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LEILÃO 35
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PRATAS E JÓIAS

AUCTION 35

ANTIQUES AND WORKS OF ART
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Av. Elias Garcia, 157 A/B 1050-099 Lisboa
T +351 21 794 8000   F +351 21 794 8009   
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www.veritasleiloes.com

PREVIEW
1 and 2 OCTOBER, from 10am to 9pm

3 and 4 OCTOBER, from 10am to 10:30pm
5 OCTOBER, from 10am to 9pm

AUCTION

SESSION I
6 OCTOBER, MONDAY, 9pm

Lot 1 to 231    

SESSION II
7 OCTOBER, TUESDAY, 9pm

Lot 232 to 492  

EXPOSIÇÃO
1 E 2 OUTUBRO, DAS 10H00 - 21H00
3 E 4 OUTUBRO, DAS 10H00 - 22H30
5 OUTUBRO, DAS 10H00 - 21H00

LEILÃO

1ª SESSÃO
6 OUTUBRO, 2ª FEIRA, ÀS 21H00
Lote 1 a 231 

2ª SESSÃO
7 OUTUBRO, 3ª FEIRA, ÀS 21H00
Lote 232 to 492  
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1
Par de tampas recortadas
De prato coberto 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração imari representando flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(cabelos e esbeiçadelas)
25,5x18 cm

A pair of Kangxi scalloped entrée dish covers
Chinese export porcelain 
Imari decoration depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(hairlines and chips)
€180 - 220

3
Tampa de terrina recortada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
representando flores 
Pega em forma de romã 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
31x25,5 cm

A Qianlong scalloped tureen cover
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting flowers 
Handle moulded as a pomegranate 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)
€200 - 250

4
Tampa de terrina recortada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada representando flores 
e brasão, ao centro, com armas de família europeia 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequeno defeito na pega)
32x24 cm

A Qianlong Armorial scalloped tureen cover
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting flowers 
and European coat-of-arms 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor defect to the handle)
€250 - 300

2
Conjunto de duas tampas
De diferentes formatos
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Uma tampa de terrina redonda com flores
Período Qianlong (1736-1795)
Um tampa de prato coberto imari
Período Kangxi (1662-1722)
(esbeiçadelas)
Diam.: 19 cm
18x22,5 cm

Two Chinese export porcelain covers
One Qianlong (1736-1795) tureen cover and one 
Kangxi (1662-1722) Imari entrée dish cover
(chips)
€120 - 180

1ª SESSÃO

Lotes 1 a 231
Lot 1 to 231

SESSION I

5
Tampa de terrina oval
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada a verde e ouro 
com monograma ao centro 
Período Qianlong (1736-1795)
28,5x21 cm

A Qianlong oval tureen cover
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration in green and gilt, 
monogram at the centre 
Qianlong Period (1736-1795)
€100 - 150

6
Tampa de terrina oitavada
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com flores
Período Qianlong (1736-1795)
(defeitos na pega)
18x24,5 cm

A Qianlong octogonal cover
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(defects to the handle)
€80 - 120
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7
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 22 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration 
depicting flowers 
Qianlong Period 
(1736-1795) 
(minor chips)
€60 - 90

8
Três pratos

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 

(cabelos e esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

Three Qianlong plates
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 

(hairlines and chips)
€80 - 120

13
Terrina com tampa

Em porcelana da China 
Companhia das Índias  

Decoração imari 
Período Kangxi (1662-1722)

23x33x21 cm

A Kangxi tureen with cover
Chinese export porcelain 

Imari decoration 
Kangxi Period (1662-1722)

€1.000 - 1.500

9
Par de pratos fundos
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da família rosa 
representando carpas e flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam: 22 cm

A pair of Qianlong soup plates
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration depicting flowers and carps 
Qianlong Period (1736-1795)

€400 - 600

10
Bule com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Corpo oitavado com decoração 
policromada e reservas representando 
flores e folhas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(tampa restaurada)
Alt.: 11 cm

A Qianlong tea-pot with cover
Chinese export porcelain 
Octogonal body with polychrome 
decoration depicting flowers and leaves 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restored cover)

€50 - 100

11
Bule com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração imari representando 
flores e galos 
Montagem em metal amarelo 
posterior 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restaurado)
Alt.: 14 cm

A Qianlong tea-pot with cover
Chinese export porcelain 
Imari decoration depicting flowers 
and roosters 
Yellow metal mount of later date 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restored)

€50 - 100

12
Bule com tampa

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Corpo oitavado com decoração imari 
representando flores e paisagem com 

figuras e casa 
Período Qianlong (1736-1795) 

(restaurado)
Alt.: 13 cm

A Qianlong tea-pot with cover
Chinese export porcelain 

Octogonal body with Imari decoration 
depicting flowers and landscape with 

figures and house 
Qianlong Period (1736-1795) 

(restored)

€50 - 100

14
Molheira de bordo recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada representando no 
interior arranjo floral 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restaurada)
Comp.: 20 cm 
Alt.: 6 cm

A Qianlong scalloped sauce boat
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting bouquet 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restored)

€100 - 200

15
Base de terrina redonda

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada representando 
flores 

Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm

A Qianlong tureen body
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€200 - 300
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22
Travessa octogonal

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração a azul e branco 
representando vista de jardim com 

pássaros e flores 
Período Qianlong (1736-1795)

30x38 cm

A Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain 

Blue and white decoration depicting 
garden view with birds and flowers 

Qianlong Period (1736-1795)
€300 - 400

23
Par de pratos oitavados
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos e esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm

A pair of Qianlong octogonal plates
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairlines and chips)
€30 - 60

16
Covilhete recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul com paisagem e pagodes 
Bordo recortado com friso a dourado 
Período Jiaqing (1796-1820)
Diam.: 15,5 cm

A Jiaqing scalloped saucer
Chinese export porcelain 
Blue decoration depicting 
landscape with pagoda 
Scalloped rim with gilt frieze 
Jiaqing Period (1796-1820)

€100 - 200

17
Covilhete recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul com paisagem e 
pagodes 
Bordo recortado com friso a dourado 
Período Jiaqing (1796-1820)
Diam.: 14,5 cm

A Jiaqing scalloped saucer
Chinese export porcelain 
Blue decoration depicting 
landscape with pagoda 
Scalloped rim with gilt frieze 
Jiaqing Period (1796-1820)

€100 - 200

18
Covilhete recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul com paisagem e pagode 
Bordo recortado com friso a dourado 
Período Jiaqing (1796-1820)
Diam.: 13 cm

A Jiaqing scalloped saucer
Chinese export porcelain 
Blue decoration depicting 
landscape with pagoda 
Scalloped rim with gilt frieze 
Jiaqing Period (1796-1820)

€100 - 200

24
Molheira
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas e defeitos 
de cozedura)
24x9 cm

A Qianlong sauce boat
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration 
depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips and firing defects)
€200 - 250

25
Molheira
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas e 
defeitos no bico)
25x10 cm

A Qianlong sauce boat
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration 
depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips and)
€150 - 200

19
Par de covilhetes
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Com decoração a azul representando paisagem 
com pagodes e bordo gomado com friso dourado 
Período Jiaqing (1796-1820) 
(um covilhete com cabelo)
Diam.: 12,5 cm

A pair of Jiaqing saucers
Chinese export porcelain 
Blue decoration depicting landscape with pagoda; 
fluted and gilt tab 
Jiaqing Period (1796-1820) 
(one saucer with hairline)

€180 - 220

20
Bule
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Corpo cilíndrico gomado com decoração a azul e 
dourado representando paisagem com pagodes 
Pega entrelaçada rematada por motivos vegetalistas 
em relevo e tampa com pomo em forma de fruto 
Período Jiaqing (1796-1820)
(defeito no bico)
Alt.: 12 cm

A Qianlong  tea-pot
Chinese export porcelain 
Fluted cylindrical body with blue and gilt decoration 
depicting landscape with pagoda 
Moulded handle and cover finial 
Jiaqing Period (1796-1820)
(defects to the sprout)

€250 - 350

21
Bule
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração a azul e branco representando paisagem fluvial com pagodes 
Pega entrelaçada rematada por motivos vegetalistas em relevo e tampa com 
pomo em forma de fruto 
Periodo Qianlong (1736-1795)
Alt.: 20 cm

A Jiaqing tea-pot
Chinese export porcelain 
Blue decoration depicting riverscape and pagoda 
Moulded handle and cover finial  
Qianlong Period (1736-1795)

€200 - 300

26
Pequena terrina oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando 
paisagem com pagodes 
Período Qianlong (1736-1795) 
(tampa com esbeiçadela)
Comp.: 20 cm

A small Qianlong octogonal tureen
Chinese export porcelain 
Blue decoration depicting landscape 
with pagoda 
Qianlong Period (1736-1795) 
(cover with chip)
€300 - 400



14 15

30
Prato recortado
Em porcelana da China 
Decoração a azul e branco com reservas 
representando motivos vegetalistas 
Período Kangxi (1662-1722)
Diam: 36cm

A Kangxi scalloped plate
Chinese porcelain 
Blue and white decoration with 
cartouches depicting floral motifs 
Kangxi Period (1662-1722)
€1.300 - 1.500

27
Prato
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado 
representando ao centro veados 
Aba decorada com reservas de motivos 
vegetalistas e borboletas 
Dinastia Ming, Reinado Wanli (1572-1620)
Diam.: 28,5 cm

A Wanli plate
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration depicting deer 
at the centre 
Tab decorated with reserves with floral 
motifs and butterflies 
Ming Dynasty, Wanli Reign (1572-1620)

€1.000 - 1.500

28
Tacinha
Em porcelana da China  
Decoração a azul e branco representando vista de jardim 
com flores e reservas com objectos preciosos e frutos 
Dinastia  Ming, Reinado Wanli (1572-1660)
Diam: 14,5cm

A Wanli cup
Chinese porcelain 
Blue and white decoration depicting garden views with bird 
and cartouches with precious objects and fruits 
Ming Dynasty, Wanli Reign (1572-1620)

€200 - 300

29
Tacinha
Em porcelana da China  
Decoração a azul de branco representando vista de jardim 
com pássaro e reservas com objectos preciosos e frutos 
Dinastia Ming, Reinado Wanli (1572-1620)
Diam: 14,5cm

A Wanli cup
Chinese porcelain 
Blue and white decoration depicting garden views with bird 
and cartouches with precious objects and fruits 
Ming Dynasty, Wanli Reign (1572-1620)

€200 - 300
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31
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco representando vista de jardim com pássaros 
Aba decorada com reservas representando flores e objectos  
preciosos 
Dinastia Ming, Reinado Wanli (1572-1660)
Diam: 36cm

A Wanli plate
Chinese porcelain 
Blue and white decoration depicting garden view with birds 
Tab decorated with cartouches depicting flowers and precious objects 
Ming Dynasty, Wanli Reign (1572-1620)
€1.000 - 1.500

32
Garrafa
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado 
representando motivos vegetalistas 
Dinastia Ming, reinado Wanli (1572-1620) 
Montagem em prata de Esmirna para 
narguilé
Alt.: 25,5 cm (garrafa) 
Alt.: 45 cm (total)

A Wanli bottle
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration depicting 
floral motifs 
Ming dynasty, Wanli reign (1572-1620) 
Adapted as a hookah with a Izmir silver 
mount
€3.500 - 4.000
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33
Garrafa
Em porcelana da China 
Decoração a azul e branco 
representando objectos preciosos 
Gargalo com aplicação em bronze 
(gargalo restaurado e cabelo)
Alt.: 33 cm

A Chinese porcelain bottle
Blue and white decoration depicting 
precious objects 
Neck with bronze mounts 
(restored neck and hairline)
€100 - 200

34
Porta pincéis
Em porcelana da China 
Decoração a azul e branco representando 
figuras orientais
Alt: 15 cm

A Chinese porcelain brush holder
Blue and white decoration depicting 
oriental figures

€300 - 400

36
Jarra
Em porcelana da China 
Decoração policromada com flores sobre 
fundo rosa 
(marcada na base)
Alt.: 41 cm

A Chinese porcelain vase
Polychrome decoration with flowers on 
pink ground 
(marked at the base)
€200 - 300

37
Pote
Em porcelana chinesa  
Decoração azul sob vidrado 
representando duas fénix no meio de 
rocha, árvores e flores  
China, Séc.XVIII 
Alt.: 33 cm 

An 18th century Chinese porcelain vase
Blue underglaze decoration depicting two 
phoenixes, rock, trees and flowers 
China, 18th century
€1.200 - 1.500

38
Par de floreiras de parede
Em porcelana da China 
Decoração policromada representando 
flores, com “laughing boys” em relevo 
Período Jiaqing (1796-1820)
Alt: 16,5 cm

A pair of Jiaqing wall-vases
Chinese porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
and “Laughing Boys” in relief 
Jiaqing Period (1796-1820)

€700 - 800

35
Floreira de parede
Representando figura feminina 
oriental com jarra 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(defeitos nas mãos e pés)
Alt.: 20 cm

A Qianlong wall flower vase
Representing oriental feminine 
figure with vase 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting 
flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(defects to the hands and feet)

€500 - 800
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39
Poncheira
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração “Mandarim” com reservas representando 
cenas do quotidiano e objectos preciosos 
Aba decorada com pássaros, morcegos e borboletas 
(restaurada)
Alt: 11cm 
Diam: 29cm

A Mandarin punch-bowl
Chinese export porcelain 
Mandarin decoration with cartouches depicting 
quotidian scenes and precious objects 
Tab decorated with birds, bats and butterflies 
(restored)
€300 - 400

40
Vaso com tampa
Em jade verde 
Corpo com decoração 
relevada e pegas zoomórficas 
com argolas
Alt.: 16 cm

A green jade vase with cover
Relief decoration and handles 
with hoops
€150 - 300

44
Par de cães de foo
Esculturas orientais em pedra mármore 
Séc. XIX/XX
67x27x42 cm

A pair of late 19th, early 20th century 
Oriental marble dragons

€1.000 - 1.500

41
Grande Poncheira

Em porcelana da China 
Decoração “Mandarim” com reservas representando cenas do 

quotidiano, pássaro, flores e borboletas 
Cercadura decorada com flores, pássaros e morcegos 

(pequenas esbeiçadelas)
Alt: 14 cm 

Diam: 35 cm

A Mandarin punch-bowl
Chinese porcelain 

Mandarin decoration with cartouches depicting quotidian scenes, bird, 
flowers and butterflies 

Frame decorated with flowers, birds and bats 
(minor chips)

€600 - 800

42
Porta pincéis
Em quartzo citrino  
Com animal fantástico 
China, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
5x16x10 cm

A 19th century Chinese citrine quartz brush holder
Decorated with fantastic animal 
China, 19th century 
(losses and defects)

€400 - 600

43
Doctor’s lady 

Escultura em marfim 
China, séc. XIX
Comp.: 14 cm

A 19th century Chinese ivory Doctor’s Lady

€200 - 300
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45
Pote
Em porcelana da China 
Decoração incisa com motivos 
vegetalistas sob vidrado celadon
Alt.: 18 cm

A Chinese porcelain vase
Engraved decoration with floral 
motifs under celadon glazing

€150 - 200

46
Jarra
Em porcelana da China 
Decoração relevada a branco representando árvores e pássaros 
sobre fundo celadon 
Período Minguo (1912-1949)
Alt.: 43 cm

A Minguo vase
Chinese porcelain 
White relief decoration depicting trees and birds on celadon ground 
Minguo Period (1912-1949) 
€300 - 500

47
Par de papagaios  

Em grés vidrado com 
decoração policromada 

China
Alt.: 25 cm

A pair of stoneware parrots 
Glazed stoneware, polychrome 

decoration 
China

€500 - 800

48
Pote
Em porcelana da China 
Decoração policromada representando 
motivos vegetalistas e reservas com 
figuras orientais 
Período Guangxu (1875-1908)
Alt.: 58 cm

A Guangxu vase
Chinese porcelain 
Polychrome decoration depicting floral 
motifs and reserves with oriental figures 
Guangxu Period (1875-1908)
€300 - 500

49
Par de potes
Em porcelana da China 
Decoração policromada com flores e pássaros 
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 44 cm

A pair of Chinese porcelain vases
Polychrome decoration depicting flowers and birds 
(minor chips)
€200 - 300
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50
Laughing boy
Em porcelana da China 
Figura sentada com animal 
Decoração policromada 
Período Jiaqing (1796-1820)
Alt.: 16,5cm

A Jiaqing Laughing Boy
Chinese porcelain 
Seated figure with animal 
Polychrome decoration 
Jiaqing Period (1796-1820)
€180 - 220

51
Par de figuras orientais

Esculturas em porcelana da China 
Decoração policromada 

(uma das figuras partida e colada e outra 
restaurada)

Alt.: 33 cm

A pair of Chinese porcelain figures
Polychrome decoration 

(one broken and the other restored)
€100 - 150

53
Imortais

Quatro esculturas representando
 figuras de imortais e seus atríbutos

Em porcelana da China 
Decoração policromada

Alt.: 23 cm

IImmortals
Four sculptures representing

 immortals with attributes

€180 - 220

52
Taça
Em porcelana da China 
Decoração policromada representando ao 
centro morcegos com pêssego e romã e 
no verso “folha de couve com insectos” 
Marcada na base 
(partida e restaurada)
Alt.: 7 cm 
Diam.: 18 cm

A Chinese porcelain bowl 
Polychrome decoration, at the centre 
depicting bats with peach and 
pomegranate, back depicting “cabbage 
leaf with insects” 
Marked at the base 
(broken and restored)

€500 - 600
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54
Armário de pequenas dimensões
Em madeira lacada a negro  
Decoração a dourado com motivos 
orientais e cinco gavetas 
China, séc. XIX/XX
40x37x19,5 cm

A small late 19th,early 20th century 
Chinese cabinet
Black lacquered wood 
Gilt decoration depicting oriental motifs 
and five drawers 
China, late 19th, early 20th century
€200 - 300

56
Guanine
Escultura em porcelana Blanc de Chine 
(restauros)
Alt: 38cm

Blanc de Chine figure of Guanyin
Chinese porcelain sculpture 
(restoration)
€250 - 300

57
Guanine Blanc de Chine
Escultura em porcelana Blanc de Chine 
(restauros)
Alt: 45cm

Blanc de Chine figure of Guanyin
Chinese porcelain sculpture 
(restoration)
€300 - 400

55
Caixa para chá

Em madeira lacada a negro  
Trabalho em xarão com decoração a ouro 

com cenas do quotidiano chinês 
Interior com caixas em estanho 

China, séc. XIX
28x25x25 cm

A 19th century Chinese lacquered tea box
Black lacquered wood 

Gilt decoration depicting quotidian scenes 
Interior with tin tea caddies 

China, 19th century

€400 - 600
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58
Par de girândolas
Em bronze dourado e vidro 
França, séc. XIX
Alt.: 60 cm

A pair of 19th century French gilt 
bronze and glass girandoles
€400 - 600

59
Importante relógio de mesa Carlos X
com mecanismo musical, E. LECOULTRE
Relógio de mesa Carlos X em bronze cinzelado e dourado, 
assente sobre quatro pés de enrolamento, base alteada com friso 
de palmetas e baixo-relevo representando putti com grinaldas, 
panejamentos e abelha. Mostrador dourado e cinzelado 
enquadrado por grupo escultórico representando Diana à direita, 
Cupido tocando harpa no topo e placa recortada decorada em 
baixo-relevo com Nereida tocando flauta à esquerda 
Base oval facheada a madeira de raiz contendo mecanismo 
musical que toca de acordo com as horas ou livremente, regulável 
lateralmente e com silenciador na base 
Relógio marcado BUTTE e numerado, mecanismo musical assinado 
E. LECOULTRE (Elie LeCoultre (?)) e numerado 
Com redoma em vidro, França 2º quartel do séc. XIX 
(com chave e pêndulo, sinais de uso, mecanismo do relógio 
necessita revisão, mecanismo musical com defeitos e falta da chave)
57x43x21,5 cm

Important Charles X ormolu clock with musical mechanism, E. 
LECOULTRE
Raised on four scroll feet, base with floral frieze and relief 
representing putti with garlands, drapes and bee. Ormolu dial with 
chiselled decoration, framed by ormolu sculptures: Diana at the 
right, Cupid playing lyre on top and a scalloped plaque with relief 
representing nereid playing flute at the left. 
Oval burr veneered base containing musical mechanism that 
plays with the hours or freely,  adjustable laterally and with 
silencer at the base 
Clock marked BUTTE and numbered, musical mechanism signed E. 
LECOULTRE  (Elie LeCoultre (?)) and numbered 
With original glass dome, France, 2nd quarter of the 19th century 
(with key and pendulum, wear signs, clock mechanism in need of 
revision; musical mechanism with defects and missing key)
€1.800 - 2.500



30 31

62
Relógio de mesa 
Em bronze dourado e cinzelado 
Decorado com grinaldas e concheados 
Mostrador em esmalte e mecanismo de corda 
Com estojo em couro gravado, decorado a ouro 
com brasão de armas francês e interior forrado a 
adamascado de seda 
França, séc. XIX 
(relógio com chave e mecanismo a necessitar 
revisão)
Alt.: 25 cm (relógio) 
Alt.: 30 cm (estojo)

A 19th century French ormolu table clock
Decorated with garlands and shell motifs 
Enamelled dial, mechanic mechanism 
Engraved and gilt leather fitted case depictinf 
French coat-of-arms, silk lined interior 
France, 19th century 
(with winding key, mechanism in need of 
maintenance)
€800 - 1.200

60
Lustre estilo Luis XIV
Com cinco braços 
Em bronze cinzelado e dourado 
Decorado com motivos vegetalistas, 
concheados e mascarões 
França, séc. XIX

A 19th century gilt-bronze chandelier
In the Louis XIV style 
Decorated with floral and shell motifs and 
masks 
France, 19th century

€2.000 - 4.000

61
Pendulette estilo directório 
Em bronze dourado 
Mostrador em esmalte branco com numeração a negro 
Marcada Roque - A Paris 
França, séc. XIX 
(mecanismo a funcionar)
Alt.: 27 cm

A 19th century French gilt-bronze pendulette
White enamel dial with black numbers 
Marked Roque-À Paris 
France, 19th century 
(working)”

€700 - 900
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63
Par de Fauteuils Luis XVI
Estampilhados J. LECHARTIER 
Em madeira pintada 
França, séc. XVIII 
(faltas e defeitos, costas e assento sem 
forro)
Alt: 92cm

Nota: Jacques Lechartier (França, 1754-
1809), maître desde 1773

A pair of Louis XVI fauteuils, J. LECHARTIER
Painted wood 
Stamped by Jacques Lechartier (France, 
1754-1809) 
France, 18th century 
(losses and defects, upholstery missing)

Note: Jacques Lechartier (France, 1754-
1809), maître since 1773

€2.500 - 3.500

64
Secretária de senhora estilo Luís XV
Com marcheteria de pau-santo e pau-
cetim 
Gradinha e aplicações em bronze dourado
89x68x41 cm

A Louis XV style lady’s desk
Rosewood and satinwood marquetry 
Gilt-bronze gallery and mounts

€800 - 1.200

65
Secretária à abattant Luís XVI, c. 1785
Em mogno e raiz de oliveira 
Com quatro gavetas e tampo em pele no interior 
Uma porta na parte inferior e uma gaveta 
Ferragens em bronze dourado e topo em mármore 
(à maneira dos irmão Hache) 
126x63x32 cm

A Louis XVI ormolu-mounted thuja-burr secretaire à abattant, c. 1785
Interior with two drawers and leather lined writing surface. 
Lower part with one door. Marble top.

€5.000 - 7.000
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66
Consola Império 
Em mogno e raiz de mogno 
Tampo em pedra mármore 
França, séc. XIX
91x133x60,5cm

A 19th century French mahogany and burr-
mahogany console
Marble top 
France, 19th century

€1.500 - 2.000

67
Credência estilo Império

Em mogno e madeira escurecida 
Decorada com entalhamentos dourados 

Com travessas em arco 
Tampo em pedra mármore e alçado com espelho 

(pequenas faltas e defeitos)
232x104

An Empire style pier table and mirror
Mahogany and ebonized wood 

Decorated with gilt carvings
Marble top 

(minor losses and defects)

€500 - 800

68
Conjunto de quatro cadeiras ao 

gosto Biedermeier
Em mogno e raiz de mogno 

Tabelas recortadas e vazadas 
Assentos forrados a tecido 

Europa, séc. XIX 
(com estofos diferentes)

A 19th century set of four chairs in the 
Biedermeier taste

Mahogany and burr mahogany 
Scalloped and pierced backs, 

upholstered seats 
Europe, 19th century 

(upholstered in different fabrics)

€1.200 - 1.800
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69
Invulgar móvel Francês
Para arrumação de mesas de jogo 
Com oito mesas forradas a feltro e pernas basculantes simulando gavetas e uma gaveta
Em carvalho folheado a mogno com tampo em pedra mármore e ferragens em metal amarelo                                       
126x90x81 cm                                                             

An unusual french cabinet for card tables                                    
The card table cabinet containung eight folding card tables
Mahogany vennered oak with marble top and brass mounts

€5.000-8.000   
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70
Secretária à abattant Napoleão III
Em madeira lacada 
Decorada com embutidos em metal dourado e madrepérola
Com cinco gavetas e ferragens em metal amarelo 
Tampo de abater com superfície de escrita forrada e 
interior com quatro gavetinhas faixeado a raiz de nogueira 
França, séc. XIX/XX 
(pequenas faltas e defeitos, indicios de insecto xilófago)
134x68,5x36cm

A Napoleon III secretaire à abattant
Lacquered wood, gilt metal and mother-of-pearl inlaid 
decoration, five drawers and yellow metal mounts 
Fall-front with lined writing surface and interior with four 
small drawers, burr-walnut veneered 
France, late 19th, early 20th century 
(minor losses and defects, traces of xylophagous insect)

€500 - 700

71
Mesa de apoio

Em madeira lacada a negro 
Com embutidos em madrepérola 

(pequenas faltas e defeitos)
72x84x70cm

A black lacquered mother-of-pearl inlaid 
side table

(minor losses and defects)

€200 - 300

72
Mesa bufete
Em pau-santo  
Pernas e travejamentos torneados 
Com duas gavetas e ferragens em 
metal amarelo  
Portugal, séc. XVIII
79x101x59 cm

An 18th century rosewood Portuguese 
table “Bufete”
Turned legs and stretchers, two drawers 
and yellow metal mounts 
Portugal, 18th century

€700 - 900

73
Cómoda D. João V

Em castanho 
Saial com entalhamentos e 

pés de garra e bola 
Com três gavetões e 
ferragens em bronze 

(faltas e defeitos, vestígios de 
insecto xilófago)

90x119x65 cm

A D. João V (1707-1750) 
chestnut commode

Carved apron, ball and claw feet 
Three long drawers, bronze mounts 

(losses and defects, traces of 
xylophagous insect)

€800 - 1.200
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74
Cómoda Estilo Regência
Em madeira faixeada com 
trabalho de marchetaria 
em pau-santo, pau-cetim e 
espinheiro 
Ferragens em metal amarelo 
e tampo em mármore
Frente e ilhargas abauladas, 
com dois gavetões, duas 
gavetas e uma gavetinha 
central
88x134x64cm

A Rosewood, Satinwood and 
Thornbush commode in the 
Regency style
Rosewood, Satinwood and 
Thornbush veneered 
Yellow metal mounts 
and marble top 
Serpentine front, two long
and three short drawers

€600 - 800

75
Mesa vitrine estilo Luís XV

Em mogno 
Tampo e laterais com vidros 

Interior da vitrine forrado a veludo
76x60,5x42 cm

A Louis XV style showcase
Mahogany, glazed top and sides 

Velvet lined interior

€200 - 300

76
Mesa de encostar estilo D. José

De pequenas dimensões 
Em mogno com entalhamentos 

Com uma gaveta e ferragens em bronze
78x60x37 cm

A small D.José style mahogany side table
Carved mahogany 

One drawer and bronze mounts

€300 - 400

77
Cómoda D. José/D. Maria
Em pau-santo do Rio 
Frente e ilhargas onduladas e saial com 
entalhamento vegetalista 
Dois gavetões e ferragens em bronze 
(tampo em mármore não original)
80x125x60 cm

A José (1750-77)/D.Maria(1777-1816) 
Rosewood serpentine commode
Carved apron with floral motifs 
Two long drawers and bronze mounts 
(unoriginal marble top)

€1.800 - 2.200
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78
Breakfast Table
Faixeada a pau-santo 
Coluna central facetada terminando em 
três pés com rodízios 
(pequenos defeitos)
72,5x102 cm

A rosewood breakfast table
Rosewood veneered 
Central faceted foot and three castors 
(minor defects)

€1.500 - 2.000

79
Sofa-table Victoriana
Em pau-santo 
Com duas gavetas 
Inglaterra, séc. XIX
73x136x58,5 cm

A Victorian rosewood sofa-table
With two drawers 
England, 19th century

€1.500 - 2.000

80
Mesa de sala de jantar Regência 
Em mogno  
Com cinco tábuas
74x130x132 cm (fechada)
74x335x132 cm (aberta)

A Regency dining table 
Mahogany 
With five extension boards

€3.000 - 5.000
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81
Papeleira com oratório D. Maria
Em vinhático e pau-santo 
Interior do oratório com nichos entalhados 
Papeleira com duas gavetas e dois gavetões
238x116x70 cm

A D.Maria (1777-1816) Brazilian Mahogany and Rosewood bureau-oratory
Interior of the oratory with carved niches  
Bureau with two short and two long drawers

