executaria 
uma série de movimentos ritmados, acompanhada 
pelo movimento ondulatório da cabeça da serpente 
(defeitos; mecanismo a funcionar, necessita revisão)   
Alt.: 92 cm

Nota: A Encantadora de Serpentes (La Charmeuse 
de serpent), ou Zulma, como ficou conhecida, 
foi a primeira criação de Gaston Decamps e é 
considerada uma das suas obras mais emblemáticas.  
São conhecidos alguns exemplares da Encantadora 
de Serpentes de Decamps em colecções publicas e 
privadas (col. Madame de Galéa, Monaco National 
Museum: Automatons And Dolls Of Yesteryear; Musee 
de l’Automate, Souillac), sendo os modelos mais raros 
aqueles cujo mecanismo é acionado pela introdução 
de uma moeda na ranhura da base. 

Zulma, The Snake - Charmer (c. 1907)
Rare Automaton with winding mechanism and four 
melodies, resin and card face and body with joints hidden 
by jewels of oriental inspiration in gilt metal and paste 
On a painted wood base with coin slot and velvet 
carpet in green and red embroidered in metal yarn 
This model shows the snake-charmer in a silk 
embroidered gown girded by a scarf 
When in movement the figure dances to the music 
and the snake’s head moves at the same rhythm 
(defects, working mechanism but in need of maintenance)

Note: “La Charmeuse de Serpent” best known as 
Zulma was Gaston Decamps first creation and is 
considered one of his most important works. 
Some “Zulma” models are today kept at both private 
and public collections (Madame de Galéa Collection, 
Monaco National Museum; Musée de l’Automate, 
Souillac) but the ones with coin slot are considered 
the rarerest.

€8.000 - 15.000
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125
Frank Solti (séc.XIX/XX)
Os condenados  
Segundo pintura de Mikály Munkácsy 
(Hungria, 1844-1900) 
Óleo sobre tela  
Assinado 
120x170 cm

The condemned
After the painting by Mikály Munkácsy 
(Hungary, 1844-1900) 
Oil on canvas 
Signed

€1.500 - 2.500

126
Gastón Bonfils (França, 1855-1946)
Cena de interior com fidalgos 
Óleo sobre tela 
Assinado
63x75 cm

Interior scene with noblemen
Oil on canvas 
Signed

€2.000 - 3.000

127
Johannes Martinus Bach (Holanda,1866-1943)
Paisagem com figuras  
Óleo sobre tela  
Assinado 
74x100 cm

Landscape with figures
Oil on canvas 
Signed

€2.500 - 3.500
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128
Herri met de  Bles Attrib. 
(Flandres, 1485/90-c.1560)
Andromeda em paisagem de Mosan 
Óleo sobre madeira
53x55 cm

Carimbo no verso da exposição “Musée 
de Dinant - Exposition d´une collection de 
tableaux de Maitres Anciens 1er Août - 1935 - 
1er Octobre”, n. 14 do catálogo 

16th century Flemish school
Mosan Landscape “Angelica at the Rock” 
Oil on board

“Musée Dianant - exposition d’une collection 
de tableaux de Maitres Anciens, 1er Août 1935-
1er Octobre.” exhibition stamp on the back. 
Nr. 14 of the catalogue

€4.000 - 6.000

129
Escola Francesa do 
séc. XVIII/XIX
Paisagem com lago e 
figuras a cavalo 
Óleo sobre tela 
107x138 cm

French school of the late 
18th, early 19th century
Landscape with 
lake and  figures on 
horseback 
Oil on canvas

€3.000 - 4.000

130
L. A. Marsano (Itália, séc. XIX)
Cena de interior com pintor 
Óleo sobre tela 
Assinado 
79x123 cm

Interior scene with painter
Oil on canvas 
Signed

€3.000 - 5.000
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131
Escola Holandesa, Séc. XVIII/XIX
Marinha com barcos 
Óleo sobre tela 
65x90 cm

Dutch school of the late 18th, early 19th century 
Seascape with boats 
Oil on canvas

€3.000 - 4.000

132
John Frederick Herring (Inglaterra, 1795-1865)
Paisagem com casario e animais  
Óleo sobre tela 
Assinado 
64x74 cm

Landscape with houses and animals 
Oil on canvas 
Signed

€4.000 - 6.000
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133
R. Kevori (séc. XIX)
Cena galante
Óleo sobre tela  
Assinado 
80,5x109 cm

Gallant scene
Oil on canvas 
Signed

€2.500 - 3.500

134
John Gilbert Graham (Inglaterra, 1794-1866)

Retrato de Elizabeth Noble, esposa de John Graham 
Óleo sobre tela 

127x102 cm

Elizabeth Noble’s portrait, wife of John Graham 
Oil on canvas

€3.500 - 5.000
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135
John Rogers Herbert (Inglaterra 1810-1890)

Introdução do cristianismo na Britânia
Óleo sobre tela 

Assinado e datado, Londres 1842
(restauros)  

142x212 cm

The introduction of christianity into Britain 
Oil on canvas 

Signed and dated, London 1842 
(restoration)

€10.000 - 15.000
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136
Balthasar Beschey (Antuérpia, 1708-1776)
A Alegoria da Pintura entre os Homens da Real Academia de Belas Artes da 
Antuérpia e da Guilda de São Lucas 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1756
258x510 cm

A “Pictura”, personificação da pintura, surge representada com paleta e 
pincéis nas mãos e enverga medalhão com a silhueta da Imperatriz Maria 
Teresa, na época, patrona da Real Academia de Belas Artes da Antuérpia. 
Os homens que a rodeiam são membros do concelho da Academia, 
possivelmente os que envergam capas pretas, e da Guilda de São Lucas da 
Antuérpia, uma das mais antigas e importantes guildas da Europa. O artista, 
na época reitor da Guilda de São Lucas, será muito provavelmente a 4ª 
figura a contar da esquerda. 
Criada em 1663 por David Teniers II, a Real Academia de Belas Artes da 
Antuérpia tinha como objectivo garantir a qualidade das artes produzidas, 
segundo pressupostos estabelecidos pela Guilda de São Lucas. Em 1749 as 
duas instituições passaram a ser geridas pelo governo da Antuérpia, que 
atribuía um director geral para o concelho da academia, de resto composto 
por mestres artistas. Segundo um pequeno guia de viagens datado de 
1756, Balthasar Beschey fazia, à data, parte do concelho da Academia. 
Numa versão mais alargada desse mesmo guia, faz-se inclusivamente 
referência a uma obra representando a Alegoria da Pintura, sendo esta no 
entanto, atribuída ao director da Academia, Cornelis Lens. Sendo os dois 
contemporâneos e sendo a pintura de Lens conhecida essencialmente por 
representações florais, pode ter havido uma confusão no nome dos artistas, 
podendo a obra referida no livro tratar-se da obra aqui apresentada.
A colecção da Academia foi saqueada em 1974 por Napoleão e apenas 
parte retornou a Antuérpia para formar a base da colecção do Royal 
Museum of Fine Arts. Foi provavelmente este o momento em que o quadro 
saiu de Antuérpia e acabou em Portugal, mais tarde.

Proveniência: Colecção da Quinta da Torre de Santo António, pertencente 
ao Conde da Foz e a Dona Gertrude Emilie Schewetz, vendida em leilão 
pela Leiria & Nascimento em 1996. A colecção tinha como proveniências o 
recheio do Palácio Grimaldi, em Menton e o Palácio Foz, em Lisboa. A obra 
surge descrita como “Madame de Sevigné entre os homens de letras e os 
artistas seus contemporâneos” e, a sua origem, atribuída ao Palácio Foz. 

The Allegory of Painting among the Men of the Royal Academy of Arts of 
Antwerp and of the Guild of Saint Luke 
Oil on canvas 
Signed and dated of 1756

“Pictura” is depicted holding a palette and brushes, wearing a medallion 
representing the Empress Maria Theresa, at the time patron of the Royal 
Academy of Arts of Antwerp.
The men surrounding her are possibly the governors of the Academy - 
depicted wearing black mantles - and of the Guild of Saint Luke of Antwerp, 
one of the oldest and most important guilds of Europe.
The artist, at the time head of Saint Luke Guild, is most probably the fourth 
figure from the left.
Founded in 1663 by David Terniers II, the Academy of Arts of Antwerp was 
responsible for the maintenance of the quality of the works of art produced, 
after the principles defined by the Guild.
 After 1749, both institutions became under the direct control of the 
government of Antwerp which appointed the head governor, being the other 
members artist masters.
According to a small travel guide dated of 1756,  Balthasar Beschey was at 
the time part of the board of governors of the Academy. An extended version 
of the same guide refers one painting representing “The Allegory of Painting” 
but by the hand of the Head Governor, Cornelis Lens. Active in the same 
years, both Lens and Beschey were recognized for different types of painting 
- Lens much more committed to floral compositions, which may justify a a 
confusion about the name of the artists and the present painting being the 
one described on the book.
The collection of the Academy was looted in 1794 by Napoleon and only 
part of it returned to Antwerp to form the base of the collection of the Royal 
Museum of Fine Arts.
This was probably the moment that the picture left Antwerp to end up in Portugal.

Provenance: Collection of the Torre de Santo António, owned by Conde da 
Foz and D. Gertrude Emilie Schewetz, wich the contents were sold at auction 
by Leiria & Nascimento, 1996. 
The collection resulted from the collections kept at Grimaldi Palace, Menton 
and Foz Palace, Lisbon. The present lot is described as “Madame de Sevigné 
among the artists and literati of her time” and the provenance attributed to 
Palácio Foz, Lisbon.

€30.000 - 50.000



102 103

137
Conjunto de frascos de perfume 
Armação em casquinha
Decoração gravada e relevada com grinaldas e laços 
Frascos em vidro com tampas lapidadas
(gastos e sinais de uso vários)  
Alt.: 25 cm  

A perfume flask set 
Silver plated stand with engraved and relief decoration 
representing garlands and bows
Flasks with cut-glass covers
(several wear signs)

€80-150

139
Samovar
Em casquinha 
Em forma de urna neoclássica com tampa com pomo em marfim 
e duas asas, assente sobre quatro pés de garra, base recortada 
com lamparina e assente sobre pés de bolacha 
(sinais de uso e defeitos e falta tampa da lamparina) 
Alt.: 40 cm

A silver plated samovar
Designed as neoclassic urn with ivory cover finial and two handles; 
raised on four claw feet 
Scalloped base with lamp 
(wear signs and defects, lamp cover missing)

€150 - 250

140
Travessa peixeira 
Em prata portuguesa, 
Joalharia do Carmo 
Decoração lisa com bordo 
relevado 
Marca de contraste Águia 
de Lisboa (1938-1984), de 
ourives e assinada Joalharia 
do Carmo 
(sinais de uso, pequenos 
defeitos)
Comp.: 45 cm
1252 g

A Portuguese silver oval dish, 
Joalharia do Carmo
Relief decoration at the rim 
Lisboa assay mark (1938-1984), 
maker’s mark and signed 
Joalharia do Carmo 
(wear signs, minor defects)
€500 - 700

141
Molheira com travessa  
Em prata portuguesa, 
Joalharia do Carmo
Decoração relevada com 
motivos vegetalistas
Marca de contraste Águia de 
Lisboa (1938-1984), de ourives 
e assinada Joalharia do Carmo
(sinais de uso, pequenos 
restauros)  
Comp.: 23 cm 
728 g 
A Portuguese silver sauce boat 
with tray, Joalharia do Carmo
Relief decoration with floral motifs
Lisboa assay mark (1938-1984), 
maker’s mark and signed 
Joalharia do Carmo
(wear signs, minor restoration)
€340-500

138
Par de pratos cobertos
Em casquinha inglesa 
Um com inscrição na tampa G.W. (M.T.A. 
Moortown 1935)
28x21 cm

A pair of silver plated entrée dishes 
English 
One with inscription at the cover “G.W. 
(M.T.A. Moortown 1935)”

€250 - 350

142
Prato 
Em prata portuguesa 
Bordo recortado e relevado 
Marca de contraste Águia 
(1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso e mínimas 
amolgadelas) 
Diam.: 27 cm
311 g

A Portuguese silver plate
Relief and scalloped rim 
Águia assay mark (1938-
1984) and maker’s mark 
(wear signs and minor 
bruises)
€120 - 180

143
Prato de servir 

Em prata portuguesa, Mergulhão 
Decoração lisa com bordo 

recortado 
Marca de contraste Águia de 

Lisboa (1938-1984), de ourives e 
assinado Mergulhão. 

(sinais de uso)
Diam.: 38 cm

1108 g

A Portuguese silver charger, 
Mergulhão

Scalloped rim, plain decoration 
Lisboa assay mark (1938-1984), 

maker’s mark and signed 
Mergulhão 

(wear signs)
€400 - 600
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144
Ponteiro de torah 

Em prata russa final do séc. XIX 
Encimado por leão 

Marca de 84 zlotnicks, de ensaiador AA 
(1894) (possivelmente Anatoly Apollonovich 

Artsybashov (1889-1898)) e de ourives KII 
(sinais de uso, pequenos defeitos)

Comp.: 27,5 cm
35 g

A late 19th century Russian silver Torah 
Pointer

Top decorated with lion 
84 zlotnicks mark, AA assayer (1894) 

(possibly Anatoly Apollonovich Artsybashov 
(1889-1898)) and KII maker’s mark 

(wear signs, minor defects)

€400 - 600

145
Tinteiro oriental 
Em prata 
Decoração representando flores 
Marca de garantia para 800 milésimas 
(sinais de uso)

Comp.: 28 cm
540 g

An oriental silver inkstand
Floral decoration 
Guarantee mark for 800/000 
(wear signs)

€200 - 300

146
Taça com pé indo-portuguesa 
Em prata
Base circular com friso conteado, pé relevado e gomado com nó gomado, taça 
com decoração relevada com flores e folhas de acanto e frisos perlados 
Indo-portuguesa, séc. XVII/XVIII 
(restauros e pequenos defeitos) 
Alt.: 8 cm
93 g

A late 17th, early 18th century Indo-Portuguese silver cup
Circular base with beaded frieze, fluted stem, relief decroation with flowers, 
acanthus leaves and beaded friezes 
Indo-Portuguese, late 17th, early 18th century 
(restoration, minor defects)

€700 - 900
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147
Relógio de mesa
Composto por grande relógio de bolso inglês em metal 
prateado e moldura de mesa com frente em prata inglesa, 
decoração gravada com monograma e data 
Marca de Birmingham para 1908 
(sinais de usos, defeitos vários, o relógio não funciona)
12x10 cm

A table clock 
Composed of a large metal pocket watch and a frame with 
silver front, engraved monogram and dates 
The silver makrs are for Birmingham 1908 
(wear signs, several defects, the mechanism is not working)

€180 - 220

148
Relógio de mesa
Composto por grande relógio de bolso inglês em metal prateado 
e moldura de mesa com frente em prata inglesa, decoração 
estriada e timbre de família no topo 
Marca de Londres para 1919 e de ourives sumida 
(sinais de uso defeitos, mostrador com defeito e mecanismo a 
necessitar de revisão)
11x10 cm

A table clock 
The table clock is composed of a large metal pocket watch and 
a frame with silver front engraved with crest 
The silver marks are for London 1919, faded maker’s mark 
(wear signs, defects, dial with defect and mechanism in need of 
maintenance)

€250 - 300

149
Cartoneira 
Em prata inglesa 
Decoração relevada com motivos 
vegetalistas, volutas e vista de castelo 
Marca de Birmingham para 1855/6 
(mínimos sinais de uso)
10x7 cm
72,4 g

An English silver card case
Chased in high relief with a Castle and 
scrolling foliage and flowers 
Birmigham marks, 1855 
(minor wear signs)

€100 - 150

150
Bolsa de toilette 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Marca de contraste Javali de 

Gondomar (1887-1938) e de ourives 
da mesma época 

(sinais de uso)
125 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver mesh purse

Gondomar assay mark (1887-1938) 
and maker’s mark 

(wear signs)

€50 - 75

151
Cigarreira Art Déco 

Em prata portuguesa
Decoração lisa com frisos com elementos 

vegetalistas estilizados
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1938) 

e de ourives da mesma época
7,5 x 10,5 cm

125,8 g

An Art Deco Portuguese silver cigarette box
Plain decoration with floral friezes

Porto assay mark (1887-1938) and maker’s mark

€65-100

152
Moldura de mesa 
Em prata portuguesa ao gosto barroco e madeira   
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984) e 
de ourives da mesma época 
(sinais de uso, vestígios de insecto xilófago)
Alt.: 38 cm

A Portuguese silver frame 
In the Barroque manner, wood back 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs, xylophage insect)

€150 - 250

153
Par de castiçais D.Maria I 
Em prata portuguesa 
Neoclássicos, base quadrangular com 
friso perlado, fuste liso com frisos estriados, 
arandelas quadradas com friso perlado 
Marca de ensaiador do Porto (1784-1790) 
(P-15) e de ourives A.S não identificado 
(sinais de uso, restauros e pequenos 
defeitos)
Alt.: 15,5 cm
507 g

A pair of D. Maria (1777-1816) silver 
candlesticks 
Of neoclassical design, with beaded friezes 
and square base 
Porto assay mark (1784-1790) and A.S 
maker’s mark 
(wear signs, restorations and minor defects)

€600 - 800
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154
Salva de gradinha e três pés 
Em prata portuguesa XIX/XX 
Gradinha relevada e vazada com palmetas, fundo 
gravado e guilhochado 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937) e 
de ourives da mesma época 
(sinais de uso e mínimas amolgadelas)

Diam.: 16,5 cm
171 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver 
gallery salver
On three feet, relief and pierced gallery, engraved 
and guilloché decoration 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(wear signs and minor bruises)

€90 - 120

155
Salva de quatro pés 
Em prata portuguesa do Séc. XIX 
Bordo com quatro reservas com decoração relevada com 
flores, fundo gravado com flores e folhas. 
Pés neoclássicos vazados 
Marca de ensaiador de Lisboa da primeira metade do séc. XIX 
(L-37 ou variante) e de ourives Caetano Félix da Silva e Sousa 
(1807-1843) (L-167) 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Diam.: 37,5 cm
1536 g

A 19th century Portuguese silver salver
On four pierced feet 
Relief decoration with flowers, engraved decoration with 
flowers and leaves  
Lisboa assay mark (1st half of the 19th century) and Caetano 
Félix da Silva e Sousa maker’s mark (1807-1843) 
(wear signs, minor bruises)

€1.000 - 1.500

156
Tesoura de morrões com bandeja
Em prata portuguesa do séc. XIX.  
Tesoura com decoração floral cinzelada com cornucópias, 
marca de ensaiador do Porto (1843-1853) (P-37 ou variante) 
e de ourives APC, (1836-1853) (P-171).  
Bandeja com decoração romântica vazada, marca de 
ensaiador do Porto (1861-1867) (P-49A) e de ourives Manuel 
António dos Santos Silva (1870-1886) (P-444). 
271,5 g

