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1

REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN (HOLANDA, 1606-1669)

The descent from the cross: Second plate (1633)
Gravura a negro sobre papel, aberta em segunda placa 
Apresentando-se no quinto estado segundo classificação de Hollstein 
Com inscrição parcialmente visível 
Em bom estado de conservação, com ligeiros indícios de acidificação, dois pequenos 
restauros na margem inferior, fora da mancha, e dois pequenos furos
53x41 cm (mancha/plate) 
59x44,5 cm (total)

Black engraving on paper 
Fifth state according to Hollstein’s classification 
With inscription partially visible 
In good condition, with slight signs of acidification, two small restorations at the bottom, 
at the margins, and two small holes

€3.000 - 5.000

1ª SESSÃO

Lote 1 a 329
Lot 1 to 329

SESSION I
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2

JEAN PILLEMENT (1728-1808)

Paisagem com figuras 
Pastel sobre papel colado em tela 
(pequenos defeitos)
32x40 cm

Landscape with figures
Pastel on papel, laid on canvas 
(minor defects)

€500 - 800
3

JEAN PILLEMENT (1728-1808)

Vistas de rio com figuras e animais 
Par de pastéis sobre papel colados em tela 
(pequenos defeitos)
36,5x46,5 cm

Riverscapes with figures and animals
Pair of pastel on paper, both laid on canvas 
(minor defects)

€1.000 - 2.000
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4

MARK WILLIAM LANGLOIS 
(INGLATERRA, 1848-1924)

Meninos com cão 
Óleo sobre tela 
Assinado
41x52 cm

Children with dog
Oil on canvas 
Signed

€300 - 600

5

ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XVIII

Paisagem com moinho, pastor e animais 
Óleo sobre madeira
28x40cm

Dutch School of the 18th century
Landscape with mill, shepherd and animals 
Oil on panel

€1.000 - 1.500

6

JOHAN MELCHIOR ROOS (ALEMANHA, 1659-1731)

Interior de estábulo com pastora e animais 
Óleo sobre madeira 
Assinado
26x34 cm

Stable interior with shepherd and animals
Oil on panel 
Signed

€2.000 - 3.000
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7

ESCOLA SUÍÇA, SÉC. XIX

Vista dos Alpes 
Óleo sobre tela 
(restos de assinatura)
53x79cm

Swiss School of the 19th century
Alps view 
Oil on canvas 
(traces of signature)

€2.000 - 3.000

8

ALEXANDRE DEFAUX (FRANÇA, 1826-1900)

Paisagem com rio, arvoredo e patos 
Óleo sobre tela 
Assinado
71x96 cm

Riverscape with trees and ducks 
Oil on canvas 
Signed

€2.500 - 3.500
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9

ESCOLA PORTUGUESA, C. 1930

Paço Ducal de Vila Viçosa - Sala de Hércules 
Óleo sobre tela 
53x67 cm

Portuguese School, ca. 1930
Hercules Room - Vila Viçosa Palace 
Oil on canvas

€2.000 - 3.000

10

WALTER GAY (EUA, 1856-1937)

Interior com painéis decorativos 
Óleo sobre tela 
Assinado
54x65 cm

Interior with decorative panels
Oil on canvas 
Signed

€10.000 - 18.000
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14

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVII/XVIII

Cena de batalha 
Óleo sobre tela
48x77,5 cm

French School of the late 17th, early 18th century
Battle scene 
Oil on canvas

€3.500 - 5.000

11

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVII/XVIII

Retrato de Fidalgo, possivelmente Raymond d’Estaing 
Óleo sobre tela 

(restauros e faltas)
67x57 cm (oval)

French School of the late 17th, early 18th century
Nobleman portrait, possibly Raymond d’Estaing  

Oil on canvas 
(restorations and losses)

€800 - 1.200

12

ESCOLA FLAMENGA, SÉC XVIII

Retrato de Senhor 
Óleo sobre tela 
52x42,5 cm

Flemish school of the 18th century
Portrait of a Gentleman 
Oil on canvas

€500 - 600

13

ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVIII

Retrato de Senhora 
Óleo sobre tela
52x42,5 cm

Flemish school of the 18th century
Portrait of a Lady 
Oil on canvas

€500 - 600
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15

ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVIII

Retrato de Senhora 
Óleo sobre tela 
(faltas)
52x42 cm

Flemish School of the 18th century
Portrait of a Lady 
Oil on canvas 
(losses)

€700 - 900

16

ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVIII

Retrato de Fidalgo 
Óleo sobre tela 
(faltas e furo e pequeno rasgo na tela)
52x42 cm

Flemish School of the 18th century
Nobleman portrait 
Oil on canvas 
(losses and a small tear on canvas)

€700 - 900

17

ENOCH SEEMAN THE YOUNGER ATTRIB. (POLÁNIA/INGLATERRA, 1694-1744) 

Retrato de Casamento
Óleo sobre tela 
128x102 cm

Wedding portrait 
Oil on canvas

€7.500 - 10.000
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18

ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XIX

Cristo carregando a cruz 
Óleo sobre tela 
64x80 cm

Flemish School of the 19th century
Christ carrying the Cross 
Oil on canvas

€1.000 - 2.000

19

ESCOLA BOLONHESA, SÉC. XVII

Santa Inês 
Óleo sobre tela

57x46 cm

Bolognese school of the 17th century
Saint Agnes 

Oil on canvas

€25.000 - 40.000
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20

TAPETE PERSA KAZAK ANTIGO 

Em lã e algodão 
De desenho geométrico em tons de azul, 
castanho e beije
362x106 cm

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

€600 - 800

24

TAPETE PERSA SAROOQ

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

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

€2.200 - 2.600

21

TAPETE PERSA SAROOQ

Em lã e algodão 
De desenho floral e geométrico em tons de 
salmão e azul
330x245cm

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

€2.000 - 2.500

22

TAPETE TURCO

Em lã e algodão  
Decorado com motivos geométricos em tons 
de ocre e azul
250x180 cm

A Turkish carpet
Cotton and wool 
Geometric decoration in ocher and blue

€400 - 600

23

TAPETE PERSA  KURDISTAN

Em lã e algodão  
Decorado com motivos florais em tons de azul, 
vermelho e laranja
250x135 cm

A Kurdistan Persian carpet
Cotton and wool 
Geometric decoration in blue, red and orange

€600 - 800

25

TAPETE PERSA ILAM

Em lã e algodão  
Decorado com padrão geométrico em tons de 
azul, vermelho e castanho
215x130 cm

A Ilam Persian carpet
Cotton and wool 
Geometric decoration in blue, red and brown

€450 - 650

26

TAPETE PERSA KASHAM ANTIGO

Em lã e algodão de desenho floral em tons de 
verde, rosa e azul
362x262cm

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

€2.200 - 2.600

27

TAPETE PERSA ZANJAN

Em lã e algodão  
Decorado com padrão geométrico em tons de 
azul, vermelho e castanho
225x135 cm

A Zanjan Persian carpet
Cotton and wool 
Geometric decoration in blue, red and brown

€450 - 650
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RELÓGIO DE MESA IMPÉRIO

Estrutura faixeada a raiz de nogueira e madeira ebanizada com 
aplicações em metal dourado 
Mecanismo, pêndulo e mostrador em metal dourado com 
numeração romana 
Pêndulo decorado com motivos vegetalistas e cavalos marinhos 
Toca horas e meias horas 
Com redoma em vidro e base em madeira 
França, séc. XIX
48x26x14 cm (relógio) 
66x33x21 cm

A 19th century Empire table clock
Verneered structure in walnut root and ebonized wood with 
applications in gold metal 
Mechanism, pendulum and dial in gold metal with Roman numerals 
Pendulum decorated with floral motifs and seahorses 
Hours and half-hours sounding 
With glass bell-jar and wooden base 
France, 19th century

€900 - 1.200

24 25

28

RELÓGIO DE MESA

Em bronze d’arte dourado e cinzelado 
Decorado com motivos vegetalistas e placas em 
porcelana representando puttis e flores 
França, séc. XIX/XX 
(mecanismo a necessitar de revisão, falta chave, 
pêndulo e campainha)
41x33 cm

A French late 19th, early 20th century clock
Gilt bronze d’art 
French porcelain plaques depicting putti and flowers 
(missing key, bell and pendulum; mechanism in need 
of maintenance)

€600 - 800

29

RELÓGIO DE MESA

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

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

€1.800 - 2.100
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32

ESPELHO 

Em madeira entalhada e gesso com douramento a ouro fino e vidro bizoté 
Decorado com motivos vegetalistas e concheados 

Europa, séc. XIX
150x102 cm

A 19th century mirror
Gilt wood and gesso 

Decorated with shell and floral motifs 
Europe, 19th century

€2.000 - 2.500

31

ESCRITÓRIO ESTILO BOULLE

Em madeira ebanizada 
Com tampo revestido com trabalho de 

marchetaria em latão e tartaruga 
França, séc. XIX

11x33x26 cm

A 19th century cabinet in the Boulle style
Ebonized wood 

Brass and tortoiseshell veneered 
France, 19th century

€700 - 900
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33

RELÓGIO DE MESA

Estrutura em madeira faixeada a pau-santo 
decorada com trabalho de marchetaria e 

aplicações em metal amarelo 
Mecanismo em metal amarelo com 

mostrador e pêndulo decorados com motivos 
vegetalistas e enrolamentos 

Mostrador em esmalte com numeração romana 
Toca horas e meias horas 

França, séc. XIX 
(pequenas faltas e defeitos; mecanismo 

necessita revisão)
48x25x14 cm

A 19th century French table clock
Rosewood veneered wood with marquetry 

decoration and brass mounts 
Brass mechanism with dial and pendulum 

decorated with floral motifs and scrolls 
Enamelled dial with roman numbers 

France, 19th century 
(minor losses and defects; mechanism in need 

of maintenance)

€400 - 600

36

CANDEEIRO DE PÉ ALTO

Em vidro de murano 
Com seis lumes e decoração 

relevada “flores e folhas” 
Itália, séc. XIX/ XX

Alt.: 200 cm 
Diam.: 66 cm

A late 19th, early 20th century 
Murano lamp
Murano glass 

Six-light, relief decoration 
“flowers and leaves” 

Italy, 19th/20th century

€1.000 - 2.000
34

ESPELHO D. JOSÉ

Moldura faixeada a pau-santo com 
entalhamentos a dourado  
Portugal, séc. XVIII
120x54 cm

A D.José mirror
Carved, gilt and rosewood veneered  
Portugal, 18th century

€400 - 600

35

PAR DE ESPELHOS APLIQUES

Em madeira entalhada e dourada 
De dois lumes cada

63x29 cm

A pair of two-light wall lights
Carved and gilt wood with mirrors

€200 - 300
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37

BANCO ESTILO D. JOSÉ

De quatro lugares 
Assento e costas forrados a couro 
com pregaria 
Pés em castanho decorados com 
entalhamentos 
Portugal, séc. XIX
96x178x45 cm

A 19th ce§ntury Portuguese 
bench 
Leather seat and back 
Chestnut feet with carved 
decoration 
Portugal, 19th century

€300 - 400

38

BIOMBO DE TRÊS FOLHAS

Em couro pintado representando 
paisagens com figuras 
Inglaterra, séc. XIX/XX 
(defeitos e faltas)
183x53 cm (cada folha) 
183x159 cm (total)

A three-panel folding screen
Painted leather depicting 
landscapes and figures 
England, 19th/20th century 
(defects and losses)

€600 - 900

39

MESA DE PEQUENAS DIMENSÕES ESTILO D. JOSÉ 
Em castanho 
Decorada com entalhamentos  
Saiais recortados e pernas com joelhos salientes a 
terminar em pés de garra e bola 
Ferragens em metal amarelo 
Séc. XIX 
(pequenas falhas e defeitos)
49x58x38 cm

A chestnut small side table
In the D.José style 
Decorated with carvings 
Scalloped aprons, ball and claw feet 
Yellow metal mounts 
19th century 
(minor losses and defects)

€400 - 600

40

CADEIRÃO/ ARCA

Em carvalho 
Com espaldar alto decorado com 
entalhamentos ao estilo manuelino 
Assento com tampa e frente e laterais 
trabalhadas 
Portugal, séc. XVI
130x65x40 cm

A 16th century oak chair/chest
Tall back with relief Manuelino decoration 
Decorated front and sides 
Portugal, 16th century

€400 - 600

41

COFRE

Em madeira pintada 
Com ferragens em bronze 

Decoração gravada representando motivos florais e 
vestígios de decoração policromada com motivos de 

inspiração oriental 
Com tampa de abater e interior com duas gavetas 

França, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
18x28,5x19,5 cm

An 18th century French coffer
Painted wood and bronze mounts  

Decoration representing floral motifs with traces of 
polychromy of oriental inspiration 

Fall-front opens to reveal interior with two drawers 
France, 18th century 
(losses and defects)

€400 - 600
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42

PAR DE CADEIRAS

Em madeira escurecida  
Com costas e assentos em couro lavrado e pregaria em 
metal dourado 
Pernas e travessas torneadas e entalhadas 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(defeitos)

A pair of late 18th, early 19th century Portuguese 
armchairs
Ebonized wood 
Engraved leather seats and backs 
Carved arms and strechers, turned legs 
Portugal, 18th/19th century 
(defects)

€150 - 200

43

PAR DE CADEIRAS DE BRAÇOS

Em madeira escurecida  
Com costas e assentos em couro lavrado 
e pregaria em metal dourado 
Braços e travessas decorados com 
entalhamentos e pernas torneadas 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(defeitos)

A pair of late 18th, early 19th century 
Portuguese armchairs
Ebonized wood 
Engraved leather seats and backs 
Carved arms and strechers, turned legs 
Portugal, 18th/19th century 
(defects)

€250 - 350

45

PAR DE MESAS PÉ DE GALO ESTILO D. JOSÉ 

Tampos basculantes circulares, decorados 
com entalhamentos 
Fuste torneado com mecanismo de encaixe 
em gaiola e pés galbados com joelhos 
entalhados e a terminar em garra e bola 
Portugal, séc. XIX
80x64 cm

A pair of 19th century Portuguese tripod tables
Carved tilt-tops 
Turned central stem with three carved ball 
and claw feet 
Portugal, 19th century

€1.000 - 1.600

44

CAMA DE BILROS DE DOSSEL

Em pau-santo decorada com entalhamentos e colunas torneadas 
Ferragens em metal amarelo rendilhado 
Portugal, séc. XIX 
(pequenos restauros, faltas e defeitos)
207x148x194 cm

A 19th century Portuguese rosewood “bilros” bed
Carved and turned Rosewood 
Pierced brass mounts 
Portugal, 19th century 
(minor restorations, losses and defects)

€800 - 1.200

46

MESA BUFETE

Em pau-santo 
Com duas gavetas simulando seis 
Decorada com torcidos e tremidos e 
ferragens em metal amarelo recortado 
Pernas e travessas torneadas
Portugal, Séc. XVIII 
(pequenos defeitos)
85x158x90 cm

A Rosewood “bufete” table
Two drawers simulating six 
Spiral and ripple decoration, scalloped 
yellow metal mounts 
Turned legs and strechers
Portugal, 18th century 
(minor defects)

€2.000 - 3.000
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47

CONJUNTO DE OITO CADEIRAS D. MARIA

Em pau-santo com embutidos em espinheiro 
Costas vazadas decoradas com entalhamentos 
(pequenas faltas e defeitos, uma das cadeiras com assento partido)

A set of eight D.Maria (1777-1816) chairs
Rosewood with thornbush inlaid decoration  
Pierced and carved backs 
(minor losses and defects, one chair with broken seat)

€1300 - 1.800

48

MESA BUFETE MINIATURA 

Em pau-santo 
Decorada com torcidos e tremidos  

Com uma gaveta e pernas e travessas torneadas 
Ferragens em metal amarelo 

Portugal, séc.XIX
44x73x53 cm

A 19th century rosewood miniature table
Spiral and ripple decoration 

One drawer and turned strechers 
Brass mounts 

Portugal, 19th century 

€600 - 1.000

49

PAR DE CADEIRAS DE ESPALDAR ALTO ESTILO D. JOÃO V

Em pau-santo  
Decoradas com entalhamentos  
Assentos e costas em couro lavrado e pregaria em metal amarelo 
Portugal, séc. XIX 
134x54x40 cm

A pair of 19th century rosewood tall-back chairs
In the baroque manner 
Carved Rosewood, engraved leather seats and backs 
Portugal, 19th century

€800 - 1.200
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50

CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS D. MARIA

Em pau-santo 
Com tabelas vazadas e recortadas e assentos em couro com pregaria

A set of six Rosewood D.Maria (1777-1816) chairs
Pierced and scalloped backs and engraved leather seats

€3.000 - 4.000

51

TREMÓ D. MARIA

Em madeira entalhada e gesso pintados a dourados 
Alçado com espelho e tampo em pedra mármore 
(defeitos e faltas)
229x93x45,5 cm

A D.Maria pier table with mirror
Carved and gilt wood and gesso 
Marble top 
(defects and losses)

€700 - 900
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52

PAR DE CADEIRAS DE CANTO D. JOSÉ/ D. MARIA

Em nogueira 
Costas com tabelas recortadas e apoios torneados 

Assentos em palhinha 
Séc. XVIII 

(pequenos restauros)
78x76x66 cm

A pair of D.José/D.Maria walnut corner chairs
Scalloped backs, turned strechers 

Canned seats 
18th century 

(minor restoration)

€800 - 1.200

53

ESCADA DE BIBLIOTECA 

Estilo inglês 
Em mogno  
Séc. XX
Alt.: 95 cm 

A mahogany library stairs
In the English style 
20th century

€150 - 200

55

CÓMODA ROMÂNTICA

Em mogno  
Com três gavetas e três gavetões 
Pilastras entalhadas e frentes de gaveta com 
decoração embutida 
Portugal, séc. XIX
111x120x56 cm

A Portuguese Romantic commode
Mahogany 
Three short and three long drawers 
Carved sides and front with inlaid decoration 
Portugal, 19th century

€800 - 1.200

56

RELÓGIO DE CAIXA ALTA VICTORIANO

Em mogno e raiz de mogno 
Mostrador em ferro pintado com indicação das fases da lua e do dia do mês lunar 
Inglaterra, séc. XIX 
(desgaste nos esmaltes do mostrador, mecanismo a necessitar de revisão)
244x60x24 cm

A 19th century Mahogany and Burr-Mahogany longcase clock
Painted iron dial with moon phase calendar 
England, 19th century 
(wear to the enamels on the dial, mechanism in need of maintenance)

€800 - 1.200

54

CANAPÉ ROMÂNTICO 

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

214x68x97cm

A romantic rosewood settee
Caned sides, back and seat.

€900 - 1.200
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57

CAMA BATEAUX

Em mogno e raiz de mogno com dourados
127x190x116 cm

Bateau-lit
Mahogany and burr-mahogany with gilt 
decoration

€400 - 600

58

GUÉRIDON NAPOLEÃO III

Em nogueira ebanizada 
Com três tampos decorados com 

trabalho de marchetaria em mogno, 
raiz de nogueira e outras madeiras 

representando arranjos florais 
Tampo superior de gradinha e 

ferragens em metal amarelo 
França, séc. XIX 

(mínimos defeitos)
81x39x30 cm

A Napoleon III gueridon
Ebonized walnut 

Three mahogany, burr-walnut and 
other wood marquetry decorated 

tops  
Brass mounts and gallery 

France, 19th century 
(minor defects)

€300 - 400

61

MESA DE APOIO NAPOLEÃO III

Em madeira lacada 
Decoração a ouro, com embutidos em 
madrepérola representando motivos florais 
Tampo basculante 
França, séc. XIX
70x70x58 cm

A Napoleon III side table
Lacquered wood 
Gilt decoration with mother-of-pearl inlaid 
decoration depicting floral motifs 
Tilt-top 
France, 19th century

€500 - 600

59

MESA COSTUREIRA 

Em madeira lacada a negro  
Decoração a ouro representando figuras 

orientais e reservas com paisagens e arranjos 
florais 

China, séc. XIX
79x59x42 cm

A 19th century Chinese lacquered work table
Black lacquered wood 

Gilt decoration depicting oriental figures and 
cartouches with landscapes and bouquets 

China, 19th century

€300 - 400

60

TOUCADOR IMPÉRIO

Faixeado a mogno e raiz de mogno 
Com tampo em mármore, uma gaveta, pernas decoradas com entalhamentos a dourado 

e pés em forma de garra 
Alçado com espelho redondo ladeado por cabeças de cisne em madeira dourada, quatro 

gavetas pequenas e ferragens em metal amarelo 
França, séc. XIX 

(pequenas falhas e defeitos)
160x91x48 cm

An Empire dressing-table
Mahogany and burr-mahogany veneered 

Marble top, one drawer, carved and gilt legs, claw feet 
Upper part with mirror flanked by two swans, with four drawers and brass mounts 

France, 19th century 
(minor losses and defects)

€600 - 900
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CONJUNTO DE QUATRO CADEIRAS D. JOÃO V/ D. JOSÉ 

Em nogueira 
Costas com tabela recortada vazada 
Cachaço, joelhos e saial decorados com entalhamentos 
Pés em garra e bola 
Assentos forrados a veludo vermelho 
Portugal, séc.XVIII 
(defeitos e vestígios de insecto xilófago)

A set of four D.João V(1707-1750)/D.José (1750-1777) chairs
Walnut 
Scalloped and pierced backs 
Carved rails and legs, ball and claw feet 
Upholstered seats 
Portugal, 18th century 
(defects, traces of xylophage insect)

€1.600 - 2.500

64

MESA DE SALA DE JANTAR D. MARIA

Em vinhático 
Composta por duas mesas meia lua com duas abas e pernas em cancela
76x248x131 cm

A D.Maria (1777-1816) Brazilian mahogany dinning table
Composed of a pair of demi-lune drop-leaf side tables 

€1.800 - 2.200

63

PIANO-FORTE

Em mogno, raiz de mogno e pau-cetim  
Com decoração a dourado representando motivos vegetalistas, 

instrumentos musicais e medalhão com a marca de fabricante 
Pernas torneadas e entalhadas, com rodízios, quatro gavetas 

pequenas e ferragens em metal dourado 
Marca Aston & Horwood, 79 Cornhill, London 

Inglaterra, séc. XIX 
(faltas e defeitos; necessita revisão)

86x171x61 cm

Piano-forte
Mahogany, burr-mahogany and satinwood 

Gilt decoration depicting floral motifs, musical instruments and 
medallion with maker’s mark 

Turned and carved legs with castors, four small drawers and gilt 
metal mounts 

Marked Aston & Horwood, 79 Cornhill, London 
England, 19th century 

(losses and defects; in need of maintenance)

€500 - 800
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MESA COSTUREIRA DE TAMPO OCTOGONAL
Em mogno

Interior forrado a seda
Inglaterra, séc. XIX

74x44x44 cm

A mahogany work table
Octogonal top

Silk lined interior
England, 19th century 

€400 - 600

67

PEQUENA PAPELEIRA

Em cerejeira 
Decoração entalhada com 

concheados 
Joelhos salientes e pés em 

garra e bola 
Séc. XX

102x92x51 cm

A small bureau
Cherrywood 

Carved decoration with shells 
Cabriole legs and ball and 

claw feet 
20th century

€400 - 600

66

MESA DE JOGO VICTORIANA

Em mogno 
Com tampo rectangular, coluna central 
torneada e quatro pés 
Inglaterra, séc. XIX/XX 
(pequenos defeitos)
73x81x40 cm

A mahogany English card table
Rectangular top, turned column, four feet 
(minor defects)

€1.500 - 2.000

68

PEQUENO HARMÔNIO

Em mogno 
Com pernas torneadas, foles em papel 
marmoreado e vozes celestes 
Inglaterra, séc. XIX 
(pequenas faltas e defeitos; necessita revisão)
80x69x40 cm

A small harmonium
Mahogany 
Turned legs, marbled paper bellows 
England, 19th century 
(minor losses and defects, in need of 
maintenance)

€500 - 800
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CONJUNTO DE QUATRO CADEIRAS D. JOSÉ 

Em vinhático 
Costas com tabela recortada 
Cachaço, joelhos, saial e pés entalhados com concheados 
Assentos forrados a veludo vermelho 
Portugal, séc.XVIII 
(pequenos defeitos) 

A set of four D.José (1750-1777) chairs
Brazilian Mahogany 
Scalloped backs, carved rails, legs and feet with shell motifs 
Upholstered seats 
Portugal, 18th century 
(minor defects)

€1.600 - 2.500

70

MESA DE ENCOSTAR D. JOSÉ

Em pau santo 
Com duas gavetas e pernas com joelhos 
salientes a terminar em pés com enrolamentos 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos no tampo)
81x111x67 cm

A D.José (1750-1777) Rosewood side table
Rosewood 
Two drawers, cabriole legs and scroll feet 
Brass mounts 
Portugal, 18th century 
(losses and defects to the top)

€8.000 - 12.000



48 49

71

MESA DE JOGO 

Em murta 
Com tampo rectangular e coluna central terminando 

em pés de garra com rodízios 
Portugal, séc. XIX

78x87x44,5 cm

A 19th century myrtlewood card table
Rectangular top, central column, claw feet with castors

€400 - 600

72

PAR DE FAUTEUILS LUÍS XVI

Em madeira pintada decorados com 
entalhamentos 
Com costas, assentos e braços estofados 
França, séc. XVIII 
(pequenas falhas e defeitos, falta forro)

A pair of Louis XVI fauteuils
Carved and painted wood 
Upholstered arms, seats and backs 
France, 18th century 
(minor losses and defects, missing lining)

€2.000 - 3.000

73

RELÓGIO COM COLUNA

Em mogno e raiz de mogno 
Decorado com aplicações em 
bronze dourado e cinzelado 
Encimado por cupido 
Mostradoe em esmalte com 
numeração romana 
França, séc. XIX 
(faltas e defeitos; coluna com 
compartimento para caixa de 
música)
54x24x15 cm (relógio) 
168x50x31 cm (total)

Nota/ Note: Etiqueta de /Label of 
Eduardo Pires da Silva - Relojoeiro.

Clock with stand
Mahogany and burr-mahogany 
Gilt-bronze mounts 
Cupid at the top 
Enamelled dial with roman numbers 
France, 19th century 
(losses and defects; stand 
with compartment for musical 
mechanism)

€2.000 - 3.000
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PAPELEIRA COM ALÇADO GUILHERME IV

Em madeira pintada e lacada 
Decorada com chinoiseries a dourado 
Com dois gavetões, duas gavetas e ferragens em ferro 
Alçado com frente entalhada e cimalha recortada 
Portugal, séc.XVIII 
(pequenas faltas e defeitos)
235x103x58 cm

An 18th century Portuguese chinoiserie bureau-cabinet
Painted and lacquered wood 
Decorated with gilt chinoiseries 
Two long and two short drawers, iron mounts 
Cabinet with carved front and scalloped pediment 
Portugal, 18th century 
(minor losses and defects)

€5.000 - 8.000

74

PAR DE CADEIRAS

Em madeira lacada a negro e vermelho, decoradas com chinoiseries 
a dourado 
Costas com tabela central e cachaços entalhados 
Assentos e costas em palhinha e travessas recortadas 
Inglaterra, séc. XIX 
(pequenos defeitos)

A pair of 19th century lacquered chairs
Red and black lacquered wood, decorated with gilt chinoiseries 
Carved back and aprons 
Caned backs and seats  
Scalloped strechers

€1.000 - 1.500
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76

PAR DE CADEIRAS DE BRAÇOS 

Em teca 
Decoradas em baixo relevo com enrolamentos vegetalistas e flores  
Travessas e pernas torneadas, com assento amovível em palhinha 
Índia, Costa do Coromandel/Ceilão, séc. XVII

A pair 17th century teak armchairs
Carved decoration with floral motifs 
Turned legs and strechers, detachable canned seats 
India, coast of Coromandel/Ceilon, 17th century

€1.500 - 2.000

78

CONTADOR 

Em teca e sissó 
Com decoração embutida representando enrolamentos vegetalistas 
Com treze gavetas, simulando dezasseis 
Base com duas portas e uma gaveta simulando duas 
Com pés em forma de “naga” e ferragens em metal amarelo rendilhado 
Séc. XIX 
(faltas e defeitos)
117x98x47 cm

A 19th century teak and sissoo cabinet
Inlaid decoration with floral scrolls 
Thirteen drawers simulating sixteen  
Stand with two doors and one drawer simulating two 
“Naga” shaped legs and scalloped and pierced brass mounts 
19th century 
(losses and defects)

€6.000 - 8.000

77

CAIXA INDO-EUROPEIA

Em sissó 
Decoração embutida em marfim com 

frisos de motivos vegetalistas 
Índia, séc. XVIII

10x34x25 cm

An 18th century sissoo Indo-
european box

Inlaid ivory decoration with floral 
friezes 

India, 18th century

€650 - 800
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79

IMPORTANTE VITRINE ESTILO LUÍS XV, 
MAISON KRIEGER

Com marchetaria em pau-santo e finas 
montagens em bronze dourado
Cimalha recortada decorada por motivos 
vegetalistas e enrolamentos, frente bombé e 
ilhargas côncavas com fitas e arranjos florais, 
encimada por figuras de espanholetes
Em baixo, decoração com coroas de flores e 
quatro pés com folhas de acanto terminando 
em enrolamentos
Porta e ilhargas em vidro e interior em seda 
adamascada
Marcada “M(ais)on Krieger Ameublement Paris”
França, c. 1880
198x110x40 cm

An Important Louis XV Style Gilt-Bronze 
Mounted Tulipwood Bombe Vitrin 
Rosewood marquetry, fine gilt-bronze mounts
Scalloped pediment decorated with floral 
motifs and scrolls, serpetine front and sides 
decorated with ribbons and flowers
Lower part decorated with festons, four feet 
decorated with acanthus leaves and scrolls
Glazed door and sides, damask silk lined interior
Marked “M(ais)on Krieger Ameublement Paris”
France, ca. 1880

€9.500 - 12.000
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CRISTO CRUXIFICADO

Escultura em marfim 
Com cruz e base em madeira entalhada e 
dourada 
Com resplendor e cartela em prata 
Europa, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 87 cm (total) 
Alt.: 25 cm (Cristo)

An 18th century ivory sculpture of Christ
Carved and gilt wood cross  
Silver mounts and halo 
Europe, 18th century 
(losses and defects)

€600 - 900

81

CRISTO CRUXIFICADO

Escultura em marfim  
Com cruz em madeira 
Europa, séc. XVIII/ XIX

Alt.: 29 cm (Cristo)

A late 18th, early 19th century ivory sculpture of Christ
Wood cross 

Europe, 18th/19th century

€150 - 200

82

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Escultura Indo portuguesa em marfim 
Representando Nossa Senhora com o Menino 
Assente sobre crescente lunar e base 
decorada com folhas de acanto 
Séc. XVII 
Com coroas em prata e base em madeira 
dourada e policromada
Alt.: 22 cm (escultura) 
Alt.: 34,5 cm

A 17th century ivory sculpture of Our Lady of 
the Rosary
Indo-Portuguese 
Representing Our Lady with the Child above 
crescent and acanthus leaves  
17th century 
With silver crowns and gilt and polychrome 
base

€2.500 - 3.000

83

NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

Escultura Indo-Portuguesa em marfim parcialmente 
dourado assente sobre base em madeira 
Coroa em prata 
Séc. XVIII/XIX 
(base posterior)
Alt.: 16 cm (total)

A Indo-Portuguese ivory sculpture of Our Lady of the 
Assumption
Partly gilt ivory sculpture on wood base 
silver crown 
Late 18th, early 19th century 
(base of later date)

€1.500 - 2.000



58 59

84

CRISTO CRUCIFICADO

Escultura Indo-portuguesa em marfim 
Com cruz em pau-santo com decoração 
entalhada e dourada 
Cartela e resplendor em prata 
Séc. XVIII
Alt.: 44 cm (Cristo) 
Alt.: 107 cm (total)

An 18th century ivory sculpture of Christ 
Indo-Portuguese 
Carved and gilt rosewood cross 
Silver mounts 
18th century

€4.000 - 6.000

85

MENINO JESUS SALVADOR DO MUNDO

Escultura Cíngalo-Portuguesa em marfim 
Séc. XVI 
(base posterior)
Alt.: 13,5 cm

A 16th century Cingalo-Portuguese ivory 
sculpture
Representing Child Jesus Savior of the World 
(base of later date)

€3.000 - 4.000

86

MENINO JESUS BOM PASTOR

Escultura Indo-portuguesa em marfim 
Representando Menino Jesus Bom Pastor 
sentado de pernas cruzadas e assente sobre 
peanha escalonada com animais e Maria 
Madalena deitada na base 
Séc. XVII/XVIII 
(base não original)
Alt.: 20 cm

A late 17th, early 18th century ivory sculpture of 
Child Jesus Saviour of the World
Indo-Portuguese 
Representing the Child above base with 
animals and Mary Magdalene 
(unoriginal base)

€2.500 - 3.000
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87

SÃO LUÍS, REI DOS FRANCESES

Escultura Indo-Portuguesa em marfim 
representando o santo com armadura 
segurando nas mãos um pano onde estaria 
depositada a coroa de espinhos 
Séc. XVIII
Alt.: 20,5 cm

Saint Louis, King of the French
Indo-Portuguese ivory sculpture representing 
the Saint wearing armour and holding cloth for 
the crown of thorns 
18th century

€2.000 - 3.000

88

ANJO DA GUARDA

Escultura Indo-Portuguesa em 
marfim assente sobre base em 
madeira 
Séc. XVIII/XIX
Alt.: 16 cm (total)

Guardian Angel
Indo-Portuguese ivory sculpture, 
on wood base 
Late 18th, early 19th century

€1.200 - 1.600

89

NOSSA SENHORA COROADA

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

Our Lady
Carved ivory
Europe, 18th century
Defects)

€80 - 120
92

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

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

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

€1.500 - 2.000

93

NOSSA SENHORA DAS DORES

Escultura Indo-portuguesa em marfim decorada a ouro 
Com resplendor e espada em prata e prata dourada 
Séc. XVIII 
Com redoma em vidro e base em madeira 
(faltas e pequenos defeitos)
Alt.: 25 cm  
Alt.: 34 cm (redoma) 

An 18th century ivory sculpture of Our Lady of Sorrows
Indo-Portuguese 
Gilt decoration 
Silver and silver-gilt sword and halo  
18th century 
With glass dome and wood base 
(losses and minor defects)

€18.00 - 2.200

90

SÃO FRANCISCO XAVIER

Escultura Indo-portuguesa em marfim 
Séc. XVIII 
(restauros e pequenos defeitos)
Alt.: 18,5 cm

An 18th century ivory sculpture of St Francis Xavier
Indo-Portuguese 
18th century 
(restorations and minor defects)

€1.200 - 1.600

91

SÃO JOSÉ PEREGRINO COM O MENINO

Escultura Indo-Portuguesa em marfim 
parcialmente pintado e dourado, 
assente sobre base rocaille com 
medalhão ao centro e inscrição SJ 
Resplendor em prata 
Séc. XVIII 
(mão posterior)
Alt.: 17,5 cm

Proveniência: Ex-colecção Francisco 
Hipólito Raposo.