€1.800 - 2.000

82
Mesa de jogo D. Maria

Com tampo em meia-lua 
Madeira faixeada a pau-santo com trabalho em 
marchetaria representando flores e instrumentos 

musicais 
Portugal, séc. XVIII 

(restauros e defeitos)
72x93x46cm

A D.Maria (1777-1816) Rosewood marquetry cardtable
Of demi-lune design 

Rosewood veneered with marquetry decoration 
representing flowers and musical instruments 

Portugal, 18th century 
(restoration and defects)

€1.000 - 1.500

83
Cómoda miniatura D. José/D. Maria
Em pau-santo 
Com pernas curvas e saial recortado 
Duas gavetas com frentes emolduradas e 
ferragens em bronze 
Portugal, séc. XVIII
43,5x47x38 cm

A D.José (1750-1777)/D.Maria (1777-1816) 
rosewood miniature commode
Curved legs and scalloped apron 
Two drawers and bronze mounts 
Portugal, 18th century

€1.000 - 2.000
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84
Contador
Em pau-santo  
Com trabalho de marchetaria em marfim esgravatado 
Com tampa de abater, sete gavetas e portinhola central 
Interior decorado com rico trabalho de marchetaria em marfim 
Europa, séc. XIX

A 19th century Rosewood and Ivory cabinet
Rosewood with engraved ivory marquetry  
The fall-front opens to reveal seven drawers and door 
Interior with profuse ivory marquetry decoration 
Europe, 19th century

€6.000 - 8.000



48 49

85
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

86
Contador Italiano
Em pau-santo com marchetaria em ébano, marfim e outras madeiras 
Tampo e ilhargas decoradas com motivos geométricos e vegetalistas 
Com dez gavetas decoradas com marchetaria em marfim esgrafitado 
representando enrolamentos vegetalistas e figuras femininas 
Gaveta central com três arcos com colunas torneadas em marfim 
Pés em bolacha 
Séc. XIX 
(pequenos restauros e defeitos)
43x66x33 cm

A 19th century Rosewood, Ebony and Ivory cabinet
Rosewood with ebony, ivory and other woods marquetry decoration 
Top and sides decorated with geometric and floral motifs 
Ten drawers decorated with ivory marquetry with engraved decoration 
depicting floral scrolls and feminine figures 
Central drawer with three arches and ivory turned columns 
19th century 
(minor restoration and defects)

€6.000 - 8.000
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87
Par de urnas 
Em porcelana 
Decoração a ouro com medalhão, ao 
centro, representando paisagem com 
animais a grisaille 
Europa, séc. XIX 
(uma partida na base e na pega)
Alt.: 27 cm

A pair of 19th century porcelain urns
Gilt decoration with medallion at the 
centre depicting landscape with animals 
in grisaille 
Europe, 19th century 
(one broken at the base and handle)
€300 - 400

88
Tinteiro 
Em porcelana europeia 
Decoração policromada representando 
figura feminina, cão e cabeça de veado 
Séc. XIX 
(faltas e defeitos)
18x23x15 cm

A 19th century European porcelain inkstand
Polychrome porcelain depicting female 
figure, dog and deer’s head 
19th century 
(losses and defects)

€100 - 150

89
Retratos de senhora e senhor
Par de miniaturas sobre marfim 

Europa, séc. XIX
6,5x5 cm

Portrait of a Lady and a Gentleman
A pair of miniatures on ivory 

Europe, 19th century

€180 - 220

90
Jean-Jacques Caffieri (França, 1725-1792)
Busto do pintor Nöel Hallé 
Em terracota 
Assinado e datado 1767
Alt.: 61 cm

Nöel Hallé bust
Terracotta 
Signed and dated of 1767

€1.800 - 2.200
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91
Relógio de mesa
Com escultura em bronze representando 
figura da antiguidade clássica 
Base em mármore preto 
Mostrador em esmalte 
França, séc. XIX 
(mecanismo a necessitar de revisão)
43x35x17 cm

A 19th century French table clock
Bronze sculpture representing 
mythological figure, black marble base, 
enamelled dial 
France, 19th century 
(mechanism in need of revision)
€300 - 400

92
Par de candeeiros de mesa
Em vidro relevado ponta de 
diamante e montures em 
metal amarelo 
Séc. XX
Alt.: 36 cm

A pair of cut-glass lamps
Yellow metal mounts 
20th century
€150 - 200

93
Relógio de mesa estilo Luís XV 
Caixa em madeira pintada e 
decorada com flores 
Aplicações em latão e bronze 
(mecanismo a funcionar; pequenos 
defeitos e faltas)
Alt.: 75 cm

A Louis XV style table clock
Painted wood depicting flowers, 
brass and bronze mounts 
(working, minor defects and losses)
€500 - 700
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94
Chávena e pires império
Em porcelana europeia 
Decoração policromada e dourada com 
armas de família europeia ao centro 
Pires com inscrições 
Europa, séc. XIX
Alt.: 12 cm (chávena) 
Diam.: 17 cm (pires)

A 19th century armorial European 
porcelain cup and saucer
Polychrome and gilt decoration bearing 
European coat-of-arms. Saucer with 
inscriptions 
Europe, 19th century
€300 - 400

95
Três pratos 
Em porcelana da Vista Alegre 
Decoração policromada representando barcos à vela 
Assinados A. J. Pinto Basto 
Litografias com complementos pintados à mão 
Inscrição no verso “E. Pinto Basto & Cª Lda. - Aguarela de António 
Jervis D’Athouguia Pinto Basto - Série Limitada” 
Série limitada de 100 exemplares, datados de 1980, 1981 e 1982
e numerados 11/100 e 12/100 
Marca nº 30 (1980)
Diam.: 25,5 cm

Three Vista Alegre plates, A. J. Pinto Basto, 1980
Vista Alegre porcelain 
Polychrome decoration depicting sailing boats 
Signed A. J. Pinto Basto 
Etchings with hand painted finishing  
Inscription at the back: “E. Pinto Basto & Cª Lda. - Aguarela de António 
Jervis D’Athouguia Pinto Basto - Série Limitada” 
Limited edition of 100 pieces, dated of 1980, 1981 and 1982, 
numbered 11/100 and 12/100 
Mark nr. 30 (1980)
€100 - 150

96
Par de garrafas com tampa
Em porcelana de Saxe 
Decoração policromada e dourada com 
flores e insectos em relevo e cena galante 
ao centro 
Alemanha, séc. XIX/XX 
(cabelos na base, uma tampa com 
esbeiçadelas, pequenas faltas)
Alt.: 34,5 cm

A pair of late 19th, early 20th century Saxe 
porcelain bottles
Polychrome and gilt decoration depicting 
flowers and insects in relief; gallant scene 
at the centre 
Germany, late 19th, early 20th century 
(hairlines to the base, one cover with 
chips, minor losses)
€300 - 400

97
Vaso de grandes dimensões 
Modelo Rousseau 
Em porcelana da Vista Alegre 
Decoração a bordeaux e ouro com 
reserva a grisaille “Vista do conjunto 
fabril de Ílhavo” e monograma a ouro 
na base 
1835-1852 
(falhas)
Alt.: 82 cm

A large Vista Alegre vase, 1835-1852
Rousseau model 
Vista Alegre porcelain 
Red and gilt decoration with reserve en 
grisaille “View of the Ilhavo Factory”, gilt 
monogram at the base 
1835-1852 
(losses)

€3.000 - 5.000
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98
Santa
Escultura em Pedra de Ançã 
Portugal, séc. XIX/XX
Alt: 69cm

A Pedra de Ançã sculpture
of a Saint
Portugal, late 19th, early 20th 
century

€400 - 500

99
Santo António com o Menino

Escultura em Pedra de Ançã 
Portugal, séc. XIX/XX 

(pequenos defeitos e restauros)
Alt: 69cm

A Pedra de Ançã sculpture of 
Saint Anthony with the Child

Portugal, late 19th, 
early 20th century 

(minor defects and restorations)

€500 - 600

100
Par de vasos
Em pedra mármore 
Corpo decorado por folhas de acanto 
sobre base quadrangular
Alt.: 49 cm

A pair of marble vases
Decorated with acanthus leaves, square 
base

€1.000 - 1.500

101
Par de esculturas de jardim
Em mármore branco 
Representando figuras masculinas 
(defeitos)
Alt.: 110 cm

A pair of white marble garden sculptures
Representing male figures 
(defects)
€8.000 - 10.000
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102
Nascimento de Vénus
Escultura em faiança 
Fabrico da Real Fábrica do Rato (?) 
Monocromo branco 
Portugal, séc. XIX 
(faltas, defeitos e restauros)
Alt.: 57 cm

A 19th century Portuguese faience 
sculpture representing the Birth of Venus, 
possibly by Real Fábrica do Rato
White monochrome decoration 
Portugal, 19th century 
(losses, defects and restorations)
€600 - 900

103
Figura mitológica
Escultura em faiança 
Fabrico da Real Fábrica do Rato (?) 
Monocromo branco 
Portugal, séc. XIX 
(faltas, defeitos e restauros)
Alt.: 52 cm

A 19th century Portuguese faience 
sculpture of a mythological figure, possibly 
by Real Fábrica do Rato
White monochrome decoration 
Portugal, 19th century 
(losses, defects and restorations)
€400 - 600

104
Vista campestre com figuras e animais
Painel de 140 azulejos 
Decoração a azul 
Portugal, 1º quartel do séc. XVIII 
Tarja barroca adaptada 
(restauros, defeitos e faltas e alguns azulejos posteriores)
142x188 cm

An early 18th century Portuguese tile panel
Comprising 140 tiles depicting rural scene with figures and animals 
Blue decoration 
Portugal, 1st quarter of the 18th century 
Adapted Baroque frame 
(restorations, defects and some tiles of later date)

€4.000 - 6.000
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105
Vista de jardim com figuras galantes
Painel de 290 azulejos 
Decoração a azul
Tarja barroca adaptada 
Portugal, 1º quartel do séc. XVIII 
(pequenas faltas e defeitos, azulejos posteriores)
145x419 cm

Nota: Semelhante a outros painéis de azulejos assinados pelo mestre P.M.P..

An early 18th century Portuguese tile panel
Comprising 290 tiles depicting garden scene with gallant figures 
Blue decoration
Adapted baroque frame 
Portugal, 1st quarter of the 18th century 
(minor losses and defects, some tiles of later date)

€8.000 - 12.000



62 63

107
Cena galante

Painel de 82 azulejos D. Maria 
Decoração policromada ao estilo rocaille 

Portugal, 3º quartel do séc. XVIII 
(azulejos posteriores)

110x170 cm

An early  D.Maria (1777-1816) tile panel
Comprising 82 tiles depicting gallant scene, 

polychrome decoration with rocaille motifs 
Portugal, 3rd quarter of the 18th century 

(some tiles of later date)

€2.000 - 3.000

106
Cena de jardim com figuras
Painel de 162 azulejos D. Maria 
Decoração policromada ao estilo rocaille 
Portugal, 3º quartel do séc. XVIII 
(defeitos e faltas, azulejos posteriores)
128x286 cm

An early  D.Maria (1777-1816) tile panel
Comprising 162 tiles depicting garden 
scene with figures, polychrome decoration 
rocaille motifs 
Portugal, 3rd quarter of the 18th century 
(losses and defects, some tiles of later date)

€3.500 - 4.500
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108
Conjunto de dois copos e jarro D. Maria
Em vidro com decoração gravada e 
dourada 
representando grinaldas 
(ligeiro desgaste no dourado)
Alt: 11,5cm (jarro) 
Alt: 9,5cm (copo) 
Alt: 8,5cm (copo)

A set of D.Maria (1777-1816) glass cups 
and jug
Comprising two cups and one jug  
Engraved and gilt decoration depicting 
garlands 
(minor wear to the gilding)
€260 - 300

109
Dois copos Vista Alegre
Em vidro 
Um com decoração gravada 
representando grinaldas 
de flores e outro com efígie 
(defeitos)
Alt: 11cm 
Alt: 10cm

Two Vista Alegre glass cups
Glass 
One with engraved decoration 
representing garlands, the other 
with effigy 
(defects)
€400 - 500

110
Conjunto de três copos
Em cristal lapidado com decoração 
gravada 
Dois com monograma
Alt: 10cm

A set of three cut-glass cups
Cut-glass with engraved decoration, two 
with monogram
€200 - 300

111
Garrafa 

Em vidro moldado 
Com armas de família europeia ao centro 

Séc. XVIII
Alt.: 30 cm

An 18th century armorial glass bottle
Bearing European coat-of-arms

€150 - 200

116
Prato Vista Alegre (1824-1880)
Em cristal lapidado 
Com camafeu “ Rainha D. Maria II” 
Aplicação em metal para suspensão 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam: 15cm

A cut-glass plate, Vista Alegre, 1824-80
Decorated with cameo depicting D. Maria 
II, Queen of Portugal  
Metal suspension hoop 
(minor chips)
€500 - 800

117
Prato Vista Alegre (1824-1880)
Em cristal lapidado 
Com camafeu “D. Pedro (IV)- Duque de 
Bragança” 
Aplicação em metal para suspensão 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam: 15cm

A cut-glass plate, Vista Alegre, 1824-80
Decorated with cameo depicting D.Pedro 
IV, Duke of Bragança and King of Portugal  
Metal suspension hoop 
(minor chips)
€500 - 800

118
Par de compoteiras com tampa
Em cristal inglês lapidado
Alt: 23cm

A pair of English cut-glass compote-urns
€250 - 300

119
Par de compoteiras com tampa
Em cristal inglês lapidado
Alt: 23cm

A pair of English cut-glass compote-urns
€250 - 300

112
Copo Vista Alegre
Em cristal lapidado 
Com efígie de D.Pedro II (Brasil) 
(esbeiçadelas e pequenos defeitos)
Alt: 10 cm

A cut-glass cup, Vista Alegre
Decorated with D. Pedro II, Emperor 
of Brazil 
(chips and minor defects)
€500 - 800

113
Copo Vista Alegre
Em cristal lapidado 
Com camafeu 
representando figura
Alt: 6cm

A cut-glass cup, Vista Alegre
Decorated with cameo 
depicting effigy
€450 - 600

114
Copo Vista Alegre
Em cristal lapidado 
Com efígie do Duque de Palmela 
(esbeiçadelas e pequenos defeitos)
Alt: 10 cm

A cut-glass cup, Vista Alegre
Decorated with effigy of the Duke of 
Palmela 
(chips and minor defects)
€500 - 800

115
Par de taças
Em cristal Inglês lapidado 
Séc. XVIII/ XIX
Comp: 19cm

A pair of late 18th, early 19th century 
English cut-glass bowls

€250 - 350

120
Fruteiro
Em cristal lapidado com aro em prata 
Inglês, séc. XIX/XX
Diam: 32cm

A late 19th, early 20th century English 
silver-mounted cut-glass fruit bowl
€300 - 400
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121
Colecção de bolsas porta-moedas,
séc. XIX, XIX/XX e XX
Em malha de prata portuguesa 
Composto por seis bolsas com marca 
de contraste Águia, nove bolsas com 
marca de contraste Javali (sendo uma 
em tamanho miniatura) e uma bolsa com 
marca de ensaiador de Lisboa (1879-1881) 
(L-49) e de ourives ilegível 
(sinais de uso, defeitos)
504 g

A collection of Portuguese silver mesh 
purses
Comprising: six purses bearing Águia assay 
mark (1938-1984), nine purses bearing 
Javali assay mark (1887-1937) and one 
purse bearing Lisbon assay mark (1879-
1881) and faded maker’s mark 
(wear signs, defects)

€250 - 350

122
Cartoneira 
Em prata portuguesa 
Decoração lisa 
Marca de contraste Águia925 e de 
ourives da mesma época 
(pequenos sinais de uso)
11 x 6,5 cm
73 g

A Portuguese silver cardbox
Plain decoration 
Assay mark (after 1985) and 
maker’s mark 
(minor wear signs)

€40 - 70

123
Cigarreira Arte 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 
Dim.: 7,5 x 10,5 cm
125,8 g

An Art Déco Portuguese silver cigarette box
Plain decoration with floral friezes 
Porto assay mark (1887-1938) and maker’s 
mark

€65 - 100

124
Cigarreira Arte Déco 
Em prata portuguesa 

Corpo rectangular com cantos cortados, decoração 
geométrica com monograma, interior dourado 

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

(sinais de uso, defeitos e restauros)
11,5x8,5 cm

105 g

A Portuguese silver Art Déco cigarette box
Geometric decoration and monogram, gilt interior 

Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs, defects and restorations)

€70 - 100

125
Duas caixas 
Em prata portuguesa, SARMENTO 
Decoração gravada e pedra-
dura aplicada na tampa 
Marcadas e assinadas 
Sarmento-Lisboa
6 x 3,5 cm
99 g

Two Portuguese silver pill-boxes, 
SARMENTO
Engraved decoration and set 
with hardstone cabochons 
Marked and signed Sarmento-
Lisboa

€80 - 120

127
Par de jarrinhas em cristal e monture 
Em prata portuguesa, séc. XIX/XX 
Jarrinhas com decoração em relevo 
representando galhos floridos com 
pássaro. Monture estilo Império com 
figuras aladas 
Marca de contraste de Lisboa (Javali 1887-
1937) e de ourives não identificado 
(L rodeado de estrelas em 
cartucho oval) 
(sinais de uso, pequenos 
defeitos na prata e 
esbeiçadelas na base de 
uma jarrinha)
Alt.: 13 cm

A pair of late 19th, early 20th 
century small cut-glass jars 
with silver mounts
Cut-glass jars with decoration 
representing branches with flowers 
and birds. Silver mount in the Empire 
style with winged figures 
Lisboa assay mark (1887-1937) and 
unknown maker’s mark (L surround by 
stars inside oval cartouche) 
(wear signs, minor defects to the silver, 
chips to one base)

€350 - 500

128
Par de tacinhas com pé

Em prata, decoração ao gosto neoclássico com frisos guilhochados 
Séc. XIX/XX 

Aparentemente sem marcas 
(sinais de uso pequenos defeitos e restauros)

Alt.: 7,2 cm
164 g

A pair of small late 19th, early 20th century silver footed salvers
In the neoclassical manner, guilloché friezes 

Unmarked 
(wear signs, minor defects and restorations)

€40 - 60

129
Aneleira 
Em prata portuguesa, TOPÁZIO 
Marca de contraste Águia (1938-1984), de ourives e assinada Topázio
Diam.: 12,7 cm
87 g

A small Portuguese silver salver, TOPAZIO
Águia assay mark (1938-1984), maker’s mark and signed Topazio

€20 - 40

130
Frasco 
Em cristal lapidado 
com tampa e monture 
em prata inglesa, 
tampa com decoração 
martelada 
Marcas de Londres para 
1892 
(sinais de uso, pequenos 
defeitos)
Alt.: 18 cm

A cut-glass flask with 
silver cover and mount, 
London 1892
(wear signs, minor 
defects)
€50 - 80

131
Grande jarro
Em cristal lapidado com monturo 
em prata 
Decoração relevada com gomos, 
enrolamentos, motivos vegetalistas 
e mascarão feminino ao gosto 
Arte Nova, pega da tampa 
representando Baco 
Marca de contraste do Porto 
(pós 1985), de ourives Topázio e 
assinada Topázio
Alt.: 34 cm

A large Portuguese silver-mounted 
cut glass jug, Topázio
Relief decoration with floral motifs, 
scrolls and feminine mask in the 
Art Nouveau style, cover finial 
representing Bacchus 
Porto assay mark (after 1985), 
Topázio maker’s mark and 
signature
€400 - 600

126
Quatro caixas 

Em prata, uma italiana com 
decoração relevada ao gosto 

clássico; outra inglesa com 
decoração lisa e duas em prata 

portuguesa 
(sinais de uso e pequenos 

defeitos)
3,5 x 3 cm (maior)

79 g

Four silver pill-boxes
One Italian silver with relief 

decoration, one English silver 
with plain decoration and two 

Portuguese silver 
(wear signs, minor defects)

€70 - 100

132
Jarro com asa 
Em cristal lapidado com monture 
em prata portuguesa 
Decoração relevada com 
elementos vegetalistas, putti 
brincando e mascarão, pega da 
tampa em forma de leão 
Marca de contraste do Porto 
(pós 1985), de ourives Topázio e 
assinada Topázio
Alt.: 29 cm

A Portuguese silver-mounted cut-
glass jug, Topázio
Relief decoration with floral 
motifs, putti and mask; cover finial 
representing lion 
Porto assay mark (after 1985), 
Topázio maker’s mark and 
signature
€250 - 400

133
Garrafa licoreira 
Em cristal lapidado 
com monture em prata 
portuguesa 
Decoração relevada ao 
gosto rocaille 
Marca de contraste do 
Porto (pós 1985), de ourives 
Topázio e assinada Topázio
Alt.: 30 cm

A Portuguese silver-mounted 
cut-glass liqueur bottle, 
Topázio
Relief decoration in the 
rocaille manner 
Porto assay mark (after 1985), 
Topázio maker’s mark and 
signature
€250 - 400
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134
Garrafa 
Com monture em prata japonesa 
Garrafa em vidro com monture e tampa em prata 
japonesa com profusa decoração vazada e relevada 
representando folhagem e diversas flores 
Marcada “sterling 950”
Alt.: 22,5 cm

A Japanese silver mounted bottle
Glass bottle, silver mount with profuse pierced and relief 
decoration representing leaves and several flowers 
Stamped “Sterling 950”
€250 - 350

137
Serviço de chá e café 
Em prata portuguesa 
Estilo neoclássico, composto por: cafeteira, bule, leiteira e açucareiro com tampa 
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984), de ourives e assinado GUIA – Lisboa 
Alt.: 29 cm
3632 g

A Portuguese silver coffee and tea service 
In the neoclassical manner 
Comprising: coffee pot, tea pot, milk jug and sugar bowl with cover 
Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark and Ourivesaria da Guia retail mark
€1.700 - 2.000

135
Garrafa 
Com monture em prata japonesa 
Garrafa em vidro com monture e tampa em prata 
japonesa com profusa decoração vazada e relevada 
representando folhagem e diversas flores 
Marcada “sterling 950”
Alt.: 22,5 cm

A Japanese silver mounted bottle
Glass bottle, silver mount with profuse pierced and 
relief decoration representing leaves and several 
flowers 
Stamped “Sterling 950”
€250 - 350

136
Tambuladeira 
Em prata, modelo barroco com aba 
gomada, decoração relevada com folhas 
e flores, asas cinzeladas com figuras, 
brasão gravado e monograma no fundo 
Aparentemente sem marcas
Comp.: 23,5 cm
426 g

A silver wine taster in the Baroque manner
Fluted rim, relief decoration representing 
leaves and flowers; chiselled handles 
with figures. Engraved coat-of-arms and 
monogram at the base 
Unmarked

€250 - 400
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138
Par de castiçais 

Em prata portuguesa 
Decoração relevada ao gosto Barroco 

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

assinados Topázio 
(sinais de uso, pequenos defeitos, com 

furos para electrificação)
Alt.: 24 cm

265 g

A pair of Portuguese silver candlesticks
Baroque style 

Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark 
and signed Topázio 

(wear signs, minor defects and holes for 
electricity)

€100 - 150

140
Invulgar par de grandes espelhos de mesa 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX, Leitão & Irmão
Espelhos ovais com molduras em prata de modelo 
neoclássico ao gosto Luís XVI, costas e suporte em 
pau-santo
Marca de contraste de Lisboa (Javali 1887-1937), 
de ourives Leitão & Irmão, 1ºTítulo e assinados 
Leitão & Irmão
Alt.: 50 cm

Unusual pair of large late 19th, early 20th century 
Portuguese silver table mirrors, Leitão & Irmão
Mirrors of oval shape with silver frames decorated 
in the Louis XVI manner, rosewood back
Lisboa assay mark (1887-1937), Leitão & Irmão 
maker’s mark, 1ºTítulo and signed Leitão & Irmão
€.2500 - 5.000

139
Centro de mesa/floreira 

Em prata portuguesa 
Estilo D. João V, floreira oval assente sobre quatro pés, decoração relevada com 

ondas, concheados, volutas e cartelas, asas cinzeladas com cornucópias; base 
oval com fundo em espelho e decoração semelhante; grelha recortada 

Marca de contraste do Porto (Águia 1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenos defeitos e faltas)

Comp.: 44 cm (base)
1347 g (só floreira)

A Portuguese silver centre piece
Baroque style, oval flower bowl raised on four feet; relief and engraved decoration 

representing waves, shells, scrolls and cartouches, chiselled handles with 
cornucopia 

Oval base with mirror top and similar decoration, pierced strainer 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 

(wear signs, minor losses and defects)

€750 - 1.000
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141
Caravela 

Escultura em prata portuguesa representando 
caravela em vulto perfeito, velas com Cruz de Cristo 

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

(sinais de uso, pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 18,5 cm

285 g

Caravel
Portuguese silver sculpture 

Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs, minor losses and defects)

€250 - 350

143
Salvinha repuxada 
Salva de pequenas dimensões, decoração 
repuxada ao gosto barroco, bordo 
ondulado, centro com flor 
Trabalho do séc. XIX 
(sinais de uso)
Diam.: 10,5 cm
24,4 g

A small 19th century silver salver
Chased decoration in the Baroque manner, 
wavy rim, centre with flower 
19th century 
(wear signs)

€400 - 600

144
Salva 

Em prata portuguesa do séc. XIX 
Ao gosto das salvas Barrocas do

 séc. XVII/XVIII. Profusa decoração 
repuxada e cinzelada, aba com 

mascarões, cartelas, animais fantásticos e 
elementos vegetalistas, centro moldurado 

por cercadura de favos representando 
Zebra galopando 

Aparentemente sem marcas 
(sinais de uso e pequenos defeitos)

Diam.: 16,5 cm
115 g

A 19th century Portuguese silver salver in 
the Baroque manner

Profuse relief and chiselled decoration, tab 
with masks, cartouches, fantastic animals 

and floral motifs; centre framed by beaded 
ribbon representing zebra 

Unmarked 
(wear signs, minor defects)

€500 - 600

142
Par de candelabros de cinco lumes 
Em prata portuguesa 
Estilo D. Maria, base alteada assente sobre quatro pés, 
decoração gomada e canelada, braços amovíveis 
Marca de contraste de Lisboa (Águia 1938-1984), 1ºTítulo e 
de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 44 cm
3854 g

A pair of Portuguese silver five-light candelabra
D. Maria style, fluted decoration, detachable upper part 
Lisboa assay mark (1938-1984), 1º Título and maker’s mark 
(wear signs)
€1.200 - 1.800
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145
Açucareiro Romântico 
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Açucareiro com tampa, de formato circular
Bojo com decoração relevada, pés 
cinzelados e vazados 
Marca de ensaiador do Porto (1853-1861) 
(P-45) e de ourives IPL (1853-1861) (P-348) 
(sinais de uso e pequenos defeitos)
Alt.: 14 cm
388 g

A Portuguese silver Romantic sugar bowl 
with cover, mid-19th century
Relief decoration, chiselled and pierced feet 
Porto assay mark (1853-1861) and IPL 
maker’s mark (1853-1861) 
(wear signs, minor defects)

€300 - 500

146
Bule 
Em prata portuguesa, SARMENTO 
Bule estilo D.Maria em prata portuguesa, 
base quadrangular, corpo com 
decoração gomada e gravada com 
grinaldas e medalhões, monograma 
gravado, pega em pau-santo 
Marca de contraste do Porto (Águia 
1938-1984), de ourives da mesma época 
e assinada Sarmento-Lisboa
Alt.: 25 cm
1123,6 g

A Portuguese silver tea pot, SARMENTO
D. Maria style, fluted and engraved 
decoration with garlands and medallions, 
engraved monogram, rosewood handle 
Porto assay mark (1938-1984), maker’s 
mark and signed Sarmento-Lisboa
€400 - 600

147
Cafeteira 
Em prata portuguesa, SARMENTO 
Cafeteira estilo D.Maria em  prata 
portuguesa, base quadrangular, corpo 
com decoração gomada e gravada 
com grinaldas e medalhões, monograma 
gravado, pega em pau-santo 
Marca de contraste do Porto (Águia 
1938-1984), de ourives da mesma época 
e assinada Sarmento-Lisboa
Alt.: 30 cm
963 g

A Portuguese silver coffee pot, SARMENTO
D. Maria style, fluted and engraved 
decoration with garlands and medallions, 
engraved monogram, rosewood handle 
Porto assay mark (1938-1984), maker’s 
mark and signed Sarmento-Lisboa
€350 - 500



76 77

148
Salva estilo D.José
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração relevada e espiralada 
com cartela ao centro, orla com 
volutas, concheados e flores 
Marca de contraste do Porto (Javali 
1887-1937) e de ourives da mesma 
época
Diam.: 33,5 cm
543 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver salver
D. José (1750-1777) style, relief and 
spiral decoration, tab decorated 
with shells, scrolls and flowers 
Porto assay mark (1887-1937) and 
maker’s mark
€250 - 450

149
Par de candelabros de 5 lumes
Em prata portuguesa 
Decoração ao gosto Barroco com volutas
e elementos vegetalistas 
Marca de contraste do Porto (Águia 1938-1984) 
e de ourives da mesma época
Alt.: 32 cm
2732 g

A pair of Portuguese silver 
five-light candelabra
In the Baroque style, 
decorated with floral 
motifs and volutes 
Porto assay mark (1938-
1984) and maker’s mark
€1.200 - 1.500

150
Grande centro de mesa/floreira 
Em prata portuguesa 
Assente sobre base circular alteada em dois níveis com frisos relevados representando motivos 
vegetalistas, concheados e volutas, sobre estes estão três querubins músicos; fuste com três 
atlantes suportando taça gomada com friso relevado com folhas de acanto. Grelha vazada e 
cinzelada com motivos vegetalistas 
Marca de contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época; ostenta etiqueta da 
Joalharia Cunha-Lisboa 
(falta uma rosca no verso)
Alt.: 41 cm
6602 g