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

€650 - 750

157
Prato de servir 
Em prata 
Bordo recortado gomado 
com conchas 
Marca de garantia 
(sinais de uso)
39,5 cm
1229 g

A silver charger 
Scalloped rim 
Guarantee mark  
(wear signs)
€600 - 800

158
Serviço de chá e café 
Em prata portuguesa 
Corpo bojudo com decoração gravada ao gosto rocaille, pegas em pau-santo 
Composto por: bule, cafeteira,leiteira e açucareiro com tampa 
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)                                                                    
Alt.: 24 cm (cafeteira)
2293 g

A Portuguese silver coffee na tea set
Engraved decoration in the rocaille manner, rosewood handles 
Comprising: tea pot, coffee pot, milk jug and sugar bowl with cover 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)
€900 - 1.200
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159
Salva 
Em prata portuguesa, séc. XIX/XX  
Assente sobre três pés vazados, aba com decoração 
relevada e vazada com flores e conchas. 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1938) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso e mínimas amolgadelas)
Diam.: 23 cm
213 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver salver
On three pierced feet, tab with relief and pierced 
decoration representing flowers and shells 
Porto assay mark (1887-1938) and maker’s mark 
(wear signs and minor bruises)

€100 - 150

160
Salva
Em prata portuguesa 
Decoração relevada ao gosto barroco 
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenos defeitos) 
Diam.: 29 cm
229 g

A Portuguese silver salver in the barroque manner
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs, minor defects)

€80 - 120

161
Salva de quatro pés Arte Nova 
Em prata portuguesa 
Bordo recortado com elementos vegetalistas 
relevados, fundo com decoração gravada. 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937) 
e de ourives 
(sinais de uso)
Diam.: 40 cm
1058 g

An Art Nouveau Portuguese silver salver
On four feet 
Scalloped rim with relief floral decoration, 
engraved decoration 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(wear signs)

€480 - 600

162
Serviço de chá e café 
Em prata portuguesa 
Decoração relevada e gravada ao gosto romântico 
Composto por: cafeteira, bule, leiteira e açucareiro 
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso)
Alt.: 24 cm (cafeteira)
2829 g

A Portuguese silver tea and coffee set 
Relief and engraved decoration in the romantic manner 
Comprising: Tea pot, coffee pot, milk jug and sugar bowl 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)
€1.400 - 1.800
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163
Sete colheres de chá e concha de açucar 

Em prata 
Pega espiralada terminando em pé de cabra 

Marca de garantia 
(sinais de uso)

77 g

A set of silver tea spoons 
Comprising seven tea spoons and one sugar server 

Spiral decoration 
Guarantee mark  

(wear signs)

€70 - 80

164
Faqueiro para 5 pessoas 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Bélle-Époque, decoração ao gosto rocaille 
Composto por colheres de sopa, garfos e facas de resto. 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937) e de ourives 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
1094 g

A Bélle-Époque Portuguese silver table service of flatware for 5
Decoration in the rocaille manner 
Comprising: table spoons, forks and knives 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(wear signs, minor defects)

€320 - 500

165
Par de castiçais D.Maria 
Em prata portuguesa 
Neoclássicos, base recortada, fuste em 
forma de balaústre com frisos estriados 
Marca de ensaiador de Lisboa (1810-
1822) (L-38) e de ourives João Pires 
Esteves (1808-1843) (L-374) 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Alt.: 16 cm
436 g

A pair of D. Maria (1777-1816) silver 
candlesticks 
Of neoclassical design, scalloped base, 
baluster stem 
Lisboa assay mark (1810-1822) and João 
Pires Esteves maker’s mark (1808-1843) 
(wear signs, minor bruises)”
€400 - 600

166
Serviço de chá e café
Em prata portuguesa, Joalharia do Carmo 
Decoração lisa com frisos perlados 
Composto por: bule, cafeteira, leiteira e açucareiro. 
Marca de contraste Águia de Lisboa, de ourives, 1ºTítulo e assinado Joalharia do Carmo 
(sinais de uso, mínimos defeitos)
Alt.: 21 cm (cafeteira)
2444,6 g

A Portuguese silver coffee and tea set, Joalharia do Carmo
Plain and beaded decoration 
Comprising: tea pot, coffee pot, milk jug and sugar bowl 
Lisboa assay mark (1938-1984), maker’s mark, 1ºTítulo and signed Joalharia do Carmo 
(wear signs, minor defects)
€950 - 1.200
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167
Jarro bojudo 
Em prata portuguesa 
Bordos recortados com frisos estriados 
Marca de contraste Águia do Porto
(1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 23 cm
823 g

A Portuguese silver jar
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark 
(wear signs)

€330 - 500

168
Taça 
Em prata portuguesa, Gomes da Póvoa 
Bordo recortado, com friso neoclássico gravado, cartela e arranjo floral 
Marca de contraste Águia (pós-1985) e de ourives
Assinada, 1º Título e datada de 1990
Diam.: 15,5 cm
460 g

A Portuguese silver bowl, Gomes da Póvoa
Scalloped rim, engraved frieze in the neoclassic manner, cartouche and bouquet 
Águia assay mark (after 1985), maker’s mark, signed, 1ºTitulo and dated of 1990

€380 - 500

169
Grande galheteiro 
Em prata portuguesa do séc. XIX.  
Decoração cinzelada, vazada e gravada com elementos vegetalistas, flores e pés de garra e bola.  
Marca de ensaiador de Lisboa (1870-1879) (L-44) e de ourives DCBC (1822-1870) (L-189).  
Par de galhetas, par de polvilhadores e mostardeira em cristal lapidado. 
1966,2 g

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

€3.200 - 4.000



116 117

170
Cesto 
Em prata portuguesa, séc. XIX/XX 
Oval, com pé liso, cesto em fio de prata e gradinha 
vazada, pega móvel 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 29 cm
425g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver basket 
Of oval shape, pierced gallery 
Porto assay mark (1877-1937) and maker’s mark 
(wear signs)

€220 - 300

172
Par de castiçais neoclássicos 
Em prata portuguesa, séc. XIX 
Base circular, decoração canelada com 
frisos estriados 
Marca de ensaiador do Porto (1818-1836) 
(P-26) e de ourives não identificado (1818-
1836) (P-495) 
(sinais de uso, pequenos defeitos) 
Alt.: 15 cm
381 g

A pair of Neoclassical Portuguese silver 
candlesticks 
Circular base and baluster stem, fluted 
decoration 
Porto assay mark (1818-1836) and 
unidentified maker’s mark (1818-1836) 
(wear signs, minor defects)

€400 - 600

171
Prato coberto
Em prata portuguesa, Joalharia do Carmo 
Decoração lisa com bordo recortado e relevado com elementos vegetalistas. 
Pega destacável com decoração semelhante 
Marca de contraste Águia de Lisboa (1938-1984), de ourives e assinado Joalharia do Carmo 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Diam.: 30,5 cm
1969 g

A Portuguese silver entrée dish, Joalharia do Carmo
Relief decoration at the rim 
Detachable handle with similar decoration 
Lisboa assay mark (1938-1984), maker’s mark and signed Joalharia do Carmo 
(wear signs, minor defects)

€750 - 1.000

173
Serviço de café Bélle-Époque
Em prata portuguesa 
Peças assentes sobre quatro pés de enrolamento e flores, corpos com decoração 
relevada com grinaldas e laços, pegas relevadas 
Composto por: cafeteira, leiteira e açucareiro com tampa 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1938) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso e mínimas amolgadelas)
Alt.: 31 cm (cafeteira)
2296 g

A Bélle-Époque Portuguese silver coffee set
Pieces on four scroll feet with flowers, bodies with relief decoration representing 
garlands and bows, relief decorated handles 
Comprising: coffee pot, milk jug and sugar bowl with cover 
Porto assay mark (1887-1938) and maker’s mark 
(wear signs and minor bruises)
€1100 - 1.800
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174
Luiz Ferreira (1909-1994) 
Escultura em malaquite e prata representando pata em vulto perfeito, 
cabeça articulada
Marca de contraste Águia do Porto (pós-1985), de ourives Venâncio 
Pereira Lda. (1976) e da Casa Luiz Ferreira
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 29 cm

Nota: Peça semelhante ilustrada em: SOUSA, Gonçalo Vasconcelos e
“Os Bichos de Luiz Ferreira”, Luiz Ferreira & Filhos, 2009, pp. 196 e 197.

A malachite and silver sculpture representing duck, articulate head
Porto assay mark (after 1985), Venâncio Pereira Lda. maker’s mark (1976) 
and Luiz Ferreira retail mark
(wear signs, minor defects) 
Note: Similar piece illustrated: SOUSA, Gonçalo Vasconcelos e
– “Os Bichos de Luiz Ferreira”, Luiz Ferreira & Filhos, 2009, pp. 196 e 197. 
€1.500 - 2.500

175
Luiz Ferreira (1909-1994)
Escultura em malaquite e prata representando patinho em vulto perfeito
Marca de contraste Águia do Porto (pós-1985), de ourives Venâncio 
Pereira Lda. (1976) e da Casa Luiz Ferreira
(sinais de uso, pequenos defeitos)

Nota: Peça semelhante ilustrada em: SOUSA, Gonçalo Vasconcelos e 
“Os Bichos de Luiz Ferreira”, Luiz Ferreira & Filhos, 2009, pp. 196 e 197.
Alt.: 9,5 cm  

A malachite and silver sculpture representing little duck
Porto assay mark (after 1985), Venâncio Pereira Lda. maker’’s mark 
(1976) and Luiz Ferreira retail mark
(wear signs, minor defects)
Note: Similar piece illustrated: SOUSA, Gonçalo Vasconcelos e
“Os Bichos de Luiz Ferreira”, Luiz Ferreira & Filhos, 2009, pp. 196 e 197.
€600 - 800
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176
Par de cadeiras de braços
Em tamarindo entalhado e vazado 
Espaldar recortado com placa de mármore ao centro 
China, séc. XX
113x62x49 cm

A pair of Chinese tamarind armchairs 
Carved and pierced tamarind 
Scalloped backs with marble plaque 
China, 20th century

€800 - 1.200

177
Canapé 
Em tamarindo entalhado e vazado 
Espaldar recortado com placas de 
mármore ao centro 
China, séc. XX
118x159x55 cm

A Chinese tamarind settee 
Carved and pierced tamarind 
Scalloped back with marble plaque 
China, 20th century

€1.200 - 1.800

178
Mesa de apoio

Em tamarindo com tampo em mármore 
China, séc. XX
79x43x41 cm

A Chinese tamarind table 
Marble top 

China, 20th century

€200 - 300

2ª SESSÃO

Lotes 176 a 419
Lot 176 to 419

SESSION II
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179
Leque de cabecinhas

Com varetas em madeira lacada a negro e dourado 
Folha em papel decorada com cenas do quotidiano 

chinês e figuras com cabeças em marfim 
China, séc. XIX

A 19th century Chinese ivory-faced figures fan 
Lacquer sticks in black and gold, the paper painted with 

Chinese quotidian scenes and ivory-faced figures 
China, 19th century

€200 - 300

180
Caixa com tampa
Em marfim 
Com decoração esculpida em baixo relevo 
representando tartarugas e reservas com 
tigres e elefante 
Marcada no interior 
Japão, período Meiji (1868-1912) 
(pega da tampa colada, pequenos 
defeitos)
Alt.: 9,5 cm

A Meiji ivory box with cover 
Carved ivory representing turtles and 
cartouches with tigers and elephant 
Marked at the interior 
Japan, Meiji Period (1868-1912) 
(cover finial glued, minor defects)

€200 - 300

181
Par de jarrões 
Em porcelana da China 
Decoração sangue de boi
Alt.: 89 cm

A pair of Chinese porcelain baluster vases 
Red monochrome decoration

€300 - 400

182
Par de caixas redondas com tampa
Em porcelana da China 
Decoradas com figuras orientais
Alt.: 18,5 cm 
Diam.: 19 cm

A pair of Chinese porcelain boxes with covers 
Decorated with oriental figures

€200 - 300
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183
Par de potes com tampa
Em porcelana da China 
Decoração policromada com 
flores e pássaros
Alt.: 32 cm

A pair of Chinese porcelain 
baluster vases 
Polychrome decoration 
depicting birds and flowers

€400 - 600

185
Par de cavalos
Em porcelana da China 
Decoração a azul turquesa 
(patas partidas, coladas e restauradas)
28x30x11 cm

A pair of Chinese porcelain horses
Turquoise blue decoration 
(broken and restored feet)

€200 - 300

186
Par de fénix
Duas esculturas em jade com bases 
em madeira entalhada 
China, séc. XX
Alt. total: 34 cm

A pair of Chinese jade sculptures
Two sculptures representing phoenixes 
Carved wood bases 
China, 20th century

€800 - 1.200

184
Par de vasos com prato
Em porcelana da China 
De formato quadrangular e decoração policromada em tons turquesa, rosa, verde e azul 
Marcas Guangxu na base 
(um dos vasos e prato restaurado)
Alt.: 8 cm 

A pair of Chinese porcelain vases with plates 
Chinese porcelain 
Of square design, polychrome decoration in turquoise, pink, green and blue 
Guangxu marks on the base 
(one vase and one plate restored)

€80 - 120
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187
Par de cães
Esculturas miniatura em 
porcelana da China 
Decoração monocroma a 
branco 
Séc. XVIII/XIX 
(um com defeito na cabeça)
Comp.: 7 cm 
Alt.: 6 cm

A pair of late 18th, early 19th 
century Chinese porcelain 
sculptures
Chinese export porcelain 
Miniature sculptures 
representing dogs, white 
monochrome decoration 
(one head with defect)

€250 - 350

191
Par de jarras
Em porcelana da China 
Decoração rouge de fer e dourado 
com reservas representando guerreiros 
em paisagem 
Período Minguo (1912-1949)
Alt.: 16 cm

A pair of Minguo jars
Chinese porcelain 
Rouge de fer and gilt decoration
with cartouches depicting 
landscape with warriors 
Minguo Period (1912-1949)

€200 - 300

192
Pote
Em porcelana da China 
Decoração a azul poudré com vestígios de dourados
Alt.: 27,5 cm

A Chinese porcelain baluster vase
Powder blue decoration
(traces of gilt decoration)

€90 - 120

193
Jarra
Em porcelana da China 
Decoração a azul poudré
Alt.: 27 cm

A Chinese porcelain jar
Powder blue decoration

€100 - 150

188
Defumador de três pés 
Em porcelana da China  
Decoração monocroma a branco
Alt.: 12 cm

A Chinese porcelain incense burner 
White monochrome decoration

€80 - 120

189
Jarra

Em cerâmica policromada e vidrada com 
flores em relevo 

China 
(restauro no bocal)

Alt.: 48,5 cm

A Chinese jar
Polychrome and galzed 

ceramic with flowers in relief 
China 

(restoration at the spout)

€150 - 200

190
Par de jarras 
Em porcelana da China  
Decoração a azul e rouge de fer 
representando dragão de cinco garras 
Marcas Guangxu na base
Alt.: 30,5 cm

A pair of Chinese porcelain vases
Blue and rouge de fer decoration depicting 
dragon with five claws
Guangxu marks on the base

€600 - 900
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194
Taça 

Em porcelana da China  
Decoração incisa sob vidrado celadon 

representando figuras e motivos 
vegetalistas

Diam.: 16 cm

A Chinese porcelain bowl 
Chinese porcelain 

Engraved undergalze decoration 
representing figures and floral motifs, 

celadon glazing

€100 - 150

195
Caixa escritório
Em madeira lacada   
Decorado com chinoiseries a dourado 
representando cenas do quotidiano chinês  
Interior com tampo de escrita forrado a veludo verde 
China, 2ª metade do séc. XIX 
(defeitos; interior com pertences não originais)
12x38x22 cm

A 19th century Chinese lacquered traveling cabinet
Lacquered wood with gilt chinoiseries depicting 
chinese quotidian scenes 
Velvet lined writting surface 
China, 2nd half of the 19th century 
(minor defects; interior with non-original pieces)

€400 - 600

196
Colcha

Em seda vermelha bordada a fio de ouro 
Decoração com flores e pavões 

Forro em seda 
China, séc. XIX/XX

270x150 cm

A late 19th, early 20th century Chinese silk coverlet 
Red silk embroided in gold yarn 

Decoration depicting flowers and peacocks 
Silk lined at the back 

China, late 19th, early 20th century

€1.200 - 1.800
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197
Buda 
Escultura Oriental em bronze com base em madeira 
Séc. XIX
Alt.: 27,5 cm

A 19th century bronze sculpture of Buddah 
Wood base

€200 - 300

198
Quimera
Em jade de cor verde 
China, séc. XIX 
Base em madeira
Comp.: 5,5 cm

A 19th century green jade 
sculpture of Chimera 
Wood base

€250 - 350

199
Porta pincéis
Em pedra-sabão esculpida 
Decorada com motivos florais e pássaros  
China, séc. XIX/XX 
(faltas e defeitos) 
Alt.: 10 cm

A late 19th, early 20th century Chinese soapstone brush 
holder 
Carved soapstone, representing floral motifs and birds 
China, late 19th, early 20th century 
(losses and defects)

€50 - 80

200
Tinteiro  
Em jade  
Esculpido em forma de saco 
com macaco 
China, séc.XIX
Comp.: 13 cm

A 19th century jade inkpot 
Carved jade representing bag 
with monkey 
China, 19th century

€300 - 400

201
Taça de libação
Em chifre de rinoceronte 
Decoração esculpida representando 
troncos, flores e passaros
12x13,5x8,5 cm

A rhinoceros horn libation cup
Carved decoration representing tree 
trunks, flowers and birds

€1.000 - 1.500 
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202
Par de castiçais Luís XVI

Em bronze dourado e cinzelado 
Decorado com folhas de acanto 

Franceses, Séc. XVIII
Alt.: 29 cm

Nota: Exemplar semelhante na Colecção do Musée National du Château de Fontainebleau

Bibliografia: Catalogue des collections de mobilier, “Pendules et bronzes d’ ameublement entrés sous le 
Premier Empire”, Musée National du Château de Fontainebleau, pág. 169, Éditions de la Réunion des 

musées nationaux, Paris 1989

A pair of Louis XVI ormolu candlesticks
Chiselled decoration with acanthus leaves 

France, 18th century

€2.000 - 2.500

203
Caixa licoreira
Em pau-santo com filetes em espinheiro 
Interior com suporte para garrafas e nove cálices em cristal lapidado 
França, séc. XIX 
(incompleta; pequenos defeitos)
28x30x30 (caixa) 
Alt.: 23 cm (garrafas) 
Alt.: 9,5 cm (cálices)

A 19 century French licquor set rosewood case 
The rosewood case with thornbush inlaid decoration 
Interior fitted for bottles and nine cups 
(incomplete, minor defects)
€200 - 400



134 135

204
Grande lustre
Com vinte lumes, pingentes e 
pedras em vidro lapidado 
(faltas e defeitos)
Alt.: 150 cm 
Diam.: 110 cm

A large cut glass chandelier
Twenty lights 
(losses and defects)
€1.500 - 2.500 205

Candelabro de 3 lumes
Em cristal 
Com fuste em forma de putti 
Marcado Bacarat 
França, séc.XX 
(faltas e pequenos defeitos)
Alt.: 61 cm