An 18th century Indo-Portuguese 
sculpture of Saint Joseph with the Child
Painted and gilt ivory on rocaille base 
with cartouche bearing SJ inscription 
Silver halo 
18th century 
(hand of later date)

€3.000 - 4.000



62 63

94

ÚLTIMA CEIA

Relevo da Terra Santa 
Com moldura em madeira de oliveira revestida 
a madrepérola com decoração incisa 
Presépio esculpido em baixo relevo na parte 
superior 
Séc. XIX 
(mínimos defeitos)
27x26 cm

Last Supper
Holy Land carving 
Olivewood frame veneered with mother-of-
pearl plaques with engraved decoration 
Relief Nativity Scene at the top 
19th century 
(minor defects)

€800 - 1.200

96

BINÓCULOS DE TEATRO

Em metal e madrepérola 
Séc. XIX 
(faltam duas placas de madrepérola)
6x10x4 cm

A 19th century opera binoculars
Metal and mother-of-pearl 
19th century 
(two mother-of-pearl plaques missing)

€80 - 120

97

REGISTO COM MOLDURA 

Em prata 
Decoração barroca relevada 
(sinais de uso)
5,5 x 5 cm

A silver reliquary
Relief baroque decoration 
(wear signs)

€200 - 300

98

MEDALHÃO/REGISTO 

Em prata, séc. XVIII 
Oval, um lado com gravura colorida “São 
Marcos” e outro com relicário 
(sinais de uso e defeitos)
Alt.: 10,5 cm

An 18th century silver medallion/reliquary
Oval shape 
One side with coloured etching depicting Saint 
Mark the Evangelist; on the other side reliquary 
(wear signs and defects)

€1.000 - 1.500

99

MEDALHÃO/REGISTO 

Em prata, séc. XVIII 
Oval, um lado com óleo sobre tela “Menino 
Jesus” e do outro gravura de  Nossa Senhora 
da Conceição 
(sinais de uso e defeitos)
Alt.: 10 cm

An 18th century silver medallion/reliquary
Oval shape 
One side with oil on canvas depicting Child 
Jesus; on the other side etching depicting Our 
Lady of the Conception 
(wear signs and defects)

€1.000 - 1.500

100

POLVORINHO

Concha “turbo marmoratus” com aplicações 
em madrepérola fixas por pinos metálicos 
Tampa e correia em metal prateado 
Índia Mogol, séc. XVII/XVIII 
(pequenos defeitos)
17x19 cm

A late 17th, early 18th century Mogul powder 
flask
“Turbo Marmoratus” shell with mother-of-pearl 
plaques with metal pins 
Silvered chain and cover 
Mogul India, 17th/18th century 
(minor defects)

€3.000 - 4.000

95

BINÓCULOS DE TEATRO

Em metal e madrepérola 
Séc. XIX

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

€100 - 150
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101

COFRE INDO-PORTUGUÊS

Em madeira revestida a tartaruga com 
aplicações em prata cinzelada e gravada 
Séc. XVII
12,5x25,5x10,5 cm

A 17th century Indo-Portuguese coffer
Silver mounted tortoiseshell-lined wood 
Indo-Portuguese, 17th century

€10.000 - 15.000
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102

CONTADOR INDO-PORTUGUÊS

Em sissó 
Com decoração embutida em marfim 
representando painéis com arranjos florais e frisos 
com motivos vegetalistas estilizados 
Com tampa de abater, sete gavetas de diferentes 
tamanhos e ferragens em metal amarelo 
Índia Mogol, séc. XVII
27x40x31 cm

A 17th century Indo-Portuguese cabinet
Sisso with ivory inlaid decoration depicting 
bouquets and stylized floral friezes 
Fall-front, seven drawers of different sizes and 
brass mounts 
Mogul India, 17th century

€12.000 - 18.000
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PAR DE BOTÕES DE PUNHO 

Em ouro com pedra-dura 
Sem marcas
9,8 g

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

€200 - 300

109

PAR DE BOTÕES DE PUNHO

Ouro cravejado com dois citrinos talhe 
esmeralda 
Séc. XX 
(sinais de uso)
17 g

A pair of gold cufflinks
Set with two emerald cut citrines 
20th century 
(wear signs)

€200 - 300

110

PAR DE BOTÕES DE PUNHO

Ouro cravejado com dois quartzos fumados 
Séc. XX 
(sinais de uso)
20 g

A pair of gold cufflinks
Set with smoked quartz 
20th century 
(wear signs)

€250 - 350

111

PAR DE BOTÕES DE PUNHO

Ouro cravejado com dois vidros aventurina 
Séc. XX

A pair of gold cufflinks
Set with two aventurine pastes 
20th century

€200 - 300

112

PAR DE BOTÕES DE PUNHO

Ouro cravejado com dois cabochões de olho-de-tigre 
Séc. XX 
(sinais de uso)
13 g

A pair of gold cufflinks
Set with two tiger’s eye cabochons 
20th century 
(wear signs)

€150 - 200

113

PAR DE BOTÕES DE PUNHO

Ouro cravejado com lápis-lazúli 
Séc. XX 
(sinais de uso)
17 g

A pair of gold cufflinks
Set with lapis-lazuli 
20th century 
(wear signs)

€200 - 300

104

PAR DE BOTÕES DE PUNHO 

Em ouro com aplicação de pedra-dura e 
“cavaleiro” em ouro esmalte 

Portugal, marcados (1938-1984) 
Em estojo original

13,6 g

A pair of pietra-dura and gold cufflinks 
Set with pink pietra-dura with enameled gold 

horseman 
Portugal, assay mark (1938-1984) 

Original case 

€350 - 500

105

PAR DE BOTÕES DE PUNHO

Ouro cravejado com dois corais 
Séc. XX 
(sinais de uso)

A pair of gold cufflinks
Set with corals 
20th century 
(wear signs)

€250 - 350

106

PAR DE BOTÕES DE PUNHO

Em ouro, representando cruz de Aviz 
(mínimos sinais de uso)
6 g

A pair of gold cufflinks
Designed as a cross 
(minor wear signs)

€120 - 200

107

PAR DE BOTÕES DE PUNHO

Ouro cravejado com dois cabochões negros 
(sinais de uso)
9 g

A pair of gold cufflinks
Set with two black cabochons 
(wear signs)

€150 - 250

108

PAR DE BOTÕES DE PUNHO

Ouro cravejado com pedra-dura verde 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
14 g

A pair of gold cufflinks
Set with green stone 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€250 - 350
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114

RELÓGIO DE PULSO, OMEGA

DeVille 
Caixa em ouro, pulseira em pele 
Caixa numerada 53290156 
(sinais de uso, defeitos na tampa traseira, não testado)

A gold wristwatch, OMEGA
DeVille 
Gold case, leather bracelet 
Case numbered 53290156 
(wear signs, defect to the back cover, not tested)

€350 - 500

115

RELÓGIO DE PULSO, CARTIER

Pasha 
Aço, movimento mecânico automático 

(sinais de uso, pequenos defeitos)

Wristwatch, CARTIER
Pasha 

Steel, automatic movement 
wear signs, minor defects)

€600 - 1.000

117

RELÓGIO DE PULSO, CARTIER 

Santos 
Em aço Caixa 30mm, movimento mecânico automático  
Marcado, assinado e numerado 296003566  
(sinais de uso)

A steel wristwatch, CARTIER 
Santos 
30mm case, automatic movement 
Marked, signed and numbered 
296003566 
(wear signs)

€600 - 800

116

RELÓGIO DE PULSO DE SENHORA, ROLEX 

Oyster Perpetual Datejust 
Aço e ouro, movimento mecânico automático 
Com estojo 
(sinais de uso)

Ladies wristwatch, ROLEX
Oyster Perpetual Datejust 
Steel and gold, automatic movement 
With case 
(wear signs)

€700 - 1.000

118

RELÓGIO DE PULSO BERTOLUCCI

Pulchra Maris 
Aço e aço dourado 
Movimento mecânico automático 
Estanque a 300m 
Marcado e numerado 
(sinais de uso)

A BERTOLUCCI wristwatch
Pulchra Maris 
Steel and gilt steel 
Automatic movement 
Waterproof 300m 
Marked and numbered 
(wear signs)

€300 - 500

119

RELÓGIO DE PULSO, JAEGER-LECOULTRE

Em ouro  
Modelo extraplano 
Movimento mecânico de corda manual 
Bracelete em largarto preto 
(mínimos sinais de uso)

Gold wristwatch, JAEGER-LECOULTRE
Slim model 
Mechanic movement  
Black leather bracelet 
(minor  wear signs)

€1.500 - 2.000
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PULSEIRA

Ouro e prata cravejada com ametistas talhe oval 
Portugal, séc. XX
21 cm
94 g

Amethyst bracelet
Silver and gold set with oval cut amethysts 
Portugal, 20th century

€280 - 400

124

PULSEIRA 

Em prata e ouro cravejada com quartzo 
rutilado e duas pérolas de cultura 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
21 cm
92,2 g

A rutilated quartz bracelet
Set in silver and gold 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€350 - 500

125

MEMÓRIA DIAMANTES

Cravejada em ouro branco com cinco 
diamantes talhe brilhante (ca. 0,45ct) 
Portugal, séc. XX 
(perfeito estado de conservação)
Tam.: 18,6 mm
4,2 g

A diamond five-stone ring
Set in white gold with five brilliant cut 
diamonds (ca. 0,45ct) 
Portugal, 20th century 
(excellent condition)

€350 - 500

126

ANEL 

Ouro branco cravejado com um 
diamante talhe brilhante (ca. 
0,12ct) e uma pérola de cultura 
Portugal, séc. XX
Tam.: 18 mm
3 g

A ring
Set in white gold with one 
brilliant cut diamond (ca. 0,12ct) 
and one cultured pearl 
Portugal, 20th century

€120 - 200

127

ANEL

Cravejado em prata e ouro com diamantes 
talhe rosa e três diamantes talhe antigo de 

brilhante 
Portugal, primeira metade do séc. XX 

(sinais de uso)
Tam.: 18,5 mm

5 g

A diamond ring
Set in silver and gold with rose cut and three 

old brilliant cut diamonds 
Portugal, 1st half of the 20th century 

(wear signs)

€120 - 200

120

COLAR DE PÉROLAS

Pérolas de cultura barrocas, fecho com pérola 
barroca e pequenos diamantes talhe brilhante 
Sem marcas 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Comp.: 43 cm

A cultured pearl necklace
Baroque cultured pearls, clasp set with one 
baroque pearl and small brilliant cut diamonds 
Unmarked 
(wear signs, minor defects)

€450 - 600

121

COLAR DE PÉROLAS

Duas voltas de pérolas de cultura barrocas de tom cinza, 
fecho cravejado como pequenos diamantes talhe 8/8 
Sem marcas 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Comp.: 44 cm

A cultured pearl necklace
Baroque cultured pearls of grey shade, clasp set with 
small single cut diamonds 
Unmarked 
(wear signs, minor defects)

€400 - 600

122

PAR DE BRINCOS 

Cravejados com 14 diamantes talhe 8/8 e 
brilhante (ca. 0,28ct) e duas pérolas de cultura 

dos Mares do Sul de tom cinza (12,5~13mm) 
Sem marcas 

(sinais de uso)
9 g

A pair of cultured pearl and diamond earrings
Set with 14 single and brilliant cut diamonds 

(ca. 0,28ct) and two South Sea grey cultured 
pearls (12,5~13mm) 

Unmarked 
(wear signs)

€450 - 600
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128

PAR DE BRINCOS 

Argolas em ouro amarelo, frente cravejada 
com ca. 122 diamantes talhe brilhante (ca. 
1,00ct) 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
10,7 g

A pair of diamond earrings
Set in gold with approx. 122 brilliant cut 
diamonds (ca. 1,00ct)  
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€500 - 700

132

COLAR DE PÉROLAS DE CULTURA

Pérolas de água-doce, fecho em ouro e prata 
cravejado com diamantes talhe  rosa e pérolas 

de cultura
Comp.: 80 cm

A cultured pearl necklace
Freshwater cultured pearls 

Gold clasp set with rose cut diamonds and 
cultured pearls

€320 - 500

133

COLAR

Colar composto por peças em ouro, duas 
cravejadas com pequenos diamantes talhe 
8/8 e pérolas barrocas 
(sinais de uso)
41 cm
140 g

A gem-set necklace
Barroque cultured pearls, gold spacers, two 
set with small single cut diamonds 
(wear signs)

€1700 - 2.500

134

PENDENTE “BUDA”, CARTIER

Figura em coral esculpido com monture em ouro 
Marcado, assinado e numerado 012562 

(sinais de uso e defeitos)
Alt.: 5 cm

22 g (total)

A coral and gold “Buddha” pendant, CARTIER
Carved coral, gold mount 

Marked, signed and numbered 012562 
(wear signs and defects)

€1.000 - 1.600

129

ANEL DIAMANTES, MAUBOUSSIN

Em ouro cravejado com 103 
diamantes talhe brilhante (ca. 2,00ct) 
França, séc. XX, assinada Mauboussin 

- Paris, numerado C7541 
(sinais de uso)

Tam.: 17,5
13,4 g

A diamond ring, MAUBOUSSIN 
Diamond paved gold (ca. 2,00ct) 

French, 20th century, signed 
MAUBOUSSIN- PARIS, numbered 

C7541 
(wear signs)

€2.000 - 3.000

130

CAIXA 

Ouro 19kt 
Formato octogonal, base e lados gravados com decoração geométrica e floral; tampa com 
decoração relevada, texturada e cinzelada em ouro bicolor representando cruz e monograma 
“SO”, cravejada com rubis calibrados, diamantes talhe 8/8 e diamantes talhe rosa 
Contraste de Lisboa (1938-1984) e de ourives Leitão & Irmão 
(mínimos sinais de uso)
4,5 x 4,5 cm
51,5 g

A gem-set bold box, LEITÃO & IRMÃO
19kt gold 
Of octogonal shape, sides engraved with geometric and floral motifs; two-toned gold cover 
with relief, textured and chiseled decoration representing cross and “SO” monogram”, set with 
carré rubies, single and rose cut diamonds 
Lisboa assay mark (1938-1984) and Leitão & Irmão maker’s mark 
(minor wear signs)

€1300 - 2.000

131

TRÊS ALFINETES DE CHAPÉU/GRAVATA

Ouro e prata, um esmaltado a azul turquesa, 
um com ametista briolette e outro com 
micropérolas 
Séc. XIX/XX 
(sinais de uso e pequenas faltas)
8,3 cm
5,9 g

Three hat pins
Gold and silver, one enamelled, other with 
amethyst and other with seed pearls 
19th/20th century 
(wear signs and minor losses)

€150 - 250
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135

TRÊS PULSEIRAS “TENNIS BRACELET”

Ouro branco, uma cravejada com rubis, outra 
com esmeraldas e outra com safiras 
Marcas de garantia 
(mínimos sinais de uso)
17 cm
28 g

Three gem-set tennis-bracelets
White gold 
One set with rubies, other set with emeralds 
and other set with sapphires 
Guarantee mark for 18kt 
(minor wear signs)

€750 - 1500

136

ANEL 

Ouro branco cravejado com pequenos 
diamantes talhe 8/8 e pérola mabe 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
16,5 mm
3,4 g

A mabe pearl and diamond ring
Set in white gold with single cut diamonds and 
mabe pearl 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€100 - 150

139

ALFINETE “BORBOLETA”

Ouro cravejado com ametistas talhe oval, uma 
opala cabochão, pequenas pérolas, diamantes 
talhe rosa, oito diamantes talhe rosa coroada e um 
diamante talhe brilhante (ca. 0,15ct) 
Portugal, primeira metade séc. XX 
(mínimos sinais de uso)
3,2 x 3,7 cm
10,9 g

A gem-set brooch
Designed as a butterfly 
Set in gold with amethysts, one opal, seed 
pearls, rose cut diamonds, eight perfect rose cut 
diamonds and one brilliant cut diamond (ca. 0,15ct) 
Portugal, 1st half of the 20th century 
(minor wear signs)

€400 - 600

140

ANEL ALTERÁVEL

Composto por uma peça em ouro 
amarelo cravejado com pequenos 

diamantes talhe brilhante e três 
alianças de encaixe em ouro branco, 

safira, rubi e esmeralda 
Portugal, séc. XX 

18,8 mm
10,3 g

A interchangeable ring
Composed of a gold and diamond 

ring and three singles stone central 
pieces, each set with one ruby, 

emerald and sapphire 
Portugal, 20th century

€400 - 500

137

FIO COM PENDENTE

Fio em ouro branco 19kt, pendente em ouro 
cravejado em pavé com pequenos diamantes 
talhe brilhante e um rubi talhe navette 
Portugal, séc. XX 
(mínimos sinais de uso)
7,8 g

A diamond and ruby pendant
19kt white gold chain, diamond paved gold 
pendant set with one marquise cut ruby 
Portugal, 20th century 
(minor wear signs)

€500 - 700

138

PAR DE BRINCOS 

Argolas onduladas em ouro branco cravejadas 
com pequenos diamantes talhe brilhante 
Itália, séc. XX 
(sinais de uso)
10,1 g

A pair of diamond earrings
Set in gold with small brilliant cut diamonds 
Italy, 20th century 
(wear signs)

€300 - 500

141

ANEL 

Ouro cravejado com 26 diamantes talhe 
brilhante (ca. 0,95ct) e uma safira talhe oval 
França, séc. XX
17,5 mm
5,6 g

A sapphire and diamond ring
Set in gold with 26 brilliant cut diamonds (ca. 
0,95ct) and one oval cut sapphire 
France, 20th century

€420 - 600

142

ANEL SOLITÁRIO

Cravejado em ouro amarelo com 
um diamante talhe brilhante com 
ca. 0,55ct 
Portugal, séc. XX/XXI 
(sinais de uso)
17mm
3 g

A diamond single stone ring
Set in gold with one brilliant cut 
diamond weighing approx. 0,55ct 
Portugal, 20th/21st century 
(wear signs)

€400 - 500

143

DOIS ANÉIS

Em ouro 
Um cravejado com duas pérolas de cultura 
cinzentas; o outro em ouro relevado e 
cinzelado com ágata ao centro, meias-pérolas 
e pequenos diamantes talhe 8/8
17 e 18 mm
20 g

Two rings
Gold 
One set with with two cultured pearls of grey 
shade, the other with relief and chiselled 
decoration and set with half-pearls, small 
singel cut diamonds and agate

€380 - 600

144

ANEL

Cravejado em ouro com diamantes talhe 
antigo de brilhante 

Um castanho-alaranjado com ca. 0,35ct, um 
incolor com ca. 0,40ct e um amarelo-canário 

com ca. 0,35ct 
(sinais de uso)

7,8 g

A fancy coloured diamond ring
Set in gold with three old brilliant cut 

diamonds: one brownish-orange (ca. 0,35ct), 
one colourless (ca. 0,40ct) and one yellow (ca. 

0,35ct) 
(wear signs)

€700 - 1.000
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145

COLAR

Em ouro, diferentes malhas e elos 
Portugal, séc. XX
Comp.: 55 cm
25,6 g

A gold necklace
Portugal, 20th century

€700 - 1.200

146

COLAR E PULSEIRA EM CONTAS DE VIANA

Em ouro 
Ambos enfiados em fio de ouro 

Portugal, séc. XX 
(mínimos sinais de uso)

Comp.: 45 e 19,5 cm
35 g

A Viana beads demi-prure
Gold 

Comprising a bracelet and a necklace 
Portugal, 20th century 

(minor wear signs)

€1.000 - 1.500

147

FIO

Ouro 19kt intercalado com pérolas de imitação 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso, pérolas gastas)
70 cm
24 g

A gold chain
19kt gold set with imitation pearls 
Portugal, 20th century 
(wear signs, wear to the pearls)

€480 - 600

148

PENDENTE

Ouro cravejado com diamantes talhe 
brilhante e 8/8 (ca. 0,30ct), ao centro 
trabalho miniatural em madrepérola e 
outros materiais representando pato e 

lago, assinado e datado de ‘83 
Marcado, Europa, séc. XX, anos 80

Alt.: 4,2 cm
20 g

A pendant
Set in gold with single cut diamonds 
(ca. 0,30ct), at the centre mother-of-

pearl miniature with duck, signed and 
dated of ‘83 

Marked, Europe, 1980s

€320 - 500

149

PAR DE BRINCOS

Ouro cravejado com rubis talhe brilhante, 
pequenos diamantes talhe brilhante e quatro 

pérolas mabe cinzentas 
Séc. XX 

(sinais de uso)
Comp.: 4,4 cm

25 g

A pair of gem-set earpendants
Set in gold with rubies, small brilliant cut 

diamonds and four mabe pearls of grey shade 
20th century 
(wear signs)

€650 - 800

153

ANEL “DUPLO NÓ”

Ouro bicolor cravejado  com pequenos 
diamantes talhe 8/8 
(sinais de uso)
17 mm
11 g

A diamond two-toned gold ring
(wear signs)

€180 - 300

154

ANEL DIAMANTES

Ouro cravejado com cinco diamantes talhe 
antigo de  brilhante (ca. 0,80ct) 
Trabalho séc. XIX/XX 
(sinais de uso)
17,5mm
3 g

A diamond ring
Set in gold with five old brilliant cut diamonds 
(ca. 0,80ct) 
Late 19th, early 20th century 
(wear signs)

€300 - 500

155

ANEL 

Ouro cravejado com uma ametista talhe 
esmeralda 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 17 mm 
8 g

Amethyst ring
Set in gold with one emerald cut amethyst 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€250 - 350

156

COLAR 

Ametistas gravadas, contas e 
corrente em ouro 

Europa, séc. XX

An amethyst necklace
Engraved amethysts, gold chain 

and beads 
Europe, 20th century

€200 - 300

150

20 FRANCOS

Ouro 
França, 1907
6,46 g

20 Francs
Gold 
France, 1907

€170 - 250

151

DUAS MOEDAS DE 2 PESOS

Ouro 
México, 1945
3,3 g

Two gold coins
2 Pesos 
Mexico 
1945

€100 - 200

152

1/4 EURO

Ouro puro 
República Portuguesa
1,55 g

1/4 Euro
Pure gold 
Portuguese Republic

€80 - 120
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157

CONJUNTO DE TRÊS ANÉIS DIAMANTES

Ouro de três tons, cada um cravejado com um 
diamante talhe brilhante (ca. 0,75cttw) 
Portugal, séc. XX
Tam.: 17,5 mm
9,8 g

Set of three diamond rings
Set in three-toned gold with three brilliant cut 
diamonds (ca. 0,75ct) 
Portugal, 20th century

€380 - 600

158

ESCRAVA TIPO “TRINITY”

Ouro tricolor 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
31 g

A three-toned gold bangle
Trinity style 
Portugal, 20th century 
(wear signs, minor bruises)

€600 - 800

159

CONJUNTO DE ANEL E PAR DE BRINCOS

Ouro cravejado com ónix 
Portugal, séc. XX
7,2 g

Demi-parure
Gold and onyx 
Portugal, 20th century

€150 - 200

160

PULSEIRA

Ouro 19kt, fio espiralado 
Portugal, séc. XX

Comp.: 19 cm
12,8 g

A Portuguese gold bracelet
19kt gold 

Spiral decoration 
Portugal, 20th century

€450 - 550

161

CONJUNTO DE PENDENTE E PAR DE BRINCOS

Ouro cravejado com três pérolas mabe em forma 
de coração e três safiras cabochão 
Portugal, séc. XX
22,8 g

A demi-parure
Set in gold with three mabe pearls and three 
cabochon sapphires 
Portugal, 20th century

€350 - 500

162

SAUTOIR

Contas de jade intercaladas com contas e 
fecho em ouro, argola de suspensão em ouro 
Pendente com decoração gravada e aro em 
metal dourado
Comp.: 124 cm

A gold and jade sautoir
Pendant with gilt-metall frame 
(wear signs)

€300 - 500

163

MEIO ADEREÇO

Composto por sautoir e par de brincos 
Liga pobre de prata filigranada e esmaltada a 

diversas cores formando diferentes decorações 
Brincos com decoração semelhante cravejados 

com diamantes talhe rosa e vidro aventurina 
Possivelmente trabalho russo, séc. XX 

(sinais de uso)
Comp.: 152 cm (colar) 

5,5 cm (brincos)

A demi-parure
Comprising a sautoir and a pair of earrings 

Poor silver alloy, polychrome enamelled 
decoration 

Earrings with similar decoration set with rose cut 
diamonds and glass 

Possibly Russia, 20th century 
(wear signs)

€400 - 600

164

ANEL DIAMANTES

Ouro branco cravejado com 8 
diamantes talhe brilhante (ca. 0,30ct) 

Portugal, séc. XX
18,5mm

7,4g

A diamond ring
Set in white gold with eight brillinat cut 

diamonds (ca. 0,30ct) 
Portugal, 20th century

€300 - 500

165

PAR DE BRINCOS 

Cravejados em ouro com dois 
diamantes talhe antigo de 
brilhante (ca. 0,50ct) 
Europa, séc. XIX 
Estojo original em veludo 
(mínimos sinais de uso, estojo 
gasto)
2,3 g

A pair of diamond earrings
Set in gold with two old brilliant 
cut diamonds (ca. 0,50ct) 
Europe, 19th century 
Original velvet case 
(minor wear signs, wear case)

€250 - 350

166

COLAR

Contas de hematite, 
fecho em ouro 18kt 

Italiano, séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 48 cm

A hematite necklace
18kt gold clasp 

Italy, 20th century 
(wear signs)

€350 - 400

167

PAR DE BRINCOS

Cravejados em prata com quartzos forrados 
(minas-novas) 

Adaptação de elementos do séc. XIX 
(sinais de uso e defeitos)

7,1 g

A pair of earrings
Set in silver with quartz 

Composition of 19th century elements 
(wear signs and defects)

€100 - 180
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168

PAR DE BRINCOS COMPRIDOS

Ouro e prata cravejados com diamantes talhe 
rosa coroada e esmeraldas talhe oval 
Marcas sumidas, Europa, séc. XX  
(sinais de uso)
Comp.: 4,5 cm
7 g

A pair of gem-set earpendants
Set in silver and gold with rose cut diamonds 
and oval cut emeralds 
Faded marks, Europe, 20th century 
(wear signs)

€400 - 600

169

ANEL

Ouro cravejado com dois diamantes talhe 
antigo de brilhante (ca. 1,50ct) e uma 

esmeralda talhe coxim 
Portugal, séc. XX 

(sinais de uso)
Tam.: 17,7 mm

3,9 g

A ring
Set in gold with two old mine cut diamonds 

(ca. 1,50ct) and one old mine cut emerald 
Portugal, 20th century 

(wera signs)

€700 - 1.000

170

PULSEIRA EM OURO

Ouro 19kt 
Fecho com crisoprasse 
Portugal, séc. XX
19 cm
20 g

A Portuguese gold bracelet

€500 - 600

171

ANEL

Ouro relevado, centro com cabochão de ónix 
Séc. XX
Tam.: 16,7 mm
12 g

A ring
Relief and chased gold with central onyx cabochon 
20th century

€250 - 350

172

ANEL 

Ouro bicolor cravejado com dois rubis talhe navette 
e 24 diamantes talhe brilhante (ca. 0,50ct) 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 16,5 mm
16,5 g

A gem-set ring
Two-toned gold set with the marquise cut rubies 
and 24 brilliant cut diamonds (ca. 0,50ct) 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€400 - 600

173

COLAR 

Cravejado em ouro 19kt com ca. 845 
diamantes talhe brilhante (ca. 6,80ct) 
formando elos de tamanho decrescente 
Portugal, séc. XX 
Com estojo
46 cm
96 g

A diamond necklace
Set in gold with approx. 845 brilliant cut 
diamonds (ca. 6,80ct) 
Portugal, 20th century 
With case

€5.500 - 6.000

174

ANEL OURO E DIAMANTES

Decoração com três trevos de quatro folhas 
cravejados com pequenos diamantes talhe brilhante 
Portugal, séc. XX/XXI
Tam.: 18 mm
13 g

A diamond ring
Set in gold with smallbrilliant cut diamonds, 
designed as three flowers 
Portugal, late 20th, early 21st century

€500 - 800

175

ANEL DIAMANTES

Ouro cravejado com 66 diamantes talhe 
brilhante (ca. 0,70ct) 

Portugal, séc. XX 
(mínimos sinais de uso)

Tam.: 17,5 mm
8,6 g

A diamond ring
Set in gold with 66 brilliant cut diamonds (ca. 