A large Portuguese silver centre piece/flower vase
Raised on circular base with relief decoration representing scrolls, floral motifs and shells, stem 
with three Atlas flanked by three musician cherubs. Bowl with fluted and relief floral decoration 
Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark and label of Joalharia Cunha-Lisboa 
(one missing screw)
€4.000 - 6.000
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151
Conjunto de colheres de chá 
Em prata portuguesa 
Conjunto de 10 colheres de chá e uma concha de 
açucar em prata portuguesa 
Cabos com decoração cinzelada ao gosto barroco 
Marca de ourives 
(sinais de uso)
313 g

A Portuguese silver set of tea spoons
Comprising 10 tea spoons and one sugar spoon, 
chiselled decoration in the Baroque manner  
Maker’s mark  
(wear signs)

€150 - 200

154
Faqueiro em prata para 12 pessoas
Composto por 7 talheres de servir; colheres de sopa; 
garfos e facas de resto; garfos e facas de peixe; 
colheres, garfos e facas de sobremesa; colheres de 
gelado e colheres de chá 
Marca de contraste Águia925 (pós 1985) 
(mínimos sinais de uso)
Peso total: 8503,2 g

A Portuguese silver table service of flatware for 12
Comprising: 7 servers; soup spoons; table forks and 
knives; fish forks and knives; dessert spoons, forks and 
knives; ice cream spoons and tea spoons 
Assay mark (Águia 925, after 1985) 
(minor wear signs)

€3.500 - 4.000

155
Faqueiro 
Em prata portuguesa, séc. XIX e posterior 
Faqueiro composto por 12+6 facas de resto, 12+6 garfos de resto, 12+11 colheres de sopa, 6 facas de peixe e 6 garfos de peixe 
Contrastes vários do séc. XIX, talheres de peixe sem marcas de fabrico posterior, junto com uma colher de sopa com decoração 
diferente 
(composto por peças com duas decorações diversas; sinais de uso, manchas de oxidação)
5097 g

A Portuguese silver table service of flatware, 19th century and later
Comprising: 12 6 table knives, 12 6 table forks, 12 11 soup spoons, 6 fish knives and 6 fish forks 
Several marks of the 19th century, fish cutlery unmarked, together with one soup spoon with different decoration 
(comprising pieces with two different decorations; wear signs, stain marks)

€1.500 - 2.500

152
Conjunto de colheres de café 

Em prata portuguesa, séc. XIX/XX 
Conjunto de 10 colheres de café e uma concha de açucar em prata 

portuguesa 
Cabos com decoração gomada 

Marca de contraste Javali (1887-1937), ourives da mesma época e 
assinadas Alves 
(sinais de uso)

131 g

A Portuguese silver set of coffee spoons, late 19th, early 20th century
Comprising 10 coffee spoons and one sugar spoon, fluted decoration 

Javali assay mark (1887-1937), maker’s mark and signed Alves 
(wear signs)”

€70 - 100

153
Faqueiro para doze pessoas 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX, modelo meia-cana, 
monograma. 

Composto por: uma concha de sopa, uma colher de servir, 12 
colher 

de sopa, 12 garfos de resto, 12 facas de resto, 12 colheres de 
sobremesa, 12 garfos de sobremesa, 6 facas de sobremesa e 12 

colheres de chá. 
Marca de contraste Javali (1887-1937) e de ourives da mesma 
época. Conchas de servir com marcas de ensaiador e ourives 

de Lisboa do séc. XIX. 
Com estojo em madeira 

(facas de sobremesa com defeitos, sinais de uso e defeitos)
3758 g

A Portuguese silver service of flatware
Portuguese silver, late 19th, early 20th century 

Monogram 
Comprising: um soup ladle, one serving spoon, 12 soup spoons, 

12 table forks, 12 table knives, 12 dessert spoons, 12 dessert forks, 
6 dessert knives and 12 tea spoons 

Javali assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
Servers with 19th century marks 

Wood fitted case 
(defects to the dessert knives, wear signs and defects)

€1.500 - 2.000
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156
Par de caixas de faqueiro Jorge III 
Em forma de urna 
Mogno com filetes em espinheiro 
Tampas de levantar com interior para 
colocar faqueiro 
Inglaterra, séc. XIX
Alt.: 63 cm

A pair of George III mahogany and 
thornbush cutlery urns
Mahogany with thornbush inlaid friezes, 
lift-up lids 
England, 19th century
€3.000 - 4.000



82 83

157
Travessa oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando 
cena do quotidiano chinês 
Bordo recortado de fundo escamado com 
reservas a  rouge-de-fer representando 
paisagens 
Período Qianlong (1736-1795)
36,5x44,5 cm

A Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting quotidian 
scene 
Tab decorated with fish-scales and 
cartouches depicting landscapes 
Qianlong Period (1736-1795)

€1.500 - 2.000

159
Travessa oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando 
cena do quotidiano chinês 
Bordo recortado de fundo escamado com 
reservas a sépia representando paisagens 
Período Qianlong (1736-1795) 
(desgaste nos esmaltes)
24,5x32,5 cm

A Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting quotidian 
scene 
Tab decorated with fish-scales and 
cartouches depicting landscapes 
Qianlong Period (1736-1795) 
(wear to the enamels)

€800 - 1.200

160
Par de pratos oitavados
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando 
cena do quotidiano chinês 
Bordo de fundo escamado com 
reservas a  rouge-de-fer 
representando paisagens 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

A pair of Qianlong octogonal plates
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting 
quotidian scene 
Tab decorated with fish-scales and 
cartouches depicting landscapes 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chips)

€400 - 600

161
Par de pratos recortados

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada e 
dourada representando cena do 

quotidiano chinês 
Bordo recortado com reservas de 

fundo geométrico, flores, folhas, 
enrolamentos e fénix 

Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm

A pair of Qianlong scalloped plates
Chinese export porcelain 

Polychrome and gilt decoration 
depicting quotidian scene 

Scalloped rim, tab decorated with 
cartouches on floral and geometric 

ground with scrolls and phoenix 
Qianlong Period (1736-1795) 

(chips)

€400 - 600

162
Par de taças
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com cena do 
quotidiano chinês no interior, rodeada 
por friso de escamas e reservas com 
paisagens 
Bordo com decoração relevada 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 15 cm (maior); 13 cm (menor) 
Alt.: 5,5 cm (maior); 5 cm (menor)

A pair of Qianlong bowls
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration; interior with 
quotidian scenes framed by fish-scales 
ribbon, rim with relief decoration 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chips)

€180 - 250

158
Travessa oitavada

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada representando cena do 
quotidiano chinês 

Bordo recortado de fundo escamado com reservas a  
rouge-de-fer representando paisagens 

Período Qianlong (1736-1795) 
(restaurada e com desgaste nos esmaltes)

29x36,5 cm

A Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration depicting quotidian scene 
Tab decorated with fish-scales and cartouches depicting 

landscapes 
Qianlong Period (1736-1795) 

(restored and wear to the enamels)

€1.200 - 1.800
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163
Prato recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decorado em esmaltes da Família Rosa 
representando ao centro tocador de flauta 
Aba decorada com pássaros e flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam: 23cm

Bibliografia/ Bibliography: Hervouët, François et 
Nicole; Bruneau,Yves, “La Porcelaine des Compagnies 
des Indes a Decór Occidental”, p. 184;

A Qianlong scalloped plate
Chinese export porcelain 
Famille Rose decoration depicting piper 
Tab decorated with birds and flowers 
Qianlong Period (1736-1795)
€250 - 350

164
Prato Madame de Pompadour

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada com esmaltes da Família 
Rosa representando ao centro flores e frutos 

Aba decorada com quatro cartelas cada uma com 
representação de peixe ou de uma águia 

Período Qianlong (c.1745)
Diam: 23 cm 

A Qianlong “Pompadour” plate, ca. 1745
Chinese export porcelain 

Polychrome Famille Rose decoration depicting 
flowers and fruits at the centre  

Tab decorated with four cartouches, each depicting 
a fish or a eagle 

Qianlong Period, ca. 1745
€700 - 900

165
Caixa 
Em forma de abóbora 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a dourado 
Periodo Qianlong (1736-1795)
Comp.: 14 cm 
Alt.: 12 cm

A Qianlong pumpkin box
Chinese export porcelain 
Gilt decoration 
Qianlong Period (1736-1795)

€2.500 - 3.500

166
Cesto oval
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Com armas de D. António de Araújo e Azevedo 
Periodo Jiaqing, c. 1745 
(uma pega restaurada)
8x20,5x17 cm

Bibliografia/Bibliography: Castro, Nuno de. “A porcelana da China 
ao tempo do Império”, p.203.

A Jiaqing armorial oval basket, D. António A. Azevedo Service
Chinese export porcelain 
Th arms are those of D. António de Araújo e Azevedo 
Jiaqing Period (1796-1820) 
(one restored handle)

€2.500 - 3.000
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Prato recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
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 
(cabelo e esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm

Bibliografia/ 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. 

A Qianlong Armorial scalloped plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with António de 
Sousa Falcão de Saldanha Coutinho coat-
of-arms 
Qing dynasty, Qianlong Period  (ca. 1770) 
(one hairline)
€400 - 600

168
Prato
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração policromada em tons rouge-
de-fer e dourado com armas, ao centro, 
de Francisco da Silva Mendes da Fonseca 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing (c.1820) 
(cabelo)
Diam.: 25 cm

Bibliografia/ Bibliography: Castro, Nuno 
de, “A Porcelana da China ao Tempo do 
Império”, p. 222.

A Jiaqing Armorial plate
Chinese export porcelain 
Famille rose decoration, rouge-de-fer 
and gold. 
Francisco da Silva Mendes da Fonseca’s 
coat of arms. 
Qing Dynasty, Jiaquing Period (ca. 1820) 
(hairline)
€600 - 900

169
Prato recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando 
flores e grinaldas com armas de José 
Seabra da Silva (2º Serviço) 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1770 
(esbeiçadelas e cabelos)
Diam.: 24 cm

Bibliografia/ Bibliography: Castro, Nuno 
de, “A Porcelana da China ao Tempo do 
Império”, p. 160.

A Qianlong scalloped armorial plate, ca. 
1770
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
and coat-of-arms 
The arms are those of José Seabra da 
Silva, 2nd Service 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1770 
(chips and hairlines)
€600 - 800

170
Terrina oval
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração a sépia e ouro 
Armas de Pedro Joyce/ Domingos Joyce 
Reinado Jiaqing (1796-1820)
9x30x19,5 cm

Bibliografia/ Bibliography: Castro, Nuno 
de, “A Porcelana da China ao Tempo do 
Império”, p. 208.

A Jiaqing armorial oval tureen, Pedro Joyce 
Service
Chinese export porcelain 
Sepia and gilt decoration 
The arms are those of Pedro Joyce/
Domingos Joyce 
Jiaqing Reing (1796-1820)

€1.500 - 2.000

171
Travessa oitavada
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração com esmaltes da família rosa e dourado, com ramos e folhas a dourado sobre 
fundo verde Aba com friso de gregas e folhas e quatro reservas representando cenas do 
quotidiano chinês Ao centro, reserva lobulada com as armas de D. António de São José de 
Castro, Bispo do Porto
Dinastia Qing, reinado Jianqing, c. 1800-1808
(ligeiro desgaste nos esmlates)
32x24 cm

Bibliografia: Calvão, João Rodrigues (coord.), "Caminhos da Porcelana - Dinastia Ming e 
Qing, Fundação Oriente, pp. 196-199; Castro, Nuno, "A Porcelana Chinesa e os Brasões do 
Império", p. 197; Guedes, Rui (org.), "Companhia das Índias", p. 142; Matos, Maria Antónia 
Pinto de, "Cerâmica da China - Colecção RA", vol. III, pp. 220-221. 

A Jiaqing armorial octogonal dish for the Portuguese market, 1800-1808
Chinese export porcelain
Famille rose and gilt decoration, gilt leaves on green ground, two cartouches depicting D. 
António de São José de Castro, Bishop of Oporto coat-of-arms
Upper part with frieze depicting garland, geometric motifs and four cartouches depicting 
oriental figures
Molded handle, with floral motifs and fruits
Qing Dynasty, Jiaqing Period, c. 1800-1808
(slight wear to the enameled decoration)
€ 15.000-20.000
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172
Prato 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a  rouge-de-fer e dourado representando ao centro o 
baptismo de Cristo 
Aba com fitas, enrolamentos, flores e puttis segurando bandeira com 
versículo do evangelho de São Mateus que relata a cena do baptismo 
(Mat.3.11) 
Período de transição, c. 1735
Diam.: 24,5 cm

Proveniência: Ex-colecção do Conde da Póvoa.

Bibliografia/ 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.

A Transitional Period plate, ca. 1735
Chinese export porcelain 
Rouge-de-fer and gilt decoration depicting The Baptism of Christ  
Tab with ribbons, scrolls, flowers and putti with flag with Saint Matthew’s 
versicle describing the Baptism (Mat.3.11) 
Transitional Period, ca. 1735

Provenance: Former Conde da Póvoa collection.

€3.000 - 4.000

173
Taça e pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias, redecorada na Europa
Decoração policromada representando a “Crucificação” 
com vista de aldeia com Igrejas ao fundo 
Interior da taça com símbolos de Paixão 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt: 3,5cm (taça) 
Diam: 13cm (pires)

Bibliografia/Bibliography: Howard, David; Ayers, John, 
“China for the West”, vol. I, p. 318

A Qianlong “Crucifixion” cup and saucer
Chinese export porcelain redecorated in Europe
Polychrome and gilt decoration depicting Crucifixion
and view of a village with churches 
Interior of the cup with Passion Symbols 
Qianlong Period (1736-1795)

€750 - 900
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174
Taça e pires 
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração policromada “figuras mitológicas” 
Representa Aretusa a pedir ajuda Artemisa enquanto é 
perseguida por Alfeu 
Periodo Qianlong, c. 1745 
(taça com pequenas esbeiçadelas e pires restaurado)
Alt.: 4 cm 
Diam.: 11,5 cm

Bibliografia/ Bibliography: François et Nicole Hervouet et 
Yves Bruneau “la Porcelaine des Compagnie des Indes 
à décor Occidental” Flammarion, Paris, 1986, p. 308.

A Qianlong “Mythological Figures” 
cup and saucer, ca. 1745
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting mythological figures 
Depicts Arethusa asking for help to Artemis while 
chased by Alpheus 
Qianlong Period, ca. 1745 
(cup with minor chips and restored saucer)

€400 - 600

175
Chávena com pires 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando navio 
ostentando pavilhão português 
Chávena e pires de bordo recortado decorados por 
grinaldas de flores e medalhão com monograma 
Período Qianlong, c. 1780 
(pires com cabelo)
Diam.: 13,5 (pires) 
Alt.: 6 cm (chávena)

Bibliografia/Bibliography: Castro, Nuno de, “A 
Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p.272; 
Santos, A. Varela, “Portugal na Porcelana da China 
500 Anos de Comércio”, Vol. IV, p. 1196-1197.

A Qianlong cup and saucer, for the Portuguese 
market, ca. 1780
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting ship with 
Portuguese flags 
Scalloped rim both to cup and saucer, decorated 
with garlands and medallion with monogram 
Qianlong Period, ca. 1780 
(saucer with hairline)

€600 - 900

176
Taça e pires 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada representando cornaca montando 
elefante rodeado por pequenos arranjos florais 
Aba do pires recortada e decorada por friso geométrico sobre fundo rosa 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 5 cm (taça)

Peças semelhantes/Similar pieces: Hervouët, François et Nicole; Bruneau, 
Yves, “La Porcelaine des Compagnies des Indes a Decór Occidental”, p. 105; 
Howard, David; Ayers, John, “China for the West”, vol. II, p. 468.

A Qianlong cup and saucer, Mahout decoration
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting mahout and elephant framed by 
small bouquets 
Saucer tab decorated with geometric frieze on pink ground 
Qianlong Period (1736-1795)

€1.000 - 1.500
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177
Par de pratos recortados
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
Aba com grinalda de flores e folhas rematada por frisos a dourado e verde e representação 
ao centro da estátua equestre de D. José (1750-1777) no Terreiro do Paço, em Lisboa - Serviço 
comemorativo da sua inauguração em 1775 
Período Qianlong, c. 1770/75 
(algum desgaste nos esmaltes e pequenos restauros na aba)
Diam.: 24 cm

Bibliografia/Bibliography: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 275.

A pair of Qianlong scalloped plates of the D.José Statue Service, ca. 1770/5
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration 
Tab decorated with garlands, gilt and green friezes. At the centre depicting King D.José’s 
equestrian statue in Terreiro do Paço, Lisbon - This service was used at the celebrations of the 
inauguration of the statue in 1775 
Qianlong Period, ca. 1770/75 
(some wear to the enamels and minor restorations to the tab)
€8.500 - 15.000
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178
Prato 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul intenso com brasão de armas 
ao centro de António Albuquerque Coelho 
de Carvalho (7 coelhos) rodeado por profusa 
decoração vegetalista 
Dinastia Qing, reinado Kangxi, c. 1710
Diam.: 28 cm

Bibliografia/Bibliography: Castro, Nuno de, “A 
Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 109.

A Kangxi plate, António Albuquerque Colelho de 
Carvalho (six rabbits) Service, ca. 1710
Chinese export porcelain 
Strong blue decoration, bearing António 
Albuquerque Coelho de Carvalho coat-of-arms 
(seven rabbits) at the centre, flanked by profuse 
floral decoration 
Qing Dynasty, Kangxi Period, ca. 1710
€15.000 - 20.000
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179
Grande prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com brasão de 
armas ao centro, de D. Luís Peregrino de Ataíde, rodeado 
por intrincadas grinaldas de flores, folhas e enrolamentos  
Aba decorada com fita e enrolamentos (4º Serviço) 
Dinastia Qing, reinado Kangxi, c. 1720
Diam.: 43 cm

Nota: Alguns autores atribuem os serviços com este 
brasão à família italiana Marini, família abastada ligada 
à marinha mercante. Segundo David Howard e John 
Ayers, este brasão consta do Ex Libris de Pietro Marini de 
Barnabita que viveu em meados do séc. XVIII, membro 
ilustre da família Marini. Estes autores adiantam ainda 
que, embora se possam encontrar brasões de famílias 
portuguesas com o timbre touro saliente e bandado, 
não se encontra nenhum brasão com as duas partes 
em simultâneo, considerando, por isso, impossível 
para os autores atribuir estes serviços a uma família 
portuguesa. Em contraponto, Nuno de Castro remete 
para um pelourinho em Atouguia da Baleia, cujas faces 
representam as Armas Ataíde e a figura de um touro, 
argumentando ainda que um serviço desta dimensão 
poderá ter servido familiares directos de D. Luís Peregrino 
de Ataíde.

Bibliografia/ Bibliography: Castro, Nuno de, “A Porcelana 
Chinesa ao Tempo do Império”, p. 115.

A large Kangxi charger, D.Luis Peregrino de Ataíde 
Service, ca. 1720
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration, bearing D. Luis Peregrino 
de Ataíde coat-of-arms at the centre; framed by profuse 
decoration with garlands, leaves and scrolls 
Tab decorated with ribbon and scrolls (4th Service) 
Qing Dynasty, Kangxi Reign, ca. 1720
Note: Some authors attribute the services bearing this 
coat-of-arms to the Italian Marini family, a wealthy family 
connected to the merchant navy.
According to David Howard and John Ayers, this coat-
of-arms is depicted in Pietro Marini de Barnabita’s 
Ex-Libris, who was a promient figure of the family that 
lived in the mid-18th century. Althought it is possible to 
find Portuguese coat-of-arms with the salient bull crest 
and with the coat exclusively bendy, it is unknown any 
coat-of-arms flanked by the two crests, considering the 
authors, therefore, not possible to assign these services to 
a Portuguese family.
€17.500 - 20.000
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180
Grande prato 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com brasão de 
armas ao centro, de D. Luís Peregrino de Ataíde, envolto 
em pavilhão de intrincada decoração com flores, 
folhas e enrolamentos e ladeado por touros 
Aba com frisos de flores e folhas intercalados por 
cartelas com máscaras (6º Serviço) 
Dinastia Qing, reinado Kangxi, c. 1720
Diam.: 46,5 cm

Nota: Alguns autores atribuem os serviços com este 
brasão à família italiana Marini, família abastada 
ligada à marinha mercante. Segundo David Howard 
e John Ayers, este brasão consta do Ex Libris de Pietro 
Marini de Barnabita que viveu em meados do séc. 
XVIII, membro ilustre da família Marini. Estes autores 
adiantam ainda que, embora se possam encontrar 
brasões de famílias portuguesas com o timbre touro 
saliente e bandado, não se encontra nenhum brasão 
com as duas partes em simultâneo, considerando, por 
isso, impossível para os autores atribuir estes serviços 
a uma família portuguesa. Em contraponto, Nuno de 
Castro remete para um pelourinho em Atouguia da 
Baleia, cujas faces representam as Armas Ataíde e 
a figura de um touro, argumentando ainda que um 
serviço desta dimensão poderá ter servido familiares 
directos de D. Luís Peregrino de Ataíde.

Bibliografia/ Bibliography: Castro, Nuno de, “A 
Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, pp. 114-116; 
Howard, David; John, Ayers, “China for the West”, Vol. II, 
pp. 450 e 451.

A large Kangxi charger, D.Luis Peregrino de Ataíde, 6th 
Service; ca. 1720
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration, bearing D. Luis 
Peregrino de Ataíde coat-of-arms at the centre; framed 
by profuse decoration with flowers, leaves and scrolls, 
flanked by bulls 
Tab with frieze depicting flowers and leaves 
interspersed with masks (6th Service) 
Qing Dynasty, Kangxi Reign, ca. 1720
Note: Some authors attribute the services bearing this 
coat-of-arms to the Italian Marini family, a wealthy 
family connected to the merchant navy.
According to David Howard and John Ayers, this coat-
of-arms is depicted in Pietro Marini de Barnabita’s 
Ex-Libris, who was a promient figure of the family that 
lived in the mid-18th century. Althought it is possible to 
find Portuguese coat-of-arms with the salient bull crest 
and with the coat exclusively bendy, it is unknown any 
coat-of-arms flanked by the two crests, considering the 
authors, therefore, not possible to assign these services 
to a Portuguese family.
€20.000 - 25.000
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181
Francesco Bertolozzi (Itália, 1728-1815)
Os 12 meses do ano 
Conjunto de doze gravuras coloridas sobre papel 
Inglaterra, séc. XVIII
37x30 cm

The 12 months
A set of 12 coloured etchings 
England, 18th century

€1.200 - 1.800
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182
Gilles Demarteau (França 1722-1776)
Menina com cão 
A partir de desenhos de J. B. HUET   
2 estampas (sanguínea)  
Numeradas (numeração impressa) 470 e 471 
«Huet del. / Demarteau sculp. A Paris, chés 
Demarteau Graveur du Roi, rue de la Pellerie a 
la Cloche». Sous verre, cadres vieil or.
24 x 17 (mancha)

Girl with dog
After drawings by J. B. HUET 
Two printmakings 
Numbered (printed numbers) 470 and 471 «Huet 
del. / Demarteau sculp. A Paris, chés Demarteau 
Graveur du Roi, rue de la Pellerie a la Cloche». 
Sous verre, cadres vieil or.

€150 - 250

183
Carlos Reis (1864-1940)
Retrato de velho 
Água-forte 
Assinada e datada Paris 1905 na matriz
42x30,5 cm

Nota: Segundo a família do artista, existem 
apenas quatro exemplares desta água-forte.
Etching 
Signed and dated of Paris 1905

Note: Accordingly to the artist’s family only four 
of this etchings were produced.

€400 - 600

184
Rei D. Carlos (1863-1908)
Muleta do Seixal 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada Cascaes 1880
6x10,5 cm
Watercolour on paper 
Signed and dated of Cascaes 1880

€600 - 900

185
Rei D. Carlos (1863-1908)

“Cetonia” 
Aguarela sobre papel 

Assinada e datada Cascais 1880
9x11 cm

Watercolour on paper 
Signed and dated of Cascaes 1880

€800 - 1.200
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186
Max Römer (1878- 1960)
“Rua da Carreira” 
Guache sobre papel 
Assinado e datado 1950 Funchal
22x14,5 cm
Gouache on paper 
Signed and dated of Funchal, 1950

€400 - 600

187
Max Römer (1878- 1960)
“A Vista Navios” 
Guache sobre papel  
Assinado e datado Madeira 1950
21,5x14,5 cm
Gouache on paper 
Signed and dated of Funchal, 1950

€400 - 600

188
Max Römer (1878- 1960)
Senhora na Fonte - Madeira 
Guache sobre papel 
Assinado
16x10,5 cm

Lady in the Fountain - Madeira
Gouache on paper 
Signed

€400 - 600

189
Valli Römer (1911-1988)
Fonte - Madeira 
Guache sobre papel  
Assinado
23x16 cm

Fountain - Madeira
Gouache on paper 
Signed

€200 - 300

190
Valli Römer (1911-1988)
“A Vista Navios” 
Guache sobre papel 
Assinado
23x15 cm
Gouache on paper 
Signed

€200 - 300

191
Valli Römer (1911-1988)
“Largo das Cruzes Funchal - Madeira” 
Guache sobre papel   
Assinado
22,5x15 cm
Gouache on paper 
Signed

€200 - 300

192
Valli Römer (1911-1988)
Caminho entre quintas - Madeira   
Guache sobre papel  
Assinado
23x16 cm

Path between farms
Gouache on paper 
Signed

€200 - 300

193
Max Römer (1878- 1960)
Paisagem com igreja 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 20 Nov. 1927 
(apresenta manchas de humidade)
15,5x23,4 cm

Landscape with church
Watercolour on paper 
Signed and dated of 20th November 1927 
(humidity spots)

€300 - 500
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196
Edoardo Monteforte (Itália, 1849-1933)
Vista de Nápoles  
Óleo sobre tela 
Assinado
60x99 cm

View of Naples
Oil on canvas 
Signed

€4.000 - 6.000

194
Escola Europeia, séc. XIX
Figuras religiosas 
Óleo sobre tela colado em madeira 
53x42 cm 

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

€600 - 900

195
Escola Holandesa, séc. XIX
Senhora com criança 
Óleo sobre madeira 
Assinatura e título ilegíveis
27x21 cm

Dutch School of the 19th century
Lady with a child 
Oil on panel 
Faded signature and date

€300 - 400
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197
Escola holandesa, séc. XVIII 
Cena galante com animais 
Óleo sobre tela
74x101 cm

Dutch school of the 18th century
Gallant scene with animals 
Oil on canvas

€2.000 - 3.000

198
Frederick Waters Watts Attrib. 
(Inglaterra, 1800-1862)
Paisagem com lago e figuras  
Óleo sobre tela
57x87 cm

Landscape with lake and figures
Oil on canvas

€2.000 - 3.000

199
Escola francesa, séc. XIX 

Paisagem com arvoredo e figuras 
Óleo sobre tela 

Assinatura ilegível
102x76 cm

French school of the 19th century
Landscape with trees and figures 

Oil on canvas 
Faded signature

€1.500 - 2.000

200
Escola holandesa, séc. XVIII/XIX

Pescadores com barcos 
Óleo sobre tela

60x74 cm

Dutch School of the late 18th, early 19th century
Fishermen and boats 

Oil on canvas

€1.000 - 1.500
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201
Escola inglesa, séc. XIX
Carneiros 
Óleo sobre cartão
29,5x37 cm

English school of the 19th century
Sheep 
Oil on cardboard

€250 - 350

202
Jan Van Hutchtenburgh Attrib. 
(Holanda, 1647-1733) 
Paisagem com figuras e animais  
Óleo sobre tela
64x85,5 cm

Landscape with figures and animals
Oil on canvas

€3.000 - 4.000

203
Escola inglesa, séc. XIX
Paisagem com figura e lago 
Óleo sobre tela 
Assinatura não identificada
80x120 cm

English school of the 19th century
Landscape with figure and lake 
Oil on canvas 
Unidentified signature

€1.000 - 1.500

204
Cornelis Gerritsz Decker Attrib. 

(Holanda, 1618-1678)
Paisagem com casario, lago e figuras 

Óleo sobre tela
85x108 cm

Landscape with houses, lake and figures
Oil on canvas

€2.000 - 3.000
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205
Escola inglesa, séc. XIX 
Cena de interior com figuras e animais 
Óleo sobre tela
46x42 cm

English school of the 19th century
Interior scene with figures and animals 
Oil on canvas

€500 - 800

206
Edward Charles Barnes (Inglaterra, 1856-1882)
 Menina com pássaro  
Óleo sobre tela
76,5x51 cm

Girl with a bird
Oil on canvas

€1.000 - 1.500

207
Cena de estábulo com figuras e cavalos
Óleo sobre madeira 
Assinado Lassalle 
48x55 cm

Stable scene with figures and horses
Oil on panel 
Signed Lassalle

€500 - 800

208
Edward Charles Barnes (Inglaterra, 1856-1882)
Paisagem com figuras 
Óleo sobre tela 
Assinado com inicias
46x36 cm

Landscape with figures
Oil on canvas 
Signed with monogram

€400 - 600

209
C. Costa (séc. XX) 

Cena de interior com figuras 
Óleo sobre tela 

Assinado
52x42 cm

Interior scene with figures
Oil on canvas 

Signed

€600 - 900
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210
Escola portuguesa, séc. XIX 
Retrato de Eugénia de Saldanha Oliveira e Daun 
Condessa de Tavarede - Condessa de Farrobo (1831-1872) 
Óleo sobre tela 
(tela com defeito, a necessitar de restauro)
57x46 cm