A cut-glass three-light candelabra, 
BACCARAT 
Stem molded as putti 
Marked Baccarat 
France, 20th century 
(losses and minor defects)

€150 - 250

206
Par de candelabros de três lumes
Em vidro moldado representando golfinhos 
Pingentes em cristal 
Séc. XX
Alt.: 53 cm

A pair of cut-glass three-light candelabra 
Molded and cut glass, stem representing 
dolphins 
20th century

€300 - 400
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208
Par de castiçais Luís XV
Em bronze dourado e cinzelado 
Decoração vegetalista com puttis assentes 
sobre cartelas decorativas 
França, séc. XVIII 
(um castiçal partido e fixado)
Alt.: 30,5 cm

A pair o Louis XV ormolu candlesticks
Chiseled ormolu with floral motifs and putti 
France, 18th century 
(broken and fixed)
€1.200 - 2.000

207
Relógio de mesa pórtico Império
Caixa em raiz de mogno e 
mogno com aplicações em 
bronze relevado e dourado 
França, séc. XIX 
(mecanismo a necessitar de 
revisão)
55,5x31x15 cm

An Empire table clock 
Mahogany and burr-mahogany, 
gilt-bronze mounts 
France, 19th century 
(mechanism in need of 
maintenance)
€1.500 - 2.000



138 139

210
Par de apliques
Em bronze dourado 
Com mascarões, folhas de acanto e enrolamentos com 
águia ao centro e lanternas em vidro biselado
(uma das lanternas partida e colada)
Alt.: 62 cm

A pair of gilt bronze wall lanterns 
Patinated bronze 
Decorated with masks, achantus leaves and scrolls, 
eagle at the centre and cut glass lanterns
(one of the lanterns broken and glued)

€600 - 900

209
Luta de veados
Escultura em bronze patinado 
Europa, séc. XIX 
36x73x31 cm

Stags fight
Bronze sculpture 
Europe, 19th century
€1.000 - 1.500
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211
Par de figuras
Esculturas em madeira de carvalho 
Com trabalho de talha 
Flandres, séc. XVI
Alt.: 40 cm

A pair of 16th century Flemish sculptures 
Carved oak

€2.500 - 3.500

212
Colcha/ Pano de armar Indo-Português

Em seda azul bordada em tons de amarelo e dourado 
Com monograma ao centro 

Decorada com águias bicéfalas coroadas, motivos 
florais, pássaros e outros animais 

Séc. XVIII 
Com varão de armar em metal amarelo 

(defeitos)
222x176 cm 

An 18th century Indo-Portuguese coverlet 
Blue silk embroided in yellow silk yarn 

Centre with monogram 
Decorated with double-headed eagles, floral motifs, 

birds and other animals 
Portugal, 18th century 

With brass rod for wall hanging 
(defects)

€1.000 - 1.500
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213
Contador Mogol 
Em sissó  
Com decoração embutida em marfim 
representando motivos vegetalistas  
Com duas portas de abertura lateral e treze 
gavetas de diferentes tamanhos no interior 
Ferragens em metal amarelo 
Índia Mogol, séc. XVII
(restauros)
39x60x36 cm

A 17th century Mogul sissoo cabinet
Ivory inlaid decoration representing floral motifs 
Two side doors and thirteen drawers 
Yellow metal mounts 
Mogul India, 17th century
(restorations)

€28.000 - 35.000
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214
Turíbulo indo-português
Em prata
Base circular alteada, corpo gomado, 
tampa com decoração relevada com 
flores, folhagens, frisos gomados e cruzes 
estilizadas. 
Indo-português, séc. XVIII/XIX 
(restauros, adaptações, gancho de 
suspensão e algumas argolas da corrente 
posteriores em metal)
Alt.: 19 cm
347 g

A late 18th, early 19th century Indo-Portuguese 
silver thurible
Circular base, fluted and relief decoration 
representing flowers, leaves and crosses  
Indo-Portuguese, late 18th, early 19th century 
(restorations, adaptations, hook and some 
chain parts replaced for non-precious metal)

€650 - 800

215
Pente cingalo-português
Em cristal de rocha esculpido, dentes e 
montagem em prata com decoração 
gravada com ramagens e folhas 
Ceilão, Séc.XVI/XVII 
(sinais de uso, mínimas amolgadelas)
7,5 x 6,5 cm

A late 16th, early 17th century rock crystal 
and silver Cingalo-Portuguese comb
Carved rock crystal and engraved silver 
decorated with flowers and leaves 
Late 16th, early 17th century 
(wear signs, minor bruises)

€1.500 - 2.500
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216
Par de tocheiros maneiristas
Em pau-santo torneado 
Portugal, séc. XVII 
(defeitos e faltas)
Alt.: 57 cm 
Diam.: 16 cm

A pair of 17th century Portuguese 
rosewood torcheres 
Turned decoration 
Portugal, 17th century 
(defects and losses)
€600 - 900

217
Tapeçaria de Aubusson 
Representando crianças a saltar ao eixo 
Em fio de lã policromado 
França, séc. XVIII 
(defeitos)
220x220 cm

An 18th century Aubusson tapestry
Depciting children playing 
Polychrome wool 
France, 18th century

€4.000 - 6.000
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218
Caixa de toilette Victoriana
Facheada a raiz de mogno com aplicações em 
metal dourado 
Tampa com monograma  
Interior forrado a veludo bordeaux e couro 
gravado a ouro 
Com várias divisórias e uma gaveta  
Pertences em cristal lapidado e prata inglesa gravada 
Marcas de Londres (1862) e de ourives James 
Vickery (1851-1872)
19x31x23 cm

A Victorian silver-mounted glass dressing-table set 
with travelling case 
Bur-mahogany veneered with gilt metal mounts, 
cover with monogram 
Red velvet and gilt engraved leather lined interior 
Several compartments and one drawer 
Cut glass and silver pieces, the silver with 
engraved decoration and monogram 
Silver marks of London 1862 and James Vickery 
maker’s mark (1851-1872)

€1.000 - 1.500

219
Bengala

Bengala em pau-santo com castão em 
prata representando cabeça cão 

Marca de garantia
Alt.: 91,5 cm

A rosewood and silver cane 
Rosewood cane with silver cane-handle 

representing a dog’s head 
Guarantee mark

€60 - 80

220
Registo/relicário 
Em prata 
Centro com pequena moldura oval 
representando Santa orando, envolta em 
profusa decoração em folha de prata recortada 
representando folhas e flores, encimada por 
Pomba do Espírito Santo e coroa real fechada. 
Verso com diversas relíquias e interior com mais 
algumas relíquias e certificados do séc. XIX 
anteriores. 
Sem marcas, atribuível ao séc. XVIII/XIX 
(sinais de uso, restauros e defeitos)
23,5 x 18 cm
90,8 g

A late 18th, early 19th century silver reliquary 
Centre with oval frame containing a miniture of 
a Saint, framed by profuse decoration of flowers 
and folliage, under Dove of the Holy Spirit and 
Royal crown 
Back with several relic, interior with more relic 
and certicates of the 19th century and earlier 
Unmarked, atributted to the late 18th, early 19th 
century 
(wear signs, restorations and defects)
€300 - 400
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221
Tabuleiro 
Em prata portuguesa
Assente sobre quatro pés vazados com veados, gradinha relevada e vazada 
com motivos vegetalistas e veados, pegas com decoração relevada, fundo 
gravado com cartela e motivos vegetalistas
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Comp.: 63,5 cm  
3150 g 

A Portuguese silver tray 
On four pierced feet representing deer, pierced gallery with similar decoration 
with deer, relief decorated handles; engraved decoration
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
(wear signs, minor defects)  
€1.200 - 1.500

222
Par de candelabros de cinco lumes 
Em prata portuguesa 
Decoração à maneira neoclássica, braços amovíveis 
Marca de contraste Águia de Lisboa (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Alt.: 37,5 cm
3053 g

A pair of Portuguese silver five-light candelabra 
Decorated in the neoclassical manner 
Detachable arms 
Lisboa assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs, minor bruises)
€1.200 - 1.800



152 153

223
Conjunto de 16 colheres de chá e concha de açucar 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração lisa com remate gomado 
Marca de contraste Javali (1887-1937) e de ourives da 
mesma época
300 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver set of 16 tea 
spoons and sugar spoon
Plain and fluted decoration 
Javali assay mark (1887-1937) and maker’s mark

€160 - 220

224
Conjunto de 12 colheres de chá e 
concha de açucar 
Em prata portuguesa 
Decoração estriada 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de 
ourives da mesma época
304,6 g

A Portuguese silver set of 12 tea spoons 
and sugar spoon
Águia assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark

€150 - 220

225
Conjunto de 12 colheres de
chá e concha de açucar 
Em prata portuguesa Art Déco 
Parcialmente douradas 
Marca de contraste Javali (1887-1937) e de 
ourives da mesma época.
216 g

An Art Deco Portuguese silver set of 12 tea 
spoons and sugar spoon
Partly gilded 
Javali assay mark (1887-1937) and maker’s mark

€100 - 180

226
Palmatória naturalista 
Em prata portuguesa, séc. XIX/XX 
Em formato de nenúfar ao centro com flor 
Marca de contraste Javali (1887-1937) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso e mínimas amolgadelas) 
Comp.: 19 cm
283 g

A late 19th, early 20th century Naturalist chamberstick 
Designed as water lily with flower 
Javali assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(wera signs, minor bruises)

€250 - 350

227
Caixinha em prata

Decoração relevada ao gosto rocaille com figuras e cartelas 
Europa, séc. XX 

(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Comp.: 6 cm

41 g

A small silver box
Decoration in the rocaille manner with figures and cartouches 

Europe, 20th century 
(wear signs, minor bruises)

€50 - 70

228
Mostardeira 
Em prata portuguesa, séc. XIX/XX 
Assente sobre três pés, decoração relevada 
ao gosto barroco 
Alma em vidro 
Marca de contraste Javali do Porto (1938-
1984) e de ourives 
(sinais de uso, pequena esbeiçadela no 
vidro)
Alt.: 8 cm
65,4 g (prata)

A Portuguese silver mustard pot, late 19th, 
early 20th century
On three feet, relief decoration in the 
barroque manner 
Glass liner 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark 
(wear signs, minor chip to the glass)

€80 - 120

229
Taça em prata 

portuguesa
Profusa decoração 

relevada com flores e 
elementos vegetalistas 

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

Diam.: 20 cm
149 g

A Portuguese silver bowl
Profuse relief decoration 
representing flowers and 

other floral motifs  
Porto assay mark (1938-
1984) and maker’s mark

€75 - 100

230
Salva de três pés 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração relevada e vazada com concheados, flores e outros 
elementos vegetalistas, fundo gravado 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937) e de ourives da 
mesma época
Diam.: 23 cm
197 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver salver
On three feet, relief and pierced decoration with shell and floral motifs 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark

€100 - 180

231
Fruteiro 
Em prata portuguesa 
Decoração relevada ao gosto barroco 
Marca de contraste Águia do Porto
(1938-1984) e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Diam.: 22 cm
189 g

A Portuguese silver fruit bowl
Relief decoration in the barroque manner 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark 
(wear signs, minor defects)

€75 - 100
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232
Concha de sopa D.José/D.Maria 
Em prata 
Pega lisa com monograma “M”
e concha gomada
Marca sumidas, de ensaiador de 
Lisboa (1770-1804) (L-31), de ourives 
quase ilegível, possivelmente de 
Cândido José de Morais (1770-1792) 
(L-172), e marca de ourives de ILS 
(1770-1813) (L-316)
(sinais de uso, pequenas 
amolgadelas e restauros)
Comp.: 33 cm
175,4 g

A D.José(1750-1777)/D.
Maria(1777-1816) silver ladle
Fluted and plain decoration, “M” 
monogram engraved
Lisboa assay mark (1770-1804), 
extremely maker’s mark, possibly 
Candido José de Morais (1770-1813)
(wear signs, minor bruises and 
restorations)

€180-250

237
Taça dupla Arte Nova 
Em prata portuguesa, REIS JOALHEIROS 
Decoração Arte Nova relevada e vazada 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1938), de 
ourives da mesma época e assinada REIS JOALHEIROS 
(sinais de uso e restauros) 
Comp.: 32 cm
385 g

An Art Nouveau Portuguese silver bowl, Reis-Porto 
Relief and pierced decoration 
Porto assay mark (1887-1938), maker’s mark and signed 
Reis Joalheiros 
(wear signs, fissures and restoration)

€180 - 250

238
Terrina circular com travessa, Leitão & Irmão
Decoração gomada, travessa com decoração 
neoclássica gravada 
Marca de contraste Águia de Lisboa (1938-1984), 
1º Título e assinada Leitão & Irmão 
(sinais de uso)
Diam.: 35 cm (travessa)
Alt.: 26 cm (terrina)
2482 g

A Portuguese silver tureen, Leitão & Irmão
Fluted decoration, stand with neoclassic 
engraved decoration 
Lisboa assay mark (1938-1984), 1ºTítulo and 
signed Leitão & Irmão 
(wear signs)

€1.000 - 1.500

233
Espátula de servir peixe 
Em prata portuguesa, 2º quartel do séc. XIX 
Espátula recortada, vazada e gravada. Junção da 
pega com elmo emplumado e inscrição “C de G” 
Marca de ensaiador de Lisboa (1822-1843) (L-40) 
e de ourives Francisco José dos Santos Firmo 
(1829-1843) (L-243) 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
33 cm
203,6 g

A 19th century Portuguese silver fish server 
Scalloped, pierced and engraved decoration 
Crest and inscription “C de G” 
Lisboa assay mark (1822-1843) and Francisco José 
dos Santos Firmo maker’s mark (1829-1843) 
(wera signs, minor bruises)

€200 - 300

234
Par de talheres de servir Bélle-Époque
Em prata portuguesa, Ferreira Marques 
Decoração neoclássica com frisos e florões 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937), 
de ourives e assinados Ferreira Marques & Filhos. 
(sinais de uso)
Comp.: 22,5 cm
254 g

A pair of Bélle-Époque Portuguese silver servers, 
Ferreira Marques
Neoclassic decoration with friezes and garlands 
Porto assay mark (1887-1937), maker’s mark and 
signed Ferreira Marques & Filhos 
(wear signs)

€120 - 180

235
Par de talheres de servir

Com cabos em prata
Decoração relevada

Marcas ilegíveis
Portugal, séc.XIX/XX

183,2 g

A pair of late 19th, early 20th century 
Portuguese servers
With silver handles

Faded marks

€70 - 120

236
Faqueiro 
Em prata portuguesa, séc. XIX/XX 
Decoração lisa com remate gomado 
Composto por: 12 facas, 12 garfos, 12 colheres, 12 
colheres de chá e concha de açúcar 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937), 
de ourives da mesma época e assinado ALVES 
Estojo original em madeira forrado a seda 
(sinais de uso, pequenos defeitos) 
Peso total: 2776 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver 
table service of flatware
Partly fluted decoration 
Comprising: 12 table knives, 12 table forks, 12 soup 
spoons, 12 tea spoons and sugar server 
Porto assay mark (1887-1937), maker’s mark and 
signed ALVES 
Original silk lined case 
(wear signs, minor defects)

€1300 - 1.500
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239
Barretina com parte de faqueiro D.Maria 
Em prata portuguesa, final do séc. XVIII e séc. XIX. 
Barretina D.Maria forrada a pele de cação. 
Contendo: 6 facas com cabo de pistola, 6 colheres de sopa e 6 colheres de chá. 
Decorações e marcas diversas de várias épocas. 
(sinais de uso, faltas e defeitos) 
1071 g

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

€600 - 900

240
Faqueiro “meia-cana” 
Em prata portuguesa, séc. XIX e XIX/XX 
Composto por: 8 colheres de sopa, 8 garfos 
de resto, 8 facas de resto, 8 garfos de peixe, 
8 facas de peixe, 8 colheres de sobremesa, 
8 garfos de sobremesa, 8 facas de 
sobremesa, 6 colheres de chá, 6 colheres 
de café e duas conchas de açucar 
Marcas de contraste várias do séc. XIX e 
séc. XIX/XX 
(sinais de uso, laminas inoxidáveis 
substituídas)
3997 g

A Portuguese silver table service of flatware
Comprising: 8 table spoons, 8 table forks, 
8 table knives, 8 fish forks, 8 fish knives, 8 
dessert spoons, 8 dessert forks, 8 dessert 
knives, 6 tea spoons, 6 coffee spoons and 
two sugar spoons 
Several marks of the 19th and 20th 
centuries 
(wear signs, stainless blades replaced)

€1.600 - 2.000

241
Oito lavabos 
Em prata 
Decoração lisa com bordo estriado 
Diversas marcas de garantia estrangeiras 
(ligeiras diferenças na decoração)
Diam.: 11,5 cm
919 g

A set of eight silver bowls 
Plain decoration with engraved frieze 
Several foreign marks 
(slightly different decorations)

€500 - 600

242
Taça Bélle-Époque 
Em prata portuguesa 
Decoração neoclássica com frisos e 
florões, com asa móvel. 
Marca de contraste Javali do Porto 
(1887-1937), de ourives e assinado 
Ferreira Marques & Filhos. 
(sinais de uso)
Diam.: 21,5 cm
926,6 g

A Bélle-Époque Portuguese silver 
bowl, Ferreira Marques
Neoclassic decoration with friezes 
and garlands 
Porto assay mark (1887-1937), 
maker’s mark and signed Ferreira 
Marques & Filhos 
(wear signs)

€350 - 500
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243
Duas jarrinhas 
Em prata portuguesa 
Uma lisa com frisos perlados e 
outra com decoração relevada 
Ambas com marca de contraste 
Águia (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso, defeitos, uma com 
faltas no pé)
16 cm
387 g

Two Portuguese silver small jars
One plain with beaded friezes and 
the other with relief decoration 
Both Águia assay mark (1938-1984) 
(wear signs, defects, one with losses 
to the foot)
€150 - 200

244
Tinteiro 
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Decoração romântica com coluna com livros 
e lamparina acesa moldurada por coroa de 
folhas de Carvalho em vulto perfeito 
Frente com trompeta e cartela, base alteada 
com friso guilhochado 
Marca de ensaiador do Porto (1877-1881) (P-
80 ou variante) e de ourives Guilherme Soares 
(1877-1886) (P-294) 
(sinais de uso; falta uma rosca)
Alt.: 14 cm
202,4 g (prata)

A 19th century Portuguese silver inkstand
Romantic decoration with column with books 
and oil lamp framed by a crown of oak leaves 
Base with cartouche and trumpet 
Porto assay mark (1877-1881) and Guilherme 
Soares maker’s mark (1877-1886) 
(wear signs, one nut missing)
€180 - 250

245
Paliteiro 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração representando Garça em 
vulto perfeito 
Marca de contraste Javali do Porto e 
de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 17,5 cm
99 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver toothpick holder
Representing egret 
Porto assay mark (1887-1937) and 
maker’s mark 
(wear signs)
€100 - 200

246
Paliteiro “Pera” 

Em prata portuguesa do séc. XIX, 
compósito. 