0,70ct) 
Portugal, 20th century 

(minor wear signs)

€700 - 900

176

ANEL 

Cravejado em ouro com pequenos diamantes 
talhe 8/8 e um em talhe brilhante 

Portugal, séc. XX 
(sinais de uso, pequenos defeitos)

18,5 mm
3,6 g

A diamond ring
Set in gold with small single cut diamonds and 

one brilliant cut diamond 
Portugal, 20th century 

(wear signs, minor defects)

€280 - 350
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177

ANEL SOLITÁRIO

Ouro branco cravejado com um diamante 
talhe antigo de brilhante (European) com ca. 
0,45ct 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
17 mm
5,8 g

A diamond single-stone ring
Set in white gold with one European cut 
diamond (ca. 0,45ct) 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€250 - 350

178

PAR DE BRINCOS

Cravejados em ouro branco 18kt 
com pequenos diamantes talhe 

8/8 e duas pérolas barrocas 
Trabalho séc. XX 

(sinais de uso, restauros)
7,4 g

A pair of cultured pearl and 
diamond earrings

Set in 18kt gold with small single 
cut diamonds and two barroque 

cultured pearls 
20th century 

(wear signs, restorations)

€250 - 350

182

RELÓGIO ARTE DÉCO DIAMANTES

Centro cravejado com 67 diamantes talhe rosa 
e antigo de brilhante (ca. 3,00ct) 
Relógio marca Sultana, movimento mecânico 
de corda manual 
(sinais de uso, pequenos defeitos, 
substituições e pulseira moderna)

An Art Deco diamond wirstwatch
Set with rose cut and 67 old brilliant cut 
diamonds (ca. 3,00ct) 
Marked “Sultana”, mechanic movement 
(wera signs, minor defects, replacements and 
bracelet of later date)

€900 - 1.500

179

BARRETE

Cravejada com dois rubis sintéticos, quatro 
diamantes talhe 8/8 e quatro diamantes talhe 
brilhante (ca. 0,65ct) 
(sinais de uso)
Comp.: 4,7 cm
4,6 g

A gem-set bar-brooch
Set with two synthetic rubies, four single cut 
diamonds and four brilliant cut diamonds (ca. 
0,65ct) 
(wear signs)

€220 - 400

180

DOIS COLARES DE PÉROLAS

Um colar de duas voltas em pérolas de 
cultura de água-doce e fecho em ouro, 
outro colar em pérolas de cultura e 
fecho em ouro 
(sinais  de uso)
42 e 40,5 cm

Two cultured pearl necklaces
On single strand necklace with gold 
clasp and one two-strand necklace 
(wear signs)

€250 - 300

181

DOIS COLARES DE PÉROLAS DE CULTURA

Um com fecho em ouro branco 19kt 
(sinais de uso)

62 e 78 cm

Two cultured pearl necklaces
One with 19kt gold clasp 

(wear signs)

€250 - 350

183

PENDENTE DIAMANTES

Em forma de cruz 
Ouro branco cravejado em 
pavé com 225 diamantes talhe 
brilhante (ca. 2,25ct) 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso, falta um 
diamante)
Alt.: 4,6 cm
12 g

A diamond pendant
Designed as a cross 
Paved with 225 brilliant cut 
diamonds (ca. 2,25ct) 
Portugal, 20th century 
(one diamond missing)

€800 - 1.200

184

ALFINETE DIAMANTES

Cravejado em ouro branco com diamantes 
talhe rosa e seis diamantes talhe brilhante (ca. 
0,25ct) 
Portugal, séc. XX
Comp.: 4,5 cm
7,7 g

A  diamond brooch
Set in white gold with rose cut and six brilliant 
cut diamonds (ca. 0,25ct) 
Portugal, 20th century

€400 - 600

185

ANEL 

Ouro branco cravejado com 49 
diamantes talhe 8/8 (ca. 0,50ct) 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
18,6 mm
4,1 g

A diamond ring
Set in white gold with 49 single 
cut diamonds (ca. 0,50ct) 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€250 - 400

186

PULSEIRA DIAMANTES

Ouro branco cravejado com ca. 430 pequenos 
diamantes talhe brilhante 
Marcas estrangeiras, séc. XX/XXI 
(sinais de uso)
Comp.: 18 cm
17,5 g

A diamond brancelet
White gold set with approx. 430 small brilliant cut 
diamonds 
Foreign marks, late 20th, early 21st century 
(wear signs)

€600 - 800
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187

MEDALHA STO ANTÓNIO, JOÃO DA SILVA

Em ouro 
Frente com imagem de Sto António com o Menino, inscrição “Sto 
António de Lisboa - Lisboa 1195/Pádua 1231” e assinada J. da Silva 
Verso com relevo representando Igreja de Sto António à Sé, Lisboa 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Alt.: 4,7 cm
19,4 g

A gold Saint Anthony pendant, João da Silva
One side with the image of the Saint with Child, inscription and 
signed J. da Silva 
Back with Saint Anthony church in Lisbon 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€400 - 600

188

ALFINETE 

Em ouro relevado, vazado e cravejado com 15 
diamantes talhe brilhante (ca. 0,65ct) 
Portugal, séc. XX
Comp.: 4,6 cm
10,4 g

A diamond brooch
Set in pierced and relief gold with 15 brilliant 
cut diamonds (ca. 0,65ct) 
Portugal, 20th century

€350 - 500

191

DOIS PENDENTE “CRUZ”

Ouro e pedras-duras 
Portugal, séc. XX
Alt.: 4,2 cm

Two cross pendants
Gold-mounted hardstone 
Portugal, 20th century

€100 - 180

193

ALFINETE RETRO

Representando uma flor estilizada, cravejado 
em ouro 14kt com citrinos e ametistas 
Trabalho dos anos 40 
(mínimos sinais de uso)
Diam.: 6 cm
52 g

A Retro gem-set brooch
Designed as stylized flower head, set in 14kt 
gold with citrines and amethysts 
Work of the 1940s 
(minor wear signs)

€450 - 800

192

ALFINETE 

Em prata e ouro em forma de pássaro com 
grande cauda cravejado com meias-pérolas e 
pequenas turquesas 
Trabalho do séc. XIX/XX 
(sinais de uso, alfinete destacável posterior)
6 cm
16,1 g

A brooch
Set in silver and gold with half pearls and 
turquoises 
Designed as a bird 
19th/20th century 
(wear signs, detchable pin of later date)

€200 - 350

189

DOIS ALFINETES 

Ouro cravejado com camafeus em 
madrepérola e molduras cravejadas com 
diamantes talhe rosa e seis diamantes talhe 
brilhante (ca. 0,50ct) 
Portugal, séc. XX
23 g

Two diamond and cameo brooches
Both set in gold with mother-of-pearl cameos, 
frames set with rose cut diamonds and six 
brilliant cut diamonds (ca. 0,50ct) 
Portugal, 20th century

€200 - 300

190

FIO COM ALFINETE/PENDENTE

Ouro 19kt 
Medalhão com camafeu de concha 
representando perfil clássico feminino 
Portugal, séc. XX
43 g

A gold necklace
19kt gold 
Conch cameo pendant set in gold 
Portugal, 20th century

€650 - 800
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194

RELÓGIO DE BOLSO 

Em prata, séc. XIX/XX 
Com duas tampas, decoração gravada e 
guilhochada 
Movimento mecânico de corda 
(sinais de uso, defeitos e faltas, não funciona)

A late 19th, early 20th century silver pocket 
watch
Engraved and guilloche decoration 
Mechanic movement 
(wear signs, defects and losses, not working)

€80 - 120

195

DOIS RELÓGIOS DE BOLSO 

Em prata, séc. XIX 
Mostradores em esmalte 

Fabricantes diversos 
(defeitos e faltas diversas, não funcionam)

Two 19th century silver pocket watches
Enamel dials 

(defects and losses, not working)

€40 - 60

197

RELÓGIO DE BOLSO 

Em prata, séc. XIX 
Com duas tampas, decoração gravada e 

guilhochada 
(sinais de uso, defeitos, falta o ponteiro dos 

segundos, movimento necessita revisão)

A 19th century silver pocket watch
Engraved and guilloche decoration 

(wear signs, defects, losses, in need of 
maintenance)

€80 - 120

198

QUATRO RELÓGIOS DE BOLSO

Três com caixas em prata e um com caixa 
em metal, séc. XIX/XX 
Fabricantes diversos 
(sinais de uso, faltas e defeitos vários, 
nenhum funciona)

Four late 19th, early 20th century pocket 
watches
Three with silver cases, one metal 
(wear signs, losses, several defects, not 
working) 

€150 - 200

196

DOIS RELÓGIOS DE BOLSO

Um com caixa em prata e outro com caixa em 
metal, mostradores em esmalte 
Séc. XIX/XX 
(defeitos e faltas diversas, não funcionam)

Two late 19th, early 20th century pocket 
watches
One with silver case, the other with metal case, 
enamel dials 
(defects, several losses, not working)

€40 - 60



90 91

199

TRÊS RELÓGIOS DE BOLSO 

Em prata, séc. XIX/XX 
Mostradores em esmalte, um policromado e dourado 
Fabricantes diversos 
(sinais de uso, defeitos, dois não funcionam e o outro necessita revisão)

Three late 19th, early 20th century pocket watches
Silver cases 
Enamel dials 
(wear signs, defects, two not working and the other in need of 
maintenance)

€60 - 100

200

RELÓGIO DE BOLSO 

Em prata, séc. XIX 
Mostrador em esmalte 
(faltas e defeitos, não funciona)

A 19th century silver pocket watch
Enamel dial 
(losses and defects, not working)

€50 - 70

201

QUATRO RELÓGIOS DE BOLSO

Caixas em aço patinado e dourado, 
mostradores em esmalte, três policromados, 

séc. XIX 
Três ROSKOPF 

(sinais de uso, defeitos, três não funcionam)

Four 19th century pocket watches
Patinated and gilt bronze cases, enamel dials 

Three signed ROSKOPF 
(wear signs, defects, three not working)

€150 - 200

202

RELÓGIO DE BOLSO ARTE DÉCO, HAMILTON 

De senhor, em ouro  
Ouro 14kt, monograma na tampa 
Movimento mecânico de corda manual 
(sinais de uso e pequenos defeitos)

A Art Deco gold pocket watch, HAMILTON
14kt gold, cover with monogram 
Mechanic movement 
(wear signs, minor defects)

€350 - 500

203

RELÓGIO DE BOLSO LONGINES 

Em ouro 
Mecanismo mecânico de corda manual 
(sinais de uso, vidro substituído, a necessitar 
revisão)

A LONGINES gold pocket watch
Mechanic mechanism 
(wear signs, replaced glass, in need of 
maintenance)

€1.000 - 1.500

204

RELÓGIO DE BOLSO, ZENITH

De senhor, em ouro 
Marcado e numerado 1117054 
Movimento mecânico de corda manual 
(sianis de uso)

A gold pocket watch, ZENITH
Marked and numbered 1117054 
Mechanic movement 
(wear signs)

€550 - 700

205

RELÓGIO DE BOLSO

De senhor, em ouro 
Relógio marcado SÛRETÉ e numerado 

301800, ponteiros cravejados com 6 
diamantes talhe rosa 

Movimento mecânico de corda manual 
(sinais de uso)

A gold pocket watch
Marked SÛRETÉ and numbered 301800, 

pointers set with six rose cut diamonds 
Mechanic movement 

(wear signs)

€500 - 700

206

RELÓGIO DE BOLSO DE SENHORA

Ouro, decoração esmaltada no verso com putti 
Marcado “A. Coté” e numerado 34265

16,8 g

A Ladies gold pocket watch
Gold, enamelled decoration with putti 

Marked “A. Coté” and numbered 34265

€300 - 400

207

RELÓGIO DE BOLSO

Ouro 14kt, decoração texturada e cinzelada 
com paisagem 
Marcado
28,4 g

A ladies 14kt gold pocket watch
14kt gold, textured and chiseled decoration 
representing landscape 
Marked

€450 - 550
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208

XAVIER POUSA

“Manzaneda” 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1979
27x35 cm
Oil on canvas 
Signed and dated of 1979

€2.000 - 4.000

209

SHIRLEY ANNE WEBB (INGLATERRA, SÉC. XX)

“Paisagem Gelada” 
Óleo sobre platex 
Assinado
30x40cm

Winter landscape
Oil on hardboard 
Signed

€400 - 600

210

LOUIS RAMBAUD (FRANÇA, SÉC. XIX)

Vista de Montblanc 
Aguarela sobre papel 
Assinada
29x38 cm

Montblanc view
Watercolor on paper 
Signed

€300 - 400

211

PAUL LEMASSON (FRANÇA, 1897-1971)

Vista de cidade no Inverno 
Óleo sobre platex 
Assinado
22x27 cm

Winterscape
Oil on hardboard 
Signed

€400 - 800
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212

ESCOLA INGLESA, SÉC. XIX

Paisagem com casario, figuras e animais 
Óleo sobre tela 
Assinado Hardi 
32x45 cm

English School of the 19th century
Landscape with houses, figures and animals 
Oil on canvas 
Signed Hardi

€1.000 - 1.500

213

ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XIX

Vista de casa com figuras 
Aguarela sobre papel

17,5x25 cm

Dutch School of the 19th century
House with figures 

Watercolour on paper

€150 - 300

214

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX

Paisagem com rio e pescadores 
Aguarela sobre papel
24,5x32,5 cm

French school of the 19th century
Landscape with river and fishermen 
Watercolour on paper

€300 - 500

215

ESCOLA INGLESA, SÉC. XIX

Vista de rio com moinho e figuras 
Aguarela sobre papel

27,5x40 cm

English School of the 19th century
Riverscape with mill and figures 

Watercolour on paper

€300 - 400
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218

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XX

Figura feminina 
Óleo sobre madeira 

Assinado
24x17 cm

European School of the 20th century
Feminine figure 

Oil on panel 
Signed

€250 - 350

219

ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XVIII

Cena de interior 
Óleo sobre tela
31x25 cm

18th century dutch school
Interior scene 
Oil on canvas

€800 - 1.200

216

ESCOLA FRANCESA DO SÉC. XIX

Cena galante 
Óleo sobre tela

Fench School of the 19th century
Gallant scene 
Oil on canvas

€800 - 1.200

217

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII

Paisagem com casario e figuras 
Óleo sobre tela

French School of the 18th century
Landscape with houses and figures 
Oil on canvas

€2.000 - 3.000
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220

EMILE LEMMENS (FRANÇA, 1821-1867) 

Paisagem com arvoredo e figura 
Óleo sobre tela 

Assinado
41x53 cm

Landscsape with trees and figure
Oil on canvas 

Signed

€1.500 - 2.000

221

ESCOLA FRANCESA DO SÉC. XIX 

“Vue d´aubenas la Marne” 
Óleo sobre tela 
Assinado com iniciais
21x33 cm

19th century French school
“Vue d’aubenas la Marne” 
Oil on canvas 
Signed with monogram

€800 - 1.200

222

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XX

Marinha com barcos 
Óleo sobre tela

46x54 cm

European School of the 20th century
Seascape with boats

€600 - 1.000

223

HENRY HALL, JNR. PICKERSGILL 
(INGLATERRA, 1812-1861)

Barco com figuras (The ferry boat) 
Óleo sobre tela  
Assinado e datado 1844
97x158 cm

The Ferry Boat
Oil on canvas 
Signed and dated of 1844

€1.000 - 1.500
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224

JARRO 

Em bambu 
Decoração esculpida representando 
paisagens com guerreiros 
China, séc. XIX 
(assinada na base)
Alt.: 26 cm

A 19th century Chinese bamboo jar
Carved bamboo depicting landscapes with 
warriors 
China, 19th century 
(signed at the base)

€350 - 500

228

LEQUE

Com varetas em madeira lacada 
Decoração a ouro “Paisagem oriental 
com figuras”, folhas em papel pintado em 
aplicações em osso 
China, séc. XIX 
Com estojo original 
(defeitos)

A 19th century Chinese fan
Lacquered wood structure 
Gilt decoration with oriental landscapes with 
figures 
Painted paper fan with horn details 
China, 19th century 
(defects)

€250 - 350

229

DOIS LEQUES

Com varetas em madeira lacada 
Decoração a ouro “Paisagens orientais 
com figuras”, folhas em papel pintado com 
aplicações em osso 
China, séc. XIX 
(pequenos defeitos)

Two 19th century Chinese fans
Lacquered wood structure 
Gilt decoration with oriental landscapes with 
figures 
Painted paper fan with horn details 
China, 19th century 
(minor defects)

€400 - 600

225

DEFUMADOR

Em pedra-sabão 
China 
(faltas e defeitos)
Alt.: 15,5 cm

A Chinese incense burner
Soapstone 
(losses and defects)

€100 - 200

226

CONJUNTO DE PEÇAS DE XADREZ

Em marfim e marfim tingido a vermelho 
Índia, séc. XIX 
(trinta e uma peças em marfim e uma em 
cerâmica branca, duas das peças tingidas com 
defeitos)
Alt.: 9 cm

A 19th century Indian ivory chess set
(31 ivory pieces and one white ceramic piece. 
Two red pieces with defects)

€500 - 700

227

CONJUNTO DE CINCO SNUFF BOTTLES

Em laca vermelha e branca  
Com decoração esculpida representando 
paisagens fluviais, cenas do quotidiano chinês 
e vistas de jardim com animais e flores 
China 
(falta uma tampa; pequenos defeitos)
Alt.: 8 cm (maior)

A set of five snuff bottles
Red and white lacquer 
Relief decoration with riverscapes, Chinese 
quotidian scenes and garden views with 
animals and flowers 
China 
(one missing cover; minor defects)

€100 - 150
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230

CENA ERÓTICA

Pintura sobre placa de 
marfim representando cena 
erótica 
Índia, séc. XIX
7x10 cm

Erotic scene
Painted on ivory plaque 
India, 19th century

€150 - 200

231

CENA ERÓTICA

Pintura sobre placa de marfim 
representando cena erótica 
Índia, séc. XIX
7x10 cm

Erotic scene
Painted on ivory plaque 
India, 19th century

€150 - 200

232

CENA ERÓTICA

Pintura sobre placa de 
marfim representando cena 
erótica 
Índia, séc. XIX
7x10 cm

Erotic scene
Painted on ivory plaque 
India, 19th century

€150 - 200

233

CENA ERÓTICA

Pintura sobre placa de marfim 
representando cena erótica 
Índia, séc. XIX
5,5x5,5 cm

Erotic scene
Painted on ivory plaque 
India, 19th century

€100 - 150

234

CAIXA PARA GRILO

Em osso e madeira 
Com decoração esgrafitada a 

negro representando cenas 
eróticas 

Tampa recortada com dragão 
China, séc. XIX/XX

Alt.: 13 cm

A late 19th, early 20th century 
cricket cage

Wood and horn 
Engraved decoration depicting 

erotic scenes 
Scalloped cover with dragon 

China, 19th/20th century

€200 - 300

235

FIGURAS ERÓTICAS

Conjunto de quatro esculturas 
Em marfim entalhado e pintado 
Japão

Erotic figures
Four carved and painted ivory 
sculptures 
Japan

€500 - 800

236

FIGURAS ERÓTICAS

Conjunto de cinco esculturas 
Em marfim entalhado e pintado 

Japão

Erotic figures
Five carved and painted ivory 

sculptures 
Japan

€700 - 900

237

DOCTOR’S LADY

Escultura em marfim com decoração a negro e vermelho 
China, séc. XIX/XX
Comp.: 9 cm

Doctor’s lady
Ivory sculpture with red and black decoration 
China, 19th/20th century

€200 - 400

238

PAR DE CAMELOS

Par de esculturas em grês vidrado 
em tons de laranja e verde 
China
Alt.: 35 cm

Camels
A pair of glazed stonewear 
sculptures, orange and green 
glazing 
China

€500 - 700

239

PAR DE CÃES DE FOO

Em grés vidrado 
Em tons de verde, castanho e ocre 

China 
(pequenas faltas)

Alt.: 33 cm

A pair of dragons
Glazed stoneware 

Green, brown and ocher decoration 
China 

(minor losses)

€200 - 300
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242

TAÇA

Em porcelana da China 
Decoração policromada representando motivos 
vegetalistas sobre fundo amarelo 
Bordo rematado por friso de gregas 
Marcada na base 
Período Guangxu (1875-1908)
Alt.: 5,5 cm 
Diam.: 11,5 cm

A Guangxu bowl
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting floral motifs on 
yellow ground 
Rim decorated with geometric frieze 
Marked at the base 
Guangxu Period (1875-1908)

€450 - 600

241

GARRAFA DE PEREGRINO

Em porcelana da China 
De corpo achatado 
Decorada com enrolamentos vegetalistas 
e reservas representando paisagem com 
guerreiros e vista de jardim com faisões 
Período Guangxu (1875-1908)
Alt.: 40 cm

A Guangxu pilgrim’s bottle 
Chinese porcelain 
Decorated with floral scrolls and 
cartouches depicting landscape with 
warriors and garden view with pheasants 
Guangxu Period (1875-1908)

€400 - 600

240

GRANDE GARRAFA DE PEREGRINO

Em porcelana da China 
Decorada a azul e branco com figuras 
orientais músicos 
Bocal em prata dourada 
Período Minguo (1912-1949)
Alt.: 53 cm

A large Minguo pilgrim’s bottle
Chinese porcelain 
Blue and white decoration with oriental 
musicians  
Vermeil spout 
Minguo Period (1912-1949)

€600 - 800
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246

VASO

Em porcelana da China 
Decoração policromada “100 veados” 
Marcado na base
Alt.: 49 cm

A Chinese porcelain vase
Polychrome decoration “100 birds” 
Marked at the base

€1.500 - 2.000

243

PRATO 

Em porcelana da China
Decoração policromada representando ao 
centro vista de jardim com galos
Período Guangxu (1875-1908)
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 27,5 cm
A Guangxu plate

Chinese porcelain
Polychrome decoration depicting garden view 
with roosters
Guangxu Period (1875-1908)
(minor chips)

€500 - 700

244

JARRA

Em porcelana da China 
Decoração policromada representando 
enrolamentos vegetalistas, peônias e leões 
(esbeiçadela)
Alt.: 45 cm

A Chinese porcelain vase
Polychrome decoration depicting scrolls, 
peonies and lions 
(chips)

€500 - 600

245

JARRÃO

Em porcelana da China 
Decoração policromada representando 

guerreiros e figuras no palácio
Alt.: 56 cm

A Chinese porcelain baluster vase
Polychrome decoration depicting warriors and 

figures at palace

€600 - 900
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247

GRANDE POTE PARA ESPECIARIAS

Em grés decorado em tons de castanho 
Cizhou, Dinastia Ming, séc. XVII/XVIII 
(defeitos e pequenas faltas)
Alt.: 68 cm 
Diam.: 45 cm

A large Cizhou spice vase
Cizhou brown decorated stoneware 
Ming Dynasty, late 17th, early 18th century 
(defects and minor losses)

€600 - 900

249

PAR DE POTES

Em porcelana da China
Decoração a azul representando jardim, 
paisagem fluvial, flores e pássaros
Dinastia Ming, Reinado Wanli (1573-1619)
(esbeiçadelas no gargalo)
Alt.: 43 cm

A pair of Wanli pots
Chinese porcelain
Blue decoration depicting garden, riverscape, 
flowers and birds
Ming dynasty, Wanli Period (1573-1619)
(chips to the rim)

€5.000 - 6.000

248

CANUDO

Em porcelana da China 
Decoração a azul com motivos vegetalistas e dragão
Alt.: 45 cm

A beaker vase
Blue decoration depicting floral motifs and dragon

€1.200 - 1.800
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250

PRATO

Em porcelana da China 
Decoração a azul representando jardim 
com pássaro, aba decorada com objectos 
semipreciosos 
Dinastia Ming, reinado Wanli (1573-1619) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 31,5 cm

A Wanli plate
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting garden 
with bird, tab decorated with precious objects 
Ming dynasty, Wanli Period (1573-1619) 
(minor chips)

€1.000 - 1.200

251

PRATO

Em porcelana da China 
Decoração a azul representando jardim 
com pássaro, aba decorada com objectos 
semipreciosos 
Dinastia Ming, reinado Wanli (1573-1619) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 31,5 cm

A Wanli plate
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting garden 
with bird, tab decorated with precious objects 
Ming dynasty, Wanli Period (1573-1619) 
(minor chips)

€1.000 - 1.200

252

KENDI

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

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

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

€1.300 - 1.700

253

GARRAFA 

Em porcelana da China 
Decoração a azul com motivos vegetalistas e 
objectos precisos 
Período Kangxi (1662-1722) 
(esbeiçadelas no bocal)
Alt.: 27,5 cm

A Kangxi bottle
Chinese porcelain 
Blue decoration depicting floral motifs and 
precious objects 
Kangxi Period (1662-1722) 
(chips to the spout)

€1.800 - 2.200

254

GARRAFA

Em porcelana da China 
Decoração a azul e branco representando 
motivos florais e pássaros 
Dinastia Ming, período Wanli (1573-1620) 
(restauro no bocal)
Alt.: 28 cm

A Wanli bottle
Chinese porcelain 
Blue and  white decoration depicting floral 
motifs and birds 
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1620) 
(restoration to the spout)

€1.200 - 1.800
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255

DOIS POTES COM TAMPA

Em porcelana da China 
Decoração azul e branca com motivos florais 
Período Kangxi (1662-1722) 
(uma com asa restaurada e pomo partido e 
colado e outra com cabelos numa asa)
Alt.: 34,5 cm 
Alt.: 33,5 cm

A pair of Kangxi baluster vases
Chinese porcelain 
Blue and white decoration with floral motifs 
Kangxi Period (1662-1722) 
(both with restoration in one handle)

€1.800 - 2.500
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256

PAR DE PRATOS RECORTADOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representado ao centro vista 
de jardim com figura feminina e veado 
Aba decorada com rolos de pergaminho e motivos 
vegetalistas 
Conhecido por serviço “princesinha” 
Período Qianlong (1736-1795) 
Diam.: 22,5 cm

A pair of Qianlong scalloped plates, Princess Service
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting garden view at the 
centre with feminine figure and deer 
Tab decorated with scrolls and floral motifs 
Known as the Princess Service 
Qianlong Period (1736-1795)

€600 - 800

257

PAR DE PRATOS RECORTADOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representado ao 
centro vista de jardim com figura feminina e 
veado 
Aba decorada com rolos de pergaminho e 
motivos vegetalistas 
Conhecido por serviço “princesinha” 
Período Qianlong (1736-1795)  
(restauros)
Diam.: 22,5 cm

A pair of Qianlong scalloped plates, Princess 
Service
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting garden view 
at the centre with feminine figure and deer 
Tab decorated with scrolls and floral motifs 
Known as the Princess Service 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restorations)

€400 - 600

258

PAR DE PRATOS RECORTADOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representado ao centro 
vista de jardim com figura feminina e veado 
Aba decorada com rolos de pergaminho e motivos 
vegetalistas 
Conhecido por serviço “princesinha” 
Período Qianlong (1736-1795)  
(restauros)
Diam.: 22,5 cm

A pair of Qianlong scalloped plates, Princess Service
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting garden view at 
the centre with feminine figure and deer 
Tab decorated with scrolls and floral motifs 
Known as the Princess Service 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restorations)

€400 - 600

259

PAR DE PRATOS RECORTADOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representado ao centro 
vista de jardim com figura feminina e veado 
Aba decorada com rolos de pergaminho e motivos 
vegetalistas 
Conhecido por serviço “princesinha” 
Período Qianlong (1736-1795) 
Diam.: 22,5 cm

A pair of Qianlong scalloped plates, Princess Service
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting garden view at 
the centre with feminine figure and deer 
Tab decorated with scrolls and floral motifs 
Known as the Princess Service 
Qianlong Period (1736-1795)

€600 - 800
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260

PRATINHO

Em porcelana da China 
Decoração a azul e branco 
com flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(cabelo e esbeiçadela)
Diam.: 14 cm

A small Kangxi plate
Chinese porcelain 
Blue and white decoration 
with flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(hairline and chip)

€30 - 60

261

DUAS TAÇAS E PIRES

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com galos e flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos e esbeiçadelas)
Diam.: 12 e 15 cm (pires) 
Alt.: 4 e 4,5 cm (taças)

Two Qianlong cups and saucers
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with flowers and roosters 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairlines and chips)

€50 - 150

262

CHÁVENA E PIRES

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com 
figuras europeias 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 4,5 cm (pires)

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

€30 - 60

263

PRATO OCTOGONAL

Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração a azul e branco com 
pagodes e paisagem fluvial 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 21,5 cm

A Qianlong octogonal plate
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting 
pagoda and riverscape 
Qianlong period (1736-1795) 
(minor chips)

€50 - 70

264

PRATO 

Em porcelana da China 
Decoração a azul e branco “Cantão” 
Período Jiaqing (1796-1820) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 22 cm

A Jiaqing plate
Chinese export porcelain 
Blue and white Canton decoration 
Jiaqing Period (1796-1820) 
(chips)

€30 - 40

265

PRATO OCTOGONAL

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com pagodes e paisagem fluvial 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

A Qianlong octogonal plate
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration depicting pagoda and riverscape 
Qianlong period (1736-1795) 
(minor chips)

€80 - 120

266

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 deffects
on the spout)

€150 - 200

268

PRATO

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul e branco 
representando paisagem fluvial
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas) 
Diam.: 28,5 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain
Blue and white decoration 
depicting riverscape
(chips)

€300 - 400

269

PRATO GRANDE

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com rio 
e animais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos e esbeiçadelas)
13,5 cm

A Qianlong charger
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration with river 
and animals 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairlines and chips)

€80 - 120

270

SALADEIRA POLILOBADA

Em porcelana da China 
Decoração a azul e branco 
Cantão 
Período Jiaqing (1796-
1820) 
(com cabelo)
12x24 cm

A Jiaqing Canton salad 
bowl
Chinese porcelain 
Canton blue decoration 
Jiaqing Period (1796-1820)

€120 - 180

271

DUAS LEITEIRAS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco, uma com pagodes 
e paisagem fluvial, outra com flores a ouro 
Período Qianlong (1736-1795) 
(defeitos; uma sem tampa, outra com base, 
pega e tampa em prata dourada)
12,5x10 cm

Two Qianlong milk jugs
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration with pagoda and 
riverscape, one with gilt flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(defects, one with missing cover; the other 
with base, handle and cover in gilt silver)

€50 - 80

267

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

272

PAR DE PRATOS RECORTADOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com 
flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 22,5

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

€200 - 300

273

PRATO

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

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

€40 - 60

274

PAR DE PRATOS FUNDOS

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

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

€180 - 220

275

PAR DE PRATOS

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

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

€350 - 450
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276

TRAVESSA FUNDA RECORTADA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul sob vidrado representando 
vista de jardim com objectos preciosos 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas e cabelo)
37x29 cm

A Qianlong scalloped dish
Chinese export porcelain 
Blue underglaze decoration depicting garden 
view with precious objects 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chips and hairline)

€200 - 250

277

PAR DE TRAVESSAS, PRATO DE ARROZ E SEIS PRATOS RECORTADOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(uma travessa e seis pratos com esbeiçadelas e cabelos)
18x26 cm (travessas) 
Diam.: 38 cm (prato de arroz) 
Diam.: 23 cm (pratos)

Part of a Qianlong table service
Chinese export porcelain 
Comprising: a pair of dishes, a charger and six scalloped plates 
Blue and white decoration with flowers 
(one dish and six plates with chips and hairlines)

€900 - 1.200

278

POTE BOJUDO COM TAMPA

Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado representando de ambos 
os lados medalhão com as insígnias IHS sobre fundo com 
borboletas, flores e folhas 
Este pote terá sido possivelmente encomendado pela 
Companhia de Jesus para depósito dos santos óleos e é 
atribuído por alguns autores como A. Varela Santos, Maria 
Antónia Pinto de Matos ou Nuno de Castro ao período 
Daoguang, c. 1840 
Peça semelhante na Colecção Mottahedeh é atribuída pelos 
autores de “China for the West” ao período compreendido 
entre 1670-90 
(tampa posterior)
Alt.: 14,5 cm

Proveniência/Provenance: J. Reis Fernandes

Bibliografia/Literature: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa 
e os Brasões do Império”, p. 345; Howard, David; Ayers, 
John, “China for the West”, vol. I, pp. 56-57; Varela Santos, A., 
“Portugal na Porcelana da China - 500 Anos de Comércio”, 
vol. II, pp. 596-597.