Portuguese school of the 19th century
Portrait of D. Eugénia de Saldanha Oliveira e Daun, 3rd Condessa 
de Tavarede and 3rd Condessa de Farrobo (1831-1872) 
Oil on canvas 
(canvas with defect, in need of restoration)

€400 - 600

211
Escola portuguesa, séc. XIX 
Retrato de Augusto Carlos de Saldanha Oliveira e Daun 
1º Conde de Almoster (1821-1845) 
Óleo sobre tela 
(tela com defeito, a necessitar de restauro)
52x43 cm

Portuguese school of the 19th century
Portrait of Augusto Carlos de Saldanha Oliveira e Daun, 
1st Conde de Almoster (1821-1845)

€400 - 600

212
Joaquim Lopes (1886-1956)
Retrato de Senhora 
Óleo sobre platex 
Assinado no verso 
Com inscrição ilegível
31x24 cm

Portrait of a Lady
Oil on hardboard 
Signed at the back 
Faded inscription

€300 - 500

213
H.H. Roberts (séc. XVIII)
Cavaleiro 
Óleo sobre tela 
Assinado
77,5x60 cm

Knight
Oil on canvas 
Signed

€1.000 - 2.000



116 117

214
Jean Laurent (França, séc. XIX/XX)
Marinha com barcos 
Óleo sobre madeira 
Assinado
40x50 cm

Seascape with boats
Oil on panel 
Signed

€1.000 - 2.000

215
John James Wilson (Inglaterra, 1818-1875)
Vista com barcos e figuras
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1831
76x126 cm

Seascape with boats and figures
Oil on canvas 
Signed and dated of 1831

€1.000 - 1.500

216
Henry L’Évêque (1769-1832)
“Episódio das Guerras Peninsulares”  
Óleo sobre tela 
75x100 cm 

A pintura representando um “Episódio das Guerras Peninsulares” é 
uma das raras pinturas de Henry l’Évêque existentes em Portugal. Há 
ainda a registar uma outra que segundo Nuno Saldanha a ele se 
deve atribuir, o famoso “Embarque da família real para o Brasil”, de 
que se conhecem duas versões: a que se guarda no museu dos 
coches e outra pertencente ao museu das artes decorativas da 
fundação Ricardo do Espírito Santo Silva. É ainda conhecida uma 
“Paisagem” pintada em aguarela numa colecção particular do Porto. 
De facto, apesar de l’Évêque ter feito pintura a óleo sobre tela 
destacou- se fundamentalmente pelas suas aguarelas, miniaturas 
sobre marfim e acima de tudo pelas muitas gravuras que divulgaram 
os vários episódios das guerras peninsulares. No entanto são 
conhecidas várias pinturas saídas do seu pincel. Em Inglaterra deixou 
vários retratos e em Roma, onde viria a falecer, pintou algumas 
paisagens. Este pintor de origem suíça, nascido em Genebra, faz 
parte de um grupo de artistas que após as convulsões que se 
sucederam à revolução francesa viajaram pela Europa registando 
em imagem os vários acontecimentos que eles tinham consciência 
que se tornariam históricos. L’Évêque e Delerive acompanharam 
as movimentações das tropas napoleónicas tentando captar com 
vivacidade, quase de reportagem fotográfica, as mais sangrentas 
batalhas, divulgando muitas dessas composições depois de 
passadas a gravura. O artista suíço usou por vezes modelos criados 
pelo colega francês desenhando-os e depois enviando-os para 
Inglaterra onde muitas foram gravadas por Bartolozzi. Mas, se na 
grande maioria essas gravuras têm o nome de l’Évêque apenas 
associado como desenhador outras há em que o seu nome surge 
como o autor da pintura original. É o caso da série de gravuras que 
l’Évêque desenhou reproduzindo cenas de batalhas por toda a 
Península Ibérica. Desta série de gravuras destaca-se a da “Batalha 
de Talavera” onde l’Évêque orgulhosamente mandou gravar o seu 

nome como pintor original. Alguns dos desenhos preparatórios para 
estas cenas de batalhas foram feitos in loco durante as batalhas e 
depois o artista compunha a totalidade da cena somando os vários 
detalhes que registara durante o acontecimento. Existiam, portanto, 
uma espécie de pequenas composições onde se isolava alguns dos 
acontecimentos mais marcantes, ou outros que o artista achou mais 
interessantes em termos da dinâmica compositiva, na movimentação 
dos cavalos, grupos de tropas e situações caricaturais, que 
transmitiam de forma mais eficaz aquilo a que assistiu. Está dentro 
deste grupo a pintura que pertence à colecção Pinto Basto Villas 
Boas onde o artista quis reproduzir os aspectos mais detalhados do 
que observou, as figuras de um realismo quase caricato, os cavalos 
em atitude de batalha, as figuras incitando o ataque, a paisagem 
longínqua com marcas que ajudam a localização geográfica e em 
contraponto os detalhes dos mais ínfimos elementos em primeiro 
plano. Percebe-se que existiu uma intenção de tudo registar em 
detalhe e deixar bem claro que o artista esteve lá e em tudo participou. 
Lisboa, 18 de Julho de 2011 Anísio Franco

“Scene of the Peninsular Wars” 
Oil on canvas

Born in Geneva Henri l’Évêque, such as Delerive, traveled around 
Europe after the french revolution in order to represent the political 
and militar consequences and revolutions that were happening 
towards Europe, especially after Napoleon begins his first campaigns. 
l’Évêque’s work depicts such a realism in the battle field that it’s not 
surprising when we know that some of the draws were taken in loco. 
He is better know for his watercolours and mainly the etchings that 
were published after the works that were sent to England to report 
batles and relevant political events such as the departure of the 
portuguese royal family to Brasil before the napoleonic invasions. 
At that time l’Évêque painted two canvas depicting the scene and 
these are two of the few oils that the artist painted.Very few canvas 
remains in Portugal and for these reasons the work now offered for 
sale is of great rarity. 

€25.000 - 30.000
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217
Nossa Senhora do Rosário 
Escultura indo-portuguesa em marfim 
Assente sobre peanha com querubins e inscrição 
Séc. XVII/XVIII
Alt.: 20 cm

A late 17th, early 18th century Indo-Portuguese ivory 
sculpture of Our Lady of the Rosary
Pedestal decorated with cherubs and inscription 
Late 17th, early 18th century
€1.500 - 2.000

218
Nossa Senhora da Conceição 
Escultura indo-portuguesa em marfim pintado e dourado 
Assente sobre peanha decorada por concha e elementos 
vegetalistas 
Coroa em prata 
Séc. XVII/XVIII
Alt.: 20,5 cm

A late 17th, early 18th century Indo-Portuguese ivory 
sculpture of Our Lady of the Conception
Painted and gilt ivory 
Pedestal decorated with shell and floral motifs 
Silver crown 
Late 17th, early 18th century
€1.800 - 2.200

219
Cabeça de São José (?) Hispano-Filipino
Escultura em marfim parcialmente pintada 
Séc. XVIII
Alt.: 14 cm

An 18th century Hispano-Philippine ivory sculpture 
Possibly representing Saint Joseph’s head 
Partly painted
€1.500 - 2.000
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220
Cristo Indo-Português
Em marfim, com restos de policromia 
Séc. XVII 
(sendal posterior em madeira policromada)
28x18 cm

A 17th century Indo-Portuguese ivory Christ
Ivory with traces of polychromy 
(polychrome wood loincloth of later date)
€700 - 900

221
Cristo Indo-portugês

Em marfim, com coroa de espinhos em prata 
Cruz em madeira com terminações em prata 

Séc. XVII 
(cruz e base posteriores; pequenos defeitos)

Alt.: 41 cm

A 17th century Indo-Portuguese ivory Christ
Carved ivory, silver crown of thorns 

Wood cross with silver mounts 
17th century 

(cross and base of later date; minor defects)
€300 - 400

223
Santo
Escultura em madeira policromada e 
dourada com açucena em prata 
Assente sobre base entalhada e 
decorada por motivos vegetalistas 
(com repintes)
Alt.: 39 cm

A carved, polychrome and gilt 
sculpture of a Saint
The figure is holding a silver Lily 
On a carved base with floral motifs 
(restorations to the polychromy)
€800 - 1.000

224
São Francisco de Assis
Escultura em madeira policromada 
e dourada 
Portugal, séc. XVIII 
(pequenos defeitos)
Alt.: 53 cm

An 18th century sculpture of Saint 
Francis of Assisi
Carved and gilt wood 
Portugal, 18th century 
(minor defects)
€1.500 - 2.000

222
Senhor dos Passos
Escultura em marfim  
Com cruz e andor em madeira de período posterior 
Séc. XVII
Alt.: 9 cm (figura) 
6x18x11 cm

A 17th century ivory sculpture of Senhor dos Passos
Wood cross and paso of later date

€1.200 - 1.800

225
Santa Rita
Escultura em madeira dourada e 
policromada 
Vestes decoradas com estofado 
representando motivos florais 
Resplendor e palma em prata 
Assente sobre base marmoreada 
Portugal, Séc. XVIII 
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 40 cm

An 18th century sculpture of Santa Rita
Carved, gilt and polychrome wood 
Richly decorated clothes depicting 
floral motifs 
Silver halo and palm 
On marbled base 
Portugal, 18th century 
(minor losses and defects)
€2.000 - 3.000
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226
Pietá
Escultura em terracota policromada 
Portugal, séc. XVIII 
(pequenos defeitos e restauros)
Alt.: 29 cm

An 18th century pietá
Polychrome terracotta 
Portugal, 18th century 
(minor defects and restorations) 
€1.500 - 2.000

227
Santa Ana com a Virgem e o Menino
Escultura em terracota policromada  
Santa Ana e o Menino com resplendores em prata 
Portugal, séc. XVIII 
(pequenos defeitos e restauros)
Alt.: 51 cm

An 18th century sculpture of Saint Anne with the Child
Polychrome terracotta 
Silver halos 
Portugal, 18th century 
(minor defects and restorations) 
€2.500 - 3.500
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228
Menino Jesus deitado
Escultura Indo-portuguesa em marfim 
Com adornos em ouro e coral 
Camilha em prata com barramentos lisos e colunemos em balaústre 
Séc. XVIII

An 18th century Indo-Portuguese  ivory sculpture of Child Jesus
Coral and gold adornments 
Silver bed with plain rails and baluster pillars 
18th century
€8.000 - 12.000
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229
Par de anjos
Esculturas em madeira policromada e dourada 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 68 cm

A pair of 18th century Portuguese sculptures of angels
Carved, painted and gilt wood 
Portugal, 18th century 
(losses and defects)

€2.000 - 2.500

230
Retábulo

Representando “Santo António e o Milagre Eucarístico” 
Em madeira entalhada, policromada e dourada 

Portugal, séc. XVII/XVIII
(faltas e defeitos)

99,5x77,5 cm

A late 17th, early 18th century altarpiece carved, 
polychrome and gilt wood representing Saint Anthony 

and the Eucharistic Miracle 
Portugal, late 17th, early 18th century

(losses and defects)

€5.000 - 8.000
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231
Par de anjos
Esculturas ibéricas em madeira 
policromada e dourada 
Envergando ricos trajes em tons de 
vermelho, verde e azul decorados por 
elementos vegetalitas a dourado 
Séc. XVII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 98 cm

A pair of 17th century sculptures
Carved, polychrome and gilt wood 
representing angels  
The figures wearing rich clothes in red, 
green and blue with gilt floral motifs 
Iberian, 17th century 
(losses and defects)

€12.000 - 15.000
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232.1    
Raríssima chávena com pires 
Com armas de Adolfo Frederico 
Lindenberg (2º Serviço) 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing, c. 1800 
Diam.: 13 cm (pires) 
Alt.: 6,5 cm (chávena)

Extremely Rare cup and saucer 
The arms are those of Adolfo Frederico 
Lindenberg, 2nd Service 
Qing Dynasty, Jiaqing Reign, ca. 1800

232.2    
Rara chávena com pires 
Decoração noite e dia com armas de D. 
Joaquim Xavier Botelho de Lima Távora, 
Arcebispo de Évora (2º Serviço) 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c.1770 
(pires com cabelo) 
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 6 cm (chávena)

Rare cup and saucer 
Night and Day decoration, the arms are 
those of D. Joaquim Xavier Botelho de Lima 
Távora, Archbishop of Évora, 2nd Service 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1770 
(saucer with restoration)

232.3    
Chávena e taça com pires 
Com armas de Gaspar José da Costa 
Pereira de Vilhena Coutinho 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1775 
(taça com cabelo, um pires com restauro 
na aba e cabelo) 
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 6 cm (chávena) 
Alt.: 4,5 cm (taça)

Cup and bowl with saucers 
The arms are those of Gaspar José da 
Costa Pereira de Vilhena Coutinho 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1775 
(bowl with hairline, saucer with restoration 
at the tab and hairline)

232.4    
Rara chávena com pires 
Armas de Sebastião Xavier da Gama Lobo 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1770 
(esbeiçadelas) 
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 4,5 cm (chávena)

Rare cup and saucer 
The arms are those of Sebastião Xavier 
Gama Lobo 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1770 
(chips)

232.5    
Rara chávena com pires 
Armas de Pedro António de Pina Manique 
Nogueira Matos de Andrade 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1790 
(pires com cabelos e chávena com 
esbeiçadela e cabelo) 
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 6,5 cm (chávena)

Rare cup and saucer 
The arms are those of Pedro António de 
Pina Manique Nogueira Matos de Andrade 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1790 
(saucer with hairlines and cup with chip 
and hairline)

232.6    
Chávena com pires 
Com armas de António de Sousa Falcão 
de Saldanha Coutinho 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1760 
(ambas as peças com restauro) 
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 4,5  cm (chávena)

Cup and saucer 
The arms are those of António de Sousa 
Falcão de Saldanha Countinho 
Qing Dynasty, Qianlong Period, ca. 1760 
(both pieces restored)

232.7    
Raro par de chávenas  
Armas de Manuel Inácio Martins Pamplona 
Corte-Real 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1795 
(pequenas esbeiçadelas) 
Alt.: 6,5 cm (chávenas)

Rare pair of cups 
The arms are those of Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte-Real 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1795 
(minor chips)

232.8    
Chávena e taça com pires 
Armas de Manuel Paes de Sande e Castro 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing, c. 1815 
(taça com mínima esbeiçadela 
restaurada) 
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 5 cm (chávena) 
Alt.: 4,5 cm (taça)

Cup and bowl with saucers 
The arms are those of Manuel Paes de 
Sande e Castro 
Qing Dynasty, Jiaqing Reign, ca. 1815 
(bowl with minor restored chip)

232.9    
Rara taça com pires 
Com armas Costa (Alpedrinha), Almeida, 
Chacim, Abreu 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing, c. 1820 
Única peça conhecida com este brasão 
de armas 
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 5 cm (taça)

Extremely Rare cup and saucer 
The arms are those of Costa (Alpedrinha), 
Almeida, Chacim, Abreu 
Qing Dynasty, Jiaqing Reign, ca. 1820 
This is the only piece known with this coat-
of-arms

232.10    
Par de chávenas de café e chávena de 
chá com pires 
Armas de Vital de Bettencourt de 
Vasconcelos e Lemos 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing, c. 1800 
Diam.: 13 cm (pires) 
Alt.: 7 cm (chávenas de café) 
Alt.: 5 cm (chávena de chá)

A pair of coffee cups and tea cup with 
saucer 
The arms are those of Vital de Bettencourt 
de Vasconcelos e Lemos 
Qing Dynasty, Jiaqing Reign, ca. 1800

232.11    
Chávena com pires 
Armas do Rei D. Luís I  
Palácio do Governo de Macau (1º Serviço) 
Dinastia Qing, reinado Guangxu, c. 1880 
(prato restaurado) 
Diam.: 13 cm (pires) 
Alt.: 6 cm (chávena)

Cup and saucer 
The arms are those of King Louis I of 
Portugal 
1st Service of the Palace of Macau 
Qing Dynasty, Guangxu Reign, ca. 1880 
(saucer restored)

232.12    
Chávena com pires 
Armas de Adrião Acácio da Silveira Pinto 
Dinastia Qing, reinado Daoguang, c. 1840 
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 6 cm (chávena)

Cup and saucer 
The arms are those of Adrião Acácio da 
Silveira Pinto 
Qing Dynasty, Daoguang Reign, ca. 1840

232.13    
Duas chávenas com pires 
Com armas de Macário de Castro da 
Fonseca e Sousa 
Dinastia Qing, reinado Guangxu, c. 1890 
(uma chávena com pequenas 
esbeiçadelas) 
Diam.: 14,5 cm (pires) 
Alt.: 5,5 cm (chávenas)

Two cups and saucers 
The arms are those of Macário de Castro 
da Fonseca e Sousa 
Qing Dynasty, Guangxu Reign, ca. 1890 
(one cup with minor chips)

232.14    
Raro par de chávenas com pires 
Armas Coutinho 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing, c. 1815/20 
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 5 cm (chávenas)

Rare pair of cups and saucers 
The arms are those of Coutinho 
Qing Dynasty, Jiaqing Period, ca. 1815/20

232.15    
Três chávenas com pires 
Armas de D. João Crysóstomo de Amorim 
Pessoa, Arcebispo de Braga 
Dinastia Qing, reinado Tongzhi, c. 1865 
(um prato com restauros e uma chávena 
com cabelo e esbeiçadelas) 
Diam.: 14,5 cm (pires) 
Alt.: 7 cm (chávenas)

Three cups and saucers 
The arms are those of D. João Crysóstomo 
de Amorim Pessoa, Archbishop of Braga 
Qing Dynasty,Tongzhi Reign, ca. 1865 
(one saucer restored and one cup with 
hairline and chips)

232.16    
Chávena com pires 
Com armas de Alberto de Magalhães de 
Barros Lançós Cerqueira de Araújo Queirós 
Dinastia Qing, reinado Xuantong, c. 1910 
Último serviço de encomenda portuguesa 
(chávena e pires com pequenas 
esbeiçadelas) 
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 5  cm (chávena)

Cup and saucer 
The arms are those of Alberto de 
Magalhães de Barros Lançós Cerqueira de 
Araújo Queirós 
Qing Dynasty, Xuantong Reign, ca. 1910 
Last Service for the Portuguese market 
(both pieces with minor chips)

232.17    
Chávena com pires 
Armas de D. José Maria da Silva Torres, 
Arcebispo de Goa de 1843 a 1849 
Dinastia Qing, reinado Daoguang, c. 1845 
(chávena com esbeiçadela) 
Diam.: 15 cm (pires) 
Alt.: 6,5 cm (chávena)

Cup and saucer 
The arms are those of D. José Maria da 
Silva Torres, Archbishop of Goa between 
1843 and 1849 
Qing Dynasty, Daoguang Reign, ca. 1845 
(cup with chip)

232.18    
Chávena com pires 
Com armas de D. António de Araújo e 
Azevedo 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing, c. 1800 
(pires com pequena esbeiçadela) 
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 4,5 cm (chávena)

Cup and saucer 
The arms are those of D. António
de Araújo e Azevedo 
Qing Dynasty, Jiaqing Reign, ca. 1800 
(saucer with minor chip)

232.19    
Par de chávenas com pires 
Com armas de Francisco António da Silva 
Mendes da Fonseca (2º Serviço) 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing, c. 1820 
(pequenas esbeiçadelas nas chávenas) 
Diam.: 13 cm (pires) 
Alt.: 7 cm (chávenas)

Pair of cups and saucers 
The arms are those of Francisco António da 
Silva Mendes da Fonseca, 2nd Service 
Qing Dynasty, Jiaqing Reign, ca. 1820 
(minor chips to the cups)

232.20    
Taça com pires 
Com armas de D. Diogo José Vito de 
Meneses Noronha Coutinho 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1775 
(taça e pires com cabelos) 
Diam.: 13,5 cm (pires) 
Alt.: 5 cm (taça)

Cup and saucer 
The arms are those of D. Diogo José Vito de 
Meneses Noronha Coutinho 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1775 
(both pieces with hairlines)

232.21    
Três chávenas com pires 
Armas de Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
(2º Serviço) 
Dinastia Qing, reinado Qianlong , c. 1775 
(uma chávena e um pires com restauro) 
Diam.: 12 cm (pires) 
Alt.: 5,5 cm (chávenas)

Three cups and saucers 
The arms are those of Joaquim Inácio da 
Cruz Sobral, 2nd Service 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1775 
(one cup and one saucer restored)

232.22    
Rara chávena com pires 
Armas de Tomaz de Sousa da Costa Aguiar 
(2º Serviço) 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1785 
(chávena e pires restaurados) 
Diam.: 14,5 cm (pires) 
Alt.: 6 cm (chávena)

A Rare cup and saucer 
The arms are those of Tomáz de Sousa da 
Costa Aguiar, 2nd Service 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1785 
(both cup and saucer restored)

232.23    
Taça com pires 
Com armas de D. Cristóvão Pereira de 
Castro 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1790 
(pires com cabelo) 
Diam.: 15,5 cm (pires) 
Alt.: 5,5  cm (taça)

Cup and saucer 
The arms are those of D. Cristóvão Pereira 
de Castro 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1790 
(saucer with hairline)

232
Importante colecção de cinquenta e cinco chávenas com pires e nove chávenas individuais
Com brasões de armas portugueses 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
De diversos períodos compreendidos entre os séculos XVIII e XIX

Bibliografia/Bibliography: Campos e Souza, José de, “Loiça Brasonada”; Castro e Solla, Conde de, 
“Ceramica Brazonada”; Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”; Santos, A. 
Varela, “Portugal na Porcelana da China - 500 anos de Comércio”.

An important collection of fifty-five armorial cups and saucers and nine armorial cups
Bearing Portuguese coat-of-arms 
Chinese export porcelain for the Portuguese market 
Several periods, 18th and 19th centuries

Preço sob consulta / Price on request
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232.33    
Chávena 
Com armas de D. Henrique de Meneses 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1785 
(cabelo) 
Alt.: 5  cm (chávena)

Cup 
The arms are those of D. Henrique de 
Meneses 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1785 
(hairline)

232.34    
Chávena 
Decoração com urna com monograma e 
divisa “ninguém primeiro” 
Mesma divisa do serviço com brasão de 
armas de D. Luís Carlos Inácio Xavier de 
Meneses  
Dinastia Qing, reinado Qianlong (1736-
1795) 
(restaurada) 
Alt.: 5  cm (chávena)

Cup 
Decorated with urn, monogram and motto 
“Ninguém Primeiro” 
Same motto of the Service bearing the 
arms of D. Luís Carlos Inácio Xavier de 
Meneses 
Qing Dynasty, Qianlong Reign (1736-1795) 
(restored)

232.35    
Chávena  
Com armas de Pedro Álvares de Abreu e 
Sousa (2º Serviço) 
Dinastia Qing, reinado Yongzheng, c. 1735 
Alt.: 6,5 cm (chávena)

Cup 
The arms are those of Pedro Álvares de 
Abreu e Sousa, 2nd Service 
Qing Dynasty, Yongzheng Reign, ca. 1735

232.36    
Chávena almoçadeira com pires 
Com armas de Álvaro José Xavier Botelho 
de Noronha 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing, c. 1820 
(chávena com cabelo) 
Diam.: 16 cm (pires) 
Alt.: 6,5 cm (chávena)

Breakfast cup and saucer 
The arms are those of Álvaro José Xavier 
Botelho de Noronha 
Qing Dynasty, Jiaqing Reign, ca. 1820 
(cup with hairline)

232.37    
Rara taça com pires 
Serviço comemorativo da coroação , em 
1777, de D. Maria I e seu marido D. Pedro, 
príncipe do Brasil e rei de Portugal (1º 
Serviço) 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1775/80 
Diam.: 13 cm (pires) 
Alt.: 5 cm (chávena)

Rare cup and saucer 
This service was commissioned to celebrate 
the coronation, in 1777, of Queen D. Maria 
I of Portugal and her husband D. Pedro, 
Prince of Brazil and King of Portugal; 1st 
Service 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1775/80

232.38    
Rara chávena com pires 
Armas de D. Alexandre da Silva Pedrosa 
Guimarães 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1775 
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 6,5 cm (chávena)

Rare cup and saucer 
The arms are those of D. Alexandre da Silva 
Pedrosa Guimarães 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1775

232.39    
Raro par de taças com pires 
Armas de António Xavier Machado e 
Cerveira 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1790 
(uma taça com cabelo) 
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 4,5 cm (taça)

A Rare pair of cups and saucers 
The arms are those of António Xavier 
Machado e Cerveira 
Qing Dynasty, Qianlong Period, ca. 1790 
(one cup with hairline)

232.40    
Taça com pires 
Com armas de Bernardo José Maria da 
Silveira e Lorena (1º Serviço) 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing, c. 1810 
Diam.: 14,5 cm (pires) 
Alt.: 5 cm (taça)

Cup and saucer 
The arms are those of Bernardo José Maria 
da Silveira e Lorena, 1st Service 
Qing Dynasty, Jiaqing Reign, ca. 1810

232.41    
Taça com pires 
Com armas de D. Bernardo José Maria da 
Silveira e Lorena (3º Serviço) 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing, c. 1810 
Diam.: 15 cm (pires) 
Alt.: 5 cm (taça)

Cup and saucer 
The arms are those of D. Bernardo José 
Maria da Silveira e Lorena, 3rd Service 
Qing Dynasty, Jiaqing Reign, ca. 1810

232.42    
Par de taças e chávena com pires 
Com armas de Joaquim Inácio da Cruz 
Sobral (5º Serviço) 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1775 
(chávena com cabelos) 
Diam.: 13,5 cm/ 15,5 cm (pires) 
Alt.: 5,5  cm (taças) 
Alt.: 6 cm (chávena)

Pair of cups and saucers 
The arms are those of Joaquim Inácio da 
Cruz Sobral, 5th Service 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1775 
(cup with hairlines)

232.43    
Raríssimo par de chávenas com pires 
Com armas de Luís Manuel Pereira Velho 
de Moscoso 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1795 
Diam.: 14,5 cm (pires) 
Alt.: 6,5 cm (chávenas)

Extremely Rare pair of cups and saucers 
The arms are those of Luís Manuel Pereira 
Velho de Moscoso 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1795

232.44    
Par de chávenas com pires 
Com armas de José Pamplona Carneiro 
Rangel Baldaia de Tóvar (2º Serviço) 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1775 
(uma chávena com esbeiçadela) 
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 6,5 cm (chávenas)

Pair of cups and saucers 
The arms are those of José Pamplona 
Carneiro Rangel Baldaia de Tóvar, 2nd 
Service 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1775 
(one cup with chip)

232.28    
Raríssima taça com pires 
Serviço comemorativo da inauguração da 
estátua equestre de D. José (1750-1777) no 
Terreiro do Paço, em Lisboa, em 1775 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1775 
(ambas as peças com cabelos) 
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 4,5  cm (taça)

Extremely rare cup and saucer 
Service commissioned for the inauguration 
of the equestrian statue of King D.José in 
Lisbon in 1775 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1775 
(both pieces with hairlines)

232.29    
Rara chávena com pires 
Armas de Diogo Inácio de Pina Manique 
(2º Serviço) 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1790 
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 7 cm (chávena)

Rare cup and saucer 
The arms are those of Diogo Inácio de Pina 
Manique, 2nd Service 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1790

232.30    
Chávena com pires 
Com armas de James Charles Duff 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing, c. 1810 
(pires com esbeiçadela) 
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 7 cm (chávena)

Cup and saucer 
The arms are those of James Charles Duff 
Qing Dynasty, Jiaqing Reign, ca. 1810 
(saucer with chip)

232.31    
Par de chávenas 
Com armas de José de Seabra da Silva (2º 
Serviço) 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1770 
(pequenas esbeiçadelas) 
Alt.: 6,6  cm (chávenas)

Pair of cups 
The arms are those of José de Seabra da 
Silva, 2nd Service 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1770 
(minor chips)

232.32    
Chávena 
Serviço comemorativo do casamento de 
D. João V e da Rainha Dª. Maria Ana de 
Áustria em 1708 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1738 
Alt.: 6  cm (chávena)

Cup 
The arms are those of D.João V, King of 
Portugal and his wife the Archduchess 
Maria Anna of Austria 
This service was commissioned to celebrate 
the wedding of the Royal Couple 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1738

232.24    
Taça com pires 
Com armas de Luís Pinto de Sousa 
Coutinho (1º Serviço) 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing, c. 1800 
(pires com restauro) 
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 4,5  cm (taça)

Cup and saucer 
The arms are those of Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, 1st Service 
Qing Dynasty, Jiaqing Reign, ca. 1800 
(cup restored)

232.25    
Rara taça  
Com as armas reais de D. Pedro I, 
Imperador do Brasil 
Serviço de chá e café comemorativo da 
independência do Brasil, declarada em 
1822  
Dinastia Qing, reinado Daoguang, c. 1825 
(cabelo) 
Alt.: 4,5  cm (taça)

Rare cup 
The arms are those of D. Pedro I, Emperor 
of Brazil 
This Service was commissioned to 
celebrate the Independence of Brazil, 
declared in 1822 
Qing Dynasty, Daoguang Reign, ca. 1825 
(hairline)

232.26    
Raro par de chávenas com pires 
Com armas de Izidoro Jaime de Almeida 
Sousa Sá e Lancastre 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1795 
(ambos pires restaurados, partidos e 
colados e uma chávena com cabelo) 
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 6,5 cm (chávenas)

Rare pair of cups and saucers 
The arms are those of Izidoro Jaime de 
Almeida Sousa Sá e Lancastre 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1795 
(both saucers restored and broken and 
one cup with hairline)

232.27    
Taça e chávena com pires 
Com armas de José Correia de Melo e 
Brito de Alvim 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1775 
(um pires com cabelos e outro restaurado 
e taça com pequeno restauro) 
Diam.: 14 cm (pires) 
Alt.: 5 cm (taça) 
Alt.: 6,5 cm (chávena)

Cup and bowl with saucers 
The arms are those of José Correia de Melo 
e Brito de Alvim 
Qing Dynasty, Qianlong Reign, ca. 1775 
(one saucer with hairlines, other restored 
and bowl with minor restoration)
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233
Par de pratos

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada 
representando flores 

Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas e 

cabelos)
Diam.: 22,5 cm

A pair of Qianlong plates
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration 
depicting flowers 

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

€80 - 120

234
Par de pratos

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada 
representando flores 

Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)

Diam.: 22,5 cm

A pair of Qianlong plates
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration 
depicting flowers 

Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)

€100 - 200

235
Par de pratos

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada 
representando flores 

Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas e 

cabelos)
Diam.: 22,5 cm

A pair of Qianlong plates
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration 
depicting flowers 

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

€80 - 120

236
Par de pratos recortados
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

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

€100 - 200

237
Par de pratos recortados
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

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

€100 - 200

238
Par de pratos recortados

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada 
representando flores 

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

Diam.: 23 cm

A pair of Qianlong scalloped plates
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration depicting 
flowers 

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

€100 - 200

239
Par de pratos recortados

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada 
representando flores 

Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)

Diam.: 23 cm

A pair of Qianlong scalloped 
plates

Chinese export porcelain 
Polychrome decoration 

depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 

(minor chips)

€100 - 200

240
Par de pratos recortados

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada 
representando flores 

Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)

Diam.: 23 cm

A pair of Qianlong scalloped 
plates

Chinese export porcelain 
Polychrome decoration 

depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 

(minor chips)

€100 - 200

241
Par de pratos recortados

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada representando 
flores 

Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)

Diam.: 23 cm

A pair of Qianlong scalloped plates
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 

(minor chips)

€100 - 200
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242
Elefante castiçal
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a rouge-de-fer, azul e dourado 
Período Jiaqing (1796-1820) 
(pequenos restauros)
Comp.: 19 cm 
Alt.: 14,5 cm

Peça semelhante em: Howard, David; Ayers, 
John, “China for the West”, vol. II, p. 609.