Marca de ensaiador de Lisboa do séc. XIX 
e de ourives muito gasta, batidas na base. 

163,4 g

A composite Portuguese silver toothpick 
holder, mainly 19th century

Representing pear. 
Lisboa assay mark (19th century) and 

faded maker’s mark on the base.

€450 - 550

247
Jarra bojuda 
Em prata portuguesa 
Com decoração espiralada e gravada 
Marca de contraste Águia (pós 1985) e 
de ourives da mesma época. 
(sinais de uso)
Alt.: 28 cm
697 g

A Portuguese silver jar
Spiral and engraved decoration 
Águia assay mark (after 1985) and 
maker’s mark 
(wear signs)
€280 - 350
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248
Taça gomada 
Em prata mexicana 
Marcada 
(sinais de uso)
19,5 cm
355 g

A Mexican silver fluted bowl 
Marked 
(wear signs)

€180 - 220

249
Açucareiro
Em prata portuguesa 
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984) e de ourives 
(sinais de uso e falta o pomo da tampa)
Alt.: 17,5 cm
413 g

A Portuguese silver sugar bowl
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs and missing cover finial)

€200 - 300

250
Leiteira 
Em prata portuguesa com pega em madeira 
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984) e de ourives 
(sinais de uso)
Alt.: 18,5 cm
360 g

A Portuguese silver milk jug
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€180 - 250

251
Par de castiçais D.Maria

Em prata portuguesa 
Decoração neoclássica com frisos 

perlados e decoração canelada 
Marca de ensaiador do Porto 

(1790-1804) (P-16) e de ourives não 
identificado (1768-1804) (P-235) 

(sinais de uso, amolgadelas na base)

Alt.: 20 cm
544 g

A pair of D.Maria (1777-1816) silver 
candlesticks

Neoclassic, with beaded friezes and 
fluted decoration 

Porto assay mark (1790-1804) and 
maker’s mark (1768-1804) 

(wear signs, bruises at both bases)

€500 - 700

252
Terrina com travessa 
Em prata portuguesa

Corpo oval assente sobre 4 pés 
representando árvores, corpo com 

decoração floral gravada e pomo da tampa 
em forma de fruto com folhagem 

Travessa oval com decoração semelhante 
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984), 

de ourives, 916 e assinada Sarmento 
(sinais de uso)

Comp.: 29,5 cm (terrina) 
33 cm (travesssa)

2522 g

A Portuguese silver tureen, Sarmento
Of oval shape, raised on four feet 

representing trees, engraved floral decoration 
and cover finial representing fruit with leaves 

Oval stand with similar decoration 
Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark, 

916/000 and signed Sarmento 
(wear signs)

€1.000 - 1.500
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253
Caixa
Em prata portuguesa 
Decoração lisa com bordos gomados, 
assente sobre quatro pés. 
Marca de contraste Águia do Porto
(1938-1984) e de ourives da mesma época
Alt.: 18 cm 
1760 g

A Portuguese silver box
Plain decoration with fluted friezes, on four feet 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark

€700 - 1.000

254
Centro de mesa/floreira
Decoração relevada ao gosto barroco, base com fundo em espelho 
Marca de contraste Águia (1938-1984) e de ourives da mesma época
Comp.: 40 cm 
574 g (floreira)

A Portuguese silver centrepiece
Relief decoration in the barroque manner, mirror base 
Águia assay mark (1938-1984) and maker’s mark

€350 - 500

255
Jarra bojuda 
Em prata portuguesa 
Com decoração gomada 
Marca de contraste Águia do Porto (1938-
1984) e de ourives da mesma época 
(pequenos sinais de uso)
Alt.: 25 cm
767 g

A Portuguese silver jar 
Fluted decoration 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark 
(minor wear signs)
€300 - 500
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256
Cesto oval 
Em prata portuguesa, séc. XIX/XX 
Assente sobre quatro pés esféricos, cesto em fio de prata 
com remates representando flores relevadas, pega móvel 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 28,5 cm
328 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver basket 
On four ball feet, silver wire and relief decoration 
representing flowers 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(wear signs)

€160 - 220

257
Floreira circular estilo Luis XVI 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração relevada e cinzelada ao gosto 
Luis XVI, grelha em fio de prata 
Marca de contraste Javali de Lisboa (1887-
1938), de ourives e assinada X.Carvalho. 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Diam.: 25 cm
1075 g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver flower bowl in the Louis XVI style
Relief and chiseled decoration in the Louis 
XVI style, silver wire grid 
Lisboa assay mark (1887-1938), maker’s 
mark and signed X.Carvalho 
(wear signs, minor bruises)

€450 - 600

258
Par de candelabros de três lumes 
Em prata portuguesa 
Decoração neoclássica, assentes sobre quatro pés de garra e bola, com frisos e 
grinaldas gravadas 
Marca de contraste Águia (pós 1985) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)

Alt.: 40 cm
1947 g

A pair of Portuguese silver three-light candelabra
Of neoclassic design 
Águia assay mark (after 1985) and maker’s mark 
(wear signs)
€780 - 1.200
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259
Par de castiçais 
Em prata brasileira, séc. XIX 
Assentes sobre quatro pés de garra e bola, base recortada com decoração gravada, fuste com decoração 
guilhochada 
Marca de 10 Dinheiros do Rio de Janeiro e de ourives José Ferreira Guimarães (1855-1880) (BR-125) 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 23 cm
706 g

A pair of 19th century Brazilian silver candlesticks 
On four ball and claw feet, scalloped base with engraved decoration, stem with guilloché decoration 
Rio de Janeiro assay mark “10 Dinheiros” and José Ferreira Guimarães maker’s mark (1855-1880) 
(wear signs, minor defects)
€400 - 600

260
Tinteiro Arte Nova 
Em prata portuguesa 
Base com decoração relevada Arte Nova com flores 
e elementos vegetalistas assente sobre quatro pés, 
recipiente em cristal lapidado 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenas faltas e defeitos)

18x23x21 cm
565 g (prata)

An Art Nouveau Portuguese silver inkstand 
Relief decoration with flowers and other floral motifs, 
cut glass inkpot 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(wear signs, minor losses and defects)

€500 - 700

261
Grande taça 

Em prata portuguesa 
Taça em prata martelada, com decoração gomada e bordo recortado representando 

concha. Pega em forma de animal fantástico. 
Marca de contraste do Porto (1938-1984) e de ourives Delmar Gomes Pinheiro (1945-1981) 

(sinais de uso)
Comp.: 34,5 cm

1192 g

A large Portuguese silver bowl, Delmar Gomes Pinheiro 
Hammered silver, fluted decoration, scalloped rim and handle representing animal 

Porto assay mark (1938-1984), Delmar Gomes Pinheiro (1945-1981) maker’s mark 
(wear signs)

€480 - 650
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262
Chávena e pires
Em prata mexicana 
Decoração lisa com cisnes gravados 
Marcada 
(sinais de uso)
Diam.: 12 cm (pires)
Alt.: 5,5 (chávena)
146 g

A Mexican silver cup and saucer 
Decorated with engraved swans 
Marked 
(wear signs)
€60 - 80

263
Candeia de azeite 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Base circular com friso perlado, peça central 
bojuda com três lumes; instrumentos suspensos por 
correntes: balde, pinça, apagador e espevitador; 
sombra recortada regulável 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1938) e 
de ourives da mesma época 
(mínimos sinais de uso)
Alt.: 46 cm
607,4 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver oil 
table lamp 
Circular base with beaded frieze, three-light lamp, 
scalloped shade; suspended instruments: bucket, 
tweezers, snuffer and spike. 
Porto assay mark (1887-1938) and maker’s mark 
(minor wear signs)
€1.200 - 1.600

264
Salva de gradinha 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Assente sobre quatro pés vazados, gradinha 
vazada com veados e elementos vegetalistas 
e fundo gravado e guilhochado com estrela de 
seis pontas 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1937) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)

Diam.: 36,5 cm
1124 g

A early 19th,e arly 20th century Portuguese silver 
gallery salver
On four pierced feet, pierced gallery with deer 
and floral motifs, engraved and guilloché 
decoration with six-pointed star 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(wear signs)
€450 - 600

265
Escultura em prata
Representando galo em vulto perfeito 
Aparentemente sem marcas
Comp.: 25 cm
720 g

A silver sculpture 
Representing rooster 
Unmarked

€280 - 350

266
Escultura realista em prata italiana
Representando macaco
À maneira de Mario Buccellati 
Marcado, 2ª metade do séc. XX
Alt.: 10 cm
203 g

An Italian silver sculpture
In the manner of Mario Buccellati
Realistically representing a monkey 
Marked, 2nd half of the 20th century

€600 - 800
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267
Fruteiro
Em prata portuguesa 
Decoração relevada ao 
gosto barroco 
Marca de contraste Águia 
do Porto (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenas 
amolgadelas) 
Diam.: 26,5 cm
284 g

A Portuguese silver fruit bowl 
in the barroque manner
Porto assay mark (1938-
1984) and maker’s mark 
(wear signs, minor bruises)

€100 - 180

268
Grande taça 
Em prata portuguesa, séc. XIX/XX 
Corpo bojudo com pé central, pescoço com decoração relevada e cinzelada 
com volutas e elementos vegetalistas. 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1938) e de ourives
Assinada REIS JOALHEIROS – PORTO 
(sinais de uso, amolgadelas no bojo)
Diam: 29 cm
1080 g

A large late 19th, early 20th century Portuguese silver bowl, Reis
Central foot, neck with relief decroation representing floral motifs and scrolls 
Porto assay mark (1887-1938), maker’s mark and signed Reis Joalheiros-Porto 
(wear signs, bruises)

€500 - 800

269
Par de candelabros 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Assentes sobre quatro pés de enrolamento com mascarões, base circular 
com decoração relevada ao gosto rocaille, fuste parcialmente gomado 
terminando em capitel compósito 
Serpentinas destacáveis com braços cinzelados ao gosto rocaille 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-1938) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas e algumas roscas moídas)
Alt.: 50 cm
3693 g

A pair of late 19th, early 20th century Portuguese silver candelabra
On four scroll feet with masks, circular base with relief decoration in the 
rocaille manner, partly fluted stem with composite chapiter 
Detachable arms in the rocaille manner 
Porto assay mark (1887-1938) and maker’s mark 
(wear signs, minor bruises and some damaged threads)
€1.500 - 2.000
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270
Lucilio de Albuquerque (Brasil, 1877-1939)
“Rua em Louzada” 
Óleo sobre madeira 
Assinado
28x23 cm

Oil on panel 
Signed

€500 - 800

271
Augusto Ribeiro (1876-?)
“O cume do monte”, 1959 
Óleo sobre platex 
Assinado
34x42 cm
Oil on hardboard 
Signed

€1.800 - 3.000

272
Túlio Victorino (1896-1969)
Baptismo - África 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1931 
190x144 cm

Baptism - Africa
Oil on canvas 
Signed and dated of 1931

€12.000 - 18.000
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274
Alfredo Keil (1851-1907)
“Cães da palha em Veneza” 
Óleo sobre madeira 
Assinado
12x8,5 cm
Oil on panel 
Signed

€4.500 - 6.000

273
Francisco José de Resende (1825-1893)
Figuras femininas 
Óleo sobre folha de metal 
Assinado e datado Junho 1889, Porto
24x35 cm

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

€3.600 - 5.000
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276
José Malhoa (1855-1933)
“As trindades”, vista de Figueiró dos Vinhos 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1932
21x27 cm

A view of Figueiró dos Vinhos
Oil on canvas 
Signed and dated of 1932

€30.000 - 40.000

275
Silva Porto (1850-1893) 
Paisagem com casario e figura
Óleo sobre madeira 
Assinado
31,5x20,5 cm

Exposição/Exhibition: “Silva Porto 1850-1893, Exposição comemorativa do centenário da sua 
morte”, Museu Nacional Soares dos Reis, 1993

Bibliografia/Bibliography: “Silva Porto 1850-1883”, Museu Nacional Soares dos Reis, p.311, nº 251

Oil on panel 
Signed

€18.000 - 22.000
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277
Silva Porto (1850-1893) 

“Saloias”
Óleo sobre madeira 

Assinado
(pequena falha na camada pictórica 

no canto superior esquerdo)
33x42,5 cm

Exposição/Exhibition: “Silva Porto 
1850-1893, Exposição comemorativa 
do centenário da sua morte”, Museu 
Nacional Soares dos Reis, 1993; Porto, 
1890; Porto, 1934; Porto, 1950 (com o 
título “As Saloias. Volta do Mercado. 

Costumes alentejanos)

Proveniência/Provenence: Ex-colecção 
Luís Vasconcelos, Porto.

Bibliografia/Bibliography: “Silva Porto 
1850-1883”, Museu Nacional Soares 

dos Reis, p.359, nº 294

Oil on panel 
Signed

(minor flaw on the upper left conner)

€45.000 - 65.000
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278
Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929)
Cenas de Baile, 1891 
Conjunto de cinco painéis 
Óleo sobre tela

Magnífico conjunto representando a evolução da dança ao 
longo de diferentes épocas. Painel central com grupo de nove 
figuras trajadas de baile e quatro painéis mais pequenos com 
casais representando diferentes épocas, nomeadamente, a 
Belle Époque, o período Império, a época de Luís XV e por fim 
de Luís XIV.
Dim.: 250x251 cm (1) | 250x105 cm (2) | 250x90 cm (2)

Nota: Este conjunto foi encomendado pelo Conde de Valenças 
para o salão de baile do seu palácio. Inicialmente o conjunto 
era composto por sete painéis e uma pintura de tecto, 
encontrando-se hoje dois dos painéis (um deles assinado) 
numa colecção particular e a pintura de tecto conservada no 
antigo Palácio Valenças. 

O conjunto de painéis é descrito pormenorizadamente na 
obra de Fialho e Almeida, “Os Gatos”: “Columbano Bordallo 
acaba de mostrar a meia dúzia d’intimos, no seu atelier 
no pateo Martel, trabalhos de decoração executados por 
encomenda do conde de Valenças, para a sala de baile do 
mesmo senhor. (…) A pintura é a óleo, e consta d’um tecto que 
não podemos vêr, e foi pintado in situ, e de sete panneaux de 

cerca de tres metros d’alto e de largura diferente, que serão 
aplicados ás molduras d’estuque do salão de baile a que se 
destinam. (…) O primeiro panno é consagrado á dança de 
hoje: um par adolescente avança com dengosidade fin-de-
siècle (…) O retábulo segundo é a dança no Imperio. Ha um 
rapaz de perfil, expressão flagrante dos estoiradinhos d’esse 
tempo, calça colante, meia de seda, casaca de gola altíssima, 
bicorne, e bofes de renda em grandes folhos. A figurinha da 
mulher é deliciosa, com o vestido de corpinho curto, os braços 
descobertos, e o decote quasi horizontal, descobrindo peito e 
hombros sem provocação. (…) Terceiro panno, em pleno Luiz 
XV. É um momento de gavota, surprehendido: o par avança 
num torneio de corpos gracil…(…) Quarto retábulo, Luis XIV. O 
costume de homem, severo, casaca azul e cabelleira d’anneis, 
canhões e bofes de renda, tricorne na mão esquerda, e o 
collete de grandes abas, cahindo, vermelho, té lhe encobrir 
as coxas de paralta. A figureta da mulher poisa a tres quartos, 
voltando de leve as costas a quem olha, e é a mesma anemia 
morena, o mesmo typo afusado e decadente das outras, com 
frescuras que lhe vem dos poucos anos, e nunca do circular 
sadio do bom sangue. (…) Finalmente o último trabalho 
da decoração é uma grande tela onde está pintada uma 
quadrilha, de que o espectador apercebe oito ou nove figuras.” 
(20 de Janeiro de 1891)

Bibliografia: Macedo, Diogo de, “Columbano”, pp. 64-66.

Ball scenes, 1891
A Magnificent set of five panels 
Oil on canvas

This magnificent ensemble depicts dancing through the ages.  
Central canvas depicting nine figures in a ball and the 
four smaller canvas depicting dancing couples of different 
epochs: Bélle-Époque, Empire, Louis XV and Louis XIV

Note: This ensemble was commissioned by Conde de 
Valenças for the ballroom of his Lisbon palace. Originally the 
set was composed of seven panels and a ceiling painting. 
The two other panels (one signed) are nowadays part of 
a private collection and the ceiling remains in situ at the 
Valenças Palace

The ensemble is described in detail in “Os Gatos” by Fialho de 
Almeida (20th January 1891). 
Fialho de Almeida describes a private visit at Columbano’s 
studio attended by half a dozen persons, including himself, in 
which the artist reveals all the composition for the ballroom 
of the Valenças Palace

Preço sob consulta
Price on request
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279
Seis chávenas e pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos e esbeiçadelas)
Diam.: 12 cm (pires) 
Alt.: 6 cm (chávena)

A Qianlong set of six cups and saucers 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairlines and chips)

€300 - 400

280
Caneca com tampa
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando 
flores, frutos e borboletas 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(pega restaurada com aplicação em 
metal; cabelos e esbeiçadelas)
Alt.: 10,5 cm

A Qianlong mug with cover 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers, 
fruits and butterflies 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restored handle with metal mount; hailines 
and chips)

€150 - 200

281
Caneca com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando 
flores 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(ligeiro desgaste dos esmaltes)
Alt.: 11 cm

A Qianlong mug with cover 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1735-1795) 
(minor wear to the enamels)

€150 - 200

282
Caneca
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 12 cm

A Qianlong mug 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795)”

€150 - 200

283
Taça e pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
Pires em forma de crisântemo azul com 
ramos de videira a dourado formando o pé 
e interior em tons de rouge de fer e dourado 
com motivo vegetalistas e friso 
Taça gomada com ramos de flores na base 
Período de transição, c. 1735-1745 
(pequenos restauros na base)
Diam.: 12 cm (pires) 
Alt.: 4,5 cm (taça)

Bibliografia: Howard, David; Ayers, John, “China 
for the West”, vol. I, p. 158.

A Transitional Period cup and saucer, 1735-1745 
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration 
Saucer molded as blue chrysanthemum with 
gilt vine branches feet, interior in rouge de fer 
and gilt depicting floral motifs and frieze 
Fluted cup with flower branches on the base 
Transitional Period, ca. 1735-1745 
(minor restorations to the base)

Bibliography: Howard, David; Ayers, John, 
“China for the West”, vol. I, p. 158.