A baluster vase with cover
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration depicting on both sides 
cartouche bearing IHS insignia, ground with butterflies, 
flowers and leaves 
This vase might be commissioned by the Jesuits for the Holy 
Oils, some authors such as A. Varela Santos, Mª Antónia Pinto 
de Matos or Nuno de Castro points to the Daoguang Period, 
ca. 1840 
Similar piece from the Mottahedeh collection attributed by 
the authors of “China for the West” to the 1670/90 period 
(cover of later date)

€1.500 - 2.000

279

POTE BOJUDO

Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado representando 
de ambos os lados as insígnias da Companhia 
de Jesus 
Dinastia Qing, reinado Jiaqing (1796-1820)
Alt.: 12 cm

Bibliografia/Literature: Castro, Nuno de, “A 
Porcelana Chinesa e os Brasões do Império”, 
p. 344.

A Jiaqing baluster vase
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration depicting on both 
sides cartouche bearing Jesuit’s insignia 
Qing Dynasty, Jiaqing Period (1796-1820)

€800 - 1.200
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283

TRAVESSA RECORTADA

Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração policromada com ricos 
esmaltes da família rosa e ouro 
Representando ao centro arranjo 
floral com friso de pontas de lança 
Aba decorada padrão de escamas 
e motivos vegetalistas 
Período Qianlong (1736-1795)
32,5x25 cm

A Qianlong scalloped dish
Chinese export porcelain 
Rich polychrome Famille Rose and 
gilt decoration depicting bouquet, 
tab decorated with floral motifs 
and fish-scales  
Qianlong Period (1736-1795)

€600 - 800

284

TRAVESSA RECORTADA

Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração dourada e policromada 
representado arranjos florais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(com orifício para suspensão na base)
36x27 cm

A Qianlong scalloped dish
Chinese export porcelain 
Gilt and polychrome decoration with 
bouquets 
Qianlong Period (1736-1795) 
(with hole at the base)

€500 - 700

280

TRAVESSA OITAVADA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com 
figuras orientais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(desgastes nos esmaltes)
21x29 cm

A Qianlong octogonal dish
Chinese export porcelain 
Plychrome and gilt decoration with oriental 
figures 
Qinalong Period (1736-1795) 
(wear to the polychromy)

€200 - 300

281

TRAVESSA OVAL

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
35x41 cm

A Qianlong oval dish
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€300 - 400

282

TRAVESSA FUNDA RECTANGULAR

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com flores 
e grinaldas no bordo
22,5x30,5 cm

A rectangular Chinese export porcelain dish
Polychrome and gilt decoation with flowers 
and garlands

€600 - 900
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288

CAIXA

Em porcelana da China 
Decoração Mandarim com cenas do 
quotidiano chinês
8x20x10,5 cm

A Mandarin box
Chinese porcelain 
Mandarin decoration with quotidian scenes

€40 - 80

289

PRATO RECHAUD

Em porcelana da China
Decoração policromada Mandarim com reservas 
representando cenas do quotidiano chinês, flores e 
pássaros
Ao centro, armas reais do Rei D. Luís I e inscrição “Palácio 
do Governo de Macau”
Período Guangxu, c. 1880
7x24,5 cm

Bibliografia/Literature: Castro, Nuno de, “A Porcelana 
Chinesa e os Brasões do Império”, p. 239.

A Guangxu armorial plate warmer
Chinese export porcelain
Mandarin decoration with polychrome reserves depicting 
quotidian scenes, flowers and birds
At the centre Royal Portuguese coat-of-arms for King Luis I 
and inscribed “Palácio do Governo de Macau”
Guangxu Period, ca. 1880

€1.500 - 2.000

285

TERRINA COM TAMPA E TRAVESSA

Em porcelana da China
Decoração policromada Mandarim
Período Guangxu (1875-1908)
(esbeiçadelas)
30x34x24 cm (terrina) 
44,5x36 cm (travessa)

A Guangxu tureen with cover and dish
Chinese porcelain
Polychrome and gilt Mandarin decoration
Guangxu Period (1875-1908)
(chips)

€300 - 400

286

CONJUNTO DE 14 PRATOS

Em porcelana da China 
Decorações Mandarim diversas 
(esbeiçadelas e cabelos)
20 cm 
22,5cm 
24,5 cm

A set of 14 Mandarin plates
Chinese porcelain 
Different mandarin decorations 
(chips and hairlines)

€100 - 200

287

PONCHEIRA

Em porcelana da China 
Decoração policromada Mandarim 
Com reservas representando cenas do 
quotidiano chinês e arranjos florais com 
pássaros e borboletas 
Período Guangxu (1875-1908)
Diam.: 29,5 cm

A Guangxu Mandarin punch-bowl
Chinese porcelain 
Polychrome Mandarin decoration  
Cartouches with Chinese quotidian scenes 
and bouquets with birds and butterflies 
Guangxu Period (1875-1908)

€500 - 700
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290

TRAVESSA OVAL FUNDA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
28x32 cm

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

€800 - 1.200

292

PRATO RECORTADO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

A Qianlong scalloped plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chips)

€100 - 150

291

PAR DE SALEIROS RECORTADOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando flores 
e folhas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(com restauros nos bordos)
Alt.: 4 cm 
Diam.: 7,5 e 8 cm

A pais of Qianlong scalloped salt cellars
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers and 
leaves 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restorations to the rims)

€700 - 1.000

293

GRANDE PRATO RECORTADO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando flores 
Período Yongzheng (1723-1735)
Diam.: 34 cm

A large Yongzheng scalloped charger
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Yongzheng Period (1723-1735)

€800 - 1.200

294

COVILHETE

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com 
figuras orientais em jardim e dragões na borda 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esmaltes gastos)
12,5x19 cm

A Qinalong saucer
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting 
oriental figures at garden and dragon at the 
tab 
Qianlong Period (1736-1795) 
(wear to the polychromy)

€60 - 120

295

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

296

PAR DE PRATOS RECORTADOS

Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong(1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

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

€200 - 300
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299

BULE 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada 
representando flores e galo 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauro na tampa)
Alt.: 12 cm

A Qianlong tea pot
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting 
flowers and roster 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restoration to the cover)

€300 - 400

301

BACIA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias
Decoração dourada e policromada 
representando paisagem fluvial com 
pagodes e flores
Periodo Qianlong (1736-1795)
(restaurado na aba e com cabelo)
Diam.: 38,5 cm

A Qianlong basin
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration depicting 
riverscape with flowers and pagoda
Qianlong Period (1736-1795)
(restaured tab and hairline)

€150 - 250

297

BULE

Em porcelana da China 
Decoração policromada com 
esmaltes da Família Verde 
representando peixes, flores e folhas  
Período Kangxi (1662-1722) 
(pega e bico refeitos)
Alt.: 13,5 cm

A Kangxi tea-pot 
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Verte decoration 
depicting fishes, flowers and leaves 
Kangxi Period (1662-1722) 
(restored handle and spout)

€1.000 - 1.500

298

BULE

Em porcelana da China 
Decoração policromada com esmaltes 
da Família Verde representando vistas 
de jardim com animais e flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(com restauro na pega)
Alt.: 13 cm

A Kangxi tea-pot 
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Verte decoration 
depicting garden views with animals 
and flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(restoration to the handle)

€1.200 - 1.800

300

CONJUNTO DE TRÊS PRATOS OITAVADOS

Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando vista de jardim com galos 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos e esbeiçadelas)
Diam.: 22 cm

A set of three Qianlong octogonal plates
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting garden view with roosters 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chips and hairlines)

€250 - 350
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302

MANTEIGUEIRA COM TAMPA E TRAVESSA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com reservas representando 
paisagem fluvial 
Bordo com cachos de uvas e folhas 
Período Qianlong (1736-1795)
16x14 cm (travessa) 
Comp.: 12 cm (manteigueira)

A Qianlong butter tray
With cover and dish 
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting riverscape 
Frieze with grapes and leaves 
Qianlong Period (1736-1795)

€250 - 300

303

PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a grisaille e ouro com reserva, ao centro, representando 
paisagem europeia com casario e arvoredo 
Aba decorada com motivos neoclássicos 
Período Qianlong (1736-1795) 
(um cabelo)
Diam.: 19,5 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 
Grisaille and gilt decoration with central cartouche depicting European 
landscape with houses and trees 
Tab decorated with neoclassical motifs 
(hairline)

€200 - 300

304

TRAVESSA OVAL 

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

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

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

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

€500 - 800

305

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: Castro, Nuno de,“A Porcelana Chinesa 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)

Literature: Castro, Nuno de,“A Porcelana Chinesa ao Tempo do 
Império”, p. 160.

€600 - 800

306

TRAVESSA OITAVADA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com figuras orientais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelo e desgaste nos esmaltes)
27x35 cm

A Qianlong octogonal charger
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting oriental 
figures 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairline and wear to the polychromy)

€200 - 300

307

PAR DE PRATOS COBERTOS OVAIS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada, idêntica à do serviço com as armas 
de Luís Pinto de Sousa Coutinho 
Período Jiaqing, c. 1800 
(um com pequeno restauro no bordo e falta nos dourados)
9x26x33,5 cm

A pair of Jiaqing entrée dishes
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration similar to that of Luis Pinto de Sousa 
Coutinho Service 
Jiaqing Period, ca. 1800 
(one with minor restoration to the rim and wear to the gilding)

€2.000 - 3.000
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308

PAR DE PRATOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com ricos esmaltes da Família Rosa e branco 
Ao centro, vista de jardim com peónias e duas codornizes  
Aba com decoração vegetalista em bianco supra bianco e bordo com friso de flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(ligeiro desgaste nos esmaltes)
Diam.: 22,5 cm

Bibliografia/Literature: Howard, David; Ayers, John, “China for the West”, vol. I, p. 152, fig. 132.

A pair of Qianlong plates
Chinese export porcelain 
Rich polychrome Famille Rose and white decoration 
Centre with garden view with peonies and a couple of quails 
Tab with floral bianco-supra-bianco decoration and flower frieze 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor wear to the enamels

€2.000 - 3.000
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310

MOLHEIRA EM FOMA DE ELMO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração dourada e policromada “figuras europeias” 
segundo gravura de Moreau le Jeune da série “Les Plaisirs 
du Printemps”, 1773 
Aba decorada com grinalda de flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauro na pega)
Alt.: 14 cm

Bibliografia: Howard, David; Ayers, John, “China for the West”, 
vol. II, p. 375.

A Qianlong European Figures sauce boat
Chinese export porcelain 
Gilt and polychrome decoration after Moreau le Jeune form 
“Les Plaisirs du Printemps”, 1773 
Tab decorated with garland 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restoration to the handle)

€400 - 600

309

PONCHEIRA

Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Redecorada na Europa  
Representando duas figuras a apanhar cerejas 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 25,5 cm

A Qianlong punch-bowl
Chinese export porcelain 
Redecorated in Europe depicting two figures 
picking cherries 
Qianlong Period (1736-1795)

€450 - 600

313

PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada ao estilo Meissen 
com reserva central, representando porto com 
negociantes e embarcações, rodeada por 
enrolamentos a dourado, rouge-de-fer e rosa 
Aba com quatro reservas representando 
paisagens com figuras 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 22,5 cm

A Qianlong plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration in the Meissen style 
with central cartouche depicting seaport with 
businessmen and boats, framed by gilt, rouge-
de-fer and pink scrolls 
Tab with four cartouches depicting landscapes 
with figures 
Qianlong Period (1736-1795)

€400 - 600

314

PONCHEIRA

Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração dourada e policromada “figuras europeias” ao gosto Meissen 
Representando reservas com cenas de pesca e flores 
Aba decorada com friso vegetalista a ouro 
Período Qianlong (1736-1795) 
Alt.: 11 cm 
Diam.: 26 cm

Bibliografia/ Literature: Hervouet, François et Nicole; Bruneau, Yves, 
“La porcelaine des Compagnies des Indes a Décor Occidental”, p. 345

A Qianlong punch-bowl
Polychrome decoration in the Meissen style depicting fishing scenes 
and flowers 
Qianlong period, (1736-1795) 
(restored)

€1.000 - 1.200

311

CHÁVENA COM PIRES

Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Redecorada na Europa  
Representando duas figuras a apanhar cerejas 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 4 cm (chávena) 
Diam.: 10,5 cm (pires)

A Qianlong cup and saucer
Chinese export porcelain 
Redecorated in Europe depicting two figures 
picking cherries 
Qianlong Period (1736-1795)

€150 - 200

312

CHÁVENA COM PIRES

Em porcelana da China  
Companhia das Índias 

Redecorada na Europa  
Representando duas figuras a apanhar cerejas 

Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 4 cm (chávena) 

Diam.: 10,5 cm (pires)

A Qianlong cup and saucer
Chinese export porcelain 

Redecorated in Europe depicting two figures 
picking cherries 

Qianlong Period (1736-1795)

€150 - 200
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315

PAR DE PRATOS 

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) 
(pequenos restauros na aba)
Diam.: 24 cm

A pair of Kangxi plates
Chinese export porcelain 
Fluted tab, polychrome Famille Verte decoration depicting bird and flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(minnor restorations to the tab)

€750 - 900

318

PONCHEIRA

Em porcelana da China 
Decoração powder blue com reservas a ouro 
Interior com esmaltes da família rosa 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 26 cm

A Qianlong punch-bowl
Chinese export porcelain 
Powder blue decoration with gilt cartouches 
Interior Famille Rose decorated 
Qianlong Period (1736-1795)

€800 - 1.000

319

PONCHEIRA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada “Figuras europeias” 
Com cartelas representando cena de caça com 
figuras a cavalo e cães a perseguir a raposa  
Período Qianlong (1736-1795 
Diam.: 29 cm

A Qianlong “European Figures” punch-bowl 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration “European Figures” 
Cartouches depicting hunting scenes 
Qianlong Period (1736-1795)

€2.000 - 3.000

316

PRATO RECORTADO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada pseudo-
folha de tabaco com fénix 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 25 cm

A Qianlong pseudo tobacco leaf scalloped 
plate
Chinese export porcelain. 
Pseudo tobacco leaf with phoenix 
(minor chips)

€600 - 900

317

PAR DE PRATOS

Em porcelana da China 
Decoração policromada “pseudo-folha-de-
tabaco” com fénix 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 24 cm

A pair of Pseudo Tobacco-Leaf plates
Chinese porcelain 
Pseudo Tobacco-Leaf with phoenix 
polychrome decoration  
(minor chips)

€800 - 1.200
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323

TAÇA

Em porcelana da China 
Decoração policromada com esmaltes da Família Verde representando flores e peixes 
Período Kangxi (1662-1722) 
(com restauros e dois pequenos furos na base)
Alt.: 10 cm 
Diam.: 24,5 cm

A Kangxi bowl
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Verte decoration depicting flowers and fishes 
Kangxi Period (1662-1722) 
(restorations and two small holes at the base)

€600 - 1.200

320

PAR DE PRATOS RECORTADOS DE GRANDES 
DIMENSÕES

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com peónias a rosa e dourado 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 37,5 cm

A pair of Qianlong large scalloped chargers
Chinese export porcelain 
Decorated with pink and gold peonies 
Qianlong Period (1723-17359) 
(chips)

€1.000 - 1.400

322

TAÇA GOMADA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(restaurada)
Alt.: 10 cm 
Diam.: 10 cm

A Kangxi fluted bowl
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(restored)

€300 - 400

321

BACIA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração Imari 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restaurada, com furação na base)
29x35 cm

A Qianlong basin
Chinese export porcelain 
Imari decoration 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restored, hole at the base)

€370 - 420
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324

PAR DE TRAVESSAS OCTOGONAIS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada “folha de 
chá” 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
20x28 cm

A pair of Qianlong octogonal “Tea-Leaf” dishes
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration “Tea-leaf” 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)

€3.000 - 5.000
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325

RARO PAR DE POTES

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul sob vidrado representando na base 
e no colo friso de folhas estilizadas 
Corpo bojudo com três cartelas de enrolamentos 
contendo numa as armas da Ordem de São 
Francisco, noutra uma ave, encontrando-se a 
terceira a branco, possivelmente para a inscrição do 
conteúdo do pote 
Peças de encomenda franciscana, possivelmente 
para a botica do Convento de São Francisco em 
Velha Goa 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1790/95 
(ambos os potes com cabelo e um pote com 
esbeiçadelas na base)
Alt.: 26,5 cm

Bibliografia/Literature: Castro, Nuno de, “A Porcelana 
Chinesa e os Brasões do Império”, p. 363. 
 
Peça semelhante em: Varela Santos, A., “Portugal na 
Porcelana da China - 500 Anos de Comércio”, vol. II, 
p. 572-575.

A rare pair of Qianlong armorial vases
Chinese export porcelain 
Blue underglaze decoration depicting at the base and 
body stylized friezes 
Three cartouches, one bearing St Francis Order 
coat-of-arms, other bearing a bird and the third plain 
(possibly for inscription indicating the contents) 
Franciscan commission, possibly for the St Francis 
monastery-Old Goa 
Qing Dynasty, Qianlong Period, ca. 1790/95 
(both with hairline and one with chips to the base) 

€30.000 - 50.000
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326

PAR DE CREMEIRAS COM TAMPA

Em porcelana de China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa 
e dourado representando pequenos arranjos florais 
sobre fundo com decoração incisa descrevendo pétalas 
sobrepostas 
Corpo com medalhão, ladeado por puttis, contendo brasão 
de armas religiosas não identificadas, ostentando chapéu 
eclesiástico a verde com seis borlas de cada lado, mitra e 
báculo, tratando-se, por isso, de armas de um bispo 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1770
Alt.: 10,5 cm

Bibliografia/Literature: Varela Santos, A., “Portugal na 
Porcelana da China - 500 Anos de Comércio”, vol. II, pp. 
678-679.

A par of Qianlong armorial sauce cellars
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose and gilt decorationdepicting small 
bouquets on relief ground representing leaves 
Cartouche flanked by putti bearing unidentified ecclesiastical 
coat-of-arms under Bishop hat and tassels 
Qing Dynasty, Qianlong Period, ca. 1770

€3.000 - 4.000

327

RARO PAR DE MOLHEIRAS EM FORMA DE ELMO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Rica decoração Imari representando arranjos florais, 
frisos de enrolamentos e grinaldas de flores e folhas 
Num dos lados surge representando brasão de 
armas atribuído a Luís Correia da Costa Cerveira (1º 
Serviço) 
Dinastia Qing, reinado Kangxi, c. 1720 
(uma das pegas com cabelo)
11,5x17,5 cm

Bibliografia/Literature: Castro, Nuno de, “A 
Porcelana Chinesa e os Brasões do Império”, p. 117; 
Varela Santos, A., “Portugal na Porcelana da China - 
500 Anos de Comércio”, vol. III, p. 844.

A rare pair of Kangxi armorial sauce boats
Chinese export porcelain 
Profuse Imari decoration depicting floral motifs, 
scroll frieze, garlands, flowers and leaves 
One side with Luis Correia da Costa Cerveira coat-
of-arms, 1st Service 
Qing Dynasty, Kangxi Period, ca. 1720 
(one handle with hairline)

€16.000 - 20.000



144 145

328

PAR DE SALEIROS OCTOGONAIS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa, 
amarelo, preto e dourado representando grinaldas de flores 
com as armas de Sebastião Xavier da Gama Lobo 
Base com frisos de escamas e de flores estilizadas 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1770 
(um saleiro com esbeiçadela)
3,5x8x6,5 cm

Bibliografia/Literature: Castro, Nuno de, “A Porcelana 
Chinesa ao Tempo do Império”, p. 158; Varela Santos, A., 
“Portugal na Porcelana da China - 500 Anos de Comércio”, 
Vol. III, pp. 905-911.

A pair of Qianlong armorial salt cellars for the Portuguese 
market, ca. 1770
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose, yellow, black and gilt decoration 
depicting garlands, and Sebastião Xavier da Gama Lobo 
coat-of-arms 
Base with fish-scales friezes and stylized flowers 
Qing Dynasty, Qianlong Period, ca. 1770 
(one with chip)

€4.000 - 6.000
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329

IMPORTANTE PAR DE FLOREIRAS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes 
da Família Rosa representando, no bordo, 
grinaldas de flores e folhas  
Corpo com quatro molduras em relevo 
contendo, nas laterais, arranjos de flores e 
frutos e, na frente e verso, cartela rocaille 
com as armas reais de Portugal e as armas da 
cidade de Lisboa 
Cartela encimada por chapéu eclesiástico a 
verde, com seis borlas de cada lado, cruz a 
ouro e báculo 
Base com cercadura de penas, fitas e flores e 
pegas em forma de folhas a dourado 
Peças atribuídas ao Convento de São 
Vicente de Fora dos Cónegos Regrantes de 
Santo Agostinho, que utilizando as armas 
reais indicavam assim que o convento se 
encontrava sob protecção real 
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1790 
(tampas posteriores, uma das floreiras com 
cabelo na base e restauros no corpo e nas 
pegas)
22x17,5x17,5 cm

Bibliografia/Literature: Castro, Nuno de, “A 
Porcelana Chinesa e os Brasões do Império”, 
p. 357; Howard, David; Ayers, John, “China for 
the West”, vol. II, pp. 384; Varela Santos, A., 
“Portugal na Porcelana da China - 500 Anos 
de Comércio”, vol. II, p. 590-593.

An important pair of Qianlong armorial flower 
vases
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose decoration depicting 
garlands and four relief cartouches bearing 
flowers and fruits on the sides and Royal 
Portuguese coat-of-arms and Lisbon coat-of-
arms at the front and back 
Cartouche under ecclesiastical hat and tassels 
Base with feathers frieze, ribbons and flowers. 
Handles molded as gilt leaves 
This pieces are attributed to the São Vicente 
de Fora Monastery-Lisbon and the Royal arms 
are a sign of Royal patronage 
Qing Dynasty, Qianlong Period, ca. 1790 
(covers of later date, one with hairline to the 
base and restoration to the body and handles)

€12.500 - 15.500
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2ª SESSÃO

Lote 330 a 662
Lot 330 to 662

SESSION II

330

JARRO COM TAMPA

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, José A. Cunha 

Marca de 1860-1901 
Decoração vidrada com escorridos a azul 

(pequeno defeito na tampa)
Alt.: 23 cm

A Caldas da Rainha faience jar with cover
Portuguese faience 

Caldas da Rainha, José A. Cunha 
Mark of 1860-1901 

Blue glazing 
(minor defect to the cover)

€100 - 150

331

JARRO COM TAMPA

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, Bordalo Pinheiro 

Marca na base 
Decoração com vidrado em tons de castanho e figuras em relevo

Alt.: 25 cm

A Caldas da Rainha jar with cover, Bordalo Pinheiro
Portuguese faience 

Caldas da Rainha, Bordalo Pinheiro 
Marked at the base 

Brown glazing and relief figures

€60 - 90

332

PEQUENA JARRA

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, Manuel Cipriano Gomes Mafra 
Marca pós 1870 
Decoração com vidrados em tons de bege e verde com coelhos 
e patos 
Pega em forma de cão 
(defeito na pega)
Alt.: 18 cm

A small Caldas da Rainha faience jar
Portuguese faience 
Caldas da Rainha, Manuel Cipriano Gomes Mafra 
Mark (after 1870) 
Beige and green galzing with ducks and rabbits 
Dog shaped handle 
(defect to the handle)

€50 - 80

333

BARRIL PARA AGUARDENTE

Em forma de vaca com bezerro 
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Decoração com vidrados escorridos em tons 
de castanho e bege 
(defeitos e faltas)
24x31x9 cm

A Caldas da Rainha brandy casket
Portuguese faience 
Caldas da Rainha 
Representing cow with calf 
Brown and beige glazing 
(defects and losses)

€80 - 120

334

JARRO PEIXE

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Decoração com vidrados em tons de verde e bege 
(defeitos na boca)
Alt: 31cm
Portuguese faience 
Caldas da Rainha 
Green, brown and beige glazing 
Representing a fish 
(defect to the mouth)

€40 - 80

335

JARRO PEIXE

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, 
Manuel Cipriano Gomes Mafra 

Marcas pós 1870 
Decoração com vidrados em 

tons de verde, castanho e bege 
(defeito na boca)

Alt.: 35,5 cm

A Caldas da Rainha jar
Portuguese faience 

Caldas da Rainha, manuel 
Cipriano Gomes Mafra 

Mark (after 1870) 
Green, brown and beige glazing 

Representing a fish 
(defect to the mouth)

€150 - 200

336

JARRO COM TAMPA

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Decorado com vidrado em tons de 
castanho e verde 
Marcado 
(pequeno restauro no bico)
Alt.: 27 cm

A Caldas da Rainha jug with lid
Portuguese faience 
Caldas da Rainha 
Brown and green glazing 
Marked 
(minor restoration to the spout)

€200 - 300

337

JARRO

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, 

Bordalo Pinheiro 
Com gargalo alto e asa dupla 

Decoração com vidrados em tons 
de castanho e bege, medalhões 
diversos e pratos miniatura com 

marisco 
(pequeno defeito na tampa)

Alt.: 29 cm

A Caldas da Rainha jar, Bordalo 
Pinheiro

Portuguese faience 
Caldas da Rainha, Bordalo Pinheiro 

High neck and double handle 
Brown and beige glazing with 

medallions and miniature plates 
with shellfish 

(minor defect to the cover)

€150 - 200
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342

PALITEIRO PERU

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Decoração com vidrados em 
tons de castanho e verde 
(defeitos na base)
Alt.: 13,5 cm

A Caldas da Rainha toothpick 
holder
Portuguese faience 
Caldas da Rainha 
Representing a turkey 
Brown and green glazing 
(defect to the base)

€80 - 120

343

PALITEIRO PERU

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Decoração com vidrados em 
tons de castanho e verde 
(defeitos na base e restauros 
no bico)
Alt.: 13,5 cm

A Caldas da Rainha toothpick 
holder
Portuguese faience 
Caldas da Rainha 
Representing a turkey 
Brown and green glazing 
(defect to the base and 
restoration to the neb)

€80 - 120

344

PRATO 

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, Rafael Bordalo Pinheiro 
Marca de 1855-1900 
Decorado com bivalves, búzios e crustáceos, com 
vidrado em tons de castanho, azul e verde 
(com fractura, várias faltas e defeitos)
Diam.: 42 cm

A Caldas da Rainha plate, 
Rafael Bordalo Pinheiro
Portuguese faience, 
Caldas da Rainha 
Rafael Bordalo Pinheiro 
Mark of 1855-1900 
Decorated with bivalves, 
sea snails and crustaceans, 
brown, blue and green 
glazing 
(fracture, several losses 
and defects)

€200 - 300

338

CONFESSIONÁRIO

Em cerâmica das Caldas 
Policromado em tons de preto e castanho 
Marca de José A. Cunha sucessores
Alt.: 21 cm

Confessional
Caldas da Rainha ceramic 
Black and brown decorated 
Marked José A. Cunha Sucessores

€80 - 120

339

CACHEPOT

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, Bordalo Pinheiro 
Decoração com vidrado em tons de bege com 
elementos arquitectónicos em relevo e vista da 
Torre de Belém
Alt.: 22 cm

A Caldas da Rainha cachepot, Bordalo Pinheiro
Portuguese faience 
Caldas da Rainha, Bordalo Pinheiro 
Beige glazing, relief decoration representing 
architectonic motifs and view of the Belém Tower 

€100 - 150

340

PALITEIRO MAÇAROCA DE 
MILHO E RATINHOS

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Decoração com vidrados em 
tons de verde e bege
Alt.: 15 cm

A Caldas da Rainha 
toothpick holder
Portuguese faience 
Caldas da Rainha 
Green and beige glazing 
Representing a cob with little 
rats

€80 - 120

341

PALITEIRO MELANCIA

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da 
Rainha, J. C. Cezar 
Com marca de 1876-1905 
(pequenos defeitos)
Alt.: 9 cm 
Diam.: 13 cm

A Caldas da Rainha 
toothpick holder
Portuguese faience  
Caldas da Rainha, J C Cezar 
Mark of 1876-1905 
Representing a watermelon 
(minor defects)

€80 - 120

345

CABEÇA DE CAVALO

Escultura em barro patinado 
Fabrico das Caldas da Rainha, José 
Alves Cunha 
Marca de 1860-1901
Alt.: 26 cm

A caldas da rainha sculpture
Portuguese faience 
Caldas da Rainha, José Alves Cunha 
Mark of 1860-1901 
Representing a horse head

€150 - 200

346

PRATO

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, José 
Alves Cunha 
Marca de 1860-1901 
Decoração vidrada representando 
musgo, répteis e insectos 
(pequeno defeitos e faltas)
Diam.: 33 cm

A Caldas da Rainha plate
Portuguese faience 
Caldas da Rainha, José Alves Cunha 
Mark of 1860-1901 
Glazed decoration representing 
moss, reptiles and insects 
(minor defects and losses)

€100 - 120
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347

GRANDE VASO 

Em faiança holandesa 
Em forma de balaústre com decoração a vinoso segundo 
pintura de Henri Van Der Hecht (1841-1901)  
Pegas em forma de golfinho e base decorada com grega 
Assinado H. Van Der Hecht 
Holanda, séc. XIX 
(pequenas falhas no vidrado e craquelé)
Alt.: 17 cm

A large Dutch faience baluster vase
Red decoration after Henri van der Hecht (1841-1901) painting 
Handles moulded as dolphins and base decorated with 
geometric frieze 
Signed H. van der Hecht 
Dutch, 19th century 
(minor chips to the glazing and craquelé)

€1.500 - 1.800

348

GARRAFA FIGURA 
MASCULINA COM TAMPA

Em faiança portuguesa 
Decoração com vidrados 
em tons de castanho, azul e 
verde 
Séc. XIX
Alt.: 33,5 cm

A 19th century Portuguese 
faience bottle
Representing a male figure 
Brown, blue and green 
glazing

€200 - 300

349

JARRA DE ALTAR

Em faiança 
Decoração a vinoso com inscrição ao centro 
“Capellas da cerca de St António Anno 1800” 

Portugal, séc. XIX
Alt.: 21,5 cm

Nota: Com carimbo na base da “Exposição 
Iconográfica e Bibliográfica de Santo António 

de Lisboa”, Sé Patriarcal de Lisboa, 13 a 23 
de Junho de 1947, Comemoração do VIII 

centenário da tomada de Lisboa, Julieta Ferrão, 
Edição Câmara Municipal de Lisboa, 1947.