A Jiaqing Elephant candlestick
Chinese export porcelain 
Rouge-de-fer, blue and gilt decoration 
Jiaqing Period (1796-1820) 
(minor restoration)

Similar piece illustrated at: Howard, David; 
Ayers, John, “China for the West”, vol. II, p. 
609.

€5.300 - 6.500
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243
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Com aba gomada e decoração policromada com 
esmaltes da Família Verde representando pássaro e flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(restauros)
Diam: 30cm

A Kangxi plate
Chinese export porcelain 
Fluted tab and polychrome Famille Verte decoration 
depicting bird and flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(restored)

€350 - 450

246
Laughing Boy 
Em porcelana da China 
Decoração policromada 
família verde 
Período Kangxi (1662-1722)
Alt.: 27 cm

A Kangxi Laughing Boy
Chinese porcelain 
Famille verte decoration 
Kangxi Period (1662-1722)
€1.000 - 1.500

245
Par de pratos
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Verde, rouge-
de-fer e ouro representando ao centro vista de lago com patos 
e na aba os oito imortais
Periodo Kangxi (1662-1722)
(esbeiçadelas)
Diam.: 22 cm

A pair of Kangxi plates
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Vert decoration depicting lake view with 
dukes at the center and the eight Immortals at the tab
Kangxi period (1662-1722)
 €400-600

247
Laughing Boy
Em porcelana da China 
Decoração policromada 
família verde 
Período Kangxi (1662-1722)
Alt.: 27 cm

A Kangxi Laughing Boy
Chinese porcelain 
Famille verte decoration 
Kangxi Period (1662-1722)
€1.000 - 1.500

244
Taça

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

decoração com esmaltes da 
Família Verde representando flores 

Período Kangxi (1662-1722)
Alt: 7cm 

Diam: 15cm

A Kangxi bowl
Chinese export porcelain 
Famille Verte decoration 

depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1722)

€150 - 200

248
Travessa oitava
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes 
da Família Verde, rouge-de-fer e ouro, 
representando na aba reservas com 
pássaro, e ao centro, vista com muralha 
e pagodes 
Período Kangxi (1662-1722) 
(restauros e pequenas esbeiçadelas)
Comp: 43cm

A Kangxi octogonal dish
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Verte, rouge-de-fer 
and gilt decoration depicting at the tab 
cartouches with birds and at the centre 
a view with pagoda and walls 
Kangxi Period (1662-1722) 
(restoration and minor chips)
€750 - 900
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249
Taça
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a grisaille “figuras 
mitológicas” 
Representando Vénus nas nuvens, na sua 
carruagem, acompanhada por Cupido 
que se prepara para disparar uma seta 
contra um guerreiro adormecido 
Junto a este encontra-se Minerva que o 
protege 
O guerreiro é por vezes identificado 
como Ulisses, Adonis ou Paris 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt: 6,5cm 
Diam: 12cm

Bibliografia/Bibliography: Hervouët, 
François et Nicole; Bruneau, Yves, “La 
Porcelaine des Compagnies des Indes 
a Decór Occidental”, p. 304; Howard, 
David; Ayers, John, “China for the West”, 
vol. I, p. 337

A Qianlong “Mythological Figures” bowl
Chinese export porcelain 
Grisaille decoration depicting Venus at 
her carriage, followed by Cupid shooting 
against a sleeping warrior, next to him 
and protecting him is Minerva 
The warrior is sometimes identified as 
Ulysses, Adonis or Paris 
Qianlong Period (1736-1795)

€350 - 500

250
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a grisaille 
representando paisagem fluvial 
com figuras, barcos e casas 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam: 23,5 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 
Grisaille decoration depicting 
riverscape with figures, boats and 
houses 
Qianlong Period (1736-1795)

€350 - 500

251
Prato

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração a grisaille, rouje de fer e 
ouro “figuras Europeias” 

Segundo ilustração de Nicolas Lancret para a fábula 
de La Fontaine “Les Oies de Frére Phillipe” 

Aba decorada com reservas representando 
paisagem com casario e ramo com flores e pássaro 

Período Qianlong, c.1745
Diam: 23cm

Bibliografia/Bibliography: Howard, David; Ayers, 
John, “China for the West”, vol. I, p. 346/347 
Hervouët, François et Nicole; Bruneau, Yves, 
“La Porcelaine des Compagnies des Indes 

a Decór Occidental”, p. 199

A Qianlong “European Figures” 
plate, ca. 1745

Chinese export porcelain 
Grisaille, rouge-de-fer and gilt 

decoration depicting European 
Figures 

After Nicolas Lancret etching for 
the La Fontaine fable “Les oies de 

Frére Phillipe” 
Tab decorated with cartouches 

depicting landscape with 
houses, bouquet and bird 
Qianlong Period, ca. 1745

€350 - 500

252
Covilhete recortado
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.: 13 cm

Bibliografia/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.

A Qianlong “Mythological Figures” scalloped saucer
Chinese export porcelain 
Grisaille and gilt decoration depicting Juno together with a peacock on a cloud 
Fluted tab with Baroque ribbon depicting birds, garlands and other floral motifs 
Qianlong Period (1736-1795)

€200 - 300

254
Chávena e pires
Em porcelana da China 
Companhia da Índias 
Decoração a grisaille e ouro “figuras 
mitológicas” representando a deusa Juno 
acompanhada por um pavão e assente 
sobre uma nuvem 
Aba decorada com cercadura barroca, 
com pássaros, grinaldas de flores e outros 
elementos vegetalistas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Alt: 6cm (chávena) 
Diam: 11,5cm (pires)

A Qianlong “Mythological Figures”
cup and saucer
Chinese export porcelain 
Grisaille and gilt decoration depicting Juno 
and a peacock on a cloud 
Tab decorated with a baroque ribbon with 
birds, garlands and other floral motifs 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chips)

€300 - 400

255
Chávena e pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a grisaille e ouro “figuras 
mitológicas” 
Representando a deusa Diana segurando 
uma lança e acompanhada por um cão 
Com cercadura ao estilo “du Paquier” com 
reservas representando cenas de caça 
Período Qianlong, c.1745
Alt:6cm (chávena) 
Diam: 11,5cm (pires)

Bibliografia/ Bibliogrphy: Howard, David; 
Ayers, John,“China for the West”, vol. I, p. 340

A Qianlong “Mythological Figures” cup and 
saucer, ca. 1745
Chinese export porcelain 
Grisaille and gilt decoration depicting 
Diana with a spear and a dog 
Ribbon in “du Paquier” manner with 
cartouches depicting hunting scenes 
Qianlong Period, ca. 1745

€300 - 400

256
Chávena e pires

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração a grisaille dourado e  rouge-
de-fer “figuras mitológicas” Representando 

Amor e Psique ou Flora e Zéfiro 
Com cercadura estelizada de motivos 

vegetalistas 
Período Qianlong (1736-1795)

Alt: 6,5cm 
Diam: 11,5cm

Bibliografia/Bibliography: Hervouët, François 
et Nicole; Bruneau, Yves, “La Porcelaine 

des Compagnies des Indes a Decór 
Occidental”, p.306 ; Howard, David; Ayers, 

John, “China for the West”, vol. I, p. 330

A Qianlong “Mythological Figures” cup and 
saucer

Chinese export porcelain 
Grisaille, gilt and rouge-de-fer decoration 
depicting Cupid and Psyche or Flora and 

Zephyrus 
Framed by stylized floral ribbon 

Qianlong Period (1736-1795)

€200 - 300

257
Taça e pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração a grisaille,  rouge-de-fer e ouro representando três 
figuras, duas das quais tocando instrumentos musicais 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam: 4 cm (taça) 
Diam: 11,5 cm (pires)

A Qianlong cup and saucer
Chinese export porcelain 
Grisaille, rouge-de-fer and gilt decoration 
depicting three figures, two playing
 musical instruments 
Qianlong Period (1736-1795)

€250 - 350

258
Taça e pires

Em porcelana da China 
Companhia das Índias  

Decoração a grisaille,  rouge-de-fer e ouro, 
representando “cena galante” 

Período Qianlong, c.1750
Diam: 11,5 cm (pires)

Bibliografia/Bibliography: François et Nicole 
Hervouet et Yves Bruneau “la Porcelaine des 

Compagnie des Indes à décor Occidental”, p. 192

A Qianlong cup and saucer, ca. 1750
Chinese export porcelain 

Grisaille, rouge-de-fer and gilt decoration 
depicting gallant scene 

Qianlong Period, ca. 1750

€300 - 500

253
Leiteira

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração a grisaille e dourado 
com grande medalhão ao centro 

representando figuras orientais 
Período Qianlong (1736-1795) 

(defeitos)
Alt.: 12 cm

A Qianlong milk jug
Chinese export porcelain 

Grisaille and gilt decoration, depicting large 
medallion at the centre with oriental figures 

Qianlong Period (1736-1795) 
(defects)

€200 - 300
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260
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração em grisaille e dourado 
representando a Ascensão de Cristo 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam: 22,5cm

A Qianlong “Ascencion” plate
Chinese export porcelain 
Grisaille and gilt decoration depicting 
Christ’s Ascencion  
Qianlong Period (1736-1795)

€400 - 600

261
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração em grisaille “figuras mitológicas” 
representando uma cena de “A motion of 
the Historical Draught of Hercules” segundo 
pintura de Paolo Matteis 
Período Qianlong (c.1745) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam: 23cm

Bibliografia/ Bibliography: Howard, David; 
Ayers, John,“China for the West”, vol. I, p. 340.

A Qianlong “Mythological Figures” plate, 
ca. 1745
Chinese export porcelain 
Grisaille decoration depicting a scene of “A 
Motion of the Historical Draught of Hercules” 
after Paolo Matteis 
Qianlong Period, ca. 1745 
(minor chips)

€400 - 600

262
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a grisaille e ouro “figuras 
mitológicas” representando a deusa Juno 
na sua carruagem puxada por pavões 
Aba decorada com reservas em cameau 
rose 
representado paisagem com casario e 
ramo com flores e pássaro 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam: 22,5cm

A Qianlong “Mythological Figures” plate
Chinese export porcelain 
Grisaille and gilt decoration depicting Juno 
at peacock-drawn carriage 
Tab decorated with cameau-rose 
cartouches depicting landscape with 
houses, bouquet and bird 
Qianlong Period (1736-1795)

€400 - 600

263
Prato

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração a grisaille,  rouge-de-fer e ouro, representando 
“cena galante” com paisagem fluvial ao fundo 

Aba recortada com reserva representando paisagem 
fluvial com casas e figura e ramo com flores e pássaro 

Período Qianlong (1736-1795)
Diam: 23 cm

Bibliografia/Bibliography: François et Nicole Hervouet et 
Yves Bruneau “La Porcelaine des Compagnie des Indes à 

décor Occidental”, p. 165

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 

Grisaille, rouge-de-fer and gilt decoration depicting 
gallant scene with riverscape 

Scalloped rim, tabe decorated with cartouche depicting 
riverscape with houses and figure with bouquet and bird 

Qianlong Period (1736-1795)

€400 - 600

259
Taça e dois pires 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a grisaille e ouro “figuras 
mitológicas”  
Representando guerreiro, possivelmente Heitor, 
num carro de cavalos, a perseguir uma figura 
de longos cabelos soltos  
Alt.: 4 cm (taça) 
Diam.: 11,5 cm (pires)

Bibliografia/Bibliography: François et Nicole 
Hervouet et Yves Bruneau “la Porcelaine des 
Compagnie des Indes à décor Occidental”, p. 322.

A Chinese export porcelain “Mythological 
Figures” bowl and two saucers
Grisaille and gilt decoration depicting warrior, 
possibly Hector, at a horse-drawn carriage 
chasing a figure with long hair

€180 - 220
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264
Taça e pires
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa representando “cena galante” 
Período Qianlong, c.1755
Alt: 5cm (taça) 
Diam: 13,5 (pires)

Bibliografia/Bibliography: Hervouët, François 
et Nicole; Bruneau, Yves, “La Porcelaine 
des Compagnies des Indes a Decór 
Occidental”, p. 144

A Qianlong “Gallant Scene” cup and 
saucer, ca. 1755
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose decoration 
depicting gallant scene 
Qianlong Period, ca. 1755

€250 - 350

265
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando 
duas senhoras e rapaz a apanhar cerejas 
Segundo Antoine Bauduoin e gravura de 
Nicolas Ponce 
Período Qianlong, c.1775
Diam: 24 cm

A Qianlong plate, ca. 1775
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting two 
ladies and boy picking cherries 
After Antoine Baudoin and Nicolas Ponce 
etching 
Qianlong Period, ca. 1775 

€350 - 450

266
Covilhete 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração dourada e policromada representando ilustração 
da fábula de La Fontaine “La Laitière et le pot au lait” 
Verso com “figura erótica” 
Periodo Qianlong (c. 1740)
Diam.: 11 cm

Bibliografia/Bibliography: François et Nicole Hervouet et Yves 
Bruneau “la Porcelaine des Compagnie des Indes à décor 
Occidental” Flammarion, Paris, 1986, pp. 179/200.

A Qianlong “La Fontaine” saucer, ca. 1740
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting La Fontaine’s fable 
“La Laitière et le pot au Lait” 
Back with “Erotic Figure” 
Qianlong Period, ca. 1740

€400 - 600

267
Covilhete

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração dourada e policromada representando ilustração da 
fábula de La Fontaine “La Laitière et le pot au lait” 

Verso com “figura erótica” 
Periodo Qianlong (c. 1740)

Diam.: 11 cm

Bibliografia/Bibliography: François et Nicole Hervouet et Yves Bruneau 
“la Porcelaine des Compagnie des Indes à décor Occidental” 

Flammarion, Paris, 1986, pp. 179/200. 

A Qianlong “La Fontaine” saucer, ca. 1740
Chinese export porcelain 

Polychrome and gilt decoration depicting La Fontaine’s fable “La 
Laitière et le pot au Lait” 
Back with “Erotic Figure” 

Qianlong Period, ca. 1740

€400 - 600
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268
Par de pequenos covilhetes
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração policromada 
representando cena galante 
segundo “Les Amours Pastorales” de 
François Boucher (França, 1705-1770) 
Período Qianlong, c. 1770
Diam: 13,5cm

Bibliografia/Bibliography: Hervouët, 
François et Nicole; Bruneau, Yves, 
“La Porcelaine des Compagnies des 
Indes a Decór Occidental”, p.166

A pair of Qianlong “Les Amours 
Pastorales” saucers, ca. 1770
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting 
gallant scene after François Boucher 
(France, 1705-1770) “Les Amours 
Pastorales” 
Qianlong Period, ca. 1770

€250 - 350

270
Prato
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada representando cena galante 
A cena central é por vezes identificada como Benjamim Franklin a ser 
recebido por Maria Antonieta na corte de Versailles, na sua visita a 20 de 
Março de 1778 
Aba decorada com grinaldas de motivos vegetalistas e concheados e 
cartelas com bustos de figuras femininas e masculinas 
Periodo Qianlong, c.1780 
(cabelo)
Diam: 23cm

Bibliografia/ Bibliography: Hervouët, François et Nicole; Bruneau,Yves, 
La Porcelaine des Compagnies des Indes 
a Decór Occidental, p.140

A Qianlong plate, ca. 1780
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting gallant scene 
The central scene is sometimes identified as Benjamim Franklin being received 
by Marie Antoinette at the Versailles court, 20th March 1778 
Tab decorated with garlands, floral and shell motifs and cartouches with busts 
Qianlong Period, ca. 1780 
(hairline)
€1.500 - 2.000

271
Prato

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Deocração policormada com esmaltes da Família Rosa, 
 rouge-de-fer e ouro 

“figura europeias” representando “a partida dos 
marinheiros para a Ilha de Citra” segundo gravura de 

1708 de Bernard Picart 
Aba recortada com enrolamentos vegetalistas 

Período Qianlong, c.1750
Diam: 23cm

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

des Indes a Decór Occidental”, p. 160

A Qianlong “European Figures” plate, ca. 1750
Chinese export porcelain 

Polychrome Famille Rose, rouge-de-fer and gilt 
decoration depicting “Departure to Citra Island” 

after Bernard Picart etching of 1708 
Scalloped tab with floral scrolls 

Qianlong Period, ca. 1750
€800 - 1.200

272
Grande prato 
Em porcelana da China  
Companhia das Índias ao estilo Meissen
Decoração policromada e dourada “figuras europeias” 
Representando ao centro cartela com cena de pesca 
Aba decorada com três cartelas representando 
paisagens holandesas
Periodo Qianlong, c. 1740 
(cabelos e pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 38 cm

Bibliografia/ Bibliography: Hervouët, François et 
Nicole; Bruneau,Yves,

A Qianlong “European Figures” charger
Polychrome decoration in the Meissen style 
depicting at the centre cartouche with fishing scene
Tab decorated with three other cartouches 
depicting Dutch landscapes
Qianlong Period, ca. 1740
€1.200 - 1.600

269
Par de pratos
Em porcelanas da China 
Companhia das Índias ao estilo Meissen 
Decoração policromada representando 
vistas de pontos europeus 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam: 23cm

A pair of Qianlong plates
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration in the Meissen style 
depicting European harbors 
Qianlong Period (1736-1795)

€1.400 - 1.600
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273
Travessa oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada “pseudo-folha de tabaco” com fénix 
Perído Quianlong (1736-1795)
Comp: 29cm

A Qianlong octogonal “Pseudo Tobacco-Leaf” dish
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration “Pseudo Tobacco-Leaf with Phoenix” 
Qianlong Period (1736-1795)
€900 - 1.200

274
Travessa oitavada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada “pseudo-folha de tabaco” 
Período Qianlong (1736-1795)
26x33,5 cm

A Qianlong octogonal dish, Tobacco Leaf
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration “Tobacco Leaf” 
Qianlong Period (1736-1795)
€800 - 1.200

275
Covilhete recortado folha
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada “folha de tabaco” 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restaurado)
14,5x21 cm

A Qianlong “Tobacco Leaf” scalloped saucer
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration “Tobacco Leaf” 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restored)
€200 - 300

276
Prato recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada “folha de tabaco” 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos e esbeiçadelas)
22,5 cm

A Qianlong “Tobacco Leaf” scalloped plate
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration “Tobacco Leaf” 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hailines and chips)
€400 - 600

277
Travessa recortada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada “folha de 
tabaco” 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas e repintes)
25x31 cm

A Qianlong “Tobacco Leaf” scalloped dish
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration “Tobacco Leaf” 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chips and repainted parts)
€600 - 1.000

278
Travessa recortada
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e 
dourada “folha de tabaco” com 
pavões e esquilos 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restaurada e com 
esbeiçadelas)
32x36,5 cm

A Qianlong “Tobacco Leaf” 
scalloped dish
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration 
“Tobacco Leaf” with peacocks 
and squirrels 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restored and chips)
€2.000 - 3.000
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279
Bule com tampa e 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 Yangzheng (1723-1735) 
(restauros)
Alt: 11cm (bule) 
Diam: 14cm (covilhete)

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

€700 - 800

280
Par de molheiras

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada com esmaltes 
da Família Rosa, 

 rouge-de-fer e dourado representando 
flores e pavões 

Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)

Comp: 20 cm

A pair of Qianlong sauce boats, 
Peacock Service

Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose, rouge-de-fer 
and gilt decoration depicting flowers 

and peacocks 
Qianlong Period (1736-1795) 

(chips)

€750 - 900

281
Prato recortado
Em porcelana da china 
Companhia das Índias 
Decoração em rouge de fer, azul e 
dourado 
representando figuras orientais. 
Aba decorada com reservas de flores 
Periodo Qianlong (1736-1795)
Diam: 27,5 cm

A Qianlong scalloped plate
Chinese export porcelain 
Rouge-de-fer, blue and gilt decoration 
depicting oriental figures 
Tab decorated with cartouches with flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€600 - 800

282
Jarra com tampa
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando 
quatro reservas com figuras orientais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Alt.: 36 cm

A Qianlong vase with cover
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting four 
cartouches with oriental figures 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chips)
€400 - 600

283
Pequeno covilhete recortado

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada e dourada com 
friso na aba de flores, folhas e frutos 

Período Qianlong (1736-1795)
9x12,5 cm

A small Qianlong scalloped saucer
Chinese export porcelain 

Polychrome and gilt decoration, tab with 
floral ribbon 

Qianlong Period (1736-1795)

€200 - 300

284
Saleiro recortado
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes 
da Família Rosa,  rouge-de-fer e dourado 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Comp: 9cm

A Qianlong scalloped salt cellar
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose, rouge-de-fer and 
gilt decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€300 - 400
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285
Tamborete 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
De secção oitavada com decoração policromada representando, no topo 
e na base, friso de flores e folhas rodeado por contas em relevo 
Faces decoradas por treliças a dourado, duas com representação das 
armas reais de Portugal assentes sobre cruz da Ordem Militar de Cristo 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing, c. 1820
Alt.: 50 cm

Nota: Atribuido por Nuno de Castro ao rei D. João VI

Bibliografia/Bibliography: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo 
do Império”, p. 223.

A Jiaqing armorial stool, Portuguese Royal House, ca. 1820
Chinese export porcelain 
Of octogonal shape, polychrome decoration depicting at the top and base, 
frieze with flowers and leaves, framed by gilt relief beads 
Each face decorated with gilt lattice, two with Portuguese Royal Coat-of-
Arms above Cross of the Military Order of Christ 
Qing Dynasty, Jiaqing Period, ca. 1820
Note: Attribute by Nuno de Castro to D. João VI
€75.000 - 100.000
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286
Raro par de grandes Potes
Em porcelana da China 
Corpo em forma de balaustre e decoração 
a verde sobre negro representando 
enrolamentos vegetalistas, péonias e outras 
flores ao estilo Família Negra 
Pegas das tampas em forma de cães de 
foo a dourado 
China, séc. XIX 
(vários restauros)
Alt.: 65 cm

A rare pair of 19th century Chinese 
porcelain baluster vases
Green and black decoration depicting 
scrolls, peonies and other flowers in the 
Famille Noire style 
Cover finials moulded and gilt representing 
dragons 
China, 19th century 
(several restorations)

€30.000 - 40.000
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287
Cadeira 
Em ébano 
Espaldar entalhado e vazado decorado por profusos motivos vegetalistas em
baixo relevo e pequenas colunas torneadas 
Cachaço recortado e rematado por pináculos em forma de pinha 
Cintura entalhada com motivos vegetalistas, pernas e travejamentos torneados 
Assento em palhinha 
Índia, Costa do Coromandel/ Ceilão, c. 1640/ 1660
94x54x48 cm

Nota: Amir Jaffer refere-se a estas cadeiras como pertencendo à tipologia “A” de cadeiras produzidas no séc. XVII na Costa de 
Coromandel. Esta tipologia caracteriza-se pela profusa decoração entalhada em baixo relevo.
Com dois exemplos conhecidos no Asmollean Museum, supostamente levados para Inglaterra em 1661 por Catarina de Bragança.

Bibliografia: Jaffer, Amin. “Furniture from British India and Ceilão”, pp. 232 e 233. 

An ebony chair, ca. 1640-60
Ebony 
Carved and pierced back decorated with profuse floral motifs and turned columns, scalloped back with pinnacles 
Carved rails with floral motifs, turned legs and stretchers 
Canned seat 
India, The Coromandel Coast/Ceylon, ca. 1640-60

Note: These chairs are referred by Amir Jaffer as being of type “A”. A typology characterized by a profused carved decoration in very low relief.
There are two exemples of this chairs in the Asmollean Museum, reputedly brought to England by Catherine of Braganza in 1661.