€350 - 500

(verso)
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284
Par de pratos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração policromada representando flores 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm

A pair of Qianlong plates 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chips)
€200 - 300

285
Par de pratos
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada representando flores 
Periodo Qianlong (1736-1795)
(um dos pratos com esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm

A pair of Qianlong plates 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(one plate with chips)
€300 - 400

287
Taça e pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada a verde e ouro 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam. pires: 14 cm 
Alt. taça: 5 cm

A Qianlong cup and saucer 
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration 
Qianlong Period (1736-1795)

€180 - 220

288
Chávena e pires 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada com armas de 
família europeia 

Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos e esbeiçadelas)

Diam. pires: 13,5 cm 
Alt. chávena: 6,5 cm

A Qianlong Armorial cup and saucer 
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration depicting 
european coat-of-arms 

Qianlong Period (1736-1795) 
(hairlines and chips)

€150 - 200

289
Taça
Em porcelana da China 
Companhia das Índias,  
Decoração com flores e armas de família europeia 
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadela)
Diam.: 19,5 cm 
Alt.: 8,5 cm

A Qianlong Armorial bowl 
Chinese export porcelain 
Decoration depicting european
coat-of-arms and flowers 
Qianlong Period (1736-1795)
(chip)

€400 - 600

286
Terrina redonda com tampa
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração policromada representando flores  
Pegas de formato zoomórfico e pomo da 
tampa em forma de coroa 
Periodo Qianlong (1736-1795)
24x23 cm

A Qianlong tureen 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Zoomorphic handles and cover finial molded 
as crown 
Qianlong Period (1736-1795)

€2.500 - 3.000
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292
Bule e tampa
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração policromada 
representando flores e galos  
Base com decoração em relevo 
Tampa com decoração policromada 
representando paisagem 
montanhosa 
Período Yongzheng (1723-1735)  
(tampa do mesmo periodo com 
pequenos defeitos)
Alt.: 11 cm

A Yongzheng tea pot and cover 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting 
flowers and roosters 
Base with relief decoration 
Cover with polychrome decoration 
depicting landscape with mountains 
Yongzheng Period (1723-1735) 
(cover of same period with minor 
defects)

€700 - 900

293
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
representando garudas e coroa ao centro 
Para o mercado indiano
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(cabelos)
Diam.: 23 cm

A Quianlong plate
Chinese export porcelain
Chinese export porcelain for the indian market 
Polychrome decoration depicting flowers and 
crown at the centre
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairlines)

€180 - 220

290
Taça gomada

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada com esmaltes da 
família verde com flores 

Período Kangxi (1662-1722) 
(restaurada)

Alt.: 10 cm 
Diam.: 10 cm

A Kangxi fluted bowl 
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 

(restored)

€400 - 600

291
Duas escudelas com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada família verde com flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(ambas com as tampas restauradas e um cabelo)
Diam.: 15 cm 
Alt.: 8 cm

A pair of Kangxi porringers with covers
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Vert decoration depicting flowers 
Kangxi period (1662-1722) 
(both covers restored and one hairline)

€1.000 - 1.200
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294
Par de pratos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando 
“A apanha da cereja” 
Segundo Antoine Baudoin e gravura de 
Nicolas Ponce 
Período Qianlong (c. 1775) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 24 cm

A pair of Qianlong plates, ca. 1775
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting two 
ladies and boy picking cherries 
After Antoine Baudoin and Nicolas Ponce 
etching 
Qianlong Period, c. 1775 
€800 - 1.200
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295
Pequena travessa oval
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Rara decoração policromada simbolizando o 
amor inextinguível 
Reserva central com altar e coração 
incandescente sobre o qual duas mãos, 
descendo dos céus despejam conteúdo de 
um balde 
Período Qianlong. c. 1750 
(desgaste dos esmaltes)
17,5x21,5 cm

Bibliografia: Hervouët, François et Nicole; 
Bruneau, Yves, “�La Porcelaine des 
Compagnies des Indes a Decór Occidental”�, 
pp. 182.

A Qianlong “unquenchable love” small dish, 
ca. 1750
Chinese export porcelain 
Rare polychrome decoration representing 
unquenchable love 
Central cartouche depicting a heart in flames 
above which two hands pour a bucket 
Qianlong Period, ca. 1750 
(wear to the enamels)

Bibliography: Hervouët, François et 
Nicole; Bruneau, Yves, “�La Porcelaine des 
Compagnies des Indes a Decór Occidental”�, 
pp. 182.

€500 - 600

296
Taça
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração rara policromada e dourada “figuras 
mitológicas” representando o Amor prendendo 
coração em chamas 
Período Qianlong, c. 1760 
(cabelo)
Alt.: 4 cm

Bibliografia: Hervouët, François et Nicole; Bruneau, 
Yves, “La Porcelaine des Compagnies des Indes a 
Decór Occidental”, p. 299;

A Qianlong “Mythological Figures” bowl, ca. 1760
Chinese export porcelain 
Rare polychrome and gilt decoration depicting 
Love losing heart in flames 
Qianlong Period, ca. 1760 
(hairline)

Bibliography: Hervouët, François et Nicole; 
Bruneau, Yves, “La Porcelaine des Compagnies 
des Indes a Decór Occidental”, p. 299;

€300 - 400

297
Bule com tampa
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração policromada e dourada  
Com medalhões representando figuras 
europeias e vistas de jardim em cameau rose 
Periodo Qianlong (1736-1795)
Alt.: 13,5 cm

A Qianlong tea pot with cover 
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration 
Medallions depicting european figures and 
cameau-rose garden views 
Qianlong Period (1736-1795)

€200 - 300

298
Taça e pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada “figuras europeias” 
representando mulher à janela com generoso decote, 
segurando uma flor e um pequeno cão 
Interior da taça e bordo do pires com friso vegetalista a 
dourado 
Período Qianlong, c. 1740 
(um cabelo na base do pires)  
Diam.: 12 cm (pires) 
Alt.: 3,5 cm (taça)

Bibliografia: Hervouët, François et Nicole; Bruneau, Yves, 
“La Porcelaine des Compagnies des Indes a Decór 
Occidental”, p. 119.

A Qianlong “European Figures” cup and saucer, ca. 1740
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration “European Figures”, 
depicting a lady in the window, the figure is wearing a 
generous neckline and holds a flower and a dog 
interior of the cup with gilt frieze 
Qianlong Period, ca. 1740 
(one hairline on the base of the saucer)

Bibliography: Hervouët, François et Nicole; Bruneau, Yves, 
�La Porcelaine des Compagnies des Indes a Decór 
Occidental�, p. 119.

€350 - 600



192 193

299
Taça e pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada representando a “Crucificação” 
com vista de aldeia com igrejas, ao fundo, em cameau rose 
Taça com representação dos símbolos da paixão 
Período Qianlong, c. 1745
Diam. pires: 12 cm 
Alt. taça: 4,5 cm

Bibliografia: Hervouët, François et Nicole; Bruneau, Yves, “La Porcelaine 
des Compagnies des Indes a Decór Occidental”, p. 265.

A Qianlong “Crucifixion” cup and saucer, ca. 1745
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depcting Crucifixion of Christ with 
village view in cameau-rose 
Cup with Passion symbols 
Qianlong Peirod, ca. 1745

Bibliography: Hervouët, François et Nicole; Bruneau, Yves, “La 
Porcelaine des Compagnies des Indes a Decór Occidental”, p. 265.

€750 - 1.000

300
Pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
representando a “Ascenção de Jesus” 
Período Qianlong, c. 1750
Diam.: 12 cm

Bibliografia: Hervouët, François et Nicole; 
Bruneau, Yves, “La Porcelaine des 
Compagnies des Indes a Decór Occidental”, 
p. 267; Howard, David; Ayers, John, “China for 
the West”, vol. I, p. 321; 

A Qianlong “Ascension of Jesus” saucer, ca. 1750
Chinese export porelain 
Polychrome and gilt decroation depicting 
Ascension of Jesus 
Qianlong Period, ca. 1750

Bibliography: Hervouët, François et 
Nicole; Bruneau, Yves, �La Porcelaine des 
Compagnies des Indes a Decór Occidental�, 
p. 267; Howard, David; Ayers, John, “China for 
the West”, vol. I, p. 321; 

€500 - 600

301
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração rouge de fer e ouro representando o “Baptismo de Cristo” 
A cena é representada ao centro de forma sintética e orientalizada e a aba 
apresenta decoração vegetalista, fitas e enrolamentos com anjos segurando 
bandeira com referência da passagem bíblica 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23,5 cm

Bibliografia: Hervouët, François et Nicole; Bruneau, Yves, “La Porcelaine des 
Compagnies des Indes a Decór Occidental”, p. 263; Howard, David; Ayers, John, 
“China for the West”, vol. I, p. 316. 

A Qianlong “Baptism of Christ” plate
Chinese export porcelain 
Rouge de fer and gilt decoration depiting the Baptismo f Christ 
The scene is represented at the centre in a simple and orientalized manner, the 
tab shows floral decoration, scrolls and cherhubs with flag with Bible’s passage 
Qianlong Period (1736-1795)
Bibliography: Hervouët, François et Nicole; Bruneau, Yves, �La Porcelaine des 
Compagnies des Indes a Decór Occidental�, p. 263; Howard, David; Ayers, John, 
�China for the West�, vol. I, p. 316. 
€1.000 - 1.500
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302
Raro par de pratinhos
Em porcelana da China casca de ovo 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada representando o “fogo” segundo o conjunto de pinturas “Quatre Éléments” de Francesco Albani 
O fogo surge representado por meio de figuras mitológicas com Júpiter ao centro segurando raios, à sua direita a figura de Vulcano deus do 
fogo e, em cima, Vénus na sua carruagem destribuindo tochas aos cupidos 
Período Qianlong, c. 1740 
(um dos pratinhos com restauro)
Diam.: 10 cm

Bibliografia: Hervouët, François et Nicole; Bruneau, Yves, “La Porcelaine des Compagnies des Indes a Décor Occidental”, p. 318.

A Rare pair of Qianlong small plates, after Francesco Albani “Quatre Éléments”, ca. 1740 
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting the element “Fire” after Franceso Albani paintings “Quatre Éléments” 
The fire is represented by mythological figures with Jupiter at the centre holding thunders, at his right Vulcan (God of the Fire), on top Venus 
riding her carriage and distributing torches to Cupids 
Qianlong Period, ca. 1740 
(one with restoration)

Bibliography: Hervouët, François et Nicole; Bruneau, Yves, “La Porcelaine des Compagnies des Indes a Décor Occidental”, p. 318.

€1.800 - 2.500
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303
Prato 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias  

Decoração a grisaille, rouge de fer e ouro
 “figuras mitológicas” 

Representando “O triunfo de Galatea” com base numa 
gravura de Bernard Picart segundo C. G. Cligstet (1701) 

Galatea é representada numa carruagem em forma 
de concha, puxada por golfinhos, e acompanhada  

por Nereidas e Cupidos 
Periodo Qianlong (1736-1795)

Diam.: 23 cm

Hervouët, François et Nicole; Bruneau, Yves, “La 
Porcelaine des Compagnies des Indes a Décor 

Occidental”, p. 294.

A Qianlong “Mythological Figures” plate 
Chinese export porcelain 

Grisaille, rouge de fer and gilt decoration depicting 
“Triumph of Galatea”  after a Bernard Picart etching 

after C.G.Cligstet (1701) 
Galatea is represented in dolphin-drawn shell-carriage 

and flanked by water nymphs and cupids

Bibliography: Hervouët, François et Nicole; Bruneau, Yves, 
“La Porcelaine des Compagnies des Indes a Décor 

Occidental”, p. 294.

€350 - 450

304
Prato
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração a grisaille e ouro “figuras mitológicas” 
Representando Vénus nas nuvens, na sua carruagem, 
acompanhada pelo Cupido que se prepara para disparar uma 
seta contra um guerreiro adormecido. Junto  a este encontra-se 
Minerva, que o protege. O guerreiro adormecido é por vezes 
identificado como Ulisses, Adonis ou Paris 
Aba decorada com uma cercadura barroca 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(com uma esbeiçadela restaurada)
Diam.: 23 cm

Bibliografia: Hervouët, François et Nicole; Bruneau, Yves, “La 
Porcelaine des Compagnies des Indes a Décor Occidental”; 
Howard, David; Ayers, John, “China for the West”, vol. I, p. 337.

A Qianlong “Mythological Figures” plate 
Chinese export porcelain 
Grisaille and gilt decoration depicting Mythological Figures 
Representing Venus riding a acarriage on clouds, accompained 
by Cupid shooting against a sleeping warrior wich is protected 
by Minerva, standing next to him. The sleeping warrior is 
sometimes identified as Ulysses, Adonis or Paris  
Tab decorated with a barroque frieze 
Qianlong Period (1736-1795) 
(one restored chip)

Bibliography: Hervouët, François et Nicole; Bruneau, Yves, “La 
Porcelaine des Compagnies des Indes a Décor Occidental”; 
Howard, David; Ayers, John, “China for the West”, vol. I, p. 337.

€400 - 600

305
Prato 

Em porcelana da China  
Companhia das Índias  

Decoração a grisaille e ouro “figuras mitológicas” 
Representando Hércules lutando contra o leão da Nemeia 
Aba decorada com friso de enrolamentos com motivos 

vegetalistas estilizados 
Periodo Qianlong, c.1740

Diam.: 23 cm

Bibliografia: Hervouët, François et Nicole; Bruneau, Yves, 
“La Porcelaine des Compagnies des Indes a Décor 

Occidental”, p. 298.

A Qianlong “Mythological Figures” plate, ca. 1740 
Chinese export porcelain 

Grisaille and gilt decoration depicting Mythological 
Figures 

Representing Hercules fighting Nemean lion 
Tab decroated with scroll and floral motifs frieze 

Qianlong Period, ca. 1740

Bibliography: Hervouët, François et Nicole; Bruneau, Yves, 
“La Porcelaine des Compagnies des Indes a Décor 

Occidental”, p. 298.

€350 - 450

306
Prato
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração a grisaille, rouge de fer e ouro 
representando a “Transfiguração de Cristo” 
Aba decorada com friso de pontas de 
lança 
Periodo Qianlong (1736-1795)

A Qianlong “Transfiguration of Christ” plate
Chinese export porcelain 
Grisaille, rouge de fer and gilt decoration 
depicting Transfiguration of Christ 
Qianlong Period (1736-1795)

€500 - 600
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307
Covilhete
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração a grisaille e ouro “figuras mitológicas” 
Representando a deusa Juno acompanhada por um pavão 
e assente sobre uma nuvem 
Aba gomada decorada com uma cercadura barroca com 
pássaros, grinaldas de flores e outros elementos vegetalistas  
Periodo Qianlong (1736-1795)
Diam.: 20,5 cm

Bibliografia: 
Hervouët, François et Nicole; Bruneau, Yves, “La Porcelaine des 
Compagnies des Indes a Décor Occidental”, pp. 292-293; 
Howard, David; Ayers, John, “China for the West”, vol. I, p. 340.

A Qianlong “Mythological Figures” saucer 
Chinese export porcelain 
Grisaille and gilt decoration depicting Mythological Figures 
Representing Juno accompained by a peacock on a cloud 
Fluted tab decorated with a barroque frieze depicting birds, 
garlands and other floral motifs 
Qianlong Period (1736-1795)

Bibliography: 
Hervouët, François et Nicole; Bruneau, Yves, “La Porcelaine des 
Compagnies des Indes a Décor Occidental”, pp. 292-293; 
Howard, David; Ayers, John, “China for the West”, vol. I, p. 340.

€300 - 400

308
Prato 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração a grisaille e ouro “figuras mitológicas” 
Representando ao centro Jupiter sentado sobre 

uma águia de asas estendidas e brandindo 
relâmpagos, segundo a gravura de Claude III 

Audran intitulada “Juillet” 
Aba decorada com cercadura barroca com 
reservas representando paisagem com figura 

Periodo Qianlong, c. 1740
Diam.: 37 cm

Bibliografia: Hervouët, François et Nicole; Bruneau, 
Yves, “La Porcelaine des Compagnies des Indes a 

Décor Occidental”, p. 292

A Qianlong “Mythological Figures” plate, after 
Claude III Audran, ca. 1740 

Chinese export porcelain 
Grisaille and gilt decoration depicting 

Mythological Figures 
Representing Jupiter riding a flying eagle with 

bolts of lightning, after etching by Calude III 
Audran “Juillet” 

Tab decorated with a barroque frieze forming a 
cartouche depicting landscape with figure 

Qianlong Period, ca. 1740

Bibliography: Hervouët, François et Nicole; 
Bruneau, Yves, “La Porcelaine des Compagnies 

des Indes a Décor Occidental”, p. 292

€300 - 400

309
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a grisaille e ouro “figuras europeias” 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos e esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm

A Qianlong “European Figures” plate
Chinese export porcelain 
Grisaille and gilt decoration depicting european figures 
Qianlong period (1736-1795) 
(hairlines and chips)

€200 - 300

310
Bule com tampa

Em porcelana da China 
Companhia das Índias  

Decoração a grisaille e ouro “Figuras europeias” 
Representando cena de caça com figuras a cavalo e 

cães a perseguir a raposa 
Periodo Qianlong (1736-1795 

(tampa com esbeiçadela e bule com cabelo)
Alt.: 16,5 cm

A Qianlong “European Figures” tea pot with cover 
Chinese export porcelain 

Grisaille and gilt decoration depicting “European Figures” 
Representing fox hunting scene with figures on 

horseback and dogs  
Qianlong Period (1736-1795) 

(cover with chip and tea pot with hairline)

€400 - 600
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311
Travessa oval
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com brasão 
ao centro com armas de José Dionísio 
Carneiro de Sousa e Faro Corte-Real de 
Sampaio 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing, c. 1800 
(esbeiçadelas, brasão com esmaltes gastos)
20x25,5 cm

Bibliografia: Castro, Nuno de, “A Porcelana 
Chinesa ao Tempo do Império”, p. 204.

A Qianlong oval dish, José Dionísio de 
Sousa e Faro de Sampaio Service, ca. 1800 
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration with coat-of-
arms at the centre, the arms are those of 
José Dionísio Carneiro de Sousa e Faro 
Corte-Real de Sampaio 
Qing Dynasty, Jiaqing Period, ca. 1800 
(chips, wear to the enamels)

Bibliography: Castro, Nuno de, “A Porcelana 
Chinesa ao Tempo do Império”, p. 204.

€800 - 1.200

313
Prato grande
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
Aba com grinaldas e brasão ao centro com armas de D. Joaquim Xavier Botelho de Lima Távora, 
Arcebispo de Évora 
(1º serviço) 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1770
Diam.: 40,5 cm

Bibliografia: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 162; Howard, David; 
Ayers, John, “China for the West“, vol. II, p. 549. 

A Qianlong charger, D.Joaquim Xavier Botelho de Lima Távora 1st Service, ca. 1770  
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration, tab depicting garlands, centre with coat-of-arms, the arms are 
those of D.José Xavier Botelho de Lima Távora, Évora’s archbishop, 1st Service 
Qing Dynasty, Qianlong Period, ca. 1770

Bibliography: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 162; Howard, David; 
Ayers, John, “China for the West”, vol. II, p. 549.

€1.800 - 2.200

312
Travessa Oval
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
Aba com parras, uvas e brasão ao centro com 
armas de Manuel Paes de Sande e Castro 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing, c. 1815 
(restaurada)
23x30 cm

Bibliografia: Castro, Nuno de, “A Porcelana 
Chinesa ao Tempo do Império”, p. 218.