A Portuguese faience altar vase
Red decoration with inscription “Capellas da 

cerca de St Antonio Anno 1800” 
Portugal, 19th century

Note: with stamp of the “Exposição Iconográfica 
e Bibliográfica de Santo António de Lisboa”, 
Sé Patriarcal de Lisboa, 13 to 23 June 1947, 

Comemoração do VIII centenário da tomada 
de Lisboa, Julieta Ferrão, Câmara Municipal de 

Lisboa, 1947.

€300 - 400

350

FONTE DE PAREDE E BACIA COM 
RESERVATÓRIO

Em faiança portuguesa do séc. XVIII 
Decorada com flores e motivos 
vegetalistas a azul 
Real Fábrica de Louça ao Rato, período 
Tomás Brunetto 
Marcada FRTB 
(esbeiçadelas e restauros na bacia)
21x33x28 cm (bacia) 
Alt.: 40 cm (reservatório)

An 18th century Rato Factory 
portuguese faience wall fountain and 
basin with reservoir
Polychrome decoration depicting 
rosette 
(chips and restoration to the basin)

€900 - 1.200
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351

CAÇA AO JAVALI

Painel composto por 152 azulejos
Decoração a azul
Portugal, séc. XVII/XVIII
Atribuido a Gabriel del Barco (Siguenza/ Lisboa, antes de 1708)
(restauros, faltas e defeitos)
112x258 cm

Bibliografia:  Azulejaria, Século XVI-XVIII, SIF - Sociedade 
Imobiliária do Freixial, S.A., pag. 20.

Boar Hunt
A late 17th, early 18th century Portuguese tile panel
Decoration in blue
Portugal, 17th/18th century
Attributed to Gabriel del Barco (Siguenza/ Lisbon, before de 1708)
(restorations, losses and defects)

€6.000 - 8.000

352

ADORAÇÃO DOS REIS MAGOS 

Painel composto por 216 azulejos 
Decoração a azul 
Portugal, 1º quartel do séc. XVIII 
(restauros, faltas e defeitos)
129x340 cm

Bibliografia:  Azulejaria, Século XVI-XVIII, SIF - 
Sociedade Imobiliária do Freixial, S.A., pag. 40.

Adoration of the Magi 
An 18th century Portuguese tile panel 
Decoration in blue 
Portugal, 1st quarter of the 18th century 
(restorations, losses and defects)

€10.000 - 15.000
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353

PAINEL DE AZULEJOS

Composto por 18 azulejos 
Decoração rocaille a azul, amarelo e vinoso 
(um azulejo com defeito)
84x36,5 cm

A tile panel
Composed of 18 tiles 
Blue, yellow and red rocaille decoration 
(one tile with defect)

€200 - 300

354

PAINEL DE AZULEJOS

Composto por 9 azulejos 
Decoração a azul e vermelho representando 
motivos vegetalistas
42x42 cm

A tile panel
Composed of 9 tiles 
Blue and red decoration depicting floral motifs

€100 - 200

355

PAR DE PAINÉIS DE AZULEJOS

Composto por 24 azulejos cada 
Decoração a azul, amarelo e vinoso 
representando grinaldas de flores e 
enrolamentos vegetalistas 
(um dos painéis com alguns azulejos partidos 
e restaurados)
85x43 cm 
85x49 cm

A pair of tile panels
Each composed of 24 tiles  
Blue, yellow and red decoration depicting 
garlands and floral srolls 
(one panel with some broken and restored 
tiles)

€400 - 800

356

MODELO DE GALEÃO ESPANHOL 

“Filipe II, 1953” 
Em madeira e outros materiais 
Portugal, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
98x77 cm

A Spanish galleon model
“Filipe II, 1953” 
Wood and other materials 
Portugal, 19th century 
(losses and defects)

€800 - 1.200

357

PEQUENA CAIXA

Em pasta de papel com decoração neogótica 
em baixo relevo 
Europa, séc. XIX 
(pequenos defeitos)
10x20,5x15 cm

A small 19th century European box
Papier-maché with neogothic decoration 
(minor defects)

€200 - 300

358

ESCRITÓRIO DE VIAGEM

Em mogno com ferragens em metal amarelo  
Interior com tampo de escrita forrado a veludo 
verde e vários compartimentos 
Inglaterra, séc. XX
18x50x27 cm

A travel cabinet
Mahogany with yellow metal mounts 
Interior with writting surface and 
compartments 
England, 20th century

€150 - 200
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359

ALPHONSE-HENRI NELSON (FRANÇA, 1854-1919)

Figura feminina 
Escultura em metal patinado  
Assinada 
(faltas e defeitos)
Alt.: 65 cm

Feminine figure
Patinated metal sculpture 
Signed 
(losses and defects)

€200 - 300

363

IDÉAL PHONOGRAPHE

Modelo ainda muito primitivo de fonógrafo  
Divulgado pela Maison de la Bonne Presse 
Mecanismo com rica construção em latão niquelado e indicador de velocidade 
graduado 
Equipado com motor de duas molas e diafragma para reprodução do som 
Permite tocar cilindros em cera “Concert” ou “Stantor” de 5 minutos 
Em bom estado de conservação e funcionamento 
22x40x30 cm

Idéal Phonographe
Very early model 
Published by Maison de la Bonne Presse 
Rich nickel-plated brass mechanism with velocity dial  
Equipped with a two spring engine and diaphragm for sound reproduction 
For “Concert”or “Stantor” 5 minutes wax cylinders  
Good condition

€2.500 - 3.500

364

GRAMOPHONE “DIFFUSEUR”

Com sistema de leitura a safira para discos da marca Pathé e um cone central, também 
conhecido por “chapéu chinês” para amplificação do som 
Tampa com abertura ajustáveis na parte superior para regulação da intensidade do som 
Em bom estado de funcionamento 
França, 1924
31x53x44 cm

“Diffuseur” gramophone
Sapphire mechanism for Pathé discs and central cone, known as “chapeau chinois” for 
sound amplification 
Addjustable cover for several sound intensities 
Good condition 
France, 1924

€500 - 600

360

PIETRO CANONICA (ITÁLIA, 1869-1959)

Busto de bebé
Escultura em bronze patinado
Assinada
Alt.: 17 cm

Sculpture of a baby
Patinated bronze 
Signed

€1.200 - 1.800

361

CANDEEIRO DE MESA

Em bronze 
Em forma de lanterna com diabo 
Séc. XIX/XX
Alt.: 23 cm

A late 19th, early 20th century bronze table 
lamp
Representing devil 
19th/20th century

€150 - 200

362

MINIATURA DE CANHÃO

Em bronze
Comp.: 15 cm

A bronze cannon model

€60 - 80
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365

PAR DE GRANDES LUSTRES DE OITO LUMES

Com armação em bronze dourado e pingentes 
em vidro lapidado 
França, anos 50 
(faltas e pequenos defeitos)
Alt.: 150 cm 
Diam.: 100 cm

A pair of large eight-light gilt-bronze and cut-
glass chandelier
Gilt bronze structure with cut-glass pendants 
France, 1950s 
(losses and minor defects)

€2.500 - 3.500

366

GRANDE CAIXA DE MÚSICA SYMPHONION

Com mecanismo de excelente sonoridade acionado por 
moedeiro e 12 discos metálicos intermutáveis de 64 cm 

Caixa em madeira decorada com torneados e entalhamentos, 
com porta em vidro e gaveta para recolha de moedas e base 

para arquivo dos discos 
Mecanismo em bom estado de funcionamento 

Alemanha, c. 1900
242x82x48 cm

A large Symphonion music box
Mechanism of excellent sound activated by coins and twelve 

metallic 64cm interchangeable discs 
Carved and turned wood case, glaze door, drawer for coins 

and base with disc archive 
Mechanism in good condition 

Germany, ca. 1900

€6.000 - 9.000
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367

SERVIÇO DE JANTAR

Em porcelana inglesa Wedgwood 
Decoração relevada a branco com parras e uvas 

Composto por treze taças com pires para consommé, 
vinte e cinco pratos rasos, treze pratos para doce, treze 

pratos para fruta, seis travessas de diversos tamanhos, dois 
pratos grandes para arroz, uma molheira e uma saladeira 

(74 peças)

A dining Wedgwood porcelain set
Relief white decoration with vine leaves and grapes 

Comprising: 13 consommé cups with saucers, 25 plates, 13 
dessert plates, 13 fruit plates, 6 dishes of different sizes, 2 

chargers, one sauce boat and one salad bowl 
(74)

€800 - 1.200
368

SERVIÇO DE JANTAR

Em porcelana Limoges 
Com bordo recortado e dourado com flores e pássaros 
Composto por quarenta e oito pratos rasos, dezasseis pratos de sopa, quinze pratos de 
fruta, quinze pratos para doce, dois fruteiros, uma azeitoneira, uma cremeira, uma terrina 
com travessa, uma saladeira, duas terrinas pequenas e seis travessas e tamanhos 
diferentes (109 peças)

A dining Limoges porcelain set
Scalloped rim, gilt decoration representing birds and flowers 
Comprising: 48 plates, 16 soup plates, 15 fruit plates, 15 dessert plates, 2 fruit bowls, one 
olive tray, one cream pot, one tureen with dish, one salad bowl, 2 small tureen and 6 
dishes of different sizes 
(109 itens)

€1.200 - 1.800

369

TAÇA OVAL

Em cristal Baccarat 
Marcado na base
Comp.: 29 cm

Oval Baccarat bowl
Marked

€100 - 200

370

CANDELABRO DE TRÊS LUMES

Em vidro e moldado 
(faltas e defeitos)

Alt.: 46 cm

A cut-glass three light candelabrum
(losses and defects)

€200 - 330

371

GOMIL ROCAILLE

Em porcelana de Paris 
Decoração policromada e dourada com armas 
francesas e flores 
França, séc. XIX
Alt.: 33 cm

A 19th century Paris porcelain ewer
In the Rocaille manner 
Polychrome and gilt decoration with French 
coat-of-arms and flowers 
France, 19th century

€150 - 200

372

JARRA

Em vidro opalino branco
Com decoração pintada representando flores
Alt.: 19 cm

An opaline vase
White opaline 
Painted decoration depicting flowers

€40 - 80
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375

PAR DE FIGURAS 

Em porcelana estilo 
Meissen 
Marcadas na base
Alt.: 15 cm

A pair of Meissen style 
porcelain figures
Marked at the base

€100 - 150

373

PAR DE JARRINHAS

Em vidro opalino branco 
Decoradas a azul e dourado com medalhões 
representando figuras da mitologia clássica 
França, séc. XIX 
(desgaste na decoração)
Alt.: 20 cm

A pair of 19th century opaline vases
Blue and gilt decoration depicting classical 
figures 
France, 19th century 
(wear to the decoration)

€100 - 150

374

TRÊS ANJINHOS

Grupo escultórico em porcelana alemã 
Decoração policromada 
Marcados na base 
Séc. XIX 
(pequenas faltas e defeitos)

A German porcelain group sculpture
Representing three angels 
Polychrome decoration 
Marked at the base 
19th century 
(minor losses and defects)

€100 - 200

376

TRÊS ESCULTURAS DA COMMEDIA DELL’ARTE

Em porcelana de Capodimonte 
Decoração policromada 
Nápoles, séc. XIX 
(pequenos defeitos)
Alt.: 9,5 cm

Three Commedia dell’Arte sculptures
Capodimonte porcelain 
Polychrome decoration 
Naples, 19th century 
(minor defects)

€80 - 120
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377

PAR DE URNAS

Em porcelana russa 
Decoração a dourado com grandes reservas representando 
flores e pássaros, intercaladas por motivos a grisaille 
representando figuras aladas segurando medalhão coroado 
com M ao centro 
Marcadas na base com carimbo da manufactura de porcelana 
Gardner (Moscovo/Werbilky) a vermelho 
Rússia, séc. XIX/XX
Alt.: 38,5 cm

Bibliografia: Graesse, “Les Marques des Porcelaines, Faïences 
et Poteries”, p. 209.

A pair of late 19th, early 20th century Russian porcelain urns
Gilt decoration with large cartouches depicting flowers and 
birds, grisaille decoration depicting winged figures with 
crowned cartouche bearing “M” monogram  
Stamped in red at the base with Gardner porcelain 
manufacture mark (Moscow/Werbilky) 
Russia, 19th/20th century

Literature: Graesse, “Les Marques des Porcelaines, Faïences 
et Poteries”, p. 209.

€2.300 - 3.500
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378

FONTE COM BACIA

Em porcelana europeia 
Decoração ao gosto da porcelana da China, 
Família Rosa 
(fonte restaurada; bacia com cabelo)
74x40x21 cm

A porcelain wall fountain with basin
European porcelain 
Decoration in the Famille Rose manner 
(restored fountain, basin with hairline)

€600 - 800

379

TAÇA ARTE NOVA

Em pasta de vidro 
Decoração gravada e relevada com flores e folhas 
Assinada Émile Gallé (França, 1846-1904)
Alt.: 13,5 cm 
Diam.: 14,5 cm

An Art Nouveau bowl
Glass 
Engraved and relief decoration with flowers and leaves 
Signed Émille Gallé (France, 1846-1904)

€500 - 800

380

JARRA ARTE NOVA

Em pasta de vidro 
Decoração gravada e relevada com flores e folhas 
Assinada Émile Gallé (França, 1846-1904)
Alt.: 17,5 cm

An Art Nouveau vase
Glass 
Engraved and relief decoration with flowers and leaves 
Signed Émille Gallé (France, 1846-1904)

€500 - 800
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381

RELÓGIO DE MESA E PAR DE URNAS

Em bronze d’arte dourado decorado com puttis, elementos 
arquitectónicos e motivos vegetalistas 
Com placas em porcelana francesa representando cena galante 
Urnas com aplicações em bronze d’arte 
França, séc. XIX/XX 
(defeitos, falta chave e mecanismo a necessitar de revisão)
52x35 cm

A 19th century teak and sissoo cabinet
Inlaid decoration with floral scrolls 
Thirteen drawers simulating sixteen  
Stand with two doors and one drawer simulating two 
“Naga” shaped legs and scalloped and pierced brass mounts 
19th century 
(losses and defects)

€1.000 - 1.500
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382

RELÓGIO DE MESA

Em bronze dourado e patinado 
Decorado com motivos vegetalistas, e arquitectónicos, com figura da 
mitologia clássica no topo 
Mostrador com estrela de cinco pontas ao centro e numeração romana 
Toca horas e meias horas 
França, séc. XIX 
(faltas e defeitos; mecanismo necessita revisão)
57x30x15 cm

A 19th century French gilt-bronze table clock
Gilt and patinated bronze 
Floral and architectonic decoration, classical figure at the top 
Dial with five-pointed star and roman numbers 
France, 19th century 
(losses and defects; mechanism in need of maintenance)

€750 - 900

383

PAR DE CASTIÇAIS LUÍS XVI

Em bronze dourado 
Decoração neoclássica com motivos 
vegetalistas
Alt.: 27 cm

A pair of Louis XVI candlesticks
Gilt bronze 
Neoclassic decoration with floral motifs

€800 - 1.200

384

GRANDE CANDELABRO DE NOVE LUMES

Em bronze dourado e cinzelado 
Com fuste em forma de figura masculina e peixe, 
sobre base decorada com motivos vegetalistas 
Séc. XIX 
(faltas e defeitos)
Alt.: 87 cm

A nine-light gilt bronze candelabrum
Chiseled and gilt bronze 
Stem shaped as a masculine figure and fish, 
base with floral motifs 
19th century 
(losses and defects)

€900 - 1.300
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387

DUAS CAIXAS DE MESA PARA RELÓGIO DE BOLSO

Em metal dourado e cristal
Fundo forrado a seda capitonê 
Séc. XIX/XX 
(sinais de uso, defeitos)
12,5x7x5,5 cm

Two pocket-watch showcases 
Gilt metal and glass, interior silk lined 
Late 19th, early 20th century 
(wear signs, defects)

€80 - 120

385

LEQUE ROMÂNTICO

Com varetas em osso gravado, folha em seda 
bordada com lantejoulas 
França, séc. XIX 
Emoldurado

A 19th century French Romantic fan
Engarved horn structure, embroided silk fan 
with sequins  
Framed

€100 - 150

386

MARIA ANTONIETA

Miniatura sobre marfim  
Com moldura em marfim e tartaruga 
França, séc. XIX
14x12 cm

Marie Antoinette
Miniature on ivory 
Ivory and tortoiseshell framed 
France, 19th century

€200 - 300

388

CENAS GALANTES

Par de miniaturas sobre marfim 
Molduras em marfim e tartaruga 
França, séc. XIX
8x6,5 cm

Gallant scenes
Pair of miniatures on ivory 
Ivory and tortoiseshell frames 
France, 19th century

€500 - 800
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389

COLAR DE MICRO-PÉROLAS, SÉC. XIX

Estrutura em madrepérola inteiramente forrada a micro-pérolas 
Corrente geométrica, centro em forma de laço com pendente 
Trabalho inglês do séc. XIX 
Estojo original em pele, interior forrado a veludo 
(sinais de uso, restauros e uma pérola fantasia)
Comp.: 41,5 cm

A 19th century seed-pearl necklace
Mother-of-pearl back entirely covered in seed-pearls 
Chain of geometric design, central piece designed  as a bow 
with pendant 
English, 19th century 
Original velvet lined fitted case 
(wear signs, restorations and one imitation pearl)

€1.000 - 2.000
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390

PARCELA DE DIAMANTES (MELEE)

Cerca de 19ct de diamantes em talhes 
variados de brilhante 
Tamanhos e cores variadas

NOTA: Esta parcela foi apenas parcialmente 
testada

A diamond parcel of melee
Approx. 19ct, different cuts, sizes and colours

Note: this parcel was only partly tested

€1.200 - 1.800

391

PARCELA DE DIAMANTES

Cerca de 8,94ct de diamantes em talhes 
variados de brilhante 

Tamanhos e cores variadas

A diamond parcel
Approx. 8,94ct, different cuts, sizes and colours

€700 - 1.000

392

ESMERALDAS

Duas esmeraldas talhe gota e quatro em talhe 
oval, num total de ca. 2,94ct

Unmounted emeralds
A pair of pear-shaped emeralds and four oval 
cut emeralds 
Approx. 2,94ct

€200 - 300

393

ANEL SOLITÁRIO

Cravejado em ouro branco com 
um diamante talhe brilhante de 
tonalidade amarela (ca. 0,75ct) 
Marca de ourives 
Portugal, séc. XX
6,4 g

A diamond single stone ring
Set in white gold with one 
brilliant cut diamond of yellow 
tint weighing approx. 0,75ct 
Maker’s mark 
Portugal, 20th century

€400 - 600

396

ANEL BELLE-ÉPOQUE 

Cravejado em ouro e platina com uma esmeralda 
talhe esmeralda (ca. 12,0x8,65x5,10mm) e 
diamantes talhe simples antigo  
França, primeira metade séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 17,5 mm (com banda de ajustamento)
5,4 g

A Belle-époque emerald and diamond ring
Set in platinum and gold with one emerald cut 
emerald (ca. 12,0x8,65x5,10mm) and old single 
cut diamonds 
France, 1st half of the 20th century 
(wear signs)

€2.000 - 3.500

394

ANEL 

Cravejado em ouro branco 
com diamantes talhe brilhante 
incolores e negros 
Italiano, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 19,4 mm
11,2 g

A diamond ring
Set in white gold with 
colourless and black small 
brilliant cut diamonds 
Italy, 20th century 
(wear signs)

€400 - 600

395

ANEL 

Ouro branco cravejado com diamantes negros talhe brilhante 
e um diamante talhe brilhante (ca. 0,80ct) 

Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)

Tam.: 15 mm
12 g

A diamond ring
White gold set with black diamonds and one  near colourless 

brilliant cut diamond (ca. 0,80ct) 
Portugal, 20th century 

(wear signs)

€600 - 800

397

ANEL 

Ouro branco cravejado com 22 diamantes 
talhe antigo de brilhante (ca. 1,50ct), diamantes 

talhe rosa e uma esmeralda talhe esmeralda 
(sinais de uso, esmeralda necessita 

recravação)
Tam.: 19 mm

6,3 g

A diamond and emerald ring
Set in white gold with 22 old brilliant cut 

diamonds (ca. 1,50ct), rose cut diamonds and 
one emerald cut emerald 

(wear signs, emerald in need of resetting)

€600 - 800

398

PAR DE BRINCOS 

Cravejados em ouro branco com 86 diamantes 
talhe brilhante (ca. 0,86ct) e quatro esmeraldas 
talhe oval 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso, pequenos defeitos nos fechos)
Alt.: 2,6 cm
10,6 g

A pair of emerald and diamond earrings
Set in white gold with 86 brilliant cut diamonds 
(ca. 0,86ct) and four oval cut emeralds 
Portugal, 20th century 
(wear signs, minor defects to the fittings)

€700 - 1.200

399

ALIANÇA

Cravejada em ouro branco com pequenos 
diamantes talhe brilhante 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Tam.: 16,4 mm
2,1 g

A diamond ring
Set in white gold with small brilliant cut 
diamonds 
Portugal, 20th century 
(wear signs, minor defects)

€100 - 180

400

ANEL 

Ouro branco 19kt cravejado com diamantes 
talhe baguette e 45 diamantes talhe brilhante 

(ca. 0,40ct) 
Portugal, séc. XX 

(sinais de uso)
Tam.: 18,2 mm

8,4 g

A diamond ring
Set in white gold with baguette diamonds and 

45 brilliant cut diamonds (ca. 0,40ct) 
Portugal, 20th century 

(wear signs)

€500 - 600
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401

ALFINETE DE PEITO

Em fio de ouro espiralado com pedra-dura 
laranja 

Sem marcas
6 g

A pietra-dura brooch
Set in gold with orange pietra-dura 

Unmarked

€100 - 200

402

ALFINETE DE PEITO 

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

A gold brooch
Representing a branch with clover, 
set with one paste 
Portuguese marks.

€90 - 130

403

ALFINETE DE PEITO 

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

A native gold cluster brooch
Marked “Rhodesian Gold”

€180 - 220

404

ALFINETE 

Ouro 19kt cinzelado e relevado cravejado com 
pequenos diamantes talhe 8/8, quatro safiras 
talhe navette e uma franja articulada em ouro 
Portugal, séc. XX, fabrico Topázio 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
4,5x4,5 cm
11,7 g

A gold, diamond and sapphire brooch
set in 19kt Portuguese gold with small single 
cut diamonds and marquise cut sapphires 
Portugal, 20th century, Topázio maker’s mark 
(wear signs, minor defects)

€450 - 550

405

ALFINETE “FLOR”

Ouro 14kt cinzelado e cravejado 
com azeviche e coral esculpido, 

uma pérola e pequenos 
diamantes talhe 8/8 

Europa, séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 3,8 cm

10,6 g

A gem-set brooch
Set in 14kt gold with carved jet 

and coral, one cultured pearl and 
small single cut diamonds 

Europe, 20th century 
(wear signs)

€220 - 350

406

ALFINETE/PENDENTE

Ouro 
decoração cinzelada e esmaltada 

com flor ao centro 
Portugal, séc. XIX/XX 

(sinais de uso, defeitos)
Alt.: 4,5 cm

10 g

A brooch/pendant
Gold 

Chiseled and enamelled decoration 
with flower at the centre 

Portugal, 19th/20th century 
(wear signs, defects)

€200 - 400

407

ALFINETE ROMÂNTICO

Ouro relevado e cinzelado formando duas 
flores, decoração relevada, cinzelada, 
esmaltada e cravejada com cinco diamantes 
talhe antigo de brilhante (ca. 0,30ct) e duas 
pérolas de cultura 
(restauros, pérolas acrescentadas 
posteriormente e falta no alfinete)
Comp.: 5 cm
19,6 g

A Romantic brooch
Relief and chiseled gold representing two 
flowers, set in silver with five old mine cut 
diamonds (ca. 0,30ct) and two cultured pearls 
(restorations, pearls of later date)

€500 - 700

409

RELÓGIO DE LAPELA

Ouro com decoração cinzelada e esmaltada 
representando meninos e cabrinha 
Alfinete em forma de laço em ouro cinzelado 
Marcado “Nicolet & Bertrand - À Geneve” 
Suíça, séc. XIX 
(sem chave, mínimos sinais de uso)
26,8 g

A gold lapel watch
Gold, chiseled and enamled decoration 
depicting putti with goat 
Chiseled gold pin representing bow 
Marked “Nicolet & Bertrand - À Geneve” 
Switzerland, 19th century 
(missing key, minor wear signs)

€600 - 700

410

RELÓGIO DE LAPELA, MOVADO

Ouro 
Alfinete cravejado com pequenos 
diamantes talhe 8/8 e vidros verdes 
Marcado Movado, séc. XX 
(sinais de uso)
12 g

A gold lapel watch
Gold 
Pin set with small single cut 
diamonds and green paste 
Marked MOVADO, 20th century 
(wear signs)

€250 - 500

411

RARO RELÓGIO DE LAPELA BREGUET

Ouro 18kt, decoração cinzelada e 
relevada representando panóplia 
alusiva à ceifa em ouro de diferentes 
cores 
Alfinete cravejado com meias-pérolas 
e uma pérola natural 
Marcado Breguet e numerado 2361 
Suíça, séc. XIX/XX 
(mínimos sinais de uso, falta uma 
meia-pérola)
21 g

A rare BREGUET gold lapel watch
18kt gold, chiseled and relief 
decoration depicting harvest 
instruments in multi-toned gold 
Pin set with half and one natural pearls 
Marked Breguet and numbered 2361 
Switzerland, late 19th, early 20th 
century 
(minor wear signs, one half-pearl 
missing)

€800 - 1.000

412

CURIOSO PENDENTE/RELÓGIO 
MINIATURA ROMÂNTICO

Ouro profusamente decorado com 
esmaltes policromos, um dos lados 
com relógio miniatura e outro com 
inscrição “souvenir” 
Interior com mecanismo do relógio 
e cinco molduras articuladas 
Trabalho francês da segunda 
metade do séc. XIX 
Estojo original em veludo roxo 
(sinais de uso, uma corrente partida, 
mecanismo funciona mal, estojo 
com defeitos)
29 g

A 19th century Souvenir gold 
pendant/watch
Profuse decorated with polychrome 
enamels, one side bearing 
“souvenir” inscription, the othe with 
miniature watch 
Interior with the mechanism and 
five folding frames 
French work of the 2nd half of the 
19th century 
Original velvet fitted case 
(wear signs, one broken chain, 
mechanism in need of repair, case 
with defects)

€600 - 800

413

RELÓGIO DE BOLSO DE SENHORA

Ouro 14kt, com duas tampas texturadas 
e esmaltadas com flores e pequena 
reserva com monograma 
Marcado ADAMASTOR 
Movimento mecânico de corda manual 
(sinais de uso, não funciona)

A ladies gold pocket watch
14kt gold, two chiselled and enamelled 
covers with flowers and monogram 
Marked ADAMASTOR 
Mechanic movement 
(wear signs, not working)

€220 - 350

414

PENDENTE/RELÓGIO ESFÉRICO 
BELLE-ÉPOQUE

Ouro, decoração filigranada e 
granulada aplicada 
Inscrição e data (1891) 
França, final do séc. XIX 
(mínimos sinais de uso)
24,2 g