€5.000 - 8.000
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288
Papeleira D. José/D. Maria
Em pau-santo, com rica decoração embutida em espinheiro, buxo e outras madeiras 
representando motivos florais 
Com três gavetas, frente ligeiramente ondulada 
Pés e pilastras entalhadas com motivos vegetalistas e concheados 
Escritório, com decoração embutida representando motivos florais, composto por seis 
gavetas e portinhola central com figura de soldado  
Ferragens em bronze dourado e cinzelado 
Portugal, séc. XVIII
116x122x61cm

A D.José(1750-77)/D.Maria(1777-1816) rosewood and marquetry bureau
Rosewood with profuse Thornbush, Boxwood and other woods inlaid decoration 
representing floral motifs 
Three drawers, slightly serpentine front, carved feet and pilasters with floral and shell motifs 
The fall-front opens to reveal an interior with similar inlaid decoration comprising six drawers 
and central door with warrior figure 
Gilt and chiselled bronze mounts 
Portugal, 18th century

€12.500 - 15.000
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289
Pequeno oratório D. José

Em pau-santo 
Com cimalha entalhada e vazada decorada por 

motivos vegetalistas e pilastras com enrolamentos, 
folhas e motivos florais  

Quatro pés vazados, ilhargas e porta em vidro antigo 
Portugal, séc. XVIII

70x45x25 cm

A small D.José (1750-1777) rosewood oratory
Carved rosewood 

Carved and pierced pediment decorated with floral 
motifs, pilasters with scrolls, leaves and floral motifs 

On four pierced feet, glazed sides and door 
Portugal, 18th century

€1.100 - 2.000

291
Contador
Em teca e sissó 
Com decoração embutida em ébano e marfim representando enrolamentos 
vegetalistas, “fauce de leão” e quimeras  
Com seis gavetas e ferragens em metal amarelo rendilhado 
Trempe com duas gavetas e pés em forma de “jatayus”
122x95x51 cm

A Teak and Sissoo cabinet
Ebony and ivory inlaid decoration depicting scrolls, lions’ heads and chimeras 
Six drawers and pierced yellow mounts 
Stand with two drawers and “Jatayus” feet

€15.000 - 20.000

290
Mesa bufete

Em pau santo
com frisos de torcidos e termidos e 
frentes de gaveta com almofadas 

salientes
Pernas e travessa torneadas

Com duas gavetas e ferragens em 
metal amarelo recortado

Portugal, séc. XVIII

An 18th century Rosewood Portuguese 
table (bufete)

Rosewood
Spiral and ripple friezes, framed drawers, 

turned legs and stretchers
Two drawers and pierced yellow metal 

mounts
Portugal, 18th century

€ 2.500-4.000
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292
Mesa filipina 
Em castanho e nogueira 
Com duas gavetinhas 
Portugal, séc. XVII 
(faltas e defeitos)
75x76,5x51 cm

A 17th century Portuguese “Filipina” table
Chestnut and walnut  
Two small drawers 
Portugal, 17th century 
(losses and defects)

€400 - 600

295
Armário  
Em casquinha pintada e marmoreada 
De dois corpos e portas almofadadas 
Portugal, séc. XVII/XVIII
245x115x71 cm

A late 17th, early 18th century 
Portuguese cupboard
Painted and marbled Scots Pine 
Two bodies, framed doors 
Portugal, late 17th, early 18th century

€2.500 - 3.000

293
Móvel com alçado
Em pau-santo 
Decorado com colunas torneadas e 
entalhamentos em termidos 
Com duas gavetas e duas portas com 
almofadas salientes 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal 
(pequenas faltas e defeitos)
202x129x49cm

A rosewood cabinet
Decorated with turned columns and ripple 
friezes 
Two drawers and two framed doors 
Yellow metal mounts 
Portugal 
(minor losses and defects)

€800 - 1.200

294
Mesa filipina 
Em castanho 
Com uma gaveta 
Portugal, séc. XVII 
(faltas e defeitos)
73x87x45 cm

A 17th century Portuguese “Filipina” table
Chestnut 
One drawer 
Portugal, 17th century 
(losses and defects)

€300 - 400
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296
Mesa bufete 
Em nogueira e castanho 
Pernas e travejamentos 
torneados 
Com duas gavetas 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(faltas e defeitos)
88x141x81 cm

A late 18th, early 19th century 
Portuguese “Bufete” table
Chestnut and walnut 
Turned legs and stretchers 
Two drawers 
Portugal, late 18th, early 19th 
century 
(losses and defects)

€800 - 1.200

297
Cómoda D. Maria 
De pequenas dimensões 
Em mogno 
Com três gavetas 
(faltas e defeitos)
80x83,5x54 cm

A small D.Maria (1777-1816) mahogany 
commode
Three long drawers 
(losses and defects)

€400 - 600

298
Mesa de jogo D. José/D. Maria
Com trabalho de marchetaria em 
pau-santo, pau-cetim e buxo 
Tampo com flores e xadrez
75,5x88x43,5 cm

A D.José (1750-77)/D.Maria
(1777-1816) Rosewood, Satinwood 
and Boxwood card-table
Marquetry decoration with 
chessboard and flowers

€700 - 900

299
Mesa de jogo D. José/D. Maria
Com trabalho de marchetaria em 
pau-santo, pau-cetim e mogno 
Com tampo representando 
xadrez e cartas
77x85x40 cm

A D.José (1750-77)/D.
Maria(1777-1816) Rosewood, 
Satinwood and Mahogany card-table
Marquetry decoration with 
chessboard and cards

€800 - 1.200

300
Cama D. Maria

Em pau-santo com trabalho de marcheteria 
representando motivos florais  

(cama encurtada, existindo os restantes pés originais)
150x139x197 cm

A D.Maria (1777-1816) rosewood bed
Rosewood with floral marquetry decoration

(Bed’s legs shortened, with original feet detached)

€600 - 900
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301
Papeleira estilo Jorge III
Em mogno 
Com alçado livreiro
236x120x55,5 cm

A George III style mahogany bureau
With cabinet

€400 - 600

304
Par de cadeiras D. José

Em nogueira 
Espaldar vazado com tabela 

central recortada e cachaço com 
entalhamento vegetalista 

Saial e pernas ondulados e 
travejamentos torneados 

Assento em couro lavrado 
Portugal, séc. XVIII 
(falhas no couro)

A pair of D.José (1750-1777) chairs
Walnut 

Pierced back with scalloped splat, 
carved toprail 

Serpentine legs and rails,
 turned stretchers 

Engraved leather seats 
Portugal, 18th century 
(losses to the leather)

€350 - 500

305
Cómoda D. José
Em pau-santo 
Com ferragens em metal amarelo 
Três gavetas e três gavetões
103x131x66 cm

A D.José (1750-1777) 
rosewood commode
Yellow metal mounts 
Three long and three short drawers

€2.000 - 3.000

302
Espelho D. José
Moldura faxeada a pau-santo com 
entalhamentos a dourado 
(retauros no douramento e faltas)
124x64 cm

A D.José (1750-1777) mirror
Rosewood veneered, gilt carvings 
(restoration  to the gilding and losses)

€800 - 1.200

303
Conjunto de duas mesas de jogo românticas

Em murta 
Com colunas central e quatro pés recortados 

Portugal, séc. XIX/XX
79x79x40cm

Two Romantic Portuguese card-tables
Myrtlewood 

Portugal, late 19th, early 20th century

€600 - 800
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306
Par de banquetas D. José
Em pau-santo 
Com saial recortado decorado por entalhamentos vegetalistas 
Pernas galbadas com travejamentos ondulados em X e roseta ao centro 
Assento estofado em seda adamascada 
(com restauros)
46x46x46 cm

A pair of D.José (1750-1777) rosewood stools
Scalloped apron decorated with floral carvings 
Cabriole legs with crossed serpentine stretchers and central rosette 
Silk upholstered seats 
(restored)

€3.500 - 5.000

307
Par de cadeiras D. José 
De espaldar alto 
Em madeira pintada com 
entalhamentos 
Assentos estofados a tecido 
(faltas e defeitos, vestígios de 
insecto xilófago)

A pair of D.José (1750-1777) 
tall-backed chairs
Painted and carved wood 
Upholstered seats 
(losses and defects, traces of 
xylophagous insect)

€400 - 600

308
Canapé D. José de dois lugares
Em pau-santo 
Cachaço e cintura decorados por entalhamentos rocaille 
e pernas galbadas terminando em pés de enrolamento 
Espaldar e assento estofados e forrados a tecido 
Portugal, séc. XVIII
99x118x57 cm

A D.José (1750-1777) rosewood settee
Carved rosewood, decorated with rocaille motifs, cabriole 
legs and scroll feet 
Upholstered seat and back 
Portugal, 18th century
€4.000 - 6.000



178 179

309
Importante papeleira com alçado D. José
Em pau-santo
Com duas gavetas, dois gavetões e tampo de rebater
Frente ondulada e cantos decorados por pilastras com 
entalhamentos vegetalistas, terminando em pés elevados 
com enrolamentos
Fábrica com portinhola central, escaninhos e cinco 
gavetas, uma com compartimento secreto
Frente de gavetas e ilhargas com molduras e ferragens da 
época em metal amarelo recortado
Alçado com cimalha entalhada e vazada decorada 
por motivos rocaille e pilastras com folhas de acanto e 
enrolamentos
Ilhargas com almofadas recortadas e rosácea ao centro
Portas com vidros antigos
Portugal, meados do séc. XVIII
280x118x58 cm

Important D.José (1750-1777) rosewood bureau-cabinet
Of serpentine design, two short and two long drawers, fall-front
Corners decorated with pilasters with floral carved 
decoration and scroll feet
The fall-front opens to reveal a central door, pigeon holes 
and five drawers (one with secret)
Original scalloped yellow metal mounts
Cabinet with carved and pierced pediment with rocaille 
motifs, pilasters with acanthus leaves and scrolls
Framed sides, at the centre with rosette
Antique glazed doors
Portugal, mid-18th century

€30.000 - 40.000
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310
Contador Indo-português
Em teca com revestimento em sissó  
Rica decoração embutida em ébano e marfim, descrevendo um padrão 
geométrico com círculos secantes e pequenos losangos 
Corpo superior com doze gavetas simulando dezasseis e corpo inferior com 
duas gavetas e um gavetão 
Pernas esculpidas em forma de “nagini” assentes em cachorros em forma de leões 
Frente e ilhargas com pregaria aplicada e ferragens em metal dourado recortado 
Índia Portuguesa (possivelmente Goa), séc. XVIII
134x98x72cm

Exemplar semelhante no Museu Nacional de Arte Antiga.

An 18th century Indo-Portuguese cabinet
Sissoo veneered Teak with profuse Ebony and Ivory inlaid decoration forming 
geometric pattern of intersecting circles 
Upper part with twelve drawers simulating sixteen and lower part with two short 
and one long drawer 
Legs carved as “Naginni” ending in carved lions 
Front and sides with gilt metal pins and pierced mounts 
Portuguese India (possibly Goa), 18th century

€55.000 - 65.000
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311
Tapete oriental
De desenho floral, com medalhão ao 
centro, em tons de salmão, azul e bege 
(gasto)
372x240 cm

An Oriental carpet
Of floral design, centre with medallion in 
red, blue and beige 
(wear)

€800 - 1.200

314
Tapete oriental antigo
De desenho floral em tons de salmão, azul 
e bege 
(gasto)
195x168 cm

An antique oriental carpet
Of floral design in red, blue and beige 
(wear)

€200 - 300

317
Tapete oriental
Com motivos florais estilizados em tons de 
preto, bordeaux, bege e azul 
(gasto, com alguns restauros)
438x365 cm

An Oriental carpet
Of stylized floral design in black, red, beige 
and blue 
(wear, some restorations)

€1.000 - 1.500

312
Tapete Hamedan (Irão)
Em lã e algodão de desenho floral 
estilizado em tons de azul, preto e bordeaux
303x153cm

An Hamedan (Iran) carpet
Cotton and wool 
Of floral design in blue, black and red

€700 - 1.000

315
Tapete Lori (Irão)
Em lã e algodão de desenho geométrico 
em tons de preto, bordeaux e bege
244x161cm

A Lori carpet (Iran)
Cotton and wool 
Of geometric design in black, red and 
beige

€450 - 800

313
Tapete Kurdestan (Irão)
Em lã e algodão de desenho floral e 
figuras estilizadas em tons de azul, beje e 
bordeaux
195x128cm

A Kurdestan (Iran) carpet
Cotton and wool 
Of floral design with stylized figures in blue, 
beige and red

€450 - 800

316
Tapete Arbadil (Irão)
Em lã e algodão de desenho floral 
estilizado em tons de bordeaux, azul e 
bege
310x220 cm

An Arbadil (Iran) carpet
Cotton and wool 
Of floral design in red, blue and beige

€800 - 1.200

311

312

313

314 317

315

316
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318
Morgado de Setúbal Attrib. (1752-1809)
Fiadeira com aves 
Óleo sobre tela
128x96 cm

Spinner with birds
Oil on canvas 
European school of the 18th century

€22.000 - 30.000

A Fiadeira é uma típica composição saída da oficina do Morgado 
de Setúbal. Vários aspectos concorrem para esta afirmação. Desde 
logo, a composição e deficiências perspécticas bem evidentes na 
figura atarracada e na grande bacia de cobre que se vê em primeiro 
plano. Depois, na hilariante incongruência da colocação de vários 
elementos que aqui se juntam. O que faz uma fiadeira, com pés 
que parecem mãos, sentada ao lado de uma bacia de cobre onde 
pousam pombas e debicam galinhas do mato, tudo sob os olhares 
atentos de um imponente peru e de um galo? Parece que a senhora 
fia o seu alvo linho numa capoeira. Haverá lugar mais impróprio 
para este género de trabalho? Eis senão quando uma borboleta 
entra por uma fenestração trazendo consigo a frescura de uma 
paisagem edílica que ocupa a parte direita da cena. No mínimo 
esboçamos um sorriso. É tão agradável a cor quanto não o é a face 
da mulher cujas marcadas rugas deixam perceber a passagem do 
tempo. É este desconcerto, esta perturbação evidente e consciente, 
esta desconstrução das convenções que tornam especial a figura 
do Morgado de Setúbal. Ele não quer, nem sabe, seguir os cânones 
académicos, como não era coerente a sociedade em que vivia.

O Morgado de Setúbal é das mais curiosas e interessantes figuras 
da história da pintura portuguesa. Não pelo carácter académico 
e qualidade técnica da execução das suas pinturas que, como 
se pode constatar por esta e pelo corpus da sua vasta obra, é 
verdadeiramente incorrecta. Há no seu trabalho, no entanto, um 
verismo de representação, um realismo tal que impossibilitam o 
observador manter-se indiferente. Diga-se que este realismo sem 
filtros deixa transparecer quer a personalidade do artista, quer ainda, 
através dele, as ansiedades da sociedade em que viveu. Servem 
assim as suas obras de testemunho de uma época onde estavam 
já latentes as convulsões que a sociedade portuguesa iria em breve 
sofrer. As suas composições são desconcertantes, entre os aspectos 
trágicos e o humor hilariante, num bipolarismo que tanto poderia ser 
o resultado de um desequilíbrio interno como externo a este criador.

O Morgado viveu no momento exacto do estertor do Antigo Regime, 
num Portugal governado por uma rainha em vias de enlouquecer, 
policiado por um ministro maníaco e por um príncipe de débil 
compleição física e mental, ensombrado por uma mulher de forte e 
terrível personalidade que havia de levar o país à guerra civil. Enfim, 
numa sociedade onde estavam reunidos todos os ingredientes, 
com respectivo cenário, para uma tragédia com laivos de comédia 
que observado no nosso ponto de vista nos poderá levar tão 
rapidamente à gargalhada como à mais profunda consternação.

Para esta época só existe em Portugal outro criador artístico que 
podemos colocar em paralelo com o Morgado, na observação e 
leitura desta sociedade e das suas contradições. Trata-se de outro 
setubalense, um dos maiores poetas nacionais, Manuel Maria 
Barbosa do Bocage. Quem sabe se os dois não trocaram opiniões, 
ou mesmo travaram amizade, já que os seus universos se cruzam 
tanto em termos geográficos como poético-criativos. Há, com toda 
a certeza, no desconcerto das composições do Morgado um lado 
poético, satírico e anedótico muitas vezes, trágico noutros casos e 
nisto nada se distinguindo de Bocage.

Poderemos encontrar explicações para todo este descomedimento 
no próprio percurso de vida do Morgado. José António Benedito 

Soares de Faria e Barros era, como o seu nome deixa perceber, de 
origem nobre mas a longevidade de seu pai fez tardar o momento 
em que ele deveria herdar, quer o título, quer a fortuna da família, 
deixando-o assim com o eterno epíteto de morgado. A verdade é 
que o pintor irá gozar dos privilégios de bem-aventurança durante 
parcos cinco anos, pois seu pai morreu em mil oitocentos e quatro e 
ele em nove. Até nisto a vida do Morgado parece imitar a sua obra. 
Algo de trágico e cómico se poderá ler neste destino.

Nascido em Mafra, ele aventurar-se-á pelo país aproveitando as 
oportunidades de trabalho oferecidas por alguns aristocratas do 
círculo familiar, bem como superando as carências financeiras com 
as lições de pintura que dava às senhoras da sociedade. Fixou-
se em Setúbal que, vá-se lá saber porquê, neste período serviu de 
incubadora a várias personalidades de génios tempestuosos como 
Bocage, o Morgado ou ainda outro pintor, Francisco de Setúbal que 
ganhou a alcunha do Francisco Mau Génio.

O Morgado criou e repetiu variadíssimos modelos que iam do retrato 
à paisagem, mas foi nas naturezas mortas que mais se destacou, 
pois era com elas que deveria satisfazer melhor a sua clientela. 
Não tinha naturalmente pejo em colocar nestas composições 
elementos contraditórios segundo os desejos dos seus comitentes. 
Tal como nesta fiandeira em que se juntam diversos elementos, 
aparentemente sem coerência, um peru poderia perfeitamente 
conviver com uma rica couve portuguesa e uma mãe, em cenário 
palaciano, poderá estar a engomar com um fogareiro de sardinhas 
a seus pés ao mesmo tempo que chuta para o lado o impertinente 
filho. No entanto, não se pense que este tipo de pintura de alguma 
ingenuidade compositiva e deficiente perspectiva que denuncia o 
seu autodidactismo seja caso único no mundo. De facto, ele terá 
de ser aproximada de casos coevos como as pinturas dos norte-
americanos chamados Limmer’s que têm altíssima cotação no 
mercado local.

Está ainda por fazer um estudo da vida e obra do Morgado de 
Setúbal para que este pintor do final do Antigo Regime português 
seja colocado no lugar que lhe é devido, quer no panorama 
nacional, quer no internacional.

Anísio Franco

Fiadeira, pintura a óleo sobre tela, séc. XVIII – Atribuída ao pintor 
MORGADO DE SETÚBAL.

A pintura deste artista caracteriza-se pela utilização de figuras 
populares de uma maneira geral e na lide das suas tarefas (assim 
temos na sua obra, a lavadeira a lavar, a cozinheira na confecção 
do caldo verde, assando castanhas, etc.).

Normalmente também os personagens são de trabalhadores 
modestos, com marcas de uso e remendos nos seus trajes.

Quase como se fosse uma assinatura, é a inclusão de aves de 
capoeira nas suas composições, e nestas o peru aparece com 
grande frequência. Neste caso com um tratamento idêntico de 
pincelada, de pormenor e cromatismo. Assim penso ser de sua mão 
esta obra.

João Teixeira 

Abril 2009
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319
Escola portuguesa, séc. XVIII 
Nossa Senhora do Carmo 
Óleo sobre cobre
26x18,5 cm

Portuguese school of the 18th century
Our Lady of Mount Carmel 
Oil on copper

€250 - 350

321
Escola portuguesa, séc. XVI/XVII
São Vicente 
Óleo sobre madeira
120x35 cm

Late 16th, early 17th century Portuguese 
school
Saint Vincent 
Oil on panel

€2.500 - 3.500

320
Sagrada Família 

Retábulo em madeira entalhada e pintada 
Portugal, séc. XVIII

30x27 cm

An 18th century Portuguese altarpiece 
representing Holy Family

Carved and painted wood 
Portugal, 18th century

€2.000 - 2.500
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322
Eduarda Lapa (1895-1976)
Vista de rio com barcos e figuras 
Óleo sobre platex 
Assinado
33x41,5 cm

Riverscape with boats and figures
Oil on hardboard 
Signed

€2.000 - 3.000

323
Fausto Sampaio (1893-1956)
Paisagem 
Óleo sobre madeira 
Assinado e datado 1947
33x46 cm

Landscape
Oil on panel 
Signed and dated of 1947

€1.200 - 2.000

324
Lopez Garcia (Espanha, séc. XX)
Paisagem com casario e figuras 
Óleo sobre tela 
Assinado
26,5x42,5 cm

Landscape with houses and figures
Oil on canvas 
Signed

€300 - 500
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325
Gustave de Breanski (Inglaterra, 1856-1898)
Paisagens com rio, figuras e casario 
Par de óleos sobre platex 
Assinados
29x49,5 cm

Landscapes with river, figures and houses
A pair of oil on hardboard 
Signed

€500 - 800

326
Josefa Greno (1850 -1902)

Natureza morta com uvas e ruínas 
Óleo sobre tela 

Assinado
84x59 cm

Still-Life with grapes and ruins
Oil on canvas 

signed

€3.000 - 5.000
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327
Moura Girão (1840-1916)

“Rivais”  
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 1898
195x120 cm

Exposições: Exposição Extraordinária do 
Grémio Artístico, nº 76 do catálogo e 

Exposição do Grupo Leão, Sociedade 
Nacional de Belas-Artes, 5 de Julho de 1941, 

nº 124 do catálogo com a designação 
incorrecta de “Os Galos”.

Bibliografia/ Bibliography: Corrêa, Manuel 
Nunes, “Moura Girão 1840-1916”, pp. 60, 109, 

110 e 111, estampas nº 25, 25A e 25 B. 
Oil on canvas 

Signed and dated of 1898

Exhibited: Exposição Extraordinária do Grémio 
Artístico, nº 76 of the  catalogue and Grupo 

Leão’s Exhibition, Sociedade Nacional de 
Belas-Artes, 5th July 1941, nº 124 of the 

catalogue with the wrong title “Roosters”

€60.000 - 80.000
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328
José Malhoa (1855-1933)
Retrato do General Cristóvão Aires  
Óleo sobre madeira 
Assinado

Portrait of General Cristóvão Aires
Oil on panel 
Signed

€6.000 - 8.000

329
Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929)
Retrato da mulher do pintor 
Óleo sobre tela 
Assinado
34x26,5 cm

Proveniência: Ex-colecção Jorge de Brito.

Artist’s wife portrait
Oil on canvas 
Signed

Provenance: Former Jorge de Brito Collection

€25.000 - 30.000
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330
Fausto Gonçalves (1893-1946)
Vista de casa com figuras e gado 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1926
63x80 cm

View with house, figures and cattle
Oil on canvas 
Signed and dated of 1926

€6.000 - 7.000

331
Alves Cardoso (1883-1930)

Regresso a casa 
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 27
102x82 cm

Coming home
Oil on canvas 

Signed and dated of 27

€40.000 - 60.000
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332
João Vaz (1859-1931)

“Barcos no Sado” 
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 1885
200x126 cm

Bibliografia/bibliography: Catálogo de 
exposição “João Vaz (1859-1931), Um Pintor 
do Naturalismo” Casa Museu Dr. Anastácio 

Gonçalves, p. 80.
Oil on canvas 

Signed and dated of 1885

€120.000 - 180.000
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333
Carlos Reis (1864-1940)

“Intimidades”/”A Melancia”  
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 1916
120x150 cm

Bibliografia/Bibliography: Reis, Pedro Carlos. 
“Carlos Reis”,

Oil on canvas 
Signed and dated of 1916

€150.000 - 200.000
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334
Contador Mogol
Em sissó com profusa decoração embutida 
em marfim representando motivos 
vegetalistas e pássaros 
Com tampa de abater, seis gavetas de 
diferentes dimensões e ferragens metal 
amarelo 
India Mogol, séc. XVII 
(pequenos defeitos e restauros)
19x32x21 cm 

A 17th century Mogul Sissoo cabinet
Sissoo with profuse ivory inlaid decoration 
representing floral motifs and birds 
The fall-front opens to reveal an interior with 
six drawers, yellow metal mounts 
Mogul India, 17th century 
(minor defects and restorations)

€15.000 - 18.000



204 205

335
Camilha de Menino Jesus
Em madeira entalhada e dourada 
Cabeceira com cimalha pintada com querubim 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e pequenos defeitos)
20x30x17 cm

An 18th century Portuguese Child Jesus bed
Carved and gilt wood 
Cherub painted at the headboard 
Portugal, 18th century 
(losses and minor defects)

€1.200 - 1.800

336
Retábulo
Representando a “Anunciação” 
Em madeira entalhada, policromada e dourada 
Portugal, séc. XVII/XVIII
(faltas e defeitos)
119x105 cm

A late 17th, early 18th century altarpiece fragment
Carved, polychrome and gilt wood representing Annunciation 
Portugal, late 17th, early 18th century 
(losses and defects)

€6.000 - 10.000
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337
Grande retábulo Indo-português
Representando a “Coroação de Nossa Senhora” 
Em madeira entalhada com restos de policromia 
Séc. XVII 
(faltas e defeitos)
154x143 cm

A large 17th century Indo-Portuguese altarpiece fragment 
Carved wood with polychromy traces, depicting “Coronation of Our Lady” 
17th century 
(losses and defects)

€15.000 - 20.000
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338
Menino Jesus Hispano-Filipino
Escultura em madeira entalhada 
com braços articulados 
Cabeça e mãos em marfim com 
olhos de vidro e cabelo  
Vestes em seda adamascada e 
base em madeira entalhada com 
querubins 
Séc. XVII 
(vestes posteriores)
Alt.: 98 cm

A 17th century Hispano-Philippine 
sculpture of Child Jesus
Carved wood with articulated arms 
Ivory head and hands, glass eyes 
and natural hair 
Silk clothes, carved wood base with  
cherubs 
17th century 
(clothes of later date)
€15.000 - 18.000
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339
Caixa/Escritório Indo-portuguesa
Em sissó com embutidos em marfim 
representando flores estilizadas  
Tampo de rebater e interior com três 
gavetas simulando quatro 
Ferragens em cobre 
Séc. XVII
13x25x15,5 cm

A 17th century Indo-Portuguese travel 
cabinet
Sissoo with ivory inlaid decoration 
representing flowers 
The fall-front opens to reveal three drawers 
simulating four  
Copper mounts 
Indo-Portuguese, 17th century

€4.000 - 5.000

340
Caixa Indo-Portuguesa

Em sissó 
Decorada com padrão geométrico de influência 
islâmica,  com embutidos em tartaruga e marfim 

Interior com divisórias e ferragens em ferro 
(restauros)

12x37x35 cm

An Indo-Portuguese travelling box
Sissoo with ivory and tortoiseshell inlaid decoration 

depicting geometric pattern  
Compartmentalized interior, iron mounts 

(restorations)

€2.000 - 3.000

341
Contador Indo-português
Em teca 
Caixa, com sete gavetas simulando nove, decorada por frisos de 
pregaria e elementos em cobre dourado rendilhado 
Base com duas gavetas e um gavetão, seguindo o mesmo 
esquema decorativo e pernas em forma de “nagini” com elementos 
em marfim, assentes sobre bases 
Séc. XVII 
(falta de friso numa das gavetas)
73,5x49x33 cm

A 17th century Indo-Portuguese ivory-inlaid Teak cabinet and stand
Cabinet with seven drawers simulating nine, decorated with gilt 
copper pins and pierced mounts 
Stand with similar decoration, two short and one long drawer, legs 
carved as “nagini” above bases 
17th century 
(one drawer frieze missing)

€20.000 - 25.000
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342 
Contador 
Em pau-santo
Decoração embutida em marfim
Com tampa de abater, sete gavetas e portinhola central
Interior com decoração em marfim esgrafitado 
representando fidalgo e cena de batalha
Europa, séc. XIX

A 19th century Rosewood and Ivory cabinet
Rosewood with ivory inlaid decoration
The fall-front opens to reveal seven drawers and door
Interior decorated with engraved ivory plaques depicting 
nobleman and battle scene
Europe, 19th century

€ 6.000-8.000
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343
Prato de esmolas de Nuremberga
Em metal amarelo com rosáceas 
Alemanha, séc. XVI/XVII
Diam.: 38 cm

A late 16th, early 17th century Nuremberg alms dish
Yellow metal with central rosette
€250 - 350

344
Prato de esmolas de Nuremberga
Em metal amarelo com roáceas 
Alemanha, séc. XVI/XVII
Diam.: 38 cm

A late 16th, early 17th century Nuremberg alms dish
Yellow metal with central rosette
€200 - 300

345
Polvorinho zoomórfico 
Representando antílope 
Em cobre prateado com decoração relevada 
Índia, séc. XIX 
(desgaste no prateado)
32,5 cm

A 19th century Indian powder flask
Representing antelope 
Silvered copper with relief decoration  
India, 19th century 
(wear to the plating)

€200 - 300

346
Polvorinho 
Concha “turbo marmoratus” com aplicações 
em madrepérola fixas por pinos metálicos 
Tampa e correia em metal amarelo 
Guzarate, séc. XVII 
(pequenos defeitos e faltas)
Dim.: 19 cm

A 17th century Gujarat powder flask
“Turbo Marmoratus” shell with mother-of-pearl 
mounts fixed by metallic pins 
Yellow metal cover and chain 
Gujarat, 17th century 
(minor defects and losses)

€2.000 - 3.000
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347
Par de tocheiros barrocos de 

grandes dimensões
Em bronze 

Europa, séc. XIX
Alt.: 97 cm

A pair of large 19th century 
bronze torchéres

€1.000 - 1.500

349
Par de leões
Em bronze patinado 
Séc. XX
Alt.: 125 cm

A pair of patinated bronze sculptures of lions
20th century

€4.000 - 5.000

348
Escudo de armas 
Em madeira policromada e dourada 
Armas possivelmente de família espanhola 
Séc. XVII
103x66 cm

A 17th century coat-of-arms
Carved and polychrome wood, Spanish (?) 
coat-of-arms 
17th century

€1.000 - 1.500
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350
Lustre de saco
Estilo D. Maria 
Em metal prateado com pingentes 
em cristal e vidro 
Séc. XX 
(electrificado)
Alt.: 85 cm

A D.Maria style chandelier
Silver-plated metal structure with 
cut-glass and crystal pendants 
20th century 
(wired)

€1.500 - 2.000

351
Par de apliques de parede de um lume
Em madeira entalhada e dourada
63x43 cm

A pair of wall lights
Carved and gilt wood

€400 - 600
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352
Bru Lady Fashion Doll (Poupée de Mode)
Busto em biscuit marcada “B Jne et Cie N”,  
com olhos em vidro 
Corpo em pelica e vestido em seda com brocados 
e rendas, á moda da época  
Modelo acompanhado de tocador miniatura com 
pertences em porcelana 
(pequenos defeitos)
Alt: 45cm

Bibliografia/ Bibliography: Tarnowska, Marcel. 
“Fashion Dolls”, 1986.