A Qianlong oval dish, Manuel Paes de 
Sande e Castro Service, ca. 1815 
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration, tab 
depicting vine leaves and grapes, centre 
with coat-of-arms, the arms are those of 
Manuel Paes de Sande e Castro 
Qing Dynasty, Jiaqing Period, ca. 1815 
(restored)

Bibliography: Castro, Nuno de, “A Porcelana 
Chinesa ao Tempo do Império”, p. 218.

€600 - 900
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314
Importante caixa 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada de fundo adamascado 
Base com cercadura dourada junto ao bordo e tampa com friso 
de flores, pega em forma de cão de fóo e brasão, ao centro, com 
armas de Cosme Damião Pereira Pinto, fidalgo da Casa Real e 
Governador de Macau entre 1735-1738 e 1743-1747 
Dinastia Qing, Reinado Yongzheng, c. 1735 
(cabelo consolidado e outros pequenos restauros na tampa, 
desgaste no dourado)
16x28,5x21,5 cm

Bibliografia: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do 
Império”, pp. 128-129.

An Important Yongzheng box, Cosme Damião Pereira Pinto 
commission, ca. 1735
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration on damask ground 
Base with gilt frieze at the rim and cover with floral frieze, dragon 
molded cover finial and at the centre coat-of-arms of Cosme 
Damião Pereira Pinto, nobleman of the Royal House and twice 
Governor of Macau (1735-1738 and 1743-1747) 
Qing Dynasty, Yongzheng Period, ca. 1735 
(consolidated hairline and other small restorations to the cover, 
wear to the gold)

Bibliography: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do 
Império”, pp. 128-129.

€36.000 - 40.000



204 205

316
Travessa oval 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com 
armas de D. Bernardo José Maria da Silveira 
e Lorena, 5º Conde de Sarzedas 
Reinado Jiaqing (1796-1820) 
(1º Serviço) 
(desgastes no dourado)
16,5x22 cm

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

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

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

€500 - 800

317
Par de pratos recortados
Em porcelana da China 
Decoração policromada e dourada 
Aba recortada com grinalda de flores e caldeira com friso de pontas de lança 
Brasão ao centro com armas de António de Sousa Falcão de Saldanha 
Coutinho, fidalgo da Casa Real 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1760
Diam.: 23,5 cm

Bibliografia: Calvão (coord.), João Rodrigues, “Caminhos 
da Porcelana - Dinastias Ming e Qing”, Fundação 
Oriente, p. 228; Castro, Nuno de, “A Porcelana 
Chinesa ao Tempo do Império”, p. 148.

A pair of Qianlong scalloped plates, António 
de Saldanha Coutinho Service, ca. 1760 
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration 
Scalloped rim, decorated with 
garland and friezes 
Centre depicting coat-of-arms 
of António de Sousa Falcão de 
Saldanha Coutinho, nobleman of 
the Royal House 
Qing Dynasty, Qianlong Period, ca. 1760 
(both restored)

Bibliography: Calvão (coord.), João 
Rodrigues, “Caminhos da Porcelana 
- Dinastias Ming e Qing”, Fundação 
Oriente, p. 228; Castro, Nuno de, “A 
Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 148.

€1.500 - 2.000

315
Rara chávena de chá
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a dourado com representação de brasão ao centro, com armas de D. José Francisco da 
Costa e Sousa, 2º Visconde de Mesquitela 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1790 
(pequeno cabelo, ligeira esbeiçadela e desgaste no dourado)
Alt.: 5 cm

Bibliografia: Calvão (coord.), João Rodrigues, “Caminhos da Porcelana - Dinastias Ming e Qing”, 
Fundação Oriente, pp. 246-248; Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 196.

A Rare Qianlong tea cup, 2nd Visconde de Mesquitela Service, ca. 1790 
Chinese export porcelain 
Gilt decoration depicting coat-of-arms at the centre, the arms are those of D.José Francisco da Costa 
e Sousa, 2nd Visconde de Mesquitela 
Qing Dynasty, Qianlong Period, ca. 1790 
(small hairline, minor chip and wear to the gold)

Bibliography: Calvão (coord.), João Rodrigues, “Caminhos da Porcelana - Dinastias Ming e Qing”, 
Fundação Oriente, pp. 246-248; Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 196.

€700 - 1300
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318
Grande travessa oitavada 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul intenso sob vidrado 
Friso vegetalista na aba e brasão, ao centro, com armas 
de D. Pedro Miguel de Almeida Portugal, 1º Marquês de 
Alorna e 44º Vice-Rei da Índia de 1744 a 1750 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1750 
(dois pequenos restauros na aba, craquelé)
35x52 cm

Bibliografia: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao 
Tempo do Império”, p. 140.

A large Qianlong charger, D.Pedro Miguel de Almeida 
Portugal Service, ca. 1750
Chinese export porcelain 
Cobalt blue undergalze decoration 
Floral frieze at the tab and at the centre coat-of-arms. The 
arms are those of D.Pedro Miguel de Almeida Portugal, 1st 
Maquês de Alorna and 44th Viceroy of India (1744-1750) 
Qing Dynasty, Qianlong Period, ca. 1750 
(two small restorations at the tab, craquelé)
Bibliography: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao 
Tempo do Império”, p. 140.
€25.000 - 30.000
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319
Travessa recortada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada 
Aba recortada com nervuras a vermelho, verde e amarelo e 
caldeira com arabescos, enrolamentos e conchas 
Ao centro, brasão com armas D. José Ribeiro da Fonseca 
Figueiredo e Sousa, Bispo do Porto com o nome D. Frei José 
Maria da Fonseca e Évora (3º serviço) 
Dinastia Qing, Reinado Qianlong, c. 1740 
32x41 cm

Bibliografia: Calvão (coord.), João Rodrigues, “Caminhos da 
Porcelana - Dinastias Ming e Qing”, Fundação Oriente, pp. 
188-189; Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do 
Império”, pp. 134-135.

A Qianlong scalloped dish, Bishop of Porto 3rd Service, ca. 1740
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration, scalloped rim with red, green and 
yellow scroll and shell motifs 
Centre depicting coat-of-arms, the arms are those of D.José 
Ribeiro da Fonseca Figueiredo e Sousa, Bishop of Porto (D.Frei 
José Maria da Fonseca e Évora) (3rd Service) 
Qing Dynasty, Qianlong Period, ca. 1740

Bibliography: Calvão (coord.), João Rodrigues, “Caminhos da 
Porcelana - Dinastias Ming e Qing”, Fundação Oriente, pp. 
188-189; Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do 
Império”, pp. 134-135.

€7.000 - 9.000
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320
Par de pratos noite e dia
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada noite e 
dia com flores e estrelas 
Aba com grinaldas e brasão, ao centro, com 
armas de D. Joaquim Xavier Botelho de Lima 
Távora, Arcebispo de Évora (2º serviço) 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1770 
(um dos pratos com cabelo; ambos 
com desgaste nos esmaltes e pequenas 
esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

Nota: Pensa-se que a curiosa decoração 
destes pratos dividida em duas partes, 
uma de fundo branco e flores e outra de 
fundo castanho e estrelas, poderá ter na 
sua origem a função de amostra para dois 
serviços diferentes, embora na realidade não 
se conheça nenhum serviço com apenas 
um dos desenhos.

Bibliografia: Calvão (coord.), João Rodrigues, 
“Caminhos da Porcelana - Dinastias Ming 
e Qing”, Fundação Oriente, p. 193; Castro, 
Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do 
Império”, p. 162; Howard, David; Ayers, John, 
“China for the West”, vol. II, p. 549.

A pair of Qianlong “Day and Night” plates, 
D.Joaquim Xavier Botelho de Lima Távora 
Service, ca. 1770
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration “Night and 
Day” with stars 
Tab with garlands and coat-of-arms at the 
centre, the arms are those of D.Joaquim 
Xavier Bothelho de Lima Távora, Évora’s 
Archbishop (2nd service) 
Qing Dynasty, Qianlong Period, ca. 1770 
(one with hairline; both with wear to the 
enamels and minor chips)

Note: The curious decoration of this service is 
probably the result of a miscomprehension 
from a sample design although there’s no 
record of any service depicting only one of 
the decorations.

Bibliography: Calvão (coord.), João 
Rodrigues, “Caminhos da Porcelana - 
Dinastias Ming e Qing”, Fundação Oriente, p. 
193; Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa 
ao Tempo do Império”, p. 162; Howard, David; 
Ayers, John, “China for the West”, vol. II, p. 549.

€7.000 - 10.000
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321
Raro par de pratos fundos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
Aba recortada com ramos de flores e frisos 
a verde e rouge-de-de 
Brasão ao centro com armas de D. Manuel 
Bernardo de Melo e Castro (neto do 4º 
Conde das Galveias) 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1770 
(um dos pratos com pequenas 
esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

Bibliografia: Calvão (coord.), João 
Rodrigues, “Caminhos da Porcelana - 
Dinastias Ming e Qing”, Fundação Oriente, 
p. 229; Castro, Nuno de, “A Porcelana 
Chinesa ao Tempo do Império”, p. 155; 
Dreyfus, Jenny, “Louça da Aristocracia no 
Brasil”, pp. 121 e 122.

A Rare pair of Qianlong soup plates, 
D.Manuel Bernardo de Melo e Castro 
Service, ca. 1770 
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration 
Scalloped rim decorated with flowers and 
green and rouge de fer friezes 
Centre depicting coat-of-arms of D.Manuel 
Bernardo de Melo e Castro (grandson of 
the 4th Conde das Galveias) 
Qing Dynasty, Qianlong Period, ca. 1770 
(one with minor chips)

Bibliography: Calvão (coord.), João 
Rodrigues, “Caminhos da Porcelana - 
Dinastias Ming e Qing”, Fundação Oriente, 
p. 229; Castro, Nuno de, “A Porcelana 
Chinesa ao Tempo do Império”, p. 155; 
Dreyfus, Jenny, “Louça da Aristocracia no 
Brasil”, pp. 121 e 122.

€10.000 - 15.000
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322
Raríssimo prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando na aba peónias e enrolamentos de folhas a dourado 
Ao centro, grande brasão com armas de D. Francisco Assis de Távora, 3º Conde de Alvor e Marquês de Távora por casamento 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1752 
(aba restaurada e esbeiçadelas)
Diam.: 29,5 cm

Nota: D. Francisco Assis de Távora foi mandado prender pelo Marquês do Pombal, juntamente com a sua família, após terem sido 
implicados na tentativa de assassinato do rei D. José I, em 1758. Ainda que tenham negado as acusações, foram mandados 
executar violentamente e o seu brasão de armas picado em todo o reino. Os Távora só foram reabilitados por D. Maria I em 1781.

Bibliografia: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 142; Guedes, Rui (Org.), “Companhia das Índias”, p. 97.

An Extremely Rare Qianlong plate, Távora Service, ca. 1740
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting peonies and scrolls at the tab 
At the centre the Távora coat-of-arms. The arms are those of D.Francisco de Assis de Távora, 3rd Conde de Alvor and Marquês de 
Távora by marriage 
Qing Dynasty, Qianlong Period, ca. 1752 
(restoration to the tab and chips)
Note: D.Francisco de Assis de Távora and his whole family were accused and arrested after being pointed as the head of a 
conspiration against King D. José I in 1758. Denying all the charges the entire family was violently executed and all Távora estate destroyed. 
In 1781 the family was acquitted by the Queen D.Maria I
Bibliography: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 142; Guedes, Rui (Org.), “Companhia das Índias”, p. 97.
€38.000 - 45.000
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323
Raríssimo refrescador de garrafas
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração em tons de lilás 
Corpo gomado, com bordo recortado e pegas em relevo, decorado por friso vegetalista e brasão, 
ao centro, com armas de D. António Caetano Luís de Sousa, 4º Marquês das Minas, 7º Conde do 
Prado e trineto de D. Francisco de Sousa, Governador da Bahia em 1591 e descobridor das primeiras 
minas de ouro no Brasil 
Dinastia Qing, Reinado Qianlong, c. 1740 
(restaurado)
19x24 cm

Bibliografia: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 133.

An Extremely Rare Qianlong wine cooler, D. António Caetano Luís de Sousa Service, ca. 1740
Chinese export porcelain 
Lilac decorated, fluted body with scalloped rim and relief handles 
Floral frieze and coat-of-arms of D.António Caetano Luís de Sousa, 4th Marquês das Minas, 7th 
Conde do Prado and great-great grandson of D.Francisco de Sousa, Governor of Bahia in 1591 and 
discoverer of the first Brazilian gold mines 
Qing Dynasty, Qianlong Period, ca. 1740 
(restored)

Bibliography: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 133.

€15.000 - 20.000
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324
Corrente de relógio

Em ouro 
Portugal, séc. XIX/XX 

(sinais de uso e 
pequenas amolgadelas)

20,6 g

A late 19th, early 20th 
century gold watch 

chain
Portugal, late 19th, early 

20th century 
(wear signs, minor 

bruises)
€400 - 600

325
Fio com pendente
Fio em malha de ouro com pendente 
em filigrana de ouro representando 
Cruz de Malta 
Portugal, séc. XX
11,4 g

A gold chain with gold filigree 
pendant
The gold chain with a gold filigree 
pendant designed as a Maltese cross 
Portugal, 20th century
€220 - 300

326
Pendente “Libra”

Pendente em ouro cravejado com 32 
pequenos diamantes talhe brilhante e ao 

centro uma libra de 1895 
Portugal, séc. XX 

(sinais de uso)
14,7 g

A Sovereign diamond pendant
Set in gold with one 1895 Sovereign and 

32 small brilliant cut diamonds 
Portugal, 20th century 

(wear signs)
€500 - 700

327
Alfinete
Em ouro com dois diamantes talhe antigo de brilhante (0,40ct), 
diamantes talhe rosa e duas pérolas naturais. 
Trabalho do séc. XIX/XX
Comp.: 5 cm
6,8 g

A late 19th, early 20th century diamond and pearl brooch
Set in gold with two old mine cut diamonds (ca. 0,40ct), rose cut 
diamonds and two natural pearls
€180 - 220

328
Alfinete séc. XIX/XX

Em ouro e esmalte com 
pequenas pérolas 

Sem marcas 
(sinais de uso, pequenos 

defeitos e falta uma pérola)
Comp.: 5,5 cm

5,8 g

A late 19th, early 20th 
century brooch

Gold and enamel with seed 
pearls 

Unmarked 
(wear signs, minor defects 

and one pearl missing)
€120 - 180

329
Alfinete
Em ouro cravejado com lapis-lazuli e rubis sintéticos, 
representando ramo de flores com pássaro 
(sinais de uso)
Comp.: 5 cm
7 g

A gem-set brooch
Set in gold with lapis-lazuli and synthetic rubies, 
designed as a tree-branch with flowers and bird 
(wear signs)
€140 - 200

330
Grande cordão em ouro, séc. XIX/XX

Portugal, séc. XIX/XX
Comp.: 212 cm

84,8 g

A large goldchain, late 19th, early 20th 
century

Portugal
€2.200 - 2.800

331
Alfinete
Em ouro com pedraria 
Portugal, séc. XIX/XX 
(sinais de uso)
Comp.: 5 cm
3 g

A gold brooch
Set with paste 
Portugal, late 19th, early 20th century 
(wear signs)
€60 - 80

332
Pulseira ouro
Pulseira em ouro, decoração filigranada 
Portugal, séc. XX
Comp.: 18,5 cm
27,2 g

A gold bracelet
Portugal, 20th century
€650 - 850
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336
Anel
Em prata e ouro 9kt cravejado com 
turmalina cabochão, diamantes talhe 8/8 
e talhes irregulares. 
Portugal, séc. XX/XXI
Tam.: 17
10 g

A ring
Set in silver and 9kt gold with one 
cabochon tourmaline, single cut and 
irregular cut diamonds 
Portugal, modern
€200 - 300

337
Anel
Ouro cravejado em “xadrez” com 9 rubis 
sintéticos e 9 diamantes talhe antigo de 
brilhante (ca. 0,45ct) 
Marcas de Sheffield de 1906
Tam.: 17
3,4 g

A ring, Sheffield, 1906
Set in gold with 9 synthetic rubies and 9 
old mine cut diamonds (ca. 0,45ct) 
Sheffield marks for 1906
€380 - 500

338
Dois anéis
Em ouro e prata, um cravejado com 
diamante talhe brilhante (0,08ct) e outro 
com 4 rubis, 5 diamantes e 3 esmeraldas 
Marcas sumidas 
(sinais de uso, uma esmeralda substituída 
por pedra fantasia e defeitos)
Tam.: 18 e 20
4 g

Two gem-set rings
One set in silver and gold with brilliant cut 
diamond (ca. 0,08ct) and the other with 4 
rubies, 5 diamonds and 3 emeralds 
Faded marks 
(wear signs, one emerald replaced by 
synthetic and defects)
€80 - 120

339
Anel articulado
Composto por cinco 
alianças em ouro (14kt), 
cravejadas com 5 
esmeraldas, 5 rubis, 5 safiras 
e 6 diamantes talhe 8/8 
Marca de garantia
Tam.: 18
7,5 g

A gem-set ring
Set in 14kt gold with 5 
emeralds, 5 rubies, 5 
sapphires and 6 single cut 
diamonds 
Guarantee mark
€250 - 400

340
Anel

Em ouro com quatro rubis e 
um diamante talhe 8/8

Tam.: 16 
3 g

A gem-set ring
Set in gold with four rubies 

and one single cut diamond
€60 - 80

333
Adereço citrinos e ametistas
Composto por um par de brincos com ametistas, um 
par de brincos com citrinos, um anel com ametista, 
um anel com citrino, um pendente com ametista 
talhe gota e uma pulseira com ametistas e citrinos. 
Apenas a pulseira marcada, Portugal, séc. XX
Aneis: 17 
Pulseira: 17 cm
40 g

A citrine and amethyst parure
Comprising: a pair of amethyst earrings, a pair of 
citrine earrings, an amethyst ring, a citrine ring, 
an amethyst pendant and a citrine and amethyst 
barcelet 
Bracelet marked, Portugal, 20th century
€400 - 600

334
Pulseira rígida

Em ouro e prata cravejada com 
ametistas e diamantes talhe rosa 

(sinais de uso, pequenas 
amolgadelas)

16 g

A gem-set bangle
Set in silver and gold with oval cut 
amethysts and rose cut diamonds 

(wear signs and minor bruises)
€180 - 220

335
Pulseira
Em ouro 
Malha de barbela oca 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
15,4 g

A Portuguese gold bracelet
Designed as a chain 
Portugal, 20th century 
(wear signs)
€300 - 500
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347
Pendente
Ficha de jogo em madre-pérola gravada, aro em ouro 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 4,5 cm
7,8 g

A pendant
Mother of pearl mounted in gold 
Portugal, 20th century 
(wear signs)
€60 - 100

341
50 Dólares Canadianos
Em ouro puro (24 kt) 
1985, Isabel II
31,2 g

50 Canadian Dollars
Pure Gold (24kt) 
1985, Elizabeth II
€670 - 750

342
50 Pesos
Em ouro 
México
41,6 g

50 Pesos
Gold 
Mexico
€850 - 1300

343
Anel 

Em ouro martelado com pérola 
de cultura barroca 

Portugal, séc. XX
Tam.: 17

12,6 g

A gold and cultured pearl ring
Portugal, 20th century

€240 - 350

344
Anel “nó”

Em ouro cravejado com pequenos 
diamantes talhe 8/8 

Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)