A late 19th century French gold 
pendant/watch
Filigree decoration 
Inscription and date (1891) 
(minor wear signs)

€550 - 650

415

FIO COM PENDENTE/RELÓGIO ESFÉRICO 
BELLE-ÉPOQUE

Prata guilhochada e esmaltada a azul 
turquesa e ouro 
Trabalho possivelmente inglês, séc. XIX/XX 
(pequenos sinais de uso e faltas no 
esmalte)
33,5 cm

A late 19th, early 20th century watch sautoir
Guilloché and blue enamelled silver 
Possibly English 
(minor wear signs and losses to the 
enamel)

€550 - 650

408

ALFINETE

Representando uma flor com caule e folhas 
Muito possivelmente trabalho Chinês, séc. XX 

Marca de difícil leitura 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)

Alt.: 6,6 cm
12,2 g

A gold brooch
Designed as a flower 

Possibly Chinese, 20th century 
Faded marks 

(wear signs, minor bruises)

€250 - 350
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416

RELÓGIO DE PULSO CHOPARD

Caixa e pulseira em ouro 18kt, caixa cravejada 
com 116 diamantes talhe brilhante (1,00ct), 

fecho cravejado com um diamante talhe 8/8. 
(sinais de uso, sem pilha, não testado)

Comp.: 19 cm
95,8 g

A diamond and gold lady’s wristwatch, 
CHOPARD

Set with 116 brilliant cut diamonds (ca. 1,00ct), 
clasp set with one single cut diamond 

(wera signs, without battery, not tested)

€4.000 - 6.000

421

CIGARREIRA EM OURO PORTUGUÊS

Ouro 19kt 
Tampas com decoração guilhochada formando  riscas, fecho em ónix 
Portugal, meados do séc. XX 
(pequenos sinais de uso, bolsa em pele castanha)
12x8 cm
221 g

A Portuguese gold cigarette case
19kt gold 
Guilloché decoration to the covers, onyx clasp 
Portugal, mid-20th century 
(minor wear signs, brown leather pouch)

€4.500 - 7.000

417

RELÓGIO DE PULSO DE SENHORA, CARRERA

Caixa e pulseira em ouro, mostrador em 
madrepérola, caixa com pequenos diamantes 

talhe brilhante 
Movimento quartzo 

(sinais de uso, não testado)
48 g

A gold ladies wristwatch, CARRERA
Gold case and bracelet, mother-of-pearl dial, 

case set with small brilliant cut diamonds 
Quartz movement 

(wear signs, not tested)

€1.000 - 1.500

418

RELÓGIO DE PULSO DE SENHORA

Caixa e bracelete em ouro 19kt, 
marca Junghans 
Portugal, séc. XX 
(mínimos sinais de uso)
18 cm
30,4 g

A gold ladies wristwatch
19kt gold case and bracelet, marked 
Junghans 
Portugal, 20th century 
(minor wear signs)

€500 - 700

419

RELÓGIO DE PULSO, RAYMOND WEIL

Caixa e pulseira em ouro 
Caixa rectangular, marcado e numerado 10123, 

pulseira original com elos extra para aumento 
(bom estado, a funcionar)

84,6 g

A gold wristwatch, RAYMOND WEIL
Gold case and bracelet 

Rectangular case, marked and numbered 
10123,original bracelet with extra links 

(good condition, working)

€2.300 - 3.500

420

RELÓGIO DE PULSO, OMEGA

Caixa e pulseira em ouro, movimento 
mecânico de corda manual, marcado 
e numerado 13141024 
(sinais de uso, a funcionar)
67,8 g

A gold wristwatch, OMEGA
Gold case and bracelet, mechanic 
movement, marked and numbered 
13141024 
(wear signs, working)

€1.800 - 2.500
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422

COLAR

Ouro 19kt, medalhão central relevado 
Portugal, séc. XX
Comp.: 55 cm
15,2 g

A Portuguese gold necklace
19kt gold, relief medallion at the centre 
Portugal, 20th century

€650 - 750

428

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 - 1.500423

CURIOSO RELÓGIO DE BOLSO CUBANO 

Ouro 18kt, em forma de coração, decoração cinzelada e cravejada com 
granadas talhes hexagonais e trapezoidais em ambas a tampas 
Corrente em ouro 18kt com chave 
Marcado “G.B. Saase - Calle del Obispo, 40 - Habana” 
Cuba, séc. XIX/XX 
(pequenos defeitos e sinais de uso) 
41,4 g

A Cuban gold ladies pocket watch
18kt gold, heart-shaped, chiseled decoration, set with fancy cut garnets to 
both covers 
18kt gosl chain with key 
Marked “G.B. Saase - Calle del Obispo, 40 - Habana” 
Cuba, 19th/20th century 
(minor defects and wear signs)

€900 - 1.200

424

PENDENTE/RELICÁRIO

Ouro 19kt relevado, cinzelado e com 
pequena flor esmaltada ao centro, 
cravejado com dois pequenos diamantes 
Verso com vidro 
Portugal, séc. XX
Alt.: 4,5 cm
6,4 g

A Portuguese gold pendant/reliquary
Relief, chiseled and enameled 19kt gold, 
set with two small brilliant cut diamonds 
Glazed back 
Portugal, 20th century

€200 - 300

425

COLAR

Ouro 19kt, malha de cordão intercaladas por 
pipas, centro com medalhão esmaltado 

Portugal, séc. XX
Comp.: 42,5 cm

29,4 g

A Portuguese gold necklace
19kt gold, chain with beads, centre with 

enamelled medallion 
Portugal, 20th century

€900 - 1.000

426

PAR DE BRINCOS

Ouro relevado e cinzelado em 
forma de flor com pérola de 
cultura ao centro 
Portugal, séc. XX, fabrico Topázio
11,6 g

A pair of gold and pearl earrigns
Portugal, 20th century, Topázio 
maker’s mark 

€350 - 400

427

PENDENTE “CRUZ”

Ouro 19kt cravejado com 
pequenos diamantes, safiras 
e rubis 
Portugal, séc. XX
Alt.: 4,6 cm
5,9 g

A gem-set cross pendant
Set in 19kt gold with small 
diamonds, rubies and 
sapphires 
Portugal, 20th century

€350 - 450

429

ALFINETE

Ouro e prata cravejado com diamantes talhe 
rosa e um diamante talhe brilhante (ca. 0,15ct) 

Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)

Diam.: 3 cm
9,3 g

A diamond brooch
Set in silver and gold with rose cut and one 

brilliant cut diamond (ca. 0,15ct) 
Portugal, 20th century 

(wear signs)

€300 - 500

430

PULSEIRA

Malha torcida em ouro e uma fiada de 
pequenas pérolas 
Portugal, séc. XX
Comp.: 19 cm
24,6 g

A gold and cultured pearl bracelet
Potrtugal, 20th century

€700 - 1.200

431

CANETA DE APARO 

Em ouro cinzelado do séc. XIX/XX, com elefante no topo  
Marca de importação e de contraste (1887-1938)
27,2 g

A late 19th, early 20th century gold pen
Chiselled decoration with floral decoration and elephant at the top 
Portuguese import and assay mark (1887-1938)

€650 - 850

432

PAR DE BRINCOS

Ouro cravejado com oito diamantes talhe 
antigo de brilhante (ca. 1,00ct), seis  diamantes 
talhe rosa e duas pérolas de cultura 
Portugal, primeira metade séc. XX 
(sinais de uso)
6,5 g

A pair of diamond and pearl earrings
Set in gold with eigh old brilliant cut diamonds 
(ca. 1,00ct), six rose cut diamonds and two 
cultured pearls 
Portugal, 1st half of the 20th century 
(wear signs)

€350 - 600

433

PAR DE BRINCOS “BORLAS”

Em ouro 
Decoração granulada e filigranada 

Composto por diversas peças 
articuladas e franjas maleáveis 

Portugal, séc. XX
Alt.: 4 cm

11,7 g

A pair of gold earpendants
Gold 

Designd as a pair of tassels  
Portugal, 20th century

€300 - 500
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434

PENDENTE “CORAÇÃO” EM FILIGRANA

Filigrana de ouro, centro com flor esmaltada 
Marca de ourives 

(sinais de uso)
Alt.: 13,2 cm

30 g

A gold filigree pendant
Of traditional heart shape 

Enamelled flor at the centre 
Maker’s mark 

(wear signs)

€750 - 1.200

436

PAR DE BRINCOS, SÉC. XIX

Ouro cinzelado, relevado e recortado 
cravejado com diamantes talhe rosa 

Compostos por três elementos articulados 
decorados com volutas e motivos florais 
Trabalho do Norte de Portugal, séc. XIX 

(sinais de uso, fechos alterados)
Alt.: 5,5 cm

10,5 g

A pair of 19th century traditional earpendants
Chiselled, relief and scalloped gold 

Set with rose cut diamonds 
Three articulated elements decorated with 

volutes and floral motifs 
North of Portugal, 19th century 

(wear signs, fittings of later date)

€1.500 - 2.500

437

ALFINETE/PENDENTE “LAÇA”

Ouro 19kt esmaltado a azul e cravejado em 
prata e ouro com três safiras ovais e diamantes 
talhe rosa 
Alfinete e argolas de suspensão amovíveis 
Portugal, séc. XX, fabrico Topázio 
(sinais de uso)
Alt.: 6,2 cm
36 g

A gold and gem-set brooch
Set in 19kt Portuguese gold with three oval 
sapphires and rose cut diamonds 
Detachable hoops and pin 
Portugal, 20th century, Topázio maker’s mark 
(wear signs)

€1.000 - 1.500

435

RARO PAR DE ARRECADAS DO SÉC. XIX

Ouro vazado, relevado e filigranado 
Decoração filigranada e aplicada com festões e flores estilizadas 
Marca de ensaiador do ouro muito sumida, possivelmente Braga ou Porto do 
3º quartel do séc. XIX 
(sinais de uso, pequenas faltas)
Alt.: 7,4 cm
20 g

A rare pair of 19th century traditional “arrecadas”
Pierced, relief and filigree gold 
Filigree decoration set with stylized gold flowers and festoons 
Faded gold assay mark (Braga or Porto) of the 3rd quarter of the 19th century 
(wear signs, minor defects)

€2.000 - 2.500

438

ALFINETE/PENDENTE “CACHO DE UVAS”, SÉC. XIX

De formato rectangular com cantos arredondados, 
decoração relevada e cinzelada com parras e uvas 

intercaladas com 10 diamantes talhe antigo de brilhante  
Centro esmaltado a azul-cobalto com cacho de uvas em 
ouro, cravejado em prata com 23 diamantes talhe antigo 

de brilhante 
Trabalho do Norte de Portugal, meados do séc. XIX 

(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
6 x 5 cm

32 g

A diamond gold brooch/pendant
Rectangular shape, relief and chiseled decoration with 

vine leaves and grapes and set with 10 old mine cut 
diamonds 

Centre cobalt-blue enamelled and applied with “grapes” 
in gold and set in silver with 23 old mine cut diamonds  

North of Portugal, mid-19th century 
(wear signs, minor bruises)

€2.500 - 3.500
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439

PAR DE BRINCOS RETRO DIAMANTES

Ouro e prata cravejado com diamantes talhe rosa e dois 
diamantes talhe brilhante (ca. 0,16ct) 
Portugal, meados séc. XX 
(mínimos sinais de uso, fechos alterados)
Alt.: 2,8 cm
10,2 g

A Retro pair of diamond earrings
Set in  silverr and gold with rose cut diamonds and two brilliant 
cut diamonds (ca. 0,16ct) 
Portugal, mid-20th century 
(minor wear signs, replaced fittings)

€400 - 600

440

PAR DE BRINCOS 

Prata e ouro, cravejados com 17 
diamantes talhe rosa e 30 diamantes 

talhe antigo de brilhante (ca. 1,50ct) 
Trabalho do séc. XIX/XX 
(sinais de uso, restauros)

Alt.: 3,4 cm
6,6 g

A pair of diamond earrings
Set in silver and gold with 17 rose 

cut diamonds and 30 old mine cut 
diamonds (ca. 1,50ct) 

19th/20th century 
(wear signs, restorations)

€400 - 600

444

ALFINETE “CESTO DE FLORES”

Ouro e prata cravejado com diamantes talhe 
rosa e rubis sintéticos 
Portugal, séc. XX 
(pequenos sinais de uso)
Comp.: 4 cm
9,2 g

A corbeille gem-set brooch
Set in silver and gold with rose cut diamonds 
and synthetic rubies 
Portugal, 20th century 
(minor wear signs)

€220 - 350

445

PAR BRINCOS COMPRIDOS

Ouro e prata cravejados com diamantes talhe rosa  
Desenho floral com pingentes móveis, parte inferior destacável 

Trabalho do final do séc. XIX 
Marcas não identificadas 

Com estojo antigo 
(sinais de uso)

Alt.: 6,8 cm
20,6 g

A pair of diamond earpendants
Set in silver and gold with rose cut diamonds 

Of floral design, detachable lower part 
Late 19th century 

Unidentified marks 
With case 

(wear signs)

€400 - 600

441

PULSEIRA

Em prata cravejada com strass ao gosto do séc. XVIII/XIX 
Trabalho do séc. XIX/XX 
Estojo em veludo verde 
(sinais de uso, fecho de segurança posterior e pequenos restauros)
Comp.: 18,5 cm
23 g

A paste bracelet
Set in silver with colourless paste in the neoclassical manner 
19th/20th century 
(wear signs, minor restorations)

€250 - 400

446

ALFINETE RETRO 

Ouro e prata cravejado com diamantes talhe 
rosa, rubis sintéticos calibrados, safiras e um 
diamante talhe brilhante 
Portugal, anos 40 
(pequenos defeitos)
Alt.: 6,6 cm

A Retro gem-set brooch
Set in silver and gold with rose cut diamonds, 
synthetic rubies and sapphires and one brilliant 
cut diamond 
Portugal, 1940s 
(minor defects)

€650 - 800

442

PAR DE BRINCOS ARTE DÉCO 

De desenho geométrico, cravejados em 
ouro e prata com diamantes talhe rosa e 20 
diamantes talhe 8/8 e brilhante (ca. 0,42ct) 
Portugal, trabalho dos anos 1930
6,3 g

A pair of Art Deco diamond earrings
Set in silver and gold with rose cut and 20 
single cut diamonds (ca. 0,42ct) 
Portugal, 1930s

€450 - 500

443

PAR DE BRINCOS DIAMANTES

Ouro e prata cravejados com diamantes talhe rosa e 
20 diamantes talhe antigo de brilhante (ca. 1,10ct) 
Portugal, primeira metade séc. XX 
(mínimos sinais de uso)
Comp.: 2,6 cm
12,6 g

A pair of diamond earrings
Set in silver and gold with rose cut diamonds and 20 
old brilliant cut diamonds (ca. 1,10ct) 
Portugal, 1st half of the 20th century 
(minor wear signs)

€600 - 900
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447

PAR DE BRINCOS COMPRIDOS

Ouro branco cravejado com pequenos 
diamantes talhe brilhante e duas pérolas 
barrocas 
Séc. XX
Alt.: 5 cm
11,7 g

A pair of earpendants
Set in gold with small brilliant cut diamonds 
and two baroque pearls 
20th century

€400 - 500

453

COLAR

Ouro branco formando elementos geométricos 
e vegetalistas estilizados 
Cravejado com diamantes talhe rosa, ca. 175 
diamantes talhe 8/8 e brilhante (ca. 5,00ct) de 
boa qualidade e seis pérolas 
Marcas ilegíveis, trabalho dos meados do séc. XX 
Estojo da casa Ayres - Porto
44 cm
36 g

A diamond and pearl necklace
Set in white gold with rose cut diamonds and 
approx. 175 single and brilliant cut diamonds 
(ca. 5,00ct) of good quality and six pearls 
Faded marks, mid-20th century 
Original case by Ayres-Porto

€3.500 - 4.500

454

PAR DE BRINCOS 

Ouro branco cravejado com duas pérolas de 
cultura e 20 diamantes talhe 8/8 (ca. 0,60ct) 
Estojo 
Portugal, séc. XX
5,8 g

A pair of pealr and diamond earrings
Set in white gold with two cultured pealrs and 
20 single cut diamonds (ca. 0,60ct) 
Case 
Portugal, 20th century

€350 - 500

455

ANEL

Ouro branco cravejado com pérola de cultura 
e 33 diamantes talhe 8/8 (ca. 0,35ct) 

Séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 16,8 mm

10 g

A ring
Set in white gold with one cultured pearl and 

33 single cut diamonds (ca. 0,35ct) 
20th century 
(wear signs)

€350 - 500

448

ALFINETE

Ouro cravejado com 36 diamantes talhe 8/8 
(ca. 0,30ct) e pérolas de cultura 

Portugal, séc. XX
Diam.: 3,5 cm

9 g

A diamond and cultured pearl brooch
Set in gold with 36 single cut diamonds (ca. 

0,30ct) and cultured pearls 
Portugal, 20th century

€350 - 500

449

CONJUNTO DE ANEL E FIO COM PENDENTE

Ouro branco 18kt com pequenos diamantes 
talhe 8/8 e duas pérolas barrocas 
Trabalho séc. XX 
(sinais de uso e restauros)
21 g

A cultured pearl and diamond demi-parure
Set in 18kt gold with small single cut diamonds 
and two barroque cultured pearls 
20th century 
(wear signs, restorations)

€420 - 600
450

PULSEIRA

Ouro branco 18kt cravejado 
com pequenos diamantes talhe 
8/8 e quatro pérolas barrocas 
Trabalho séc. XX 
(sinais de uso e restauros)
20 g

A cultured pearl and diamond 
bracelet
Set in 18kt gold with small 
single cut diamonds and four 
barroque cultured pearls 
20th century 
(wear signs, restorations)

€400 - 600
451

ANEL SOLITÁRIO

Cravejado em ouro branco com um diamante 
talhe antigo de brilhante com ca. 1,20ct 
Portugal, séc. XX
Tam.: 18,5 mm
11,5 g

A diamond single stone ring
Set in white gold with one old european cut 
diamond weighing ca, 1,20ct 
Portugal, 20th century

€1.000 - 1.500

452

ANEL DIAMANTES

Ouro branco cravejado com dezenas de 
pequenos diamantes talhe trapézio  

Portugal, séc. XX/XXI 
(sinais de uso, pequenos defeitos)

Tam.: 17 mm
10,5 g

A diamond ring
Set in white gold with dozens of small 

baguette cut diamonds 
Portugal,  late 20th, ealry 21st century 

(wear signs, minor defects)

€350 - 500
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456

PAR DE BRINCOS

Em prata com detalhes a ouro, 
cravejados com quartzos 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Alt.: 6,2 cm
14,1 g

A pair of earpendants
Set in silver, gold details 
Set with quartz 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€250 - 400

457

ANEL ARTE DÉCO 

Cravejado com 65 diamantes talhe 8/8 
(ca. 0,40ct), dois diamantes talhe antigo de 
brilhante (ca. 1,10ct) e uma pérola ao centro 
Trabalho da primeira metade do séc. XX 
(mínimos sinais de uso)
Tam.: 17,5 mm
8,3 g

A diamond and pearl Art Deco ring
Set with 65 single cut diamonds (ca. 0,40ct), 
two old european cut diamonds (ca. 1,10ct) and 
one pearl 
1st half of the 20th century 
(minor wear signs)

€750 - 850

458

ANEL

Ouro branco cravejado com duas pérolas de 
cultura e 42 diamantes talhe brilhante e 8/8 
(ca. 1,35ct) 
Estojo original da Casa Ferreira Marques 
Portugal, séc. XX
Tam.: 17,5mm
12 g

A pearl and diamond ring
Set in white gold with two cultured pearls and 
42 single cut diamonds (ca. 1,35ct) 
Original case by Ferreira Marques 
Portugal, 20th century

€600 - 800

462

ALFINETE “TREMBLANT” 

Cravejado em ouro e prata com diamantes 
talhe rosa e 18 diamantes talhe antigo de 
brilhante formando um ramo com três flores 
montadas “en tremblant” 
Portugal, meados do séc. XX 
Estojo original à medida, da casa W. A. 
Sarmento - Lisboa 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Comp.: 9 cm
28 g

A diamond brooch “en tremblant”
Set in silver and gold with rose cut and 18 old 
brilliant cut diamonds 
Designed as a spray with three flower heads 
mounted “en tremblant” 
Portugal, mid-20th century 
Original fitted case by W.A. Sarmento - Lisboa 
(wear signs, minor defects)

€900 - 1.000

463

PULSEIRA 

Ouro bicolor cravejado com 15 diamantes talhe 
antigo de brilhante (ca. 0,85ct) 

Séc. XX 
(mínimos sinais de uso)

Comp.: 19 cm
7 g

A diamond bracelet
Set in two-toned gold with 15 old brilliant cut 

diamonds (ca. 0,85ct) 
20th century 

(minor wear signs)

€300 - 500

464

ALFINETE “ESTRELA” 

Cravejado em ouro e prata com ca. 137 
diamantes talhe antigo de brilhante (ca. 8,50ct) 
e uma pérola 
Trabalho da segunda metade do séc. XIX 
(pequenos sinais de uso)
Diam.: 5 cm
23 g

A 19th century pearl and diamond “star” brooch
Set in silver and gold with approx. 137 old mine 
cut diamonds (ca. 8,50ct) and one pearl 
Work of the second half of the 19th century 
(minor wear signs)

€4.000 - 6.000

459

PAR DE BRINCOS DIAMANTES E PÉROLAS

Ouro branco cravejado com oito diamantes 
talhe brilhante (ca. 0,40ct) e duas pérolas de 
cultura de água-doce em forma de gota 
Pérolas destacáveis 
Portugal, séc. XX/XXI 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 3,7 cm
12,5 g

A pair of pearl and diamond earrings
Set in white gold with eight brilliant cut 
diamonds (ca. 0,40ct) and two pear-shaped 
freshwater cultured pearls 
Detachable pearls 
Portugal, late 20th, early 21st century 
(wear signs, minor defects)

€500 - 800

460

ANEL

Cravejado em ouro branco com dois 
diamantes talhe triangular e um em talhe 
esmeralda, num total de ca. 1,40ct 
Itália, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 17,3 mm
4,7 g

A diamond ring
Set in white gold with two triangular cut 
diamonds and one emerald cut diamond, 
the total diamond weight approx. 1,40ct 
Italy, 20th century 
(wear signs)

€700 - 1.000

461

ANEL 

Ouro branco cravejado com pequenos 
diamantes talhe 8/8 

Portugal, séc. XX
Tam.: 18,7 mm

6,8 g

A diamond ring
Set in white gold with small single cut 

diamonds 
Portugal, 20th century

€300 - 400
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465

IMPORTANTE RIVIÈRE DE DIAMANTES, SÉC. XIX

Cravejada em prata e ouro com 54 diamantes talhe antigo de brilhante de boa 
cor, num total estimado de ca. 37,50ct; o diamante central com ca. 2,40ct 
Centro com argola de suspensão rebatível 
Segunda metade do séc. XIX 
(mínimos sinais de uso)
Comp.: 43 cm
50 g

Nota: apenas um pequeno diamante apresenta flourescencia relevante

Important 19th century diamond rivière
Set in silver topped gold with 54 old mine cut diamonds of fine colour weighing 
a total of approx. 37,50ct; the central diamond weighing approx. 2,40ct 
Centre with folding suspension hoop 
Second half of the 19th century 
(minor wear signs)

Note: only one small diamond shows strong flourescence

€40.000 - 60.000
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466

NOSSA SENHORA

Escultura de roca em madeira pintada com olhos 
de vidro e cabelo 
Ricamente trajada com vestido e manto em tafetá 
de seda, bordados a fio de prata e prata dourada, 
com lantejolas e pedras de imitação descrevendo 
motivos florais 
Base em madeira dourada, decorada com 
entalhamentos e coroa fechada em prata com 
decoração recortada e repuxada encimada por 
orbe e pomba 
Acompanhada por colecção de  mantos, saias e 
outros trajes em seda e algodão, decorados com 
bordados a fio e lâmina de prata e outros com 
bordados tipo Castelo Branco 
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 50 cm (imagem) 
Alt.: 84 cm (total)

An 18th century Portuguese sculpture of Our Lady
Painted wood with glass eyes and natural hair 
With rich clothes in silver and gilt-silver embroided 
silk, sequins and paste depicting floral motifs 
Carved and gilt wood base, silver crown with 
globe and Dove 
Together with a collection of mantles, skirts and other 
clothes in silver and silk embroided cotton and silk 
Portugal, 18th century

€2.000 - 3.000

467

ORATÓRIO ESTILO D. JOSÉ

Em madeira dourada 
e policromada com 
marmoreados e motivos 
vegetalistas 
Decoração entalhada 
representando concheados, 
folhas de acanto e 
enrolamentos 
Frente e laterais em vidro e 
base em madeira dourada e 
marmoreada 
Portugal, séc. XIX
225x105x45 cm

A 19th century oratory
Polychrome, marbled and 
gilt wood 
Carved decoration depicting 
shell and floral motifs 
Glazed front and sides 
Gilt and marbled base 
Portugal, 19th century

€2.000 - 3.000
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468

SANTA LUZIA

Escultura em madeira dourada e policromada 
Portugal, séc. XVII/ XVIII 

Com resplendor em prata 
(falhas e restauros na policromia)

Alt.: 43 cm

A Portuguese sculpture of Saint Lucy
Carved, gilt and polychrome wood 

Portugal, late 17th, early 18th century 
Silver halo 

(losses and restoration to the polychromy)

€1.200 - 2.000

469

PAR DE TOCHEIROS MANEIRISTAS

Em pau-santo torneado 
Portugal, séc. XVII
Alt.: 59 cm

A pair of 17th century Portuguese rosewood 
torchéres

€800 - 1.200

470

SÃO JOSÉ DAS BOTAS

Escultura em madeira dourada e policromada  
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos na policromia)
Alt.: 37 cm

A 18th century Portuguese sculpture Saint Joseph
Carved, gilt and polychrome wood 
Portugal, 18th century 
(losses and defects to the polychromy)

€450 - 650

471

MENINO JESUS

Escultura em madeira policromada 
Com peanha em madeira dourada, decorada 
com entalhamentos 
Séc. XVIII
(defeitos e restauros na policromia)
Alt.: 33 cm

An 18th century sculpture of Child Jesus
Polychrome wood 
Carved and gilt base
(defects and restaurations to the polychromy) 
18th century

€600 - 800
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472

SANTA ANA COM A VIRGEM

Escultura em madeira dourada e policromada 
Portugal, séc. XVIII 
(pequenos restauros e defeitos na policromia)
Alt.: 24,5 cm

An 18th century Portuguese sculpture
Carved and polychrome wood  
Representing Saint Anne with the Virgin 
Portugal, 18th century 
(minor restorations and defects to the 
polychromy)

€600 - 900

473

SANTO EVANGELISTA

Escultura em madeira dourada e 
policromada 

Com peanha em madeira dourada 
Portugal, séc. XVIII

Alt.: 24 cm

A 18th century Portuguese sculpture of 
Evangelist

Carved, gilt and polychrome wood  
Gilt base 

Portugal, 18th century

€600 - 900

474

SÃO JERÓNIMO

Escultura em alabastro representando São Jerónimo com leão 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas, defeitos e vestígios de policromia)
24x18 cm

Saint Jerome
Alabaster sculpture depicting Saint Jerome and Lion 
Portugal, 18th century 
(losses, defects and traces of polychromy)

€600 - 800

475

NOSSA SENHORA COM O MENINO

Escultura em madeira de carvalho 
França, séc. XVIII/XIX
Alt.: 119 cm

A late 18th, early 19th century 
sculpture of Our Lady with the Child
Carved in oak  
France

€1.500 - 2.000
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476

RARO ORATÓRIO PORTÁTIL INDO-PORTUGUÊS

Em teca com embutidos em sissó, pau-rosa, marfim e marfim tingido a verde 
Em forma de templete com base semi-octogonal 
Cúpula encimada por cruz de esferas com as cores da Ordem de São Domingos, branco e preto, e cercada por 
balaustrada em madeira vazada 
Portas articuladas com decoração de influência Mogol representando, no exterior, motivos vegetalistas estilizados 
(árvore da vida) cercados por frisos de rosetas em alternância cromática 
Dobradiças em bronze dourado e recortado com trabalho característico do mobiliário indo-português 
Uma vez abertas as portas, a decoração repete-se apresentando ainda nichos com figuras de santos em marfim 
Do lado esquerdo podemos observar São Domingos, São Francisco de Assis e São Paulo e do lado direito
Santo António, São Pedro e São Francisco Xavier 
Os santos apresentados representam por um lado a fundação da Igreja, com São Pedro e São Paulo, e por outro, 
as três ordens missionárias mais importantes no Oriente, a Dominicana, a Franciscana e a Companhia de Jesus 
A presença de São Francisco Xavier, entre as seis imagens de santos, leva-nos a datar este oratório como sendo 
posterior a 1622, ano da canonização do santo jesuíta 
No interior, a cúpula é suportada por seis colunas salomónicas com capitéis coríntios e bases simulando 
palmeiras, acolhendo uma pintura a óleo sobre cobre, representando a aparição de
Nossa Senhora do Rosário a São Domingos de Gusmão 
A pintura tenebrista de excepcional qualidade trata-se de um trabalho possivelmente espanhol do
segundo terço do séc. XVII 
As várias referências à ordem de São Domingos e a qualidade do oratório, leva-nos a crer que se trata, de facto, 
de uma encomenda dominicana de elevada importância, possivelmente para algum dos seus conventos 
Índia, séc. XVII
75x34,5x24 cm (fechado) 
75x103x24 cm (aberto)

Nota: Peças semelhantes nas colecções do MNAA e do Museu de Évora. 
O oratório da colecção do MNAA apresenta inclusivamente a mesma leitura iconográfica nas portas, embora os 
santos se disponham numa ordem diferente. 
Decoração semelhante ao oratório da ex-colecção Francisco Hipólito Raposo, sendo este último, no entanto, em “capela”.

A rare 17th century Indo-Portuguese travel oratory
Teak with sissoo, kingwood, ivory and dyed ivory inlaid decoration 
Designed as a small temple with demi-octogonal base 
Dome with cross with the colours of Saint Dominic Order, black and white, and framed by pierced wood balustrade 
Articulated doors with Mogul inspired decoration, outside with stylized floral motifs and framed by colored cluster friezes 
Typical Indo-Portuguese gilt and scalloped bronze hinges  
The doors opens to reveal similar decorated interior with niches with carved ivory sculptures, left with: 
St. Domininc, St. Francis of Assisi and St. Paul; right side with: St. Anthony, St. Peter and St. Francis Xavier 
The represented saints symbolize on one hand the Church foundation (Peter and Paul) and on the other hand the 
three most important oriental missionary ordens, Domincans, Franciscans and Jesuits 
Being St. Francis Xavier depicting among the saints we can date the piece from after 1622, the canonization
year of the Jesuit saint 
Interior with six spiral columns with corinthian chapiters and palm-tree bases with oil on copper depicting 
apparition of Our Lady of the Rosary to Saint Dominic of Guzman 
This exceptional tenebrist painting is possibly a spanish work of the sencond third of the 17th century 
Based on the multiple references to Saint Dominic Order and the quality of the work we believe that this piece is 
indeed a highly important Domican commission, possibly for one of its monasteries 
India, 17th century

Note: Similar pieces kept at Museu de Arte Antiga (MNAA), Lisbon and Évora Museum. 
The one kept in MNAA has even a similar iconographic reading, displaying the same images of saints
but in a different order. 
For the same decoration, we can consider the one from the former collection of Francisco Hipólito Raposo, 
although this one with a different typology.