Bru Lady Fashion Doll
Biscuit bust, marked “B Jne et Cie N”, glass eyes 
Calfskin body, silk dress with lace 
Together with a toilet and porcelain pieces 
(minor defects)
€3.000 - 4.000

353
Preto a tocar banjo
Automato com mecanismo de 
tracção (pull over) 
com um movimento e uma melodia  
Cabeça e corpo em pasta de papel e 
outros materiais  
Figura com roupa aparentemente de 
época assente sobre banco forrado 
a seda e base com três rodas que 
activam o mecanismo quando em 
movimento 
Europa, séc.XX 
(mecanismo a funcionar; pequenos 
defeitos e restauros)

Atl: 40cm

Blackman playing banjo
Pull over automate with one 
movement and one melody 
Papier-maché and other materials 
head and body 
Apparently original clothes, the figure 
is sitting on a silk lined stool; base 
with three castors that trigger the 
mechanism 
Europe, 20th century 
(working, minor defects and 
restorations)
€1.500 - 2.000

354
Palhaço com cadeira
Automato com mecanismo de corda 
com uma melodia 
Cabeça e mãos em pasta de papel, 
com roupa em tecido e chapéu de 
feltro com penas 
Base em madeira forrada a veludo, 
oculta o mecanismo que faz girar 
a cadeira equilibrada no nariz do 
palhaço 
Europa, séc. XX 
(mecanismo a funcionar, pequenos 
defeitos)
Alt: 47cm

Modelo semelhante realizado por 
Michael Bertrand

An automaton clown with chair
Winding mechanism with one melody 
Papier-maché head and hands, fabric 
clothes and hat with feathers 
Velvet lined base hiding the 
mechanism that makes the chair 
rotate around the clown’s nose 
Europe, 20th century 
(working, minor defects)
Similar model by Michael Bertrand
€800 - 1.000

355
Mulato a tocar banjo
Automato com mecanismo de corda com 
quatro movimentos e uma melodia 
Cabeça e corpo em paste de papel e 
outros materiais 
Base em madeira com formato de 
cadeira 
O mecanismo oculto na cadeira faz 
mover a cabeça, as palpebras, o braço e 
o pé direito 
Gustave Vichy, França, séc. XX 
(mecanismo a funcionar, pequenos 
defeitos e restauros)
Alt: 59cm

Nota: São conhecidos vários exemplares 
deste modelo produzido por Gustavo 
Vichy, no entanto, não há conhecimento 
de outro modelo em que a figura 
representada é mulata 
Bibliografia/Bibliography: Bailly, Christian 
“L’âge d’or der Automates: 1848-1914”

Mulatto playing banjo
Winding mechanism with four movements 
and one melody 
Papier-maché and other materials head 
and body 
The wood base designed as a chair 
containing the mechanism that moves 
the head, eyelids, the right arm and the 
right foot 
Gustave Vichy, France, 20th century 
(working, minor defects and restorations) 
Note: Several examples of this model are 
known but there’s no information of other 
piece in which the figure playing banjo is 
a mulatto
€7.000 - 9.000
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356
Fonte de parede com bacia
Em faiança portuguesa  
Decoração em tons de azul com grinaldas e motivos vegetalistas 
Pegas e boca da fonte em forma de cabeças de menino 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 28,5 cm (fonte) 
Dim.: 12x30x21 cm (bacia)

An 18th century Portuguese faience wall fountain and basin
Blue decorated depicting garlands and floral motifs 
Handles and spout moulded as child’s heads 
Portugal, 18th century 
(losses and defects)
€100 - 150

362
Jarro com tampa e prato
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, Francisco 
Gomes de Avelar 
Marca de 1875-1918 
Decoração vidrada representando tronco 
e folhas em tons de castanhos e verdes 
(pequenas falhas e defeitos)
Alt.: 33 cm (jarro) 
Diam.: 22 cm (prato)

A Caldas da Rainha faience jar with cover 
and plate, Francisco Gomes de Avelar, 
1875-1918
Glazed decoration representing trunk and 
leaves in brown and green glazing 
Marked 
(minor losses and defects)
€150 - 200

357
Paliteiro joaninha no nariz
Em biscuit policromado 
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 10 cm

A late 19th, early 20th century 
biscuit toothpick holder
Polychrome biscuit, 
representing ladybug

€100 - 150

358
Paliteiro chinês com cão
Em biscuit policromado 
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 10,5 cm

A late 19th, early 20th 
century biscuit toothpick 
holder
Polychrome biscuit, 
representing a Chinese 
man and dog

€100 - 150

359
Paliteiro cabeça de cão
Em biscuit policromado 
Europa, sé XIX/XX 
(ligeiro desgaste do 
dourado)
Alt.: 5 cm

A late 19th, early 20th 
century biscuit toothpick 
holder
Polychrome biscuit, 
representing a dog’s head 
(minor wear to the 
gilding)

€100 - 150

360
Paliteiro cabeça de 
homem com insecto
Em biscuit policromado 
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 8 cm

A late 19th, early 
20th century biscuit 
toothpick holder
Polychrome biscuit, 
representing a man’s 
head with insect

€100 - 150

361
Paliteiro figura com 
pés grandes
Em biscuit policromado 
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 8 cm

A late 19th, early 
20th century biscuit 
toothpick holder
Polychrome biscuit, 
representing a figure 
with big feet

€100 - 150

363
Jarro
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, Manuel 
Cipriano Gomes Mafra 
Marca de pós 1870 
Decoração vidrada com areia, borboletas 
e escaravelhos 
Pega em forma de lagarto
Alt.: 28 cm

A Caldas da Rainha faience jar, Manuel 
Cipriano Gomes Mafra, after 1870
Glazed decoration with sand, butterflies 
and beetles 
Handle moulded as a lizard  
Marked
€100 - 150

364
Barril para aguardente

Em forma de vaca com bezerro 
Em faiança portuguesa 

Fabrico das Caldas da Rainha, 
António Alves Cunha 

Com marca de 1890-1925 
Decoração com vidrados 

escorridos em tons de castanho 
e bege 

(ambos os cornos restaurados)
20x26x12 cm

A Caldas da Rainha faience 
brandy cask, António Alves 

Cunha, 1890-1925
Shaped as a cow with calf 

Decorated with brown and beige 
glazing 
Marked 

(both horns with restorations)
€200 - 300

365
Grande prato com lagosta, crustáceos e bivalves
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, J. F. de Sousa, Filho & Camara 
Com marca de 1907 
Decoração vidrada representando musgo 
(defeitos, aba partida e colada)
Diam.: 48 cm

A large Caldas da Rainha faience plate, 
J. F. de Sousa, Filho & Câmara, 1907
Plate with lobster, crustaceans and bivalves 
Glazed decoration representing moss 
Mark of 1907 
(defects, broken tab)
€120 - 180

366
Grande prato com cesto e lagosta

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, Rafael Bordalo Pinheiro 

Com carimbo gravado na pasta, FFCR (monograma da Fábrica de 
Faianças das Caldas da Rainha) intercalado por uma serpente 

Marca de 1900 
Decoração vidrada em tons de castanho e verde 

(defeitos)
Diam.: 47 cm

A large Caldas da Rainha faience plate, Rafael Bordallo Pinheiro, 
1900

Plate with basket and lobster 
Glazed decoration in brown and green 

Stamped FFCR (monogram of the Fábrica de Faianças das Caldas 
da Rainha) and a serpent, mark of 1900 

(defects)
€250 - 350
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367
Conjunto de secretária 
Em casquinha, WMF 
Fin-de-siécle, decoração relevada, 
assente sobre quatro pés relevados com 
enrolamentos, mascarões, flores e frutos. 
Bordo gomado, base com reservas de 
enrolamentos vegetalistas. Tinteiros em 
cristal lapidado e tampas gomadas; mata-
borrão com decoração semelhante; porta-
correspondência vazado e relevado com 
cartela lisa ao centro, campainha na base 
com botão rotativo 
Marcado
Comp.: 38 cm

A Fin-de-Siécle silver plated deskset, WMF
Relief decoration, raised on four feet with 
scrolls, masks, flowers and fruits. Fluted frieze, 
base with floral scrolls, cut-glass inkpots, a 
blotter, a letter rack and a bell 
Marked

€300 - 400

368
Prato coberto 
Em casquinha, MAPPIN &  WEBB 
Frisos perlados, pega amovível 
Marcado e numerado 
(sinais de uso, defeitos)
Comp.: 30,5 cm

A silver plated entrée dish, MAPPIN & WEBB
Beaded friezes, detachable handle 
Marked and numbered 
(wear signs, defects)

€120 - 150

369
Galheteiro
Em casquinha, base rectangular assente 
sobre 4 pés, decoração relevada, 
pertences em vidro lapidado 
Marcado WMFM 
(Sinais de uso e dois aros em prata)
27x19x13,5 cm

A silver plated cruet
On four feet, relief decoration, cut-glass 
cruets 
Marked WMFM 
(wear signs, and two silver mounts)

€100 - 150

370
Palmatória 
Em casquinha 
Decoração gomada, com apagador 
(sinais de uso, gastos)
Alt.: 10 cm

A silver plated chamberstick with snuffers
Fluted decoration 
(wear signs)

€50 - 70

371
Salva estilo D. João V
Em prata portuguesa 

Decoração relevada com volutas, concheados e flores 
Marca de contraste do Porto (Águia 1938-1984) e de 

ourives da mesma época
Diam.: 30 cm

262 g

A Portuguese silver salver in the Baroque manner
Relief decoration with scrolls, shells and flowers 

Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
€100 - 150

372
Jarrinha bojuda 
Em prata portuguesa 
Decoração lisa  
Marca de contraste Águia (pós 1985) 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Alt.: 14 cm
200 g

A Portuguese silver small jar
Plain decoration 
Águia assay mark (after 1985) 
(wear signs, minor bruises)

€90 - 120

373
Açucareiro
Em prata portuguesa 
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso e falta do pomo na 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

374
Leiteira
Em prata portuguesa gomada. 
Marca de contraste Águia do Porto 
(1938-1984) e de ourives da mesma 
época.
Alt.: 17,5 cm
390 g

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

€200 - 300

376
Quatro lavabos 
Em prata portuguesa 
Decoração lisa com bordo perlado 
Marca de contraste Águia de Lisboa (1938-1984)
e assinados Joalharia Mourão – Lisboa 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Diam.: 9 cm
244 g

A set of four Portuguese silver bowls
Plain decoration with beaded rim 
Lisboa assay mark (1938-1984) and signed by
Joalharia Mourão-Lisboa 
(wear signs, minor bruises)

€100 - 150

375
Centro de mesa/floreira 
Em prata portuguesa 
Floreira circular com decoração relevada representando flores; base circular com fundo em espelho
e moldura com friso de flores, assente sobre quatro pés circulares 
Marca de contraste do Porto (Águia 1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 28 cm (base)

A Portuguese silver centre piece
Comprising a stand and a flower bowl 
Flower bowl with relief decoration representing flowers; circular base with mirror top and frame decorated with flowers 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark  
(wear signs)

€250 - 450
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377
Paliteiro 
Em prata portuguesa 
Representando guarda-chuva 
Marca de contraste Águia do Porto 
(1938-1984) e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso e pequenos defeitos)
Alt.: 12 cm
24 g

A Portuguese silver toothpick holder
Representing umbrella 
Porto assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark 
(wear signs and defects)
€40 - 60

378
Paliteiro, séc. XIX/XX
Em prata portuguesa 
Decoração relevada com inscrição 
“Palitos” e galo no topo da tampa 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-
1937) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenos defeitos e 
restauros)
Alt.: 11 cm
58 g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver toothpick holder
Relief decorated with the inscription 
“palitos” and a rooster at the cover 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s 
mark 
(wear signs, minor defects and 
restorations)
€50 - 70

379
Par de solitários
Em prata inglesa 
Em forma de flor estilizada 
Marcas de Birmingham para 1908 
(sinais de uso, pequenos defeitos, um 
com enchimento na base)
Alt.: 11,5 cm
37 g

A pair of English silver solitaires, 
Birmingham 1908
(wear signs, minor defects, one filled at 
the base)
€40 - 60

380
Escultura 
Em prata portuguesa 
Representando moinho em vulto perfeito 
Marca de contraste Águia (pós 1985) e 
de ourives da mesma época
Alt.: 8,5 cm
55 g

A Portuguese silver model of a windmill
Assay mark (after 1985) and maker’s mark
€50 - 60

381
Paliteiro 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração representando tripé 
segurando vaso com monograma 
Aparentemente sem marcas 
(sinais de uso e pequenos restauros)
Alt.: 12 cm
79,5 g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver toothpick holder
Tripod with vase, monogram 
Unmarked 
(wear signs, minor restorations)
€90 - 140

382
Pote miniatura 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX, 
J.ROSAS & Cº 
Marca de contraste Javali do Porto (1887-
1937) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 8,5 cm (sem asa)
84 g

A miniature late 19th, early 20th 
Portuguese silver vase, J.ROSAS & Cº
Relief decoration with inscription “Palitos” 
and rooster at the cover 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s 
mark 
(wear signs, minor defects and 
restoration)
€80 - 120

383
Paliteiro, séc. XIX/XX
Em prata portuguesa 
Base circular assente sobre três pés 
vazados, fuste em forma de âncora e 
copo com bordo recortado 
Marca de contraste Javali do Porto 
(1887-1937) e de ourives da mesma 
época
Alt.: 15,5 cm
60,5 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver toothpick holder
Representing anchor, cup with 
scalloped rim 
Porto assay mark (1887-1937) and 
maker’s mark
€100 - 180

384
Paliteiro 
Em prata portuguesa 
Representando menina com guarda-
chuva em vulto perfeito, base circular 
assente sobre quatro pés 
Marca de contraste Águia do Porto 
(1938-1984) e de ourives da mesma 
época
Alt.: 13 cm
164,5 g

A Portuguese silver toothpick holder
Representing girl with umbrella 
Porto assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark
€150 - 250

385
Paliteiro 
Em prata portuguesa 
Representando ramo com flores 
Marca de contraste Águia (pós 1985) e 
de ourives da mesma época
Alt.: 18 cm
67,5 g

A Portuguese silver toothpick holder
Representing branch with flowers 
Assay mark (after 1985) and maker’s mark
€40 - 60

386
Campainha de mesa 
Em prata portuguesa 
Representando ramo com folhas e flores 
Marca de garantia 833/000
Alt.: 15,5 cm
90 g

A Portuguese silver bell
Representing a branch with leaves and 
flowers 
Guarantee mark for 833/000
€50 - 70
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387
Travessa peixeira 
Em prata portuguesa, Mergulhão 
Bordo com palmetas e friso 
gravado com volutas 
Marca de contraste do Porto 
(Águia 1938-1984), de ourives e 
assinada Mergulhão Joalheiros-
Lisboa
Comp.: 55 cm
1729 g

A Portuguese silver oval charger, 
Mergulhão
Rim decorated with palmettes, tab 
with engraved decoration  
Porto assay mark (1938-1984), 
maker’s mark and signed 
Mergulhão-Lisboa
€700 - 1.000

388
Codornizes 
Duas esculturas em prata portuguesa 
Marca de contraste do Porto (Águia pós-
1985) e de ourives da mesma época
Comp.: 8 cm
70 g

Quails
Two Portuguese silver sculptures  
Porto assay mark (after 1985) and maker’s 
mark

€130 - 180

389
Escultura
Em prata portuguesa 
Representando Pastor Alemão em vulto 
perfeito 
Marca de contraste Águia do Porto (pós 
1985) e de ourives da mesma época
Comp.: 13,5 cm
243 g

A Portuguese silver sculpture of a German 
Shepherd
Porto assay mark (after 1985) and maker’s 
mark

€100 - 150

390
Tocheiro 
Em prata portuguesa, SARMENTO 
Tocheiro de modelo maneirista, 
decoração torneada 
Marca de contraste do Porto (Águia 
1938-1984), de ourives, 1ºTítulo e assinado 
Sarmento 
(adaptado a candeeiro)
Alt.: 30,5 cm
740 g (total)

A Portuguese silver torchére, SARMENTO
In the Mannerist manner, turned 
decoration 
Porto assay mark (1938-1984), maker’s 
mark, 1ºTítulo and signed Sarmento 
(Adapted as a table lamp)
€250 - 350

391
Lanterna de mesa 

Em prata portuguesa 
Base recortada, fuste com volutas de 

onde suspende uma lanterna oitavada 
Marca de contraste de Lisboa (Águia 

1938-1984) e de ourives da mesma época 
(electrificada, sinais de uso)

Alt.: 30 cm
809 g (total)

A Portuguese silver table lantern
Scalloped base, stem with scrolls 

suspending octogonal lantern 
Lisboa assay mark (1938-1984) 

and maker’s mark 
(electrified, wear signs)

€180 - 400

392
Salva de gradinha 
Em prata portuguesa do séc. XIX, João 
Ramos Ortiz 
Salva circular assente sobre quatro pés 
de garra e bola, gradinha vazada com 
flores de Liz. 
Marca de ensaiador de Lisboa (1822-
1843) e de ourives João Ramos Ortiz 
(1810-1879) (L-378)
Diam.: 28,5 cm
703 g

A 19th century Portuguese silver salver, 
João Ramos Ortiz
Circular salver with pierced gallery and 
ball and claw feet 
Lisboa assay mark (1822-1843) and João 
Ramos Ortiz maker’s mark (1810-1879)
€450 - 700
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393
Salva de três pés 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Salva de três pés, bordo recortado 
e vazado com cartelas e flores, 
monograma ao centro 
Marca de contraste do Porto (Javali 
1887-1937) e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso e pequenos defeitos)
Diam.: 40 cm
815 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver salver
Scalloped rim with pierced and relief 
tab, monogram at the centre 
Porto assay mark (1887-1937) and 
maker’s mark 
(wear signs, minor defects)
€350 - 500

394
Cafeteira 
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Corpo bojudo com decoração lisa 
Marca de ensaiador do Porto (1843-
1853) (P-36 ou variante) e de ourives 
AJM (1836-1853) (P-127) 
(amolgadelas, defeitos, sinais de uso 
vários e falta um isolador)
595 g

A 19th century Portuguese silver 
coffee pot 
Porto assay mark (1843-1853) and 
AJM maker’s mark (1836-1853) 
(bruises, defects, several wear signs 
and losses)
€350 - 500

395
Açucareiro 
Em prata inglesa, 1908 
Marcas de Birmingham para 1908 e de 
ourives WN 
(amolgadelas, defeitos vários, pega 
dessoldada e restauros)
89 g

An English silver sugar bowl 
Birmingham 1908, WN maker’s mark  
(bruises, defects, desoldered handle and 
restoration)
€50 - 70

396
Bule miniatura, leiteira e leiteira com 
tampa 
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Corpos bojudos com decoração lisa e 
monograma 
Duas com marcas de ensaiador do Porto 
da segunda metade do séc. XIX e de 
ourives diferentes, uma sem marcas. 
(amolgadelas, defeitos, sinais de uso 
vários e restauros)
673 g

A miniature tea-pot, milk jug and milk jug 
with cover 
19th century Portuguese silver 
Monogram 
Two pieces with Porto assay marks of the 
19th century, maker’s marks and the other 
unmarked 
(bruises, defects, several wear signs and 
restorations)
€400 - 600

397
Três saleiros
Em prata portuguesa 
Dois com tampa, um com colher e um 
com alma em vidro azul 
Marcas de contraste Águia (1938-1984) e 
de ourives variadas 
(um com datas gravadas na base) 
Alt.: 8 cm (maior)
261 g (prata)

Three Portuguese silver salt cellars 
Two with cover and spoon, one with 
cobalt-blue lining 
Águia assay mark (1938-1984) and 
several maker’s marks 
(One with engraved dated at the base)
€70 - 100

398
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

399
Par de lavabos 
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Bordo perlado 
Marca de contrate de Lisboa (Javali 1887-
1937) e de ourives da mesma época
Diam.: 10 cm
270 g

A pair of Portuguese silver bowls, late 19th, 
early 20th century
Beaded rim 
Lisboa assay mark (1887-1937) and maker’s 
mark

€100 - 150

400
Par de tacinhas gomadas 
Em prata portuguesa 
Com decoração gomada em prata 
portuguesa 
Marca de contraste do Porto (Águia pós-
1985) e de ourives da mesma época
Diam.: 12,7 cm
305 g

A pair of Portuguese silver bowls
Fluted decoration 
Porto assay mark (after 1985) and maker’s 
mark

€100 - 150
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401
Taça vazada 

Em prata portuguesa 
Bordo com decoração relevada com 

concheados e volutas, bojo com frutas 
recortadas 

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

Diam.: 20,5 cm
198 g

A Portuguese silver bowl
Pierced decoration representing fruits 

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

€80 - 120

402
Taça com asa 
Em prata 
De desenho rectangular, assente sobre 
quatro pés e asa móvel. Bordo e asa com 
decoração perlada. 
Médio Oriente, marcada, séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 22 cm
351 g

An oriental silver basket
Of square shape, on four feet. 
Handle and rim with beaded decoration 
Middle East, marked, 20th century 
(wear signs)

€150 - 200

403
Seis lavabos de bordo recortado 
Em prata portuguesa 
Decoração lisa com bordo recortado 
e data gravada 
Marca de contraste Águia do Porto 
(1938-1984) e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Diam.: 12 cm
738 g

A set of six Portuguese silver bowls
Scalloped rim, plain decoration, 
engraved date 
Porto assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark 
(wear signs, minor defects)

€300 - 400

404
Salva estilo D.João V
Em prata portuguesa 
Decoração relevada com volutas e concheados 
Marca de contraste Águia do Porto (1938-1984) e 
de ourives da mesma época
Diam.: 37,5 cm
502 g

A Portuguese silver salver in the Baroque manner
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
€200 - 300

405
Salva estilo D.João V
Em prata portuguesa 
Decoração relevada com 
volutas e concheados 
Marca de contraste Águia do 
Porto (1938-1984) e de ourives 
da mesma época
Diam.: 21 cm
166 g

A Portuguese silver salver in 
the Baroque manner
Porto assay mark (1938-1984) 
and maker’s mark
€60 - 70

406
Fruteiro estilo D.João V
Em prata portuguesa 
Decoração relevada e vazada com 
volutas, concheados e flores, asa móvel. 
Marca de contraste Águia do Porto 
(1938-1984) e de ourives da mesma 
época
Diam.: 26,5 cm
436 g

A Portuguese silver fruit bowl in the 
Baroque manner
Porto assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark
€170 - 250

407
Armação de galheteiro
Em prata portuguesa, TOPÁZIO. 
Marca de contraste Águia (pós 1985), de 
ourives Topázio e assinada Topázio 925.
Alt.: 25 cm
433,2 g

A Portuguese silver cruet stand 
Águia (after 1985) and Topázio mark
€200 - 300

408
Taça 
Em prata portuguesa, GUIA 
Decoração lisa com bordo recortado e 
estriado 
Marca de contraste do Porto (Águia 
1938-1984), de ourives João Joaquim 
Monteiro, 1ºTítulo e assinada Ourivesaria 
da Guia-Lisboa
Diam.: 21,2 cm
754 g

A Portuguese silver bowl, GUIA
Plain decoration, scalloped rim 
Porto assay mark (1938-1984), João 
Joaquim Monteiro maker’s mark, 1ºTítulo 
and signed by Ourivesaria da Guia-Lisboa
€380 - 500

409
Prato de servir 
Em prata portuguesa 
Decoração lisa com bordo recortado 
Marca de contraste do Porto (Águia 1938-
1984), 1º Título e de ourives da mesma 
época
Diam.: 40,5 cm
1578 g

A Portuguese silver charger
Plain decoration, scalloped rim 
Porto assay mark (1938-1984), 1ºTítulo and 
maker’s mark
€780 - 1.000
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410
Espelho de mesa 
trapezoidal 
Com aplicações em 
prata 
Portugal, séc. XX
Alt.: 18 cm

A silver mounted table 
mirror
Portugal, 20th century
€30 - 40

411
Espelho de mesa circular
Com moldura em prata 
portuguesa 
Marca de contraste Águia 
e de ourives da mesma 
época 
(pequena esbeiçadela no 
espelho)
Diam.: 20 cm

A Portuguese silver table 
mirror
Assay mark (1938-1984) 
and maker’s mark 
(chip to the mirror)
€50 - 70

412
Espelho de mesa circular
Com moldura em prata portuguesa 
Marca de contraste (Águia 1938-1984) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, esbeiçadela no espelho)
Diam.: 24 cm

A Portuguese silver table mirror
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark 
(wear signs, chip to the mirror)
€50 - 70

413
Grande espelho de mesa circular
Com moldura em prata portuguesa 
Marca de contraste Águia e de 
ourives da mesma época
Diam.: 34 cm

A large Portuguese silver table 
mirror
Assay and maker’s mark
€100 - 150

414
Castiçal 
Em prata portuguesa 
De modelo neoclássico, 
base quadrangular assente 
sobre quatro pés esféricos 
Marca de contraste do Porto 
(Águia 1938-1984) e de 
ourives da mesma época. 
(adaptado a candeeiro)
Alt.: 14,5 cm
366 g (total)

A Portuguese silver 
candlestick
In the neoclassic manner 
Porto assay mark (1938-
1984) and maker’s mark 
(Mounted as a table lamp)
€100 - 150

415
Par de castiçais de piano 
Em prata portuguesa 
Marca de contraste Águia 1938-1984 e 
de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas, 
interior preenchido)
Alt.: 10 cm

A pair of Portuguese silver candlesticks
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark 
(wear signs, minor bruises, bases filled 
with non-precious metal)
€80 - 120

416
Fruteiro 
Em prata portuguesa 
Decoração gomada, relevada e gravada 
Marca de contraste Águia(1938-1984) e 
de ourives da mesma época
26,2  cm
435 g

A Portuguese silver fruit bowl
Fluted, relief and engraved decoration 
Águia assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark
€220 - 350

417
Taça/tampa 
Em prata 
Bordo recortado e cinzelado com 
folhagem e volutas, duas asas 
cinzeladas com decoração semelhante 
Aparentemente sem marcas
Comp.: 27,2 cm
608 g

A silver bowl/cover
Scalloped and chiselled rim, two 
handles with similar decoration 
Unmarked

€300 - 500

418
Prato de servir 

Em prata portuguesa 
Decoração lisa com bordo recortado 

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

Diam.: 32 cm
722 g

A Portuguese silver charger
Plain decoration, scalloped rim 

Lisboa assay mark (1938-1984) and maker’s mark

€360 - 500

419
Caixa de cigarros 

Em prata portuguesa 
Decoração lisa, tampa guilhochada, interior forrado a madeira. 

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

3,5x15x9,5cm
423 g

A Portuguese silver cigarette table box
Plain and guilloché decoration, wood lined interior 
Lisboa assay mark (1938-1984) and maker’s mark

€170 - 200
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420
Salva de aparato 
Em prata portuguesa, séc. XIX/XX 
Estilo D. João V, com profusa decoração 
relevada e cinzelada representando 
volutas, concheados, cartelas e elementos 
vegetalistas 
Marca de contraste do Porto (Javali 1887-
1937) e de ourives da mesma época
Diam.: 41 cm
929 g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver salver
In the Baroque manner, profuse relief and 
chiselled decoration representing volutes, 
shells, cartouches and floral motifs 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s 
mark
€380 - 500

421
Fruteiro estilo D. João V
Em prata portuguesa 
De formato oval, com pé central, decoração 
relevada com volutas, concheados e 
elementos vegetalistas 
Marca de contraste do Porto (Águia 1938-
1984), de ourives da mesma época e 
assinada Rocha-Porto
Comp.: 39 cm
649 g

A Portuguese silver fruit bowl in the Baroque 
manner
Of oval shape with central foot, relief 
decoration with volutes, shells and floral motifs 
Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark 
and signed Rocha-Porto
€260 - 400

423
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

422
Serviço de café 
Em prata portuguesa do séc. XIX, António Firmo da Costa 
Neoclássico, decoração lisa com caneluras largas horizontais e frisos estriados, açucareiro com asas 
relevadas com conchas e motivos vegetalistas. Monograma gravado nas bases 
Cafeteira, leiteira e açucareiro com marca de ensaiador de Lisboa (1810-1822) (L-36) e de ourives 
António Firmo da Costa (1793-1843) (L-78); remarcados no Brasil com marca do ourives do Rio, 
Manuel Teodoro Xavier (1837-1855) (BR-146) e de 10 dinheiros do Rio (BR-51) 
Junto com bule da mesma época com decoração semelhante, base rebaixada tendo cortado 
grande parte das marcas sendo visíveis vestígios das mesmas marcas brasileiras das restantes peças 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 31 cm (cafeteira)
2909 g

A 19th century Portuguese silver coffee set, António Firmo da Costa
Neoclassical, horizontal fluted decoration, sugar bowl with relief and chiselled handles, monogram at 
the bases 
Coffee-pot, milk jug and sugar bowl with Lisboa assay mark (1810-1822) and António Firmo da Costa 
maker’s mark (1793-1843); also marked in Brazil with Rio assay mark and Manuel Teodoro Xavier 
maker’s mark (1837-1855) 
Together with tea-pot of same date and similar decoration, the base was trimmed leaving traces of 
Brazilian marks similar to those of the other pieces 
(wear signs, minor defects)
€6.000 - 7.000
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424
Floreira estilo D.João V
Em prata portuguesa 
Decoração relevada e cinzelada com volutas, concheados e flores; asas cinzeladas com 
cornucópias, assente sobre quatro pés cinzelados; grelha vazada 
Marca de contraste do Porto (Águia 1938-1984) e de ourives da mesma época
Comp.: 33 cm
1144 g

A Portuguese silver flower vase in the Baroque manner
Relief and chiselled decoration with scrolls, shells and flowers, raised on four feet and with two 
chiselled handles; pierced strainer 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
€500 - 700

425
Balde de gelo com grelha e pinça 
Em prata portuguesa 
Base circular com friso gomado, decoração gomada e 
gravada com folhagem e flores, pegas em forma de cabeças 
de leão com argolas, pinça com decoração semelhante e 
garras de ave de rapina, grelha recortada 
Marca de contraste do Porto (Águia 1938-1984) e de ourives 
da mesma época
Alt.: 17,5 cm
951 g

A Portuguese silver ice bucket with tongs
Fluted and engraved decoration representing leaves and 
flowers, lion head handles, tongs with similar decoration, 
pierced strainer 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark

€300 - 500

426
Chaleira com trempe e lamparina
Em prata portuguesa 
Decoração ao gosto Barroco com colutas e 
concheados, pés de garra e bola 
Marca de contraste do Porto (Águia 1938-1984) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequena amolgadela num pé)
Alt.: 36 cm
2317 g

A Portuguese silver kettle
Baroque style, decorated with volutes and shells, 
ball and claw feet 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs, small bruise to one foot)
€800 - 1.200

427
Serviço de chá e café 
Em prata portuguesa, SARMENTO 
Peças de modelo neoclássico com asas e pomos em madeira 
Composto por: Bule, cafeteira, leiteira e açucareiro com tampa 
Todas as peças gravadas “S” sob coroa de Duque (Duque de Saldanha) 
Marca de contraste de Lisboa (Águia 1938-1984), de ourives e assinado Sarmento-Lisboa
Alt.: 23,5 cm (cafeteira)
2596 g

A Portuguese silver armorial coffee and tea set, SARMENTO
In the neoclassic manner 
Comprising: tea pot, coffee pot, milk jug and sugar bowl with cover 
All pieces engraved “S” under Duke’s crown (Duque de Saldanha) 
Lisboa assay mark (1938-1984), maker’s mark and signed Sarmento-Lisboa”
€1.000 - 1.500
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428
Tabuleiro 
Em prata portuguesa 
Quadrangular com bordo recortado, orla 
gravada com motivos vegetalistas 
Coroa de Marquês gravada ao centro 
Marca de contraste do Porto (Águia 1938-1984) 
e de ourives da mesma época
35 x 35 cm
973,6 g

A Portuguese silver armorial tray
Scalloped rim, engraved frieze representing floral 
motifs; centre with Marquis crown engraved 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
€300 - 400

430
Centro de mesa/floreira 
Em prata portuguesa 
Estilo D. João V, floreira oval assente sobre 
quatro pés vegetalistas; decoração 
relevada, cinzelada e gravada, grelha 
recortada 
Base com fundo em espelho e decoração 
semelhante 
Marca de contraste do Porto (Águia 1938-
1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 50 cm (base)
1333 g (só floreira)