Tam.: 17 
5 g

A diamond ring
Set in gold with small single cut diamonds 

Portugal, 20th century 
(wear signs)

€100 - 150

345
Alfinete “nó”
Em ouro cravejado com pequenos diamantes talhe 8/8 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 5 cm
5,6 g

A diamond brooch
Set in gold with small single cut diamonds 
Portugal, 20th century 
(wear signs)
€100 - 200

346
Anel duplo “nó”
Em ouro cravejado com 
pequenos diamantes talhe 
8/8 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 17,5 
4 g

A diamond ring
Set in gold with small single 
cut diamonds 
Portugal, 20th century 
(wear signs)
€80 - 120

348
Par de brincos diamantes

Em ouro, cravejados com 14 diamantes 
talhe 8/8 (ca. 0,25ct) 

Portugal, séc. XX
Comp.: 1,5 cm

2,4 g

A pair of diamond earrings
Set in gold with 14 single cut diamonds 

(ca. 0,25ct) 
Portugal, 20th century

€100 - 150

349
Relógio de pulso de senhora OMEGA em ouro
Pulseira em malha de ouro (18kt) com mostrador embutido 
Movimento mecânico de corda manual 
Marcado 
(sinais de uso, a funcionar mas necessita revisão)
Comp.: 17 cm
36,4 g

A gold OMEGA ladys wristwatch 
Gold mesh bracelet with inlaid dial 
Mechanic movement 
Marked 
(wear signs, in need of maintenance)
€720 - 900

350
Anel água-marinha
Cravejado em ouro com uma 
água-marinha talhe esmeralda 
(15,8x12,85x7,6mm)
Tam.: 16,5
9 g

An aquamarine ring
Set in gold with one emerald-cut 
aquamarine (15,8x12,85x7,6mm)
€200 - 300
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351
Colar 
Em ouro branco cravejado com 122 
pequenos diamantes talhe brilhante 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Comp.: 43 cm
18,4 g

A diamond necklace
Set in white gold with 122 small brilliant 
cut diamonds 
Portugal, 20th century 
(wear signs, minor bruises)
€500 - 600

352
Anel
Em ouro branco cravejado com uma 
safira negra opaca, talhe oval, e 
diamantes talhe brilhante e baguette 
Portugal, séc. XX
Tam.: 18,5
9 g

A ring 
Set in gold with one oval black sapphire, 
brilliant and baguette cut diamonds 
Portugal, 20th century
€250 - 350

354
Par de brincos diamantes
Em prata e ouro cravejados 
com diamantes talhe rosa e 
dois diamantes talhe brilhante 
Com estojo original 
(sinais de uso, pequenos 
defeitos e estojo gasto)
Comp.: 2,5 cm
10,4 g

A pair of diamond earrings
Set in silver and gold with rose 
cut diamonds and two old 
brilliant cut diamonds 
Original case 
(wear signs, minor defects, 
case with several defects)
€250 - 350

353
Alfinete de gravata
Em ouro cravejado com um diamante 
talhe antigo de brilhante (0,25ct) 
Portugal, séc. XX
1,4 g

A diamond tie-pin
Gold set with one old brilliant cut 
diamond (ca. 0,25ct) 
Portugal, 20th century
€80 - 120

356
Alfinete diamantes

Representando bouquet de flores 
Em prata e ouro cravejado com diamantes talhe rosa e 

seis diamantes talhe brilhante (0,80ct) 
Sem marcas, trabalho da 1ª metade do séc. XX. 

Com estojo original da casa Cunha Sobrinho – Porto 
(sinais de uso, pequenos defeitos e faltam 2 diamantes 

talhe rosa, estojo com defeitos)
Alt.: 5 cm

20,2 g

A diamond brooch
Designed as a bouquet 

Set in silver and gold with rose cut diamonds and six old 
brilliant cut diamonds (ca. 0,80ct) 

Unmarked, 1st half of the 20th century 
Original fitted case by Cunha Sobrinho - Porto 

(wear signs, minor defects and two rose cut diamonds 
missing, case with defects)

€350 - 500

355
Alfinete estilo Art Déco
Em ouro branco (14kt) vazado e cravejado 
com 3 diamantes talhe brilhante (0,25ct) 
Portugal, séc. XX/XXI
Comp.: 5,2 cm
4,4 g 

A diamond brooch
In the Art Deco style 
Set in 14kt gold with 3 brilliant 
cut diamonds (ca. 0,25ct) 
Portugal, modern
€100 - 180

357
Alfinete de peito Art Déco
Desenho geométrico de inspiração arquitectónica e centro 
com flor estilizada 
Em ouro e prata cravejado com diamantes talhe rosa e 39 
diamantes talhe antigo de brilhante (c. 3,80 ct). 
Com marca do ourives de Lisboa António Alberto de 
Andrade (1923-1961) 
Estojo original à medida em chagrin castanho com ferros a 
ouro da Joalharia do Carmo 
(sinais de uso e falta um diamante talhe rosa)
Tam: 6 cm
25,4 g

An Art Deco diamond brooch, Joalharia do Carmo, ca. 1935
Geometric design of architectonic inspiration 
Set in gold and silver with rose cut diamonds and 39 old 
european cut diamonds (ca. 3,80ct) 
Lisboa assay mark and António Alberto de Andrade maker’s 
mark (1923-1961) 
Original velvet and leather fitted case by Joalharia do 
Carmo 
(wear signs, one rose cut diamond missing)
€800 - 1.200

358
Alfinete diamantes

Em prata e ouro cravejado com diamantes talhe rosa e 4 
diamantes talhe antigo de brilhante 

Com estojo original 
(sinais de uso, pequenos defeitos e estojo gasto)

Comp: 6 cm
15,2 g

A diamond brooch
Set in silver and gold with rose cut diamonds and four old 

brilliant cut diamonds 
Original case 

(wear signs, minor defects, case with several defects)
€250 - 350
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365
Colar de pérolas de cultura

Colar de pérolas de cultura barrocas 
Fecho em ouro branco cravejado com 34 

diamantes talhe brilhante. 
Portugal, séc. XX

Comp.: 48 cm

A cultured pearl necklace
Barroque cultured pearls 

White gold clasp set with 34 brilliant cut 
diamonds 

Portugal, 20th century
€350 - 500

366
Alfinete diamantes e pérolas de cultura

Em ouro branco cravejado com 17 diamante talhe 
brilhante e 8 pérolas de cultura. 

Marca de ourives e assinado LN. 
Alt.: 6,5 cm

19,6 g

A brooch
Set in white gold with 17 brilliant cut

diamonds and 8 cultured pearls 
Maker’s mark and signed LN

€400 - 600

367
Colar pérolas de cultura
Pérolas de cultura de água-doce, fecho em ouro 
18kt que permite diversos comprimentos 
Portugal, séc. XX
Comp.: 43 cm (comp. máximo)

A cultured pearl necklace 
Fresh water cultured pearls, 18kt gald clasp 
enabling different lengths 
Portugal, 20th century
€200 - 300

368
Gargantilha
Composta por quatro voltas de pérolas 
de cultura, fecho em ouro 14kt
Comp.: 41,5 cm

A cultured pearl choker 
Composed of four rows of irregular 
cultured pearls and a 14kt gold clasp
€750 - 1.000

359
Anel safira e diamantes
Cravejado com 12 diamantes talhe brilhante 
(ca. 1,00ct) e uma safira oval
Tam.: 16
5,4 g

A sapphire and diamond ring
Set with 12 brilliant cut diamonds (ca. 1,00ct) 
and one oval cut sapphire
€400 - 600

360
Anel diamantes
Em ouro branco cravejado com cerca de 73 
diamantes talhe 8/8 e brilhante (ca. 0,50ct) 
Portugal, séc. XX
Tam.: 17 
14,4 g

A diamond ring
Set in white gold with approx. 73 single and 
brilliant cut diamonds (ca. 0,50ct) 
Portugal, 20th century
€350 - 500

361
Par de brincos diamantes
Argolas em ouro branco cravejadas com 
16 diamantes talhe brilhante (ca. 0,30ct)
1,3 cm
6,2 g

A pair of diamond earrings
Set in white gold with 16 brilliant cut 
diamonds (ca. 0,30ct)
€250 - 350

362
Anel diamantes e diamantes coloridos
Cravejado em ouro branco com cerca de 
273 diamantes talhe brilhante, sendo 80 
incolores e os restantes de cor castanha. 
Peso total dos diamantes ca. 2,50ct 
Portugal, séc. XX 
(pequenos sinais de uso)
Tam.: 18,5
16,4 g

A diamond and colored diamond ring
Set in white gold with approx. 273 brilliant 
cut diamonds 
(80 near colorless the remaining of brown tint) 
Total diamond weight ca. 2,50ct 
Portugal, 20th century 
(minor wear signs)
€850 - 1.200

363
Anel safira e diamantes
Cravejado com 12 diamantes talhe brilhante 
(ca. 1,00ct) e uma safira oval
Tam.: 16
5,4 g

A sapphire and diamond ring
Set with 12 brilliant cut diamonds (ca. 1,00ct) 
and one oval cut sapphire
€400 - 600

364
Anel diamantes
Em ouro branco cravejado com 
cerca de 110 diamantes talhe 
brilhante (ca. 0,75ct) 
(sinais de uso)
Tam.: 19,5 
10 g

A diamond ring
Set in white gold with approx. 
110 brilliant cut diamonds 
(0,75ct) 
(wear signs)
€550 - 800
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369
Anel diamantes
Ouro branco cravejado com 14 
diamantes talhe 8/8 e tês diamantes 
talhe brilhante (ca. 0,80ct) 
(sinais de uso, um diamante lascado)
Tam.: 16 
6,2 g

A diamond ring
Set in white gold with 14 single cut 
diamonds and three brilliant cut 
diamonds (ca. 0,80ct) 
(wear signs, one diamond with chip)
€500 - 800

370
Anel diamantes
Em ouro bicolor cravejado com 11 
diamantes talhe antigo de brilhante e 8/8 
(ca. 0,85ct) e 6 diamantes talhe rosa 
Marcas muito sumidas
Tam.: 17
4,4 g

A diamond ring
Set in two toned gold with 11 old brilliant 
and single cut diamonds (ca. 0,85ct) and 
six rose cut diamonds 
Faded marks
€380 - 500

374
Colar diamantes
Cravejado em ouro com 659 diamantes 
talhe brilhante (ca. 11,00ct), formando 
festão com laços e flores 
Marca de garantia 
(mínimos sinais de uso)
Comp.: 44,5 cm
46,2 g

A diamond necklace
Set in gold with 659 brilliant cut diamonds 
(ca. 11,00ct), designed as a garland 
Guarantee mark 
(minor wear signs)
€5.000 - 7.500

375
Par de brincos solitários diamantes
Cravejados com dois diamantes talhe 
brilhante (ca. 2,00ct) (H~I, VVS e VS)
2,7 g

A pair of diamond earstuds
Set with two brilliant cut diamonds (ca. 
2,00ct) (H~I, VVS and VS)
€3.000 - 3.500

371
Alfinete/pendente Bélle-Époque 
Cravejado em ouro e prata com 
diamantes talhe rosa, seis diamantes 
talhe antigo de brilhante e cinco pérolas 
Portugal, séc. XIX/XX 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 3,5 cm
7,2 g

A Bélle-Époque pendant/brooch
Set in silver and gold with rose cut 
diamonds, six old brilliant cut diamonds 
and five pearls 
Portugal, late 19th, early 20th century 
(wear signs, minor defects)
€1.350 - 2.000

372
Anel diamantes
Em ouro branco cravejado com cerca de 
100 diamantes talhe brilhante (ca. 1,50ct)
Tam.: 17,5
10,7 g

A diamond ring
Set in white gold with approx. 100 brilliant 
cut diamonds (ca. 1,50ct)
€800 - 1.200

373
Par de brincos
Em ouro e prata cravejados com diamantes 
talhe rosa e duas pérolas de cultura 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 2 cm
3,6 g

A pair of earrings
Set in silver and gold with rose cut diamonds 
and two cultured pearls 
Portugal, 20th century 
(wear signs)
€80 - 120
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376
Gargantilha ouro
Portugal, séc. XX
44,6 g

A gold necklace
Portugal, 20th century
€1.400 - 1.800

377
Par de brincos 

Em jadeite e dois diamantes talhe 
brilhante (0,24ct)

4 g

A pair of jadeite and diamond earstuds 
Brilliant cut diamond, total weigh approx.: 

0,24ct
€250 - 350

380
Alfinete diamantes e esmeraldas
Cravejado com um diamante talhe antigo de brilhante com ca. 
1,15ct (H~J, SI), 36 diamantes talhe antigo de brilhante e 8/8 (ca. 
0,65ct), diamantes talhe rosa e quatro esmeraldas 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso, diamante central com pequena lasca)
Dim.: 3,7 x 3,7 cm
16,6 g

A diamond and emerald brooch
Set with one old mine cut diamond weighing approx. 1,15ct (H~J, SI), 
36 old mine and single cut diamonds (ca. 0,65ct), rose cut diamonds 
and four emeralds 
Portugal, 20th century 
(wear signs, central diamond with small chip)
€1.200 - 1.800

381
Par de brincos retro
Em ouro branco cravejados com 4 
esmeraldas talhe quadrado, 70 diamantes 
talhe 8/8 e 4 diamantes talhe brilhante, 
peso total dos diamantes ca. 1,20 ct 
Portugal, meados do séc. XX 
(sinais de uso)
3,5 cm
13,7 g

A pair Retro gem-set earrings
Set in white gold with 4 square cut 
emeralds, 70 single cut diamonds and 
4 brilliant cut diamonds, total diamond 
weight approx. 1,20ct 
Portugal, mid-20th century 
(wear signs)
€800 - 1.200

382
Anel “Attrape-Moi”, CHAUMET

Em ouro branco cravejado com cerca de 100 diamantes 
talhe brilhante, o maior com ca. 0,10ct. 

Marcado, assinado e numerado 966200 
Com caixa, estojo e documentos

Tam.: 16,5 (52)
6,8 g

A diamond ring, “Attrape-moi” by CHAUMET
Set in white gold with approx. 100 brilliant cut diamonds, the 

central diamond weighing approx. 0,10ct 
Marked, signed and numbered 966200 

Box, case and documents
€1.800 - 2.500

378
Anel diamantes
Em ouro cravejado com 44 diamantes talhe brilhante (ca. 0,80ct), 8 
diamantes talhe baguette e 2 diamantes talhe princesa (ca. 0,50ct) 
e um diamante talhe navette com ca. 0,65ct. 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 17
7 g

A diamond ring
Set in gold with 44 brilliant cut diamonds (ca. 0,80ct), 8 baguette 
diamonds and 2 princess cut diamonds (ca. 0,50ct) and one 
marquise cut diamond weighing ca. 0,65ct 
Portugal, 20th century 
(wear signs)
€750 - 1.200

379
Anel diamantes e esmalte

Em ouro esmaltado a verde, 18 diamantes talhe 8/8 e brilhante 
(0,22ct) e dois cabochões de esmeralda 

Portugal, séc. XX
Tam.: 16

15,4 g

A ring 
Set in gold with 18 single cut diamonds (0,22ct), green enamel and two 

emerald cabochons 
Portugal, 20th century

€350 - 500
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383
Pendente “cruz”
Em ouro (14kt) e prata, cravejado com 
diamantes talhe 8/8 e talhes irregulares
Alt.: 7 cm
15 g

A diamond pendant
Designed as cross 
Set in 14kt gold and silver with single cut 
diamonds and irregular cut diamonds
€800 - 1.200

384
Anel 
Em ouro branco cravejado com 
pequenos rubis, safiras e esmeraldas 
baguette e 34 pequenos diamantes 
talhe brilhante
Tam.: 17,5
9 g

A gem-set ring
Set in white gold with small rubies, 
sapphires, emeralds and 34 brilliant 
cut diamonds
€250 - 350

385
Par de brincos diamantes
Cravejados em ouro com 14 diamantes 
talhe brilhante (ca. 0,40ct)
3,2 g

A pair of diamond earrings
Set in gold with 14 brilliant cut diamonds 
(ca. 0,40ct)
€250 - 300

387
Colar “negligé” estilo belle-époque

Em ouro cravejado com 23 diamantes 
talhe 8/8 e dois diamantes talhe brilhante, 

estes pesando ca. 2,10ct 
(pequenos sinais de uso)

7 g

A diamond “negligé” sautoir
Set in gold with 23 single cut diamonds 

and two brilliant cut diamonds (ca. 
2,10ct) 

(minor wear signs)
€2.500 - 3.000

386
Relógio de pulso de senhora PIAGET
Em ouro branco, mostrador quadrangular 
em jadeíte verde enquadrado por 36 
diamantes talhe brilhante (ca. 0,75ct) 
Pulseira em malha texturada “xadrez” 
Movimento mecânico de corda manual 
Marcado e numerado 
(mecanismo necessita revisão)
Comp.: 19,5 cm
85,2 g

A diamond and gold PIAGET ladys 
wristwatch
White gold, square shaped jadeite dial 
framed by 36 brilliant cut diamonds 
(approx. 0,75ct) 
Textured bracelet 
Mechanic movement 
Marked and numbered 
(mechanism in need of maintenance)
€3.200 - 4.000

388
Anel safira e diamantes
Cravejado com 16 diamantes talhe 
brilhante (ca. 1,20ct) e uma safira azul 
cabochão
Tam.: 18
6,5 g

A sapphire and diamond ring
Set with 16 brilliant cut diamonds (ca. 
1,20ct) and one cabochon blue sapphire
€600 - 700

389
Par de brincos solitários diamantes
Cravejados com dois diamantes talhe brilhante (ca. 0,80ct)
0,9 g

A pair of diamond earstuds
Set with two brilliant cut diamonds (ca. 0,80ct)
€400 - 600
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390
Placa de Comendador da Ordem de Nossa Senhora 
da Conceição de Vila Viçosa
Prata dourada e esmaltes, verso com inscrição 
Portugal, séc. XIX/XX
9,5 x 7,5 cm
71 g

Commander’s plaque of the Order of Our Lady of the 
Conception of Vila Viçosa 
Silver gilt and enamels, back with inscription 
Portugal, late 19th, early 20th century
€380 - 500

394
Relógio de bolso neoclássico, Philippe Terrot
Em latão dourado, cravejado com strass, verso 
esmaltado a azul-cobalto e ouro com reserva central 
representando cena galante à beira de um lago. 
Mostrador em esmalte branco com numeração árabe e 
ponteiros vazados cravejados com strass. 
Mostrador assinado Phe. Terrot - a Geneve, movimento 
assinado Terrot - A Geneve, caixa marcada “leton”. 
Numeração gravada à mão 46704 no interior da caixa. 
Suíco, último quartel do séc. XVIII 
Com chave da mesma época em ouro e prata 
cravejada com minas-novas (quartzo) e uma corrente 
em ouro de época posterior. 
(sinais de uso, pequena falha restaurada no mostrador, 
o movimento não funciona; chave com alguns defeitos, 
sinais de uso e várias pedras substituídas por strass)
Alt. relógio: 7,5 cm
136,2 g