Preço sob consulta 
Price on request 
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477

CÁLICE E PATENA ARTS & CRAFTS EM PRATA DOURADA FRANCESA

Decoração relevada com motivos vegetalistas, inscrição bíblica e 
símbolos religiosos; nó do pé vazado e relevado com tetramorfo 
representando os quatro Evangelistas 
Marca de garantia Cabeça de Minerva 1ºTìtulo e de ourives FS 
Estojo original da Casa Ch. Boulard - Paris, VI éme 
(estojo com pequenos defeitos)
Alt.: 19 cm (cálice)
680 g

A French Arts & Crafts vermeil chalice and paten
Relief decoration with floral motifs and holy inscriptions 
Stem with relief teetramorph 
Tête de Minerve mark, 1st standard and FS maker’s mark 
Original fitted case by Ch. Boulard - Paris,  Viéme 
(case with small defects)

€380 - 600

480

CRUZ-RELICÁRIO 

Em prata dourada
Decoração Maneirista relevada e gravada, 
doze janelas para relíquias molduradas por 
cartelas, colunas espiraldas e cabeças de anjo 
Terminações da cruz vazadas e relevadas
Interior com diversas reliquias 
Plinto em madeira
Portugal, séc. XVII 
(sinais de uso, defeitos)
Alt.: 66 cm

A 17th century portuguese silver reliquary-cross
Decoration in the Mannerist style with twelve 
windows for relic 
Relief and pierced decoration 
Interior with several remains 
Wood base 
(wear signs, defects)

€5.000 - 8.000

478

BASE

Em metal dourado 
Decoração moldada, vazada e cinzelada com motivos vegetalistas 
Com pedras de imitação e medalhões em metal com decoração 
em esmalte 
(pequenas faltas e defeitos)
15x29x29 cm

A gilt metal paste-set base
Pierced and relief decoration with floral motifs 
Set with colored paste and enamelled medallions 
(minor losses and defects)

€400 - 600

479

GRANDE COROA DE IMAGEM 

Em prata 
Decoração relevada, vazada e cinzelada com 
motivos vegetalistas, concheados e pombas 
do Espírito-Santo 
(pequenos restauros e mínimos sinais de uso)
Diam.: 26,5 cm (topo), 16 cm (cabeça)
395 g

A large silver crown
Relief, pierced and chiselled decoration with 
floral and shell motifs and Holy Spirit doves 
(minor restorations and minor wear signs)

€750 - 1.200
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481

ENORME SALVA VICTORIANA BRASONADA

Casquinha inglesa, bordo gomado com friso gomado, pés relevados 
Brasão gravado ao centro 
(sinais de uso e gastos)
Diam.: 57,5 cm

A large victorian silver plated armorial footed salver
Relief and engraved decoration, coat-of-arms at the centre 
(wear)

€500 - 700

482

TABULEIRO CHRISTOFLE

Tabuleiro rectangular com duas asas em 
casquinha ao gosto neoclássico 
Marcado e numerado 
(sinais de uso e gastos)
Comp.: 51 cm

A CHRISTOFLE tray
Of neoclassical design 
Marked and numbered 
(wear)

€200 - 300

483

GARRAFA LICOREIRA 
BÉLLE-ÉPOQUE

Em cristal lapidado, 
tampa em prata 
portuguesa, séc. XIX/XX
(mínimos sinais de uso)
Alt.: 32,5 cm

A cut-glass Belle-
Époque liquor bottle
Cut glass with 
portuguese silver cover
Portugal, late 19th, early 
20th century

€200 - 300

484

JARRO

Em cristal lapidado 
com monture e asa 

em casquinha inglesa, 
SUCKLING & EMPSON’S 

Monograma e data 
gravados 

Inglaterra, séc. XIX/XX
Alt.: 26 cm

A silver plated mounted jar
Cut-glass, silver plated 

mounts and handle, 
marked SUCKLING & 

EMPSON’S 
Engraved monogram and 

date 
England, 19th/20th century

€180 - 250

485

FRASCO

Em cristal com bocal em prata 
portuguesa do séc. XIX/XX 
Monture em metal prateado 
relevado e vazado 
(sinais de uso, defeitos)
Alt.: 24,5 cm

A cut-glass silver-mounted flask
Late 19th, early 20th century 
Relief and pierced silver plated 
metal mount  
(wear signs, defects)

€80 - 120

486
CENTRO DE MESA VICTORIANO EM CASQUINHA, T. & J. CRESWICK

Assente sobre quatro pés de enrolamento, base quadrangular alteada com 
decoração relevada representando folhas de acanto, fuste espiralado com folhas de 

acanto de onde saem quatro braços com decoração relevada semelhante 
Taças em cristal inglês lapidado 

Braços amovíveis 
Marcado 

Inglaterra, séc. XIX 
(sinais de uso, pequenos defeitos)

Alt.: 36 cm
A Victorian silver plated centre piece, T & J CRESWICK

Raised on four scroll feet, square base with relief decoration with acanthus leaves, 
spiral stem with acanthus leaves with four detachable arms with similar decoration 

Cut glass bowls 
Marked 

England, 19th century 
(wear signs, minor defects)

€1.200 - 2.000
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492

CAIXA REDONDA 

Em madeira de oliveira com 
interior em tartaruga 
Decorada na tampa com baixo 
relevo representando  
“a adoração dos Reis Magos” e na 
base padrão geométrico 
França, Séc. XIX
Diam: 8 cm 
Alt: 2 cm

A 19th century French circular box
Olive-wood, tortoiseshell interior 
Cover with relief decoration 
depicting Adoration of the Magi 
and geometric pattern at the base 
France, 19th century

€150 - 300
493

CAIXA 

Em pau-santo com decoração 
aplicada em prata com 
motivos rocaille 
França, séc. XIX 
(pequenas falhas e defeitos)
3x14x8,5 cm

A 19th century French box
Rosewood with silver mounts, 
rocaille decoration 
France, 19th century 
(minor losses and defects)

€250 - 400

487

PAR DE PEQUENAS JARRAS

Em porcelana  
Decorados com vidrado rosa e aplicações 
em prata dourada, recortada e cinzelada, 
representando motivos rocaille, com pássaros 
e grinaldas de flores 
França, séc. XIX 
(uma das jarras com um cabelo)
Alt.: 13,5 cm

A pair of 19th century French silver-mounted 
porcelain small jars
Pink glazing, chiselled, pierced and gilt silver 
mounts in the rocaille manner 
France, 19th century 
(one with hairline)

€100 - 150

488

PAR DE TAÇAS EM PORCELANA 
COM BASES EM PRATA

Porcelana ao gosto da Companhia 
das Índias do séc. XVIII com 
brasão ao centro 
Base em prata portuguesa, 
contraste do Porto em uso 
desde 1985, de ourives Topázio e 
assinadas Topázio
Comp.: 21 cm

A pair of silver-mounted porcelain 
bowls
The porcelain decorated in the 
18th century Chinese export 
porcelain with coat-of-arms 
Portuguese silver base, Porto 
assay mark (after 1985) and 
Topázio maker’s mark 

€80 - 120

491

CAMAFEU 

Em concha  
Com decoração esculpida em 
baixo relevo representando “ Cena 
campestre” 
Europa, Séc. XIX 
(pequenos defeitos)
5,5x4,5 cm

A 19th century cameo
Carved decoration representing 
Country Scene 
Europe, 19th century 
(minor defects)

€150 - 200

489

VANITY-CASE 

Em prata inglesa 
Decoração relevada e estriada, interior com 
diversos compartimentos, monograma na 
tampa 
Início do séc. XX
66,2 g

An English silver vanity-case
Relief decoration, divided interior  
Monogram 
Early 20th centuury

€50 - 80

490

TRÊS CAIXINHAS

Em prata, decoração relevada com cenas 
mitológicas 
Marcadas
111 g

Three silver pill-boxes
Relief decorated with classical scenes 
Marked

€130 - 180

494

CARTONEIRA

Em marfim, tartaruga e aplicações de prata em ambas as faces 
representando cartela, flores, volutas e pássaros

 Séc. XIX 
(sinais de uso, defeitos na charneira)

10,6 x 8 cm

A 19th century cardbox
Ivory, tortoiseshell and silver, both sides decorated with 

cartouche, flowers, volutes and birds 
(wear signs, defects to the joint)

€180 - 250

495

MOLDURA

Em pau-santo com aplicações em prata 
relevada e vazada representando motivos 
vegetalistas 
Contraste do Porto (1887-1837) e do ourives 
João Joaquim Monteiro 
(sinais de uso e defeitos)
31x26 cm

A late 19th, early 20th century frame
Silver-mounted rosewood 
Porto assay mark (1887-1937) and João 
Joaquim Monteiro maker’s mark 
(wear signs and defects)

€150 - 250

496

CAIXINHA

Em marfim 
Com tampa esculpida em baixo relevo 

representando “A descida da cruz” 
Com fecho em prata 

França, séc. XIX
8,5x4,5x4,5 cm

A small 19th century French ivory box
Carved decoration depicting Descent from 

the Cross 
Silver lock

€700 - 900
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497

CAIXA DE CIGARROS 

Em prata portuguesa 
De formato octogonal, interior 
forrado a madeira 
Contraste do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
11,5x9 cm
249 g

A Portuguese silver table 
cigarette box
Of octogonal shape 
Wood lined interior 
Porto assay mark (1938-1984) 
and maker’s mark 
(wear signs)

€100 - 180

498

CIGARREIRA 

Em prata portuguesa 
Interior dourado 

Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)

10,5x8 cm
106 g

A Portuguese silver cigarette box
Gilt interior 

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

(wear signs)

€50 - 70

499

CIGARREIRA ARTE DECO 

Em prata portuguesa 
Decoração geométrica em 
ambas as tampas 
Contraste do Porto (1887-1937) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
11,5x8 cm
122 g

A Art Deco Portuguese silver 
cigarette box
Geometric decoration 
Porto assay mark (1887-1937) 
and maker’s mark 
(wear signs)

€50 - 70

500

CIGARREIRA ARTE DECO 

Em prata portuguesa 
Decoração guilhochada, interior dourado  

Contraste do Porto (1887-1937) e de 
ourives da mesma época 

(sinais de uso)
9x7,5 cm

147 g

A Portuguese silver cigarette box
Guilloché decoration 

Porto assay mark (1887-1937) and maker’s 
mark  

(wear signs)

€70 - 120

501

CAIXINHA 

Em prata portuguesa 
Decoração guilhochada e gravada, interior dourado 
com data gravada divisória amovível  
Contraste Águia (1938-1984) e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso)
34 g

A Portuguese silver pill-box
Guilloché and engraved decoration, gilt interior 
Águia assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€40 - 60

502

CHARUTEIRA E CIGARREIRA

Charuteira em prata portuguesa 
do séc. XIX/XX, tampas com 
decoração relevada ao gosto 
rocaille e monograma  
Cigarreira em prata alemã 
com decoração Arte Nova e 
monograma gravados 
(sinais de uso e amolgadelas)
11x7 cm e 9x6,5 cm
177,4 g

Two silver cigarette cases
One 19th/20th century Portuguse 
silver decorated in the rocaille 
manner, other German silver with 
Art Nouveau engraved decoration 
Monogram to both 
(wear signs, bruises)

€60 - 120

503

CARNET DE BAILE E FOSFOREIRA ARTE NOVA

Casquinha 
(sinais de uso, defeitos)

Carnet de ball and matchbox
Silver plated 
(wear signs, defects)

€50 - 80

504

TAMBULADEIRA 

Em prata portuguesa do séc. XVIII 
Corpo martelado com asas de enrolamento 
Marca de ensaiador de Évora (E-2) (reg. 1738) e 
de ourives MS não inventariada 
(sinais de uso)
Comp.: 11 cm
60 g

An 18th century Portuguese silver wine taster
Hammered silver, scroll handles 
Évora assay mark (reg. 1738) and MS maker’s 
mark 
(wear signs)

€1.800 - 3.000

505

CUSPIDEIRA

Em prata portuguesa, séc. XIX 
Decoração lisa com pega em dupla voluta 

Marca de ensaiador do Porto de meados do 
séc. XIX (P-40 ou variante) e de ourives FGS 

(1810-1853) (P-265) 
(sinais de uso e amolgadelas)

322 g

A 19th century Portuguese silver spittoon
Plain decoration, handle with volutes 

Porto assay mark (mid-19th century) and FGS 
maker’s mark (1810-1853) 

(wear signs and bruises)

€200 - 300

506

PORTA-LIBRAS E FOSFOREIRA/PORTA-
LIBRAS 

Em prata inglesa, 1900 e 1902 
Decorações cinzelada e relevada 
Birmingham 1900 e 1902 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
71 g

Sovereign holder and vesta case with 
sovereign holder, English silver, Birmingham 
1900 and 1902
Chieseled and relief decorations 
(wear signs, minor defects)

€80 - 120

507

PAR DE ESPORAS 

Em prata portuguesa, séc. XIX 
Marca de ensaiador do Porto (1877-1881) (P-83) 
e de ourives José Marques Guedes (1861-
1886) (P-403) 
(sinais de uso e defeitos)
140 g

A pair of 19th century Portuguese silver horse 
spurs
Porto assay mark (1877-1881) and José 
Marques Guedes maker’s mark (1861-1886) 
(wear signs and defects)

€200 - 400
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508

DOZE PRATOS MARCADORES 
(mínimos sinais de uso)
Diam.: 28,3 cm
6838 g

Twelve Portuguese silver plates
(minor wear signs)((

€3.800 - 4.200

508
508

509

510 511

BAIXELA EM PRATA PORTUGUESA
Decoração espiralada, relevada e cinzelada ao gosto rocaille
Contraste de Lisboa (1938-1984), 1ºTítulo e do ourives Horácio Rodrigues Pacheco
Trabalho dos anos 70

Composta por: 

509

PAR DE MOLHEIRAS DE ASA 
PERDIDA COM TRAVESSA

(mínimos sinais de uso)  
Comp.: 24,5 cm
1300 g 

A pair of Portuguese silver 
sauce boats with trays
(minor wear signs) 

€900 - 1.400  

510

DOZE LAVABOS 

(mínimos sinais de uso) 
Diam.: 9,5 cm
1199 g

Twelve Portuguese 
silver table bowls
(minor wear signs)

€700 - 900

511

DOZE PRATOS DE PÃO

(mínimos sinais de uso)  
Comp.: 13,1 cm
1258 g

Twelve Portuguese silver
bread plates
(minor wear signs) 

€800 - 1.200  

512

514

515

517

516

513

512

PAR DE PRATOS DE SERVIR

(mínimos sinais de uso)
Diam.: 32,5 cm
1521,5 g

A pair of Portuguese silver 
chargers
(minor wear signs)

€900 - 1.200

513

PAR DE PRATOS DE SERVIR

(mínimos sinais de uso) 
Diam.: 37,5 cm
2216 g

A pair of Portuguese silver chargers 
(minor wear signs)

€1.200 - 1.300

514

TERRINA COM TAMPA E TRAVESSA 
(mínimos sinais de uso)
30 x 45,5 x 30 cm
3654 g

A Portuguese silver tureen with 
cover and dish
(minor wear signs)

€3.000 -3.500 

515

TRAVESSA OVAL

(mínimos sinais de uso)
Diam.: 60,5 cm
2067 g

A Portuguese silver oval dish
(minor wear signs)

€1.200 - 1.600

516

TRAVESSA PEIXEIRA

(mínimos sinais de uso)  
Comp.: 66 cm
1642 g

A Portuguese silver fish dish
(minor wear signs) 

€1000 - 1500  

517

PAR DE PRATOS COBERTOS 
REDONDOS 
(mínimos sinais de uso)
Diam.: 28 cm
2950 g

A pair of Portuguese silver 
entrée dishes 
(minor wear signs)

€1.800 - 2.200
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518

GRANDE TERRINA COM PLATEAU 

Em prata portuguesa 
Decoração relevada e cinzelada ao gosto barroco 
Terrina assente sobre quatro pés de enrolamento, asas duplas vegetalistas, pomo 
da tampa representando cupido e putto em vulto perfeito  
Plateau com decoração semelhante relevada e cinzelada 
Contraste do Porto (1938-1984), de ourives José Maria da Rocha (1950-1955), 1ºTìtulo 
e assinada Ferreira Marques - Porto-Lisboa 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Comp.: 60 cm
6883 g

A large Portuguese silver tureen with stand, FERREIRA MARQUES
Relief and chiseled decoration in the Baroque manner 
Tureen on four scroll feet, floral handles and caver finial representing cupid and putto  
Stand with similar decoration 
Porto assay mark (1938-1984), José Maria da Rocha marker’s mark (1950-1955), 
1ºTitulo and signed Ferreira Marques - Porto-Lisboa 
(wear signs, minor defects)

€4.500 - 6.500
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519

PAR DE CASTIÇAIS D.MARIA

Em prata portuguesa 
Base circular alteada com dois frisos de continhas, pé 
canelado, fuste canelado com frisos de continhas 
Marca de ensaiador do Porto (1790-1804) (P-16) e de 
ourives Manuel Vilaça Gomes (1763-1804) (P-464) 
(sinais de uso)
Alt.: 26,5 cm
903 g

A pair of Portuguese silver D.Maria (1777-1816) 
candlesticks
Of neoclassical design 
Porto assay mark (1790-1804) and Manuel Vilaça Gomes 
maker’s mark (1763-1804) 
(wear signs)

€2.000 - 4.000

520

CHALEIRA COM TREMPE E LAMPARINA EM PRATA INGLESA, RICHARD GOSLING, LONDRES, 1749

Rocaille 
Trempe com três pés de concha e saial relevado e vazado com volutas e concheados 
Chaleira com decoração gravada com cartelas, concheados, motivos vegetalistas e escamado 
Bico relevado com concheados e volutas, pomo em forma de fruto, asa relevada com decoração semelhante 
Marcas de Londres para 1749 e de ourives Richard Gosling 
(sinais de uso e falta a palhinha isoladora na pega)
Alt.: 41 cm
3030 g

A Rocaille English silver kettle on stand, Richard Gosling, London, 1749
Stand on three shell feet, scalloped and pierced apron with volutes and shell motifs 
Kettle with engraved decoration representing cartouches, shell and floral motifs and fish scales 
Relief spout with shell motifs and volutes, chiselled cover finial, relief decoated handle 
London marks for 1749 and Richard Gosling maker’s mark 
(wear signs, raffia missing to the handle)

€5.000 - 7.000
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521

SERVIÇO DE CHÁ 

Em prata Chinesa 
Corpos com decoração texturada e monograma, pegas e bico do bule em forma de bambú 
Composto por: blue, leiteira e açucareiro 
Marcado, possivelmente trabalho de exportação para o mercado inglês 
(sinais de uso)
839 g

A Chinese silver tea-set
Textured decoration, monogram, handles and spout representing bamboo 
Comprising: tea pot, milk jug and sugar bowl 
Marked, possibly for the english market 
(wear signs)

€600 - 800

522

TAÇA 

Em prata chinesa 
Decoração relevada e vazada com reserva lisa, dragões e nuvens 
Vestígios de marca 
China, séc. XX 
Alma em cristal inglês azul-cobalto 
(sinais de uso)
Diam.: 13 cm
172 g (prata)

A silver and blue glass bowl
Silver with relief and pierced decoration with plain reserve, dragons and clouds 
Faded mark 
China, 20th century 
Cobalt-blue english crystal lining  
(wear signs)

€200 - 250

523

TAÇA 

Em ágata 
Decorada com aplicações em prata dourada representando enrolamentos 
vegetalistas e pássaros  
Índia, séc. XIX
Diam.: 16 cm

A 19th century Indian silver-gilt-mounted agate bowl
Spierced silver mount representing scrolls and birds 
India, 19th century

€700 - 1.000
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524

GRANDE SALVA DE GRADINHA 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX, LEITÃO & IRMÃO 
Pés e gradinha vazados, fundo com friso de flores gravado 
Contraste de Lisboa (1887-1937), de ourives Leitão & 
Irmão, assinado e 1ºTítulo 
(sinais de uso, restauros e amolgadelas)
Diam.: 52 cm
3135 g

A large late 19th, early 20th century Portuguese silver 
salver, LEITÃO & IRMÃO
Pierced gallery and feet 
Lisboa assay mark (1887-1937), Leitão & Irmão maker’s 
mark, signed and 1ºTitulo 
(wear signs, restorations and bruises)

€1.500 - 1.800

525

CONJUNTO DE DOZE LAVABOS 

Em prata portuguesa 
Bordo perlado  

Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso e amolgadelas)

Diam.: 10 cm
1088 g

Twelve Portuguese silver table bowls
Beaded rim 

Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs and bruises)

€380 - 600

526

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, pequenos defeitos e furo 
no corpo)
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

527

CHALEIRA COM TREMPE E LAMPARINA

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

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

€1.000 - 2.000

528

TERRINA 

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

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

€500 - 800
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529

DUAS FACAS DE PAPEL

Em prata portuguesa 
Uma decorada com Nau 
S.Miguel no topo e inscrição 
no verso, outra com cartela 
no topo 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso, uma com 
defeitos e amolgadelas)
134 g

Two Portuguese silver paper 
knives
One decorated with Nau 
S.Miguel and the other with 
cartouche 
Portugal, 20th century 
(wear signs, one with bruises 
and defects)

€80 - 120

530

CONJUNTO DE TOILETTE 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX, LEITÃO & IRMÃO 
Decoração relevada ao gosto Luiz XVI, composto por: grande 

espelho de mesa oval, duas escovas em crina, duas caixas com 
tampa e interior dourado e um espelho de mão circular 

Contraste de Lisboa (1887-1937), de ourives Leitão & Irmão e 
1ºTitulo 

(sinais de uso e pequenos defeitos)
50 x 38 cm (espelho de mesa)

A Belle-Époque Portuguese silver toilette set, LEITÃO & IRMÃO
Decorated in the Louis XVI style, comprising: a large oval table 

mirror, two brushes, two boxes and one hand mirror 
Lisboa assay mark (1887-1937), Leitão & Irmão maker’s mark and 

1ºTitulo 
(wear signs, minor defects)

€1.800 - 2.500

531

ANELEIRA 

Em prata portuguesa 
Bordo ondulado e decoração gravada 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 13,3 cm
109 g

A Portuguese silver ring tray
Scalloped rim, engraved decoration 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark  
(wear signs)

€30 - 50

532

PEQUENA SALVA DE TRÊS PÉS 

Em prata portuguesa 
Decoração relevada ao gosto barroco 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives 
da mesma época
Diam.: 16,5 cm
77 g

A small Portuguese silver footed salver
Relief decoration in the Barroque manner 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark 

€40 - 60

534
PALITEIRO 
Em prata portuguesa, 
séc. XIX/XX 
Representando ave de 
bico comprido em vulto 
perfeito, assente sobre 
poleiro basculante sobre 
manjedoura lisa de onde 
“pica” os palitos 
Base em mármore 
Contraste do Porto 
(1887-1937) e de ourives 
da mesma época
Comp.: 16 cm
A Portuguese silver 
toothpick dispenser
Representing bird 
on articulated stand 
enabeling the bird to 
pick toothpicks from the 
base 
Marble stand 
Porto assay mark (1887-
1937) and maker’s mark
€100 - 150

535
PALITEIRO “PÊRA” 
Em prata portuguesa do séc. 
XIX, compósito 
Marca de ensaiador de Lisboa 
do séc. XIX e de ourives muito 
gasta, batidas na base 
(defeitos) 
163,4 g
A composite Portuguese silver 
toothpick holder, mainly 19th 
century
Representing pear. 
Lisboa assay mark (19th 
century) and faded maker’s 
mark at the base.
€450 - 550

533

CONJUNTO DE PRATINHAS

Composto por salvinha de três pés em prata 
portuguesa do séc. XIX/XX, leiteira miniatura 
em prata inglesa e par de jarrinhas Arte Déco 
em prata portuguesa do séc. XX 
(sinais de uso, defeitos)
Diam.: 14,5 cm (salva)
145 g

A silver lot
Comprising a small 19th/20th century 
Portuguese silver footed salver, a miniature 
english silver milk jug and a pair of Portuguese 
silver miniature jars 
(wear signs, defects)

€50 - 80

536
PALITEIRO 

Em prata portuguesa 
Base triangular com decoração vazada e relevada com motivos vegetalistas e enrolamentos, encimado 

por figura de pedinte em vulto  
Marca de ensaiador do Porto (1877-1881) (P-78 ou variante) e de ourives JGTA da mesma época (P-392) 

(sinais de uso, alterações)
Alt.: 18 cm

255 g
A Portuguese silver toothpick holder

Triangular base with perced and relief decoration, top with figure of beggar 
Porto assay mark (1877-1881) and JGTA maker’s mark  

(wear signs, alterations)
€180 - 250

537
PALITEIRO 

Em prata portuguesa, séc. XIX/XX 
Decoração relevada representando senhora 

com tulipa 
Base relevada com três pés 

Contraste do Porto (1887-1937) e de ourives 
da mesma época 

(sinais de uso)
Alt.: 25,5 cm

218 g
A late 19th, early 20th century Portuguese 

silver toothpick holder
Designed as a Lady with tulip 

Relief decorated base with three feet 
Porto assay mark (1887-1937) and 

maker’s mark 
(wear signs)
€150 - 250

538
PALITEIRO EM PRATA 
PORTUGUESA
Em forma de prisma com 
decoração relevada 
Contraste de Lisboa em uso 
desde 1985 
(sinais de uso, pequenos 
defeitos)
Comp.: 9 cm
45,5 g
A Portuguese silver toothpick box
Relief decoration 
Lisboa assay mark in use since 
1985 
(wear signs, minor defects)
€40 - 60

539
PALITEIRO “BURRO” 
Em prata portuguesa 

Representando burro de carga na manjedoura 
Contraste do Porto em uso desde 1985 

(sinais de uso e pequenos defeitos)
Alt.: 11,5 cm

323 g
A Portuguese silver toothpick holder

Representing drudge  
Porto assay mark in use since 1985 

(wear signs and minor defects)
€160 - 250

540

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

541

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

542

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

543

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
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544

PARTE DE FAQUEIRO, BOULENGER

Metal prateado 
Composto por: 8 talheres de servir, 16 garfos, 
8+6 facas, 11 colheres de sopa, 6 garfos de 
peixe, 6 facas de peixe, 5+6 colheres de 
sobremesa, 10+9 garfos de sobremesa, 8 
facas de sobremesa, 6 garfos de bolo e 10 
pequenos talheres diversos 
(sinais de uso e defeitos)

Part of a table service of flatware, 
BOULENGER
Silver plated 
Comprising: 8 servers, 16 forks, 8+6 knives, 11 
soup spoons, 6 fish forks, 6 fish knives, 5+6 
dessert spoons, 10+9 dessert forks, 8 dessert 
forks, 6 cake forks and 10 other small pieces 
(wear sign and defects)

€200 - 300

545

CONJUNTO DE SETE COLHERES DE CHÁ E CONCHA DE AÇÚCAR 

Em prata 
Pega espiralada terminando em pé de cabra 

Marca de garantia 
(sinais de uso)

77 g

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

Spiral decoration 
Guarantee mark  

(wear signs)

€50 - 70

546

OITO TALHERES DE SERVIR 

Em prata portuguesa do séc. XIX/
XX 

Belle-Époque 
Cabos relevados com decoração 
ao gosto francês, um talher com 

decoração diferente 
Contraste Javali (1887-1937) e de 

ourives da mesma época 
(sinais de uso e defeitos)

Eight Portuguese silver servers
Belle-Époque 

Relief decorations in French taste, 
one with different decoration 
Assay mark (1887-1937) and 

makers’ marks 
(wear signs and defects)

€150 - 350

547

CINCO TALHERES DE SERVIR BELLE-ÉPOQUE

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Cabos relevados com diferentes decorações 

ao gosto Luis XV e XVI 
Contraste Javali (1887-1937) e de ourives da 

mesma época 
(sinais de uso e defeitos)

Five Portuguese silver servers
Belle-Époque 

Relief decorations in the Louis XV and XVI 
styles 

Assay mark (1887-1937) and makers’ marks 
(wear signs and defects)

€100 - 150

549

PRATO MARCADOR 

Em prata portuguesa 
Bordo gomado, aba cinzelada 
com flores e folhas 
Marca de contraste do Porto 
(1938-1984), de ourives e 1ºTítulo 
(pequenos sinais de uso)
Diam.: 28 cm
578 g

A Portuguese silver plate
Porto assay mark (1938-1984), 
maker’s mark and 1ºTitulo 
(minor wear signs)

€200 - 300

550

SALVA 

Em prata portuguesa 
Com aba vazada 
Contraste do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenas 
amolgadelas)
Diam.: 25,5 cm
216,5 g

A Portuguese silver salver
Pierced tab 
Porto assay mark (1938-1984) 
and maker’s mark  
(wear signs, minor bruises)

€60 - 120

551

TAÇA GOMADA 

Em prata portuguesa 
Contraste do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 
(mínimos sinais de uso)
Diam.: 23 cm
388 g

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

€140 - 250

552

SALVA 

Em prata portuguesa 
Decoração relevada ao gosto barroco 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 41 cm
719 g

A Portuguese silver salver
Relief decoration in the Baroque manner 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark  
(wear signs)

€200 - 300

548

FAQUEIRO DE SOBREMESA 

Em prata e madrepérola 
Composto por 12 facas e 12 garfos com lâminas e dentes em prata com decoração relevada e 

cinzelada representando palmetas e motivos vegetalistas, cabos em madrepérola 
Marcas de Sheffield para 1903 e de ourives Mappin & Webb (reg. 1892) 

Com estojo original em madeira forrado a bege, com chave original e monograma na tampa 
(uma faca semelhante mas de fabrico diferente, estojo e chave com defeitos)

A MAPPIN & WEBB silver dessert table service of flatware, Sheffield, 1903
Comprising 12 forks and 12 knives with silver blades decorated with floral motifs 

Mother-of-pearl handles 
Sheffield marks for 1903 and Mappin & Webb maker’s mark (reg. 1892) 
With original fitted wood case, original key and monogram to the cover 