A Portuguese silver centre piece
Baroque style, oval flower bowl raised on 
four floral feet; relief, chiselled and engraved 
decoration, pierced strainer  
Base with mirror top and similar decoration 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark 
(wear signs)

€750 - 1.000

431
Serviço de chá e café Modernista 
Em prata portuguesa 
Decoração relevada com florões estilizados, gomos em forma de 
navette e pequenos elementos vegetalistas cinzelados 
Composto por: bule, cafeteira, leiteira e açucareiro 
Marca de contraste do Porto (Javali 1887-1937) e de ourives da 
mesma época
Alt.: 29 cm (cafeteira)
2891 g

A Portuguese silver Modernist coffee and tea set
Relief decoration representing stylized flowers, navette shaped fluted 
decoration and small floral motifs 
Comprising: tea pot, coffee pot, milk jug and sugar bowl 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark
€1.100 - 1.700

429
Pequena molheira 
Em prata portuguesa, Leitão & Irmão 
Molheira com travessa em prata português, 
decoração com friso gomado e perlado 
Marca de contraste de Lisboa (Águia 1938-
1984), de ourives Leitão & Irmão, assinada 
Leitão & Irmão e 1ºTítulo
Comp.: 18,5 cm (travessa)
525 g

A small Portuguese silver sauce boat with 
tray, Leitão & Irmão
Lisboa assay mark (1938-1984), Leitão & 
Irmão maker’s mark, signed Leitão & Irmão 
and 1ºTítulo

€200 - 300
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432
Salva de quatro pés Belle-Époque 
Em prata portuguesa 
Bordo recortado com decroação 
relevada representando flores e folhas, 
volutas e concheados; pés vazados. 
Monograma gravado ao centro 
Marca de contraste do Porto (Javali 1887-
1937) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 38 cm
780 g

A Belle-Époque Portuguese silver salver
Scalloped rim with relief decoration 
representing flowers and leaves, scrolls 
and shell motifs, pierced feet. Engraved 
monogram at the centre 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s 
mark 
(wear signs)
€300 - 500

433
Tabuleiro 
Em prata portuguesa, séc. XIX/XX 
Tabuleiro oval com duas asas, decoração gomada e perlada 
Marca de contraste do Porto (Javali 1887-1937), do ourives João 
Joaquim Monteiro e assinada Ourivesaria Irmãos Cardoso – Lisboa 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Comp.: 55,5 cm
1113 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver tray
Oval tray with two handles, fluted and beaded decoration 
Porto assay mark (1887-1937), João Joaquim Monteiro maker’s 
mark and signed Ourivesaria Irmãos Cardoso - Lisboa 
(wear signs, minor bruises)
€450 - 650

434
Par de candelabros de cinco lumes 
Em prata portuguesa, OURIVESARIA DA GUIA 
Estilo D. João V, assentes sobre quatro pés de inspiração 
arquitectónica, base recortada com concheados e elementos 
vegetalistas, fuste gomado terminando em volutas e concheados, 
braços amovíveis com volutas e decoração semelhante 
Marca de contraste do Porto (Águia 1938-1984), do ourives João 
Joaquim Monteiro e assinados Guia-Lisboa 
(sinais de uso, amolgadelas e pequenos defeitos)
Alt.: 38,5 cm
5620 g

A pair of Portuguese silver five-light candelabra, Ourivesaria da GUIA
Baroque style, raised on four architectonic feet, scalloped base with 
shell and floral motifs, fluted stem; detachable upper part with similar 
decoration 
Porto assay mark (1938-1984), João Joaquim Monteiro maker’’s mark 
and signed Guia-Lisboa 
(wear signs, bruises and minor defects)
€2.200 - 3.500
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435
Taça de bordo recortado 
Em prata portuguesa 
Taça oval em prata portuguesa, decoração gomada e martelada 
Marca de contraste de Lisboa (Águia pós-1985) e de ourives da 
mesma época
Comp.: 34,5 cm
842 g

A Portuguese silver scalloped bowl
Fluted and hammered decoration 
Lisboa assay mark (after 1985) and maker’s mark
€250 - 400

437
Grande espelho de mesa
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX, Leitão & Irmão
Espelho oval com moldura em prata de modelo neoclássico ao 
gosto Luís XVI, monograma AC gravado no topo, costas e suporte 
em pau-santo
Marca de contraste de Lisboa (Javali 1887-1937), de ourives Leitão 
& Irmão, 1ºTítulo e assinados Leitão & Irmão
Alt.: 50 cm

Large late 19th, early 20th century Portuguese silver table mirror, 
Leitão & Irmão
Mirror of oval shape with silver frame decorated in the Louis XVI 
manner, monogram AC at the top, rosewood back
Lisboa assay mark (1887-1937), Leitão & Irmão maker’s mark, 
1ºTítulo and signed Leitão & Irmão
€1.200 - 2.000

436
Tesoura de morrões com bandeja 

Em prata brasileira do séc. XIX 
Bandeja com quatro pés e gradinha vazados, 

tesoura com decoração lisa 
Marca de 10 dinheiros e de ourives IIS (BR-118A) 

(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Comp.: 21 cm

313 g

A 19th century Brazilian silver snuffers with tray
Gallery tray, plain snuffers 

10 Dinheiros assay mark and IIS maker’s mark 
(wear signs, minor bruises)

€300 - 500

438
Par de candelabros
Par de candelabros de dois lumes em prata portuguesa estilo Luis XVI assentes sobre 
base circular com monograma AC 
Marca de contraste de Lisboa (Javali 1887-1937), de ourives Leitão e Irmão e 1ºTítulo 
(pequenos sinais de uso)
Alt.: 16 cm
748 g

A pair of late 19th, early 20th century candelabra, Leitão & Irmão
Two-light candelabra in the Louis XVI style, circular base with engraved monogram “AC” 
Lisboa assay mark (1887-1937), Leitão & Irmão maker’s mark and 1ºTitulo 
(minor wear signs)
€380 - 500
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439
Três frascos de perfume 
Em prata inglesa 
Um com alma em vidro azul e decoração 
parcialmente vazada, com marcas de 
Birmingham para 1901; outro com decoração 
gravada, com marcas de Birmingham para 
1912 e outro com alma em vidro e decoração 
vazada, com marca de importação inglesa 
(sinais de uso e pequenos defeitos)
Alt.: 7,5 cm (maior)

Three English silver scent bottles
One with blue glass lining, Birmingham 1901; one 
with engraved decoration, Birmingham 1912; one 
with glass lining and pierced decoration to the 
silver, import mark 
(wear signs and minor defects)

€80 - 120

440
Dois frascos de perfume

Em vidro relevado 
Decoração em tons de bordeaux 

e lilás e tampas em prata com 
marcas de Birmingham para 1903 

e outro com marcas sumidas
Alt.: 8 cm

Two scent bottles
Shaped glass 

Red and lilac decoration, silver 
covers, one Birmingham 1903

€100 - 150

441
Três frascos 
Em vidro e cristal lapidado 
Com duplas tampas em prata e 
metal amarelo, um com marca de 
ourives
Alt.: 13, 11 e 10,5 cm

Three flasks
Cut glass, silver and brass covers, 
one with maker’s mark

€100 - 150

444
Seis frascos de perfume

Em vidro e cristal lapidado com tampas em 
prata e esmalte 

Um com marca de Londres para 1921 e de 
ourives William Henry Sparrow (reg. 1907), e cinco 
com marcas de Birmingham de 1903, 1904, 1910, 

1913 e uma sumida
Alt.: 9 e 6,5 cm

Six scent bottles
Cut-glass, silver and enamel covers 

One London 1921 by William Henry Sparrow, one 
Birmingham 1904, one Birmingham 1910, one 

Birmingham 1903, one Birmingham 1913 and one 
with faded marks

€180 - 220

445
Cinco frascos de perfume
Em vidro 
Com decoração pintada, 
policromada e dourada 
Inglaterra, séc. XIX/XX  
(alguma tampas com defeitos)
Alt.: 18, 14 e 11,5 cm

Five scent bottles, late 19th, early 20th 
century
Glass 
Polychrome and gilt decoration 
England, late 19th,early 20th century 
(some covers with defects)

€200 - 300

446
Três frascos de perfume
Em vidro colorido 
Tampas em prata 
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 10, 6,5 e 3,5 cm

Three scent bottles
Colored glass 
Silver covers 
Europe, late 19th century, early 
20th century

€50 - 80

442
Dois frascos de perfume
Em cristal colorido checo 
com tampas em metal 
dourado
Alt.: 8 e 7 cm

Two scent bottles
Colored Czech glass 
Gilt metal covers

€50 - 80

443
Cinco frascos de perfume

Em cristal lapidado com tampas em prata, 
quatro sem marcas e um com marcas de 

Birmingham para 1907
Alt.: 10, 8,5 e 8 cm

Five scent bottles
Cut-glass with silver covers, four unmarked, 

one Birmingham 1907

€120 - 180

447
Seis frascos de perfume
Em vidro com tampas em prata, 
três sem marcas, um com marca 
de Birmingham para 1910, outro 
com marca sumida e outro com 
marca de Londres
Alt.: 11, 8,5 e 8 cm

Six scent bottles
Glass with silver covers 
Three covers unmarked, one 
Birmingham 1910, one with faded 
marks and other with London mark

€100 - 150
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448
Anel ouro e rubis, Leitão & Irmão
Anel em ouro português cravejado com 
pequenos rubis talhe redondo. 
Assinado, Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 17
8,4 g

A gold and ruby ring, Leitão & Irmão
Set in gold with small circular cut rubies 
Signed, Portugal, 20th century 
(wear signs)
€200 - 300

449
Anel solitário diamante

Em ouro com um diamante talhe brilhante 
com ca. 0,35ct 

Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)

Tam.: 20
4,8 g

A diamond single-stone ring
Set in gold with one brilliant cut diamond 

weighing ca. 0,35ct 
Portugal, 20th century 

(wear signs)
€300 - 500

450
Anel diamantes
Em ouro cravejado com três diamantes 
talhe brilhante (ca. 0,50ct) 
Portugal, séc. XX
Tam.: 17,5
10,8 g

A diamond ring
Set in gold with three brilliant cut 
diamonds (ca. 0,50ct) 
Portugal, 20th century
€500 - 700

451
Par de brincos ouro e diamantes
Cravejado com 30 diamantes talhe 8/8 (ca. 0,90ct) 
Aparentemente sem marcas 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
11,4 g

A pair of diamond earrings
Set in gold with 30 single cut diamonds (ca. 0,90ct) 
Unmarked 
(wear signs, minor defects)
€450 - 600

452
Alfinete “ramo”

Cravejado em ouro e prata com 
diamantes talhe rosa e pequenos rubis 

sintéticos 
Portugal, séc. XX

Comp.: 5 cm
7,8 g

A gem-set brooch
Set in silver and gold with rose cut 

diamonds and small synthetic rubies 
Portugal, 20th century

€170 - 250

453
Anel com intaglio
Anel em ouro com decoração lisa, 
cravejado com uma granada laranja 
gravada com friso de folhagem e frutos 
e ao centro inscrição “Saudades” em 
caracteres góticos (a palavra está 
invertida quando o anel é visto de frente) 
Sem marcas, trabalho do séc. XIX 
(sinais de uso, amolgadelas e gravação 
com algum desgaste
Tam.: 18 
12,5 g

A 19th century sentimental ring
Set in gold with one orange garnet 
with frieze of fruits and leaves and the 
inscription “saudades” in Gothic letters 
(the word is inverted) 
Unmarked, 19th century 
(wear signs, bruises and wear to the 
engraving)
€1.500 - 2.000

454
Anel diamantes

Cravejado em ouro rosa com 70 
diamantes talhe brilhante e 46 diamantes 

talhe baguette num total de ca. 1,50ct 
Portugal, séc. XX 

(sinais de uso)
Tam.: 17,5

9 g

A diamond ring
Set in pink gold with 70 brilliant cut 

diamonds and 46 baguette cut diamonds 
(ca. 1,50cttw) 

Portugal, 20th century 
(wear signs)
€700 - 1.000
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455
Aliança diamantes
Em ouro cravejada com 15 diamantes 
talhe brilhante (ca. 0,30ct) 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Tam.: 18,5
3,4 g

A diamond eternity ring
Set in gold with 15 brilliant cut diamonds 
(ca. 0,30ct) 
Portugal, 20th century 
(wear signs, minor defects)
€180 - 250

456
Anel solitário diamante

Em ouro com um diamante talhe 
brilhante com ca. 0,55ct 

Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)

Tam.: 19,5
3,3 g

A diamond single-stone ring
Set in gold with one brilliant cut 

diamond weighing ca. 0,55ct 
Portugal, 20th century 

(wear signs)
€380 - 500

457
Par de brincos de diamantes

Cravejados em prata e ouro com diamantes 
talhe rosa e dois diamantes talhe antigo de 

brilhante 
(sinais de uso, falta de um diamante talhe rosa)

Comp.: 3 cm
9 gr

A pair of diamond earrings
Set in silver and gold with rose cut diamonds 

and two old brilliant cut diamonds 
(wear signs, one rose cut diamond missing)

€180 - 250

458
Anel diamantes
Em ouro e prata cravejado com 
diamantes talhe rosa e um diamante 
talhe antigo de brilhante com ca. 0,30ct 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Tam.: 19,5
4,5 g

A diamond ring
Set in silver and gold with rose cut 
diamonds and one old mine cut diamond 
(ca. 0,30ct) 
Portugal, 20th century 
(wear signs, minor bruises)
€250 - 400

459
Pendente
Placa de madre-pérola oval com moldura em ouro 
Portugal, séc. XX
Comp.: 6,5 cm
16,8 g

A mother-of-pearl and gold pendant
Portugal, 20th century
€120 - 200

460
Pendente 
Em ouro português 
Pendente circular em ouro com 
medalha ao centro representando 
S.José com o Menino, assinada 
“A.Santos” 
Portugal, séc. XX
17 g

A Portuguese gold pendant
Circular pendant with engraved 
decoration representing Saint 
Joseph and the Child 
Signed “A. Santos” 
Portugal, 20th century
€340 - 500

461
Anel topázio e diamantes
Cravejado em ouro branco com topázio azul 
talhe misto e 30 pequenos diamantes talhe 8/8 
Aparentemente sem marcas 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Tam.: 18
5,6 g

A topaz and diamond ring
Set in gold with blue topaz and 30 small single 
cut diamonds 
Unmarked 
(wear signs, minor defects)
€150 - 250

462
Anel água-marinha
Em ouro vazado e cinzelado com folhagem, cravejado ao 
centro com uma água-marinha talhe esmeralda 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.:  20
8,1 g

An aquamarine ring
Set in pierced and chiselled gold with one emerald cut 
aquamarine 
Portugal, 20th century 
(wear signs)
€350 - 450

463
Alfinete
Em prata e ouro cravejado com espineta 
sintética e diamantes talhe rosa
Comp.: 5 cm
9 g

A gem-set brooch
Set in silver and gold with one synthetic 
spinel and rose cut diamonds
€200 - 250

464
Par de brincos diamantes

Em ouro e prata cravejados com 
diamantes talhe rosa e dois diamantes 

talhe antigo de brilhante (ca. 0,10ct)
9,8 g

A pair of diamond earrings
Set in silver and gold with rose cut 
diamonds and two old brilliant cut 

diamonds (ca. 0,10ct)
€280 - 400
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465
Relógio de pulso Patek Philippe
Caixa e bracelete em ouro 19 kt. 

Mostrador oval com numeração esmaltada a preto. 
Movimento mecânico de corda manual, 18 rubis. Assinado 

e numerado 1153724. Caixa marcada e numerada 
2690005/3468. Caixa em ouro 18 kt com marcas suiças e 

puseira em ouro português 19 kt. 
Com estojo e caixa originais. 

(pequenos defeitos, restauros e sinais de uso)

A Patek Phillippe gold wristwatch
Oval dial with black enamel numbers. Mechanic movement, 18 

rubies, signed and numbered 1153724. 
Marked case and numbered 2690005/3468 

18kt gold case bearing Swiss marks and 19kt gold bracelet 
bearing Portuguese marks 

Original case and box 
(minor defects, restoration and wear signs)

€5.000 - 8.000

468
Anel Belle-Époque
Cravejado em ouro e platina com um rubi talhe coxim com ca. 
9,70x8,35x3,10mm (ca. 2,20ct), circulado por duas fiadas de pequenos 
diamantes talhe antigo de brilhante 
Sem marcas, Europa, início séc. XX 
(pequenos sinais de uso, rubi com uma pequena lasca numa aresta 
do pavilhão)
Tam.: 18,2 
4,38 g

A Belle-Époque ruby and diamond ring
Set in platinum and gold with one cushion cut ruby  measuring ca. 
9,70x8,35x3,10mm (ca. 2,20ct), framed by two rows of small old brilliant 
cut diamonds 
Unmarked, Europe, early 20th century 
(minor wear signs, one corner of the ruby’s pavilion with minor chip)
€5.000 - 7.000

466
Relógio de bolso Arte Déco, VACHERON 
CONSTANTIN
Caixa em ouro com decoração 
cinzelada e guilhochada. 
Movimento mecânico de corda manual, 
18 rubis. 
Movimento e caixa marcados e 
assinados, máquina numerada 414714 
(mecanismo necessita revisão)
54 g (peso total)

An Art Déco gold pocket watch, 
VACHERON CONSTANTIN
Gold case with chiselled and guilloché 
decoration 
Mechanic movement, 18 rubis 
Both movement and case signed, 
movement numbered 414714 
(mechanism in need of revision)
€1.900 - 2.500

467
Relógio de pulso ouro e diamantes
Relógio de pulso de senhora em ouro, caixa e parte 
da pulseira cravejadas com 60 diamantes talhe 
8/8 (ca. 0,60ct), marcado Cortébert 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Comp.: 19 cm
34,6 g (peso total)

A diamond and gold wristwatch
Set with 60 single cut diamonds (ca. 0,60ct), 
marked Cortébert 
(wear signs, minor defects)
€750 - 1.000
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469
Colar de contas de Viana
Em ouro português 
Portugal, séc. XX
Comp.: 45 cm
14 g

A Portuguese gold necklace
“Viana” beads 
Portugal, 20th century
€300 - 500

470
Colar de contas de Viana
Em ouro português, enfiado 
em fio de ouro. 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso, pequenos 
defeitos)
Comp.: 45 cm
20 g

A Portuguese gold necklace
Gold chain with gold “Viana” 
beads 
Portugal, 20th century 
(wear signs, minor defects)
€400 - 600

471
Trancelim 
Em ouro com elos 
circulares e em navette 
com filigrana 
Portugal, séc. XX
Comp.: 52 cm
10,4 g

A Portuguese gold 
chain “trancelim”
Portugal, 20th century
€200 - 300

472
Conjunto de fio e pulseira 

Em ouro português, elos com decoração granulada 
Portugal, séc. XX 

(sinais de uso)
Comp.: 55 cm (fio), 21 cm (pulseira)

32,4 g

A Portuguese silver chain and bracelet
Portuguese gold, granulated decoration 

Portugal, 20th century 
(wear signs)

€650 - 800

473
Pulseira 
Em ouro português, composta por cinco fios em ouro unidos por 
duas braçadeiras com decoração aplicada 
Portugal, séc. XX
Comp.: 21 cm
24 g

A Portuguese gold bracelet
Composed of five strands united by two hoops with applied 
decoration 
Portugal, 20th century
€480 - 700 474

Pulseira 
Em malha de ouro 

Aparentemente sem marcas
25 g

A gold bracelet
Unmarked
€500 - 700

475
Pulseira 
Pulseira em ouro português, malha dupla, fecho 
com quatro safiras cabochão 
Portugal, séc. XX
Comp.: 22 cm
46 g

A Portuguese gold bracelet
Clasp with four cabochon sapphires 
Portugal, 20th century
€950 - 1.500

476
Cordão 
Em ouro  
Portugal, séc. XIX/XX 
(sinais de uso)
Comp.: 191 cm
36 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese gold chain
(wear signs)
€720 - 1.000

477
Fio com pendente “ovo”

Ovo com decoração aplicada e cravejado 
com quatro diamantes talhe brilhante e quatro 

pequenos rubis cabochão 
Fio em malha de barbela 
Marcas sumidas, séc. XX

24,14 g

A gem-set chain with “egg” pendant
Gold chain and pendant, the egg with applied 

decoration and set with four brilliant cut diamonds 
and four cabochon rubies 
Faded marks, 20th century

€1.000 - 1.500

478
Fio com pendente “cruz”
Em ouro português, fio em malha, pendente com 
decoração filigranada e esmaltada
Portugal, séc. XX

A Portuguese gold chain with pendant
Chain with filigree pendant shaped as a cross
Portugal, 20th century
€ 300-500
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479
Anel diamantes e esmeralda
Cravejado com ouro com 36 diamantes 
talhe 8/8 (ca. 0,65ct) e uma esmeralda 
talhe oval 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 19,5
4,6 g

A diamond and emerald ring
Set in gold with 36 single cut diamonds 
(ca. 0,65ct) and one oval cut emerald 
Portugal, 20th century 
(wear signs)
€350 - 500

480
Anel diamantes e esmeralda

Cravejado em ouro com 24 diamantes 
talhe 8/8 (ca. 0,25ct) e uma esmeralda 

talhe oval 
Portugal, séc. XX 

(sinais de uso)
Tam.: 18,5

4 g

A diamond and emerald ring
Set in gold with 24 single cut diamonds 
(ca. 0,25ct) and one oval cut emerald 

Portugal, 20th century 
(wear signs)

€250 - 400

481
Anel diamantes
Cravejado em ouro com 12 diamantes 
talhe 8/8 e dois em talhe brilhante num 
total de ca. 0,55ct 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 18
3,9 g

A diamond ring
Set in gold with 12 single cut diamonds 
and two brilliant cut diamonds (ca. 
0,55cttw) 
Portugal, 20th century 
(wear signs)
€380 - 500

482
Anel diamantes
Cravejado em ouro com 60 diamantes 
talhe brilhante (ca. 1,70ct) 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 17,5
12 g

A diamond ring
Set in gold with 60 brilliant cut diamonds 
(ca. 1,70ct) 
Portugal, 20th century 
(wear signs)
€750 - 1.000

483
Alfinete articulado diamantes e esmalte
Alfinete articulado representando flor com pé 
e folhagem; uma pétala articulada permitindo 
diversas aberturas 
Cravejado com sete diamantes talhe baguette, 
um diamante talhe antigo de brilhante e 151 
diamantes talhe 8/8 num total de ca. 3,80ct 
Aparentemente sem marcas 
(sinais de uso)
Alt.: 7,5 cm
24,4 g

A diamond and enamel articulated brooch
Articulated brooch, representing a flower with 
stem and leaves; one articulated petal enabling 
different angles 
Set with seven baguette cut diamonds, one old 
mine cut diamond and 151 single cut diamonds 
(ca. 3,80cttw) 
Unmarked 
(wear signs)
€2.000 - 3.000

484
Anel diamantes

Cravejado em ouro com três diamantes 
talhe brilhante (ca. 1,30ct) 

Portugal, séc. XX
Tam.: 19

3,7 g

A diamond ring
Set in gold with three brilliant cut 

diamonds (ca. 1,30ct) 
Portugal, 20th century

€900 - 1.500

485
Anel safiras e diamantes
Cravejado em ouro com oito diamantes talhe 
brilhante (ca. 0,32ct) e três safiras ovais 
Marcas sumidas 
(sinais de uso)
Tam.: 18
4,5 g

A sapphire and diamond ring
Set in gold with eight brilliant cut diamonds 
(ca. 0,32ct) and three oval cut sapphires 
Faded marks 
(wear signs)
€280 - 400
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486
Anel solitário diamante
Cravejado em ouro branco com um diamante talhe 
brilhante com ca. 0,80ct de cor branca com ligeira 
tonalidade (H~I) e mínimas inclusões (VVS~VS) 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 17,5
3,5 g

A diamond single-stone ring
Set in gold with one brilliant cut diamond weighing 
ca. 0,80ct (H~I colour) (VVS~VS clarity) 
Portugal, 20th century 
(wear signs)
€750 - 1.000

487
Anel diamantes estilo Arte Déco

Cravejado em ouro com 40 diamantes 
talhe brilhante (ca. 2,20ct) 

Portugal, séc. XX/XXI
Tam.: 17,5 

11,5 g

A diamond ring
Art Déco style 

Set in gold with 40 brilliant cut diamonds 
(ca. 2,20ct) 

Portugal, late 20th, early 21st century
€900 - 1.500

488
Par de botões
Em prata cravejados com strass 
Europa, primeira metade do séc. XIX 
(pequenos sinais de uso)
Diam.: 2,7 cm

A pair of 19th century paste buttons
Set in silver with white paste 
Europe, 1st half of the 19th century 
(minor wear signs)
€350 - 500

489
Alfinete “tremblente”
Em prata e ouro, cravejado com diamantes talhe rosa e em talhe antigo de 
brilhante (8.60 ct.), junto com duas terminações de brincos. 
Séc. XIX, com estojo original. 
32,8 g

A 19th century diamond brooch “en tremblant”
Set in silver and gold with rose cut diamonds and old mine cut diamonds (ca. 
8,60ct), together with a pair of earrings terminals 
19th century, original fitted case
€3.000 - 5.000
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490
Par de brincos diamantes e esmeraldas

Em ouro bicolor cravejado com 44 diamantes talhe 
brilhante (ca. 1,60ct) e seis pequenas esmeraldas 

Aparentemente sem marcas 
(sinais de uso)
Comp.: 4,8 cm

16,7 g

A pair of diamond and emerald earpendants
Set in two-toned gold with 44 brilliant cut diamonds (ca. 

1,60ct) and six small emeralds 
Unmarked 

(wear signs)
€1.000 - 1.500

491
Anel diamantes
Cravejado em ouro bicolor com 38 
diamantes talhe brilhante (ca. 1,00ct) 
Portugal, séc. XX
Tam.: 17,5
10 g

A diamond ring
Set in two-toned gold with 38 brilliant 
cut diamonds (ca. 1,00ct) 
Portugal, 20th century
€500 - 700

492
Alfinete articulado, SATSKY
Alfinete articulado em ouro cinzelado representando flor com pé e folhagem; 
as pétalas abrem revelando centro cravejado com pequenas esmeraldas, rubis, 
safiras e diamantes 
Assinado Satsky, marca de garantia para 18kt 
(sinais de uso)
4,5 cm
29,4 g

An articulated gold and gem-set brooch, SATSKY
Chiselled gold representing flower with stem. The petals open to reveal a gem-set 
centre, set with small emeralds, rubies, sapphires and diamonds 
Signed Satsky, marked for 18kt gold 
(wear signs)
€800 - 1.000
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CONDIÇÕES NEGOCIAIS

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

GLOSSÁRIO E TERMOS FREQUENTES
Nas presentes condições negociais e nas comunicações da VERITAS entende-se como:
Catálogo – Toda e qualquer propaganda, brochura, lista de preços ou publicação da 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.
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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



270 271

NOME | NAME

MORADA | ADDRESS

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

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

TELEFONE | TELEPHONE NR                                                                                TELEFONE 2 | TELEPHONE NR 2

E-MAIL

SUBSCRIÇÃO DE CATÁLOGOS / CATALOGUES SUBSCRIPTION

PAGAMENTO | Payment

   NUMERÁRIO | Cash

   CHEQUE À ORDEM DE | Check payable to PERIHASTA

   TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | Bank transfer

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

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

ASSINATURA | Signature DATA | Date

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

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

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

ORDEM DE COMPRA | LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE | TELEPHONE BIDDING FORM

          

        LEILÃO | SALE                              DATA | DATE                                                                                             RAQUETA Nº| PADDLE #

Nº CLIENTE | CLIENT # ________________________________________________________________________________________________________________

NOME | NAME _______________________________________________________________________________________________________________________

NOME PARA FACTURA| INVOICE NAME _________________________________________________________________________________________________

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

MORADA | ADDRESS _________________________________________________________________________________________________________________

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

EMAIL | EMAIL _______________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Nº LOTE | LOT # DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

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

ASSINATURA / SIGNATURE _____________________________________________________________________________________________________________
       

        ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID  LICITAÇÃO TELEFÓNICA | PHONE BID

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

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

USO INTERNO | INTERNAL USE
RE EBIDO POR

______________________

DATA
_______/______/_______

HORA
__________:___________

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

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER __________________________________________________

3

3

 

C
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INFORMAÇÕES GERAIS / GENERAL INFORMATION 

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

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

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

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

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

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

 

 

opening Hours
Monday to Friday from 10am to 7pm

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

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

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

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

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

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

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

A Veritas apoia este movimento contribuindo com um Euro por cada lote vendido.
www.movimento1euro.com
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ORDEM DE COMPRA | LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE | TELEPHONE BIDDING FORM

          

        LEILÃO | SALE                              DATA | DATE                                                                                             RAQUETA Nº| PADDLE #

Nº CLIENTE | CLIENT # ________________________________________________________________________________________________________________

NOME | NAME _______________________________________________________________________________________________________________________

NOME PARA FACTURA| INVOICE NAME _________________________________________________________________________________________________

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

MORADA | ADDRESS _________________________________________________________________________________________________________________

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

EMAIL | EMAIL _______________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Nº LOTE | LOT # DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

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

ASSINATURA / SIGNATURE _____________________________________________________________________________________________________________
       

        ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID  LICITAÇÃO TELEFÓNICA | PHONE BID

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

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

USO INTERNO | INTERNAL USE
RE EBIDO POR

______________________

DATA
_______/______/_______

HORA
__________:___________

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

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER __________________________________________________
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