Nota: Segundo tradição familiar este relógio pertenceu 
à Marquesa de Santos (1797-1867), favorita de D. Pedro 
IV no Brasil

A Phillipe Terrot pocket watch 
Gilt brass, set with strass, back with enameled 
decoration depicting gallant scene near pond 
White enamel dial, signed Phe. Terrot - a Geneve 
Mechanism signed Terrot - A Geneve, case marked 
“”leton””, scratched number 46704 at the interior 
Swiss, last quarter of the 18th century 
With a clock key of same date set in silver and gold with 
quartz and a gold chain of a later date 
(wear signs, small restored chip to the dial, the 
mechanism in not working; key with several defects, 
some stones replaced by modern paste)
Note: By family tradition this watch belonged to the 
Marquesa de Santos (1797-1867), D.Pedro IV mistress 
€3.000 - 3.500

391
Placa/insígnia das Três Ordens Militares
Prata parcialmente dourada, esmaltes 
polícromos e strass 
Aparentemente sem marca de fabricante 
Portugal, séc. XIX/XX 
Estojo possivelmente não original da casa 
Frederico da Costa com as iniciais de 
D.Carlos I e coroa real 
(sinais de uso, grande amolgadela no 
Sagrado Coração, pequenos defeitos e 
defeitos no estojo)
8 x 7,5 cm
56,4 g

Plaque of the Three Military Orders 
Partly gilt silver, polychrome enamels and 
paste 
Unmarked 
Portugal, late 19th, early 20th century 
Possibly unoriginal case by Frederico Costa 
bearing D.Carlos I monogram and crown 
(wear signs, bruise to the top, minor defects 
and defects to the case)
€500 - 700

392
Placa de comendador da Ordem Militar de Aviz

Prata parcialmente dourada e esmaltes polícromos 
Assinada “Souza/107/Rua Aurea” 

Portugal, séc. XIX/XX 
Com um estojo 

(sinais de uso, pequenos defeitos)
7,5 x 7 cm

51,8 g

Commander’s plaque of the Military Order of Aviz 
Partly gilt silver and polychrome enamels 

Signed at the back “Souza/107/Rua Aurea” 
Portugal, late 19th, early 20th century 

Case 
(wear signs, minor defects)

€300 - 400

393
Placa da Ordem de Mérito Militar
Distintivo branco, época de Afonso XIII 
Prata parcialmente dourada e 
esmaltes polícromos 
Assinada no verso “José Fernz 
Mayor/Cedaceros 10/Madrid” 
Estojo não original com as armas de 
Espanha 
(sinais de uso, pequenas 
amolgadelas)
8,5 x 8,5 cm
70 g

Plaque of the Order of Military Merit, 
white badge 
Alfonso XIII 
Partly gilt silver and polychrome 
enamels 
Signed at the back “José Fernz 
Mayor/Cedaceros 10/Madrid” 
Unoriginal case bearing Spain arms 
(wear signs, minor bruises)
€300 - 400
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395
Alfinete “sapo”
Em ouro cravejado com diamantes talhe 
brilhante e em cravação invisível com 
safiras amarelas talhe quadrado 
Marcas sumidas, possivelmente italianas, 
séc. XX 
(sinais de uso, falta um diamante)
2 cm
6,7 g

A gem-set brooch
Designed as frog 
Set in gold with brilliant cut diamonds and 
invisible set with yellow sapphires 
Faded marks, possibly italian, 20th century 
(wear signs, one diamond missing)
€500 - 700

399
Gargantilha pérolas e diamantes
Formada por seis fiadas de pérolas de cultura unidas por 92 
travessões em ouro cravejados com 460 diamantes talhe brilhante, 
fecho em ouro cravejado com 20 diamantes talhe brilhante 
Peso total dos diamantes cerca de 5,10ct 
Portugal, séc. XX
Comprimento aprox.: 47 cm
100 g

A cultured pearl and diamond choker
Formed by six strands of cultured pearls with 92 diamond-set gold 
spacers (approx. 460 brilliant cut diamonds), gold clasp set with 20 
brilliant cut diamonds 
Total diamond weight approx. 5,10ct 
Portugal, 20th century
€8.000 - 12.000

400
Pulseira pérolas e diamantes
Formada por seis fiadas de pérolas de cultura 
unidas por 38 travessões em ouro cravejados com 
190 diamantes talhe brilhante, fecho em ouro 
cravejado com 18 diamantes talhe brilhante 
Peso total dos diamantes cerca de 2,40ct 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso, fecho ligeiramente lasso)
17,5 cm
49,2 g

A cultured pearl and diamond bracelet
Formed by six strands of cultured pearls with 38 
diamond-set gold spacers (approx. 190 brilliant 
cut diamonds), gold clasp set with 18 brilliant cut 
diamonds 
Total diamond weight approx. 2,40ct 
Portugal, 20th century 
(wear signs, slightly lax clasp)
€5.000 - 7.000

396
Aliança diamantes

Cravejada em ouro com 16 diamantes talhe 
brilhante (ca. 4,50ct) 

(sinais de uso, alguns diamantes lascados)
Tam.: 16,5

7,4 g

A diamond ring
Set in gold with 16 brilliant cut diamonds (ca. 4,50ct) 

(wear signs, some diamonds with chips)
€2.200 - 2.800

397
Pendente laça, séc. XVIII
Ouro cinzelado e vazado, cravejado com 32 diamantes 
talhe rosa, um diamante talhe rosa coroada, um em talhe 
triangular e quarto em talhe mesa 
Elemento superior em forma de laçada dupla, elemento 
central em forma de cruz, falta o elemento inferior 
Aparentemente sem marcas 
Alfinete posterior 
(sinais de uso e pequenos defeitos)
Comp.: 5 cm
22,6 g

An 18th century Portuguese diamond pendant
Chiselled and pierced gold, set with 33 rose cut diamonds, 
one triangular-cut diamond and four table cut diamonds 
Upper part designed as a double bow, central element 
designed as a cross, lower element missing 
Unmarked 
Pin of a later date 
(wear signs, minor defects)
€2.700 - 3.500

398
Alfinete “burro”
Ouro cinzelado representando cabeça de burro 
ricamente aparelhada 
Cravejado com diamantes talhe rosa 
Marcas muito sumidas 
(sinais de uso, faltas e falta 1 diamante)
Comp.: 4,5 cm
25,4 g

A gold and diamond brooch
Designed as a donkey head richly adorned 
Set with rose cut diamonds 
Faded marks 
(wear signs, losses and one diamond deficient)
€1.600 - 2.000
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401
Par de brincos diamantes e pérolas de cultura
Em ouro branco cravejados com 30 diamantes talhe 8/8 e 
brilhante (ca. 0,50ct) e duas pérolas de cultura em gota 
Portugal, séc. XX
Comp.: 4 cm
7,2 g

A pair of diamond and cultured pearl earpendants
Set in white gold with 30 single and brilliant cut diamonds 
(ca. 0,50ct) and two drop shaped cultured pearls 
Portugal, 20th century
€180 - 250

402
Anel diamantes

Cravejado em ouro branco com 19 
diamantes talhe 8/8 

Marca de garantia
Tam.: 17

2,7 g

A diamond ring
Set in white gold with 19 single cut 

diamonds 
Guarantee mark

€180 - 250

403
Par de brincos diamantes e pérolas
Cravejados em ouro branco com 16 
diamantes talhe brilhante (ca. 0,65ct) e 
duas pérolas de cultura ovais
Comp.: 3,1 cm
7,1 g

A pair of cultured pearl and diamond 
earrings
Set in white gold with 16 brilliant cut 
diamonds (ca. 0,65ct) and two oval 
cultured pearls
€380 - 500

404
Gargantilha pérolas e diamantes
Formada por cinco fiadas de pérolas 
de cultura unidas por 88 travessões 
em platina cravejados com 352 
diamantes talhe brilhante, fecho em 
platina cravejado com cerca de 181 
diamantes talhe brilhante, o maior com 
aproximadamente 0,90ct 
Peso total dos diamantes cerca de 6,60ct 
Portugal, séc. XX
Comprimento aprox.: 45 cm
96,4 g

A cultured pearl and diamond choker
Formed by five strands of cultured pearls 
with 88 diamond-set platinum spacers 
(approx. 352 brilliant cut diamonds), 
platinum clasp set with approx. 181 
brilliant cut diamonds, the central 
diamond weighing approx. 0,90ct 
Total diamond weight approx. 6,60ct 
Portugal, 20th century
€22.000 - 26.000
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411
Anel
Representando flor 
Ouro cravejado com rubis, turmalinas e 
um diamante talhe brilhante (0,08ct) 
França, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 16,5
15,2 g

A gem-set ring
Designed as a flower 
Set in gold with rubies, tourmalines and 
one brilliant cut diamond (0,08ct) 
France, 20th century 
(wear signes)
€1.600 - 2.000

412
Alfinete

Representando par de plumas, em ouro 
cravejado com pequenas esmeraldas e 

10 pequenos diamantes talhe 8/8 (ca. 
0,25ct) 

Portugal, séc. XX
Dim.: 6,5 cm

16,4 g

A gem-set brooch 
Designed as a pair of feathers 

Gold set with small emeralds and 10 small 
single cut diamonds (approx. 0,25ct) 

Portugal, 20th century
€300 - 500

405
Anel 
Em ouro e prata cravejado com 
pedra-dura verde e diamantes 
talhe rosa 
Portugal, séc. XX
Tam.: 16 
7 g

A gem-set ring
Set in silver and gold with green 
hardstone and rose cut diamonds 
Portugal, 20th centuty
€150 - 200

406
Clip

Em ouro 19kt cravejado 
com safira talhe 

cabochão 
Portugal, séc. XX

Comp.: 7 cm
9,4 g

A gold clip 
19kt gold set with one 

cabochon sapphire 
Portugal, 20th century

€280 - 350

407
Alfinete
Em forma de ferradura 
Ouro cravejado com opalas e 
diamantes talhe rosa e antigo 
de brilhante 
Séc. XIX/XX 
(sinais de uso)
Alt.: 2,5 cm
4,2 g

A brooch
Designed as horseshoe 
Set in gold with opals, rose and 
old mine cut diamonds 
Late 19th, early 20th century 
(wear signs)
€900 - 1.500

408
Anel
Em ouro cravejado com pérola de cultura, 
turquesas cabochão e 10 diamantes 
talhe brilhante e 8/8 (ca. 0,40ct) 
Portugal, séc. XX
Tam.: 17
9,2 g

A gem-set ring 
Gold set with cultured pearl, small 
cabochon turquoises and 10 single and 
brilliant cut diamonds (approx. 0,40ct) 
Portugal, 20th century
€250 - 400

409
Alfinete/pendente
Composto por uma placa de ónix 
circular montada em ouro, com 
aplicação de “cesto de flores” 
cravejado com pequenas safiras, 
pequenos rubis, diamantes talhe 
rosa, um diamante talhe 8/8 e 
uma pérola 
Aparentemente sem marcas 
(sinais de uso, pequenas falhas)
Diam.: 3 cm
12,6 g

A brooch/pendant
Cicular onix plaque set in
gold and with a diamond, ruby 
and sapphire mount representing 
corbeille  
Unmarked 
(wear signs, minor losses)
€900 - 1.500

410
Alfinete
Em forma de laço 
Ouro vazado cravejado com pequenas 
safiras e diamantes talhe brilhante 
Marca de garantia
Comp.: 5,5 cm
8 g

A gem-set brooch
Designed as bow 
Set in gold with small sapphires and 
brilliant cut diamonds 
Guarantee mark
€1.100 - 1.600

413
Pulseira rígida diamantes e safira
Ouro cravejado com 18 diamantes talhe antigo de brilhante (ca. 2,50ct) e uma safira talhe oval 
Séc. XIX/XX, marcas muito sumidas
16,4 g

A sapphire and diamond bangle
Gold set with 18 old european cut diamonds (approx. 2,50ct) and one oval cut sapphire 
Late 19th, early 20th century, faded marks
€3.600 - 4200
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416
Par de brincos diamantes
Cravejados em ouro e prata com 42 diamantes talhe 
antigo de brilhante e dois diamantes gota talhe antigo 
Início do séc. XX 
Peso total dos diamantes ca. 3,30ct 
(sinais de uso, pequenos restauros; diamantes talhe gota 
com furação no topo)
Comp.: 4,3 cm
12,2 g

A pair of diamond earpendants
Set in silver and gold with 42 old mine cut diamonds and 
two ancient cut pear-shaped diamonds 
Early 20th century 
Total weigh of the diamonds approx..: 3,30ct 
(wear signs, small restorations; pear-shaped diamonds 
pierced at the top)
€4.500 - 5.500

414
Brincos diamantes e pérolas
Cravejados em ouro branco com 34 
diamantes talhe brilhante (ca. 1,60ct) e 
duas pérolas de cultura (ca. 8,00mm) 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 3 cm
10,4 g

A pair of diamond and cultured pearl 
earpendants
Set in white gold with 34 brilliant cut 
diamonds (approx. 1,60ct) and two 
cultured pearls (approx. 8mm) 
Portugal, 20th century 
(wear signs)
€3.200 - 4.000

415
Pendente diamantes com miniatura

Em ouro cravejado em prata com 
diamantes talhe rosa e 8 diamantes 

talhe antigo de brilhante (ca. 0,80ct) e 
miniatura representando senhora 

Aparentemente sem marcas 
(sinais de uso)
Comp.: 5,5 cm

18,4 g

A diamond pendant with miniature
Set in silver topped gold with rose cut 

diamonds and 8 old European cut 
diamonds (ca. 0,80ct) and miniature 

depicting a lady 
Unmarked 

(wear signs)
€1.800 - 2.500
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417
Gargantilha ametistas, séc. XIX
Em ouro com 18 ametistas talhe oval de tamanho decrescente 
(sinais de uso e pequenos defeitos)
Comp.: 39,5 cm
82,4 g

A 19th century amethyst necklace 
Set in gold with 18 oval amethysts of decreasing sizes 
(wear signs, minor defects)
€1.500 - 2.500

418
Par de brincos diamantes
Cravejados em ouro branco com 80 diamantes talhe 8/8 e brilhante (ca. 
2,40ct) e 52 diamantes talhe baguette (ca. 3,80ct) 
Parte inferior destacável 
Trabalho dos anos 60/70, marca de reconhecimento francesa 
(mínimos sinais de uso)
Comp.: 4,5 cm
24,8 g

A pair of diamond earrings
Set in white gold with 80 single and brilliant cut diamonds (approx.: 2,40ct) 
and 52 baguette cut diamonds (ca. 3,80ct) 
Detachable fringe 
Work of the 1960s/70s, French guarantee mark 
(minor wear signs)
€6.300 - 7.000

419
Pulseira diamantes e esmeraldas

Cravejada em ouro branco com nove esmeraldas 
e 128 diamantes talhe brilhante (ca. 4,50ct) 

Marca de garantia
Comp.: 18 cm

26,8 g

A diamond and emerald bracelet
Set in white gold with nine emeralds and 128 

brilliant cut diamonds (approx.: 4,50ct) 
Guarantee mark

€5.800 - 6.500
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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 VERITAS.
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 dados req-
ueridos 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 identificação.
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, excepto nos casos em que o leilão decorra 
única e exclusivamente em plataforma online. 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, indican-
do 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 mínimo, 
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.
f. Num leilão da VERITAS que decorra única a exclusivamente em plataforma online, todos 
os lances efectuados pelos licitantes online são contratos de compra e venda celebrados 
e são considerados definitivos e vinculativos. Em caso de dois compradores fazerem uma 
oferta máxima do mesmo valor, será considerada válida a primeira apresentada à VERITAS.

Artigo 4º - Aumento dos Lances
a. Com pleno e total poder discricionário, cabe à VERITAS 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%.
c. Num leilão da VERITAS que decorra única a exclusivamente em plataforma online, os 
acréscimos obrigatórios por cada lance são indicados no interface de licitação, não sendo 
aceites lances de valores inferiores.

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 
manuseamento, 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 especifi-
cados 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 ten-
ha 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.



248 249

NOTAS

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

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

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

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

PRIVATE SALES

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

MORADA | ADDRESS

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

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

TELEFONE | TELEPHONE NR                                                                                TELEFONE 2 | TELEPHONE NR 2

E-MAIL

SUBSCRIÇÃO DE CATÁLOGOS / CATALOGUES SUBSCRIPTION

PAGAMENTO | Payment

   NUMERÁRIO | Cash

   CHEQUE À ORDEM DE | Check payable to PERIHASTA

   TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | Bank transfer

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

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

ASSINATURA | Signature DATA | Date

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

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

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

ORDEM DE COMPRA | LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE | TELEPHONE BIDDING FORM

          

        LEILÃO | SALE                              DATA | DATE                                                                                             RAQUETA Nº| PADDLE #

Nº CLIENTE | CLIENT # ________________________________________________________________________________________________________________

NOME | NAME _______________________________________________________________________________________________________________________

NOME PARA FACTURA| INVOICE NAME _________________________________________________________________________________________________

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

MORADA | ADDRESS _________________________________________________________________________________________________________________

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

EMAIL | EMAIL _______________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Nº LOTE | LOT # DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

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

ASSINATURA / SIGNATURE _____________________________________________________________________________________________________________
       

        ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID  LICITAÇÃO TELEFÓNICA | PHONE BID

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

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

USO INTERNO | INTERNAL USE
RE EBIDO POR

______________________

DATA
_______/______/_______

HORA
__________:___________

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

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER __________________________________________________

3

3

 

C
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INFORMAÇÕES GERAIS / GENERAL INFORMATION 

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

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

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

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

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

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

 

 

opening Hours
Monday to Friday from 10am to 7pm

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

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

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

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

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

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

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

A Veritas apoia este movimento contribuindo com um Euro por cada lote vendido.
www.movimento1euro.com
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ORDEM DE COMPRA | LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE | TELEPHONE BIDDING FORM

          

        LEILÃO | SALE                              DATA | DATE                                                                                             RAQUETA Nº| PADDLE #

Nº CLIENTE | CLIENT # ________________________________________________________________________________________________________________

NOME | NAME _______________________________________________________________________________________________________________________

NOME PARA FACTURA| INVOICE NAME _________________________________________________________________________________________________

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

MORADA | ADDRESS _________________________________________________________________________________________________________________

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

EMAIL | EMAIL _______________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Nº LOTE | LOT # DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

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

ASSINATURA / SIGNATURE _____________________________________________________________________________________________________________
       

        ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID  LICITAÇÃO TELEFÓNICA | PHONE BID

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

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

USO INTERNO | INTERNAL USE
RE EBIDO POR

______________________

DATA
_______/______/_______

HORA
__________:___________

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

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER __________________________________________________

3
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24 e 25 de Jun
ho de 2014

www.veritasleiloes.com

LEILÃO
ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE
PRATAS E JÓIAS
24 e 25 de Junho de 2014
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