(one knive with similar decoration but bearing different marks, key and case with defects)

€350 - 500

553

CONCHA DE AÇÚCAR 

Em prata portuguesa, séc. XIX 
Marca de ensaiador do Porto (1843-1853) 
(P-34 ou variante) e de ourives José Ferreira 
Guimarães (1810-1853) (P-317) 
(sinais de uso)
Comp.: 13 cm
28 g

A 19th century Portuguese silver sugar spoon
Porto assay mark (1843-1853) and José Ferreira 
Guimarães maker’s mark (1810-1853)

€30 - 50

554

PAR DE TACINHAS VAZADAS 
EM PRATA PORTUGUESA

Aba vazada 
Contraste do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 

(sinais de uso)
Diam.: 13 cm

119,2 g

A pair of pierced bowls
Porto assay mark (1938-1984) 

and maker’s mark 
(wear signs)

€40 - 60

555

CINCO TACINHAS 

Em prata portuguesa 
Duas maiores e três mais pequenas, decoração perlada 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives
7,5 e 9,2 cm
285 g

Five Portuguese silver bowls
Two larger and three smaller, beaded decoration 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark

€50 - 70
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556

SALVA DE TRÊS PÉS 

Em prata 
Bordo recortado e relevado com volutas e 
concheados, fundo com friso de flores relevado; 
pés relevados e vazados com concheados 
Trabalho do séc. XIX
Diam.: 20 cm
245 g

A 19th century silver footed salver
Scalloped and relief rim with volutes and shells, 
engraved decoration to the centre 
Relief and pierced feet 
19th century

€200 - 350

557

CONJUNTO DE TOILETTE 

Em prata portuguesa, séc. XIX/XX 
Composto por cinco escovas de crina em prata gomada e 
monogramada 
Contraste do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma época
Comp.: 26,5 cm (maior)

A Belle-Époque Portuguese silver toilette set of brushes
Comprising five brushes, fluted decoration and monogram 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark

€200 - 350

558

CAIXINHA 

Em prata 
Decoração relevada ao gosto rocaille com 
figuras e cartelas 
Europa, séc. XX 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Comp.: 6 cm
41 g

A silver pill-box
Relief decoration in the rocaille manner 
Europe, 20th century 
(wear signs, minor bruises)

€50 - 70

563

PAR DE CANDELABROS

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

564

ESPELHO DE MESA BELLE-ÉPOQUE 

Em prata portuguesa 
Moldura relevada e vazada ao gosto rocaille 
Espelho bizelado 
Costas em madeira e apoio em prata 
Contraste do Porto (1887-1937) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso e remate do topo dessoldado)
Alt.: 49 cm

A Belle-Epoque Portuguese silver table mirror
Relief and pierced decoration in the rocaille 
manner 
Wood back, silver foot 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s 
mark 
(wear signs, desoldered top)

€500 - 800

559

CHARUTEIRA 

Em prata russa do final do séc. XIX 
Decoração gravada com motivos 
vegetalistas e treliça 
Marca de ensaiador Aleksandr 
Vladislavovich Skovronsky (1896), 84 
zolotnicks e de ourives AH 
Final do séc. XIX  
(pequenos sinais de uso)
11 x 7,5 cm
196,5 g

A late 19th century Russian silver cigar 
case
Engraved decoration with floral motifs 
and framework 
Aleksandr Vladislavovich Skovronsky 
assay mark (1896), 84 zolotnicks and 
AH maker’s mark 
(minor wear signs)

€500 - 800

560

CAIXA DE TOILETTE 

Em prata dourada 
Secação oval, decoração gravada com 

motivos vegetalistas 
Marca de garantia

Alt.: 8,5 cm
56,5 g

A silver-gilt toilette box
Engraved decoration with floral motifs 

Guarantee mark

€30 - 40

561

CAIXA DE TABACO

Em prata
Decoração relevada com 
motivos florais e cão
Aparentemente sem marcas,  
atribuível ao séc. XIX
107 g

A silver tobacco box
Relief decoration with floral 
motifs and dog
Unmarked, attributed to the 
19th century

€80 - 120

562

VANITY-CASE 

Em prata dourada, séc XIX/XX
Decoração mate com reserva central, interior com mola, espelho e outros compartimentos  
Contraste Javali (1887-1937) e de ourives da mesma época
(Sinais de uso)
112g peso total

A late 19th, early 20th century Portuguese gilt-silver vanity-case
Plain decoration with circular cartouche, interior with mirror and compartments
Javali assay mark (1887-1937) and maker’s mark
(Wear signs)

€30 - 40
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565

GALHETEIRO 

Em prata portuguesa 
Estrutura em relevada e vazada com 
parras e uvas, assente sobre quatro pés 
vegetalistas 
Galhetas em cristal lapidado; dois 
polvilhadores e mostardeira com tampas e 
colher em prata 
Contraste do Porto em uso desde 1985, de 
ourives Topázio e assinado Topázio 925 
(sinais de uso)
Alt: 28 cm
800 g (estrutura)

A Portuguese silver cruet stand
Relief and pierced decoration with vine 
leaves and grapes, raised on four floral feet 
Cut-glass cruets, three with silver covers 
and spoon  
Porto assay mark (after 1985), Topázio 
maker’s mark and signed Topázio 925 
(wear signs)

€400 - 600

571

TABULEIRO POLILOBADO 

Em prata portuguesa 
Com pés, gradinha e asas relevadas e vazadas, fundo gravado 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época
Comp.: 49 cm
1571 g

A Portuguese silver scalloped tray
Relief and pierced feet, gallery and handles 
Engraved decoration 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark

€500 - 700

572

JARRO BOJUDO 

Em prata portuguesa 
Decoração perlada, asa tubular 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso, mínimas amolgadelas)
Alt.: 19 cm
471,4 g

A Portuguese silver vase
Beaded decoration, geometric handle 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs, minor bruises)

€180 - 250

573

LEITEIRA COM TAMPA 

Em prata 
Trabalho do séc. XIX 
(sinais de uso e amolgadelas)
Alt.: 15,5 cm
390,5 g

A 19th century silver milk jug
(wear signs and bruises)

€100 - 180

574

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

566

QUEIJEIRA 

Em prata e cristal, séc. XIX/XX 
Prata relevada e vazada ao gosto rocaille, tampa em cristal lapidado 
Contraste do Porto (1887-1937) e de ourives João Joaquim Monteiro  
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Diam.: 34 cm (base)
388 g (base)

A Portuguese silver and cut glass cheese dome and stand
Relief and pierced decoration in the rocaille manner, cut-glass 
dome with silver handle 
Porto assay mark (1887-1937) and João Joaquim Monteiro maker’s 
mark  
(wear signs, minor defects)

€150 - 300

567

PALITEIRO 

Em prata portuguesa 
Representando ramo de flores com fruto ao centro 
Contraste de Lisboa (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 16 cm
196 g

A Portuguese silver toothpick holder
Representing bouquet with flowers and fruit 
Lisboa assay mark (1938-1984) and maker’s mark  
(wear signs)

€400 - 450

568

SALVINHA 

Em prata portuguesa 
Ao gosto D. João V 
Contraste do Porto (1938-1984) 
e de ourives 
(sinais de uso)
Diam.: 16,5 cm
62 g

A small Portuguese silver slaver
In the baroque manner 
Porto assay mark (1938-1984) 
and maker’s mark 
(wear signs)

€25 - 50

569

PALMATÓRIA BELLE-ÉPOQUE 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração relevada ao gosto rocaille 
Contraste Javali (1887-1937) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso e defeitos)
93 g

A Belle-Époque Portuguese silver 
chamberstick
Relief decoration in the rocaille manner 
Javali assay mark (1887-1937) and maker’s 
mark  
(wear signs and defects)

€150 - 180

570

PORTA-TORRADAS

Em prata 
Assente sobre 4 pés, bordo e pega perlados 

Marcas ilegíveis 
(sinais de uso e pequena falta)

16 x 22 x 13,5 cm
605 g

A silver toast-rack
On four feet, beaded decoration 

Marked 
(wear signs and minor loss)

€200 - 300
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575

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ, CHRISTOFLE

Decoração lisa, composto por: bule, cafeteira, 
grande leiteira e açucareiro com tampa 
(pequenos sinais de uso e pequenas 
amolgadelas)
Alt.: 17 cm (leiteira)

A coffee and tea set, CHRISTOFLE
Plain decoration, comprising: tea pot, coffee 
pot, large milk jug and sugar bowl with cover 
(minor wear signs and minor bruises)

€300 - 500

579

PAR DE CASTIÇAIS 

Em prata portuguesa do séc. XIX 
Modelo romântico, pés de garra e bola, fuste facetado com frisos 
relevados com flores e motivos vegetalistas  
Marca de ensaiador de Lisboa (1822-1843) (L-40) e de ourives IBI 
(1822-1870) (L-279 ou L-281), remarcado com Cabeça de Velho 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 24 cm
775 g

A pair of 19th century Portuguese silver candlesticks
Of romantic design, faceted stem with floral friezes 
Lisboa assay mark (1822-1843) and IBI marker’s mark (1822-1870) 
(wear signs, minor defects)

€800 - 1.200

580

LEITEIRA E AÇUCAREIRO 

Em prata portuguesa 
Prata dourada, relevada e cinzelada ao gosto barroco 
Contraste do Porto (1938-1984), de ourives Antero Machado (1928-1952) e assinados 
J.Rosas & Co - Porto, leiteira com marca do centenário da J.ROSAS 1851-1951 
(sinais de uso)
Alt.: 15 cm (leiteira)
635 g

A set of Portuguese silver milk jug and sugar bowl, J. ROSAS & Co
Silver-gilt, relief and chiseled decoration in the Baroque style 
Porto assay mark (1938-1984), Antero Machado maker’s mark (1928-1952), signed 
J.ROSAS & Co, milk jug marked for the centenary of J.ROSAS 1851-1951 
(wear signs)

€100 - 150

576

SALVA DE GRADINHA E QUATRO PÉS 

Em prata portuguesa 
Pés e gradinha vazados 
Contraste do Porto (1938-1984), de ourives João Joaquim 
Monteiro e assinada GUIA-Lisboa 
(sinais de uso)
Diam.: 40 cm
1560 g

A Portuguese silver gallery salver
Pierced gallery and feet 
Porto assay mark (1938-1984), João Joaquim Monteiro maker’s 
mark and signed GUIA-Lisboa 
(wear signs)

€500 - 800

577

TAÇA OVAL COM PÉS E 
GRADINHA 

Em prata portuguesa 
Inscrição no verso 

Contraste do Porto (1938-
1984) e de ourives da 

mesma época 
(mínimos sinais de uso)

16,5 x 11 cm
162,5 g

A Portuguese silver bowl
Inscription at the back 

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

(minor wear signs)

€80 - 120

578

SALVA DE GRADINHA 

Em prata portuguesa 
Assente sobre três pés 

Pés e gradinha vazados  
Contraste do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 

(sinais de uso)
Diam.: 19 cm

265 g

A Portuguese silver gallery 
footed salver

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

(wear signs)

€40 - 80
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584

PAR DE CANDELABROS DE QUATRO LUMES 

Em prata portuguesa 
Rica decoração relevada e cinzelada ao gosto Barroco, base triangular assente sobre três pés 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época
Alt.: 34 cm
3058 g

A pair of four-light Portuguese  silver candelabra
Richly decorated in the Baroque manner 
Triangular base on three feet 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 

€1.500 - 2.500

585

CESTO EM PRATA PORTUGUESA, SÉC. XIX/XX

Em prata portuguesa, séc. XIX/XX 
Formato oval, decoração relevada e vazada com 
motivos vegetalistas, asa móvel 
Contraste do Porto (1887-1937) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
31,5x20,5 cm
313 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver 
basket
Of oval shape, relief and pierced decoration with 
floral motifs 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark  
(wear signs, minor defects)

€160 - 180

581

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

582

SALVA 

Em prata portuguesa 
Bordo recortado ao gosto Barroco  
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 36 cm
570 g

A Portuguese silver salver
Decorated in the baroque manner 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€230 - 500

583

SALVA DE TRÊS PÉS 

Em prata portuguesa 
Decoração gomada, relevada e gravada ao gosto barroco, pés de sapata 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, inscrição no verso)
Diam.: 30,5 cm
996 g

A Portuguese silver footed salver
Fluted, relief and engraved decoration in the baroque manner 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs, inscription at the back)

€300 - 500
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586

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ ARTE DÉCO

Em prata portuguesa 
Decoração geométrica, gomada e perlada 
Composto por: bule, cafeteira, leiteira e açucareiro com tampa 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 15 cm (cafeteira)
1476 g

A Portuguese silver coffee and tea set
Art Deco 
Geometric, fluted and beaded decoration 
Comprising: tea pot, coffee pot, milk jug and sugar bowl with cover 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€800 - 1.200

587

BALDE DE GELO COM PINÇA 

Em prata portuguesa 
Decoração lisa, pinça com garras de animal 

Contraste do Porto em uso desde 1985 e de ourives
Alt.: 17 cm

588 g

A Portuguese silver ice bucket with tongs 
Plain decoration 

Porto assay mark in use since 1985 and maker’s mark

€200 - 300

588

PAR DE TAÇAS DE PÉ 

Em prata portuguesa 
Interior dourado 
Marca de toque 925/000 
e de ourives  
(sinais de uso)
Alt.: 12 cm
275 g

A pair of Portuguese silver 
footed bowls
Gilt interior 
Mark for 925/000 and 
maker’s mark  
(wear signs)

€120 - 180

589

PAR DE SALEIROS DE MESA 

Em prata portuguesa 
Decoração lisa com tampas e 
colheres em prata, almas em 
vidro azul cobalto 
Contraste do Porto (1938-1984) e 
de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenos 
defeitos)
52 g (prata)

A pair of Portuguese silver salt 
cellars
Cobalt-blue glass linings 
Porto assay mark (1938-1984) 
and maker’s mark  
(wear signs, minor defects)

€50 - 80

590

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

591

SALVA DE TRÊS PÉS

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

A late 19th, early 20th century Portugeuse 
silver salver
Javali assay mark (1887-1937) 
(defects)

€250 - 350

592

SALVA BELLE-ÉPOQUE DE TRÊS PÉS 

Em prata portuguesa, séc. XIX/XX 
Decoração relevada e vazada com cartelas e flores, 
fundo gravado e monograma 
Marcas de difícil leitura 
(sinais de uso)
Diam.: 37 cm
617 g

A Belle-Époque Portuguese silver footed salver
Relief and pierced decoration with cartouches and 
flowers, engraved floral decoration and monogram 
Faded marks 
(wear signs)

€250 - 350
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595

CENTRO DE MESA/FLOREIRA 

Em prata portuguesa  
Rica decoração relevada, cinzelada e gravada 
Base quadrangular assente sobre quatro pés de garra, fuste com 
quatro anjos em vulto perfeito segurando taça com decoração 
gomada e relevada com palmetas e quatro faces de leão com 
argolas, alma em prata lisa e grelha vazada e cinzelada com flores 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época
Alt.: 38 cm
4462 g

A Portuguese silver centre piece/flower vase
Richly decorated 
Square base on four claw feet, stem with four chiseled angels under 
fluted and relief decorated bowl with leaves and lion heads 
Plain lining, pierced and chiseled strainer 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark

€2.250 - 3.500

593

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ BELLE-ÉPOQUE 

Em prata portuguesa 
Decoração relevada com frisos neoclássicos e arcos polilobados 
Contraste do Porto (1887-1937) e de ourives Manuel Alcino de Sousa e Silva (1902-1916) 
(cafeteira com pega colada)
Alt.: 30 cm (cafeteira)
2722 g

A Belle-Époque Portuguese silver coffee and tea set, Manuel Alcino Sousa e Silva
Relief decoration with neoclassical friezes and cusped archs 
Porto assay mark (1887-1937) and Manuel Alcino de Sousa e Silva maker’s mark (1902-1916) 
(tea-pot with broken handle)

€1.200 - 2.000

594

PAR DE CASTIÇAIS NEOCLÁSSICOS 

Em prata portuguesa do séc. XIX 
Assentes sobre quatro pés de bola, base quadrangular, 
fuste facetado em forma de balaústre 
Ambos com marca de ensaiador de Lisboa (1822-1843) 
(L-40), um com marca de ourives IBD (1810-1843) 
(L-277) e outro com marca de ourives de João Ramos 
Ortiz (1810-1879) (L-378) 
(sinais de uso)
Alt.: 21,6 cm
853 g

A pair of 19th century neoclassical Portuguese
silver candlesticks
On four ball feet, square base, baluster shaped stem 
Both with Lisboa assay mark (1822-1843), one with IBD 
maker’s mark (1810-1843) the other with João Ramoz 
Ortiz maker’s mark (1810-1879) 
(wear signs)

€650 - 900
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596

FAQUEIRO PARA 24 PESSOAS

Em prata portuguesa do séc. XIX. Composto por par de trinchantes de carne, 24 facas de resto, 24 
garfos de resto, 18 colheres de sopa, 24 garfos de sobremesa, 24 facas de sobremesa e 23 colheres 
de sobremesa. No geral marca de ensaiador de Lisboa (1879-1881) (L-49) sem marca de ourives, 
algumas colheres de sopa Javali, alguns garfos com marca de ensaiador anterior e trinchantes com 
marca de ourives de Lisboa (1770-1843) (L-354) e remarcados com marca de importação.
8065,2 g

A portuguese silver service of flatware for 24
19th century portuguese silver 
Comprising: a pair of meat servers, 24 table forks, 24 table knives, 18 soup spoons, 24 dessert forks, 24 
dessert knives and 23 dessert spoons 
The majority of the pieces with Lisboa assay mark (1879-1881), some soup spoons with Javali mark 
(1887-1938), some forks of earlier date and servers with maker’s mark (1770-1843)

€4.500 - 5.500

597

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

598

PRATO DE ARROZ

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

A Portuguese silver charger
Águia assay mark (1938-
1984), maker’s mark, 1ºTitulo 
and signed Ourivesaria da Guia

€380 - 500

599

PAR DE LAVABOS

Em prata portuguesa, GUIA 
Bordo recortado 

Contraste do Porto (1938-
1984), de ourives João 

Joaquim Monteiro, 1ºTítulo e 
assinados Guia-Lisboa 

(sinais de uso, pequenas 
amolgadelas)

Diam.: 10,2 cm
252 g

A pair of Portuguese silver 
table bowls

Scalloped rim 
Porto assay mark (1938-1984), 

João Joaquim Monteiro 
maker’s mark, 1ºTitulo and 

signed Guia-Lisboa 
(wear signs, minor bruises)

€100 - 200

600

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

601

TAÇA DE PÉ EM PRATA PORTUGUESA

Bordo gomado e recortado 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da 
mesma época
Diam.: 25,5 cm
718 g

A Portuguese silver footed bowl
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark

€300 - 500

602

TERRINA

Em prata 
Decoração lisa com asas gomadas 
Marcas não identificadas 
Europa, séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 31 cm
1677 g

A silver tureen
Plain decoration, fluted handles 
Unidentified marks 
20th century 
(wear signs)

€550 - 800

596A

FAQUEIRO “MEIA-CANA”

Em prata portuguesa, séc. XIX 
Composto por: 12 colheres de sopa, 12 
garfos de mesa, 12 facas de mesa, 6 
colheres de sobremesa, 12 garfos de 
sobremesa, 12 facas de sobremesa, 22 
colheres de chá e uma faca trinchante 
Marcas de ensaiador de Lisboa do séc. 
XIX e de ourives variados 
Alguns talheres com monograma 
(sinais de uso e defeitos)
Peso total: 4807 g

A 19th century Portuguese silver table 
service of flatware
Comprising: 12 soup spoons, 12 table 
forks, 12 table knives, 6 dessert spoons, 
12 dessert forks, 12 dessert knives, 22 tea 
spoons and  one carving knife 
Lisboa assay marks of the 19th century 
and makers’ marks 
Some pieces with monogram 
(wear signs and defects)

€1.500 - 2.500
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603

SALVA GRANDE 

Em prata portuguesa 
Bordo gomado com conchas em relevo 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 48 cm
1356 g

A large Portuguese silver salver
Tab decorated with shells in relief 
Porto assay  mark (1938-1984) and maker’s 
mark  
(wear signs)

€550 - 700

604

FRUTEIRO 

Em prata portuguesa 
Decoração relevada ao gosto barroco 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Diam.: 28,5 cm
349 g

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

€200 - 300

605

TAÇA 

Em prata portuguesa 
Decoração relevada ao gosto barroco 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época
Diam.: 23 cm
184 g

A Portuguese silver bowl
Relief decoration in the Baroque manner 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 

€100 - 200

606

ESTRUTURA DE FLOREIRA/CENTRO DE MESA 

Em prata portuguesa, séc. XIX/XX 
Decoração relevada e vazada ao gosto rocaille, 
asas e dois pés com mascarões 
Inscrição 
Contraste do Porto (1887-1937) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 43 cm
485 g

A centre-piece Portuguese silver mount
Releif and pierced decoration in the rocaille 
manner, handles and two feet with masks 
Inscription 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark  
(wear signs)

€50 - 80

607

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

608

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 bowl
In the Baroque manner 
Relief and chiseled decoration with volutes, 
shell and floral motifs 
Pierced strainer 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark

€500 - 700

609

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ ESTILO D.JOÃO V

Em prata portuguesa 
Decoração relevada e cinzelada com concheados, volutas e elementos vegetalistas 
Composto por: bule, cafeteira, leiteira e açucareiro com tampa 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, amolgadelas e defeitos)
Alt.: 27 cm (cafeteira)
3066 g

A Portuguese silver coffee and tea set 
In the barroque manner 
Relief and chiseled decoration 
Comprising: tea pot, coffee pot, milk jug and sugar bowl 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs, bruises and defects)

€1.200 - 1.800
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610

TAÇA

Em prata portuguesa 
Decoração ao gosto D.Maria com frisos 
gomados, corpo canelado e grinaldas 
gravadas 
Contraste do Porto (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 17,5 cm
430 g

A Portuguese silver bowl
D.Maria (1777-1816) style 
Fluted and engraved decoration 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark 
(wear signs)

€150 - 250

611

TABULEIRO 

Em prata portuguesa, MERGULHÃO 
Rectangular com os cantos cortados, 
assente sobre quatro pés relevados e 
cinzelados, gradinha vazada e pegas 
em marfim torneado; fundo gravado 
com flores 
Contraste do Porto (1938-1984), de 
ourives e assinado Mergulhão-Lisboa
Comp.: 61 cm
3600 g

A Portuguese silver tray, 
MERGULHÃO
Relief feet and handles, pierced 
gallery, ivory mounted handles 
Porto assay mark (1938-1984), 
maker’s mark and signed Mergulhão-
Lisboa

€1.800 - 2.200

612

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ BELLE-ÉPOQUE

Em prata portuguesa 
Decoração relevada e cinzelada com motivos vegetalistas, fitas e pega em 
forma de grega; pés de garra e bola 
Composto por: bule, cafeteira, leiteira e açucareiro com tampa 
Contraste do Porto (1887-1937) e de ourives Augusto Madureira (reg. 1918)
Alt.: 31 cm (cafeteira)
3762,4 g

A Belle-Époque Portuguese silver coffee and tea set
Relief and chieseled decoration representig floral motifs, ribbons, geometric 
handles and ball and claw feet 
Comprising; tea pot, coffee pot, milk jug and sugar bowl with cover 
Porto assay mark (1887-1937) and Augusto Madureira maker’s mark (reg. 
1918)

€2.300 - 3.000

613

BOMBONIÈRE 

Em prata portuguesa 
De modelo neoclássico corpo gomado, pomo 
neoclássico 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 21 cm
337,5 g

A Portuguese silver bombonière
Of neoclassical design, fluted decoration 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark  
(wear signs)

€60 - 80
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614

TAÇA EM ÁGATA

Em tons de verde e vermelho
Diam.: 20 cm

Agate bowl
Green and red agate

€50 - 70

615

PRATO 

Em prata portuguesa 
Centro com ágata laranja 
Contraste do Porto em uso desde 1985, de 
ourives e assinado Pedro Baptista-Porto
Diam.: 20 cm

A Portuguese silver and agate plate
Porto assay mark in use since 1985, maker’s 
mark and signed Pedro Baptista-Porto

€100 - 200

616

TRAVESSA COM ASA 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Bordo perlado e aba cinzelada com volutas, 
motivos vegetalistas e flores 
Asa perlada e vazada 
Contraste do Porto (1887-1937) e de ourives da 
mesma época 
(pequenos sinais de uso)
Comp.: 42,5 cm
776 g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver tray
Beaded and chiselled decoration with volutes 
and floral motifs 
Beaded and pierced handle 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s 
mark  
(minor wear signs)

€300 - 500

617

TAÇA OVAL MODERNISTA

Em prata, decoração lisa com duas asas de 
enrolamento  
Marcas de garantia para 925/000 
(sinais de uso)
Comp.: 49 cm
1133 g

A silver centre-piece
Silver, plain decoration, two scroll handles 
Guarantee marks for 925/000 
(wear signs)

€400 - 600

618

GRANDE TRAVESSA PEIXEIRA 

Em prata 
Bordo facetado, decoração lisa 
Marca de garantia para 800/000
Comp.: 59,5 cm
1634 g

A large silver dish
Plain decoration 
Guarantee mark  for 800/000

€570 - 750

619

JARRA ARTE NOVA

Em cristal de Loetz com pé em prata 
portuguesa 
Jarra em cristal verde iridescente com 
decoração relevada naturalista, pé relevado e 
vazado em prata portuguesa com elementos 
vegetalistas estilizados  
Contraste do Porto (1887-1937) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso, vidro com falha colada)
Alt.: 20 cm

A silver-mounted Art Nouveau vase
Loetz glass with Portuguese silver foot 
Green iridescent glass with relief naturalistic 
decoration  
Portuguese silver foot of naturalistic design 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s 
mark 
(wear signs, defect to the glass)

€300 - 500

620

JARRA 

Em prata portuguesa 
Base gomada 
Contraste de Lisboa (1938-1984) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso e amolgadelas)
Alt.: 18 cm
328 g

A Portuguese silver jar
Fluted base 
Lisboa assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark  
(wear signs and bruises)

€120 - 180

621

JARRO 

Em prata 
Decoração lisa com frisos e asa com 
decoração relevada com concheados 
Marca de garantia para 833/000 
(sinais de uso)
Alt.: 29 cm
835 g

A Portuguese silver jar
Plain decoration with relief friezes and 
handle 
Guarantee mark for 833/000

€200 - 350
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627

URNA 

Em prata portuguesa 
De modelo neoclássico, assente sobre quatro pés 
relevados representando leões; base quadrangular 
alteada, corpo parcialmente gomado com decoração 
gravada com motivos vegetalistas 
Tampa com decoração semelhante 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da 
mesma época  
(sinais de uso)
Alt.: 37 cm
903,4 g

A Portuguese silver urn
Of neoclassical design, raised on four lion feet, fluted 
body with engraved decoration 
Cover with similar decoration 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€450 - 600

622

CONJUNTO MUSICAL 

Em prata 
Banda composta por cinco figuras tocando 

diversos instrumentos de sopro e cordas 
Esculturas em vulto perfeito assentes sobre 

bases circulares alteadas 
Espanha, séc. XX 

(sinais de uso, mínimas amolgadelas)
Alt.: 14,5 cm

944 g

A Spanish silver set
Comprising five sculptures of musicians 

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

€350 - 500

623

CONJUNTO DE FRASCOS DE 
TOILETTE, SÉC. XIX/XX

Cristal lapidado, base e montures 
em filigrana de prata dourada 
Contraste do Porto (1887-1937) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenos defeitos e 
uma palmeta partida)
Alt.: 14,5 cm

A set of cut-glass and silver filigree 
toilette flasks
Porto assay mark (1887-1937) and 
maker’s mark  
(wear signs, minor defects and one 
broken flower)

€50 - 100

624

TINTEIRO 

Em prata portuguesa e cristal do séc. 
XIX/XX 

Base e tampa em prata portuguesa 
relevada e vazada com grinaldas e 

motivos vegetalistas 
Tinteiro em cristal espiralado e 

facetado com alma em vidro 
Contraste do Porto (1887-1937) e de 

ourives João Joaquim Monteiro 
(sinais de uso, pequenos defeitos)

Alt.: 15 cm

A Portuguese silver and cut glass 
inkpot, late 19th, early 20th century

Portuguese silver cover and mounts 
in the Belle-époque manner 

Cut-glass inkpot with glass lining 
Porto assay mark (1887-1937) and 

João Joaquim Monteiro maker’s mark  
(wear signs, minor defects)

€80 - 120

625

DUAS JARRINHAS BOJUDAS EM PRATA 
PORTUGUESA

Em prata portuguesa 
Decoração lisa, diferentes tamanhos 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso, mínimas amolgadelas)
Alt.: 13 cm
268 g

Two Portuguese silver jars
Plain decoration, different sizes  
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark  
(wear signs, minor bruises)

€60 - 120

626

PEQUENO TANKARD 

Em prata e porcelana 
Prata relevada, pomo da tampa em forma de 
guerreiro, corpo com cena bucólica 
(sinais de uso e amolgadelas)
Alt.: 13 cm

A small silver and porcelain tankard
Relief decorated, “warrior” cover finial 
Decorated with bucolic scene 
(wear signs and bruises)

€50 - 80
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628

ESCULTURA “PEIXE”

Em prata e esmaltes  
Corpo e cauda articulados, esmaltado a azul, 
laranja e amarelo 
Marca de garantia 
Europa, séc. XX 
(sinais de uso e faltas)
Comp.: 18 cm
108 g

A enamelled silver “fish” sculpture 
Articulated body and tail; blue, orange and 
yellow enamels 
Stamped “silver” 
Europe, 20th century 
(wear signs and losses)

€100 - 150

629

ESCULTURA “PAVÃO”

Em prata portuguesa relevada e cinzelada, 
cauda em pedra-dura branca 
Contraste do Porto em uso desde 1985 e de 
ourives Manuel Alcino 
(mínimos sinais de uso)
Alt.: 16 cm

A sculpture
Portuguese silver, white pietra-dura tail 
Porto assay mark in use since 1895 and Manuel 
Alcino maker’s mark 
(minor wear signs)

€900 - 1300

630

LUIZ FERREIRA (1909-1994)

Escultura representando par de pássaros poisados em ramo 
Base em prata relevada e cinzelada, pássaros em pedras-duras 
Contraste do Porto em uso desde 1985, de ourives e marca da Casa Luiz 
Ferreira 
(mínimos sinais de uso)
Alt.: 14 cm

Sculpture representing a couple of birds
Relief and chiselled silver and petra-dura 
Porto assay mark in use since 1985, maker’s mark and signed by the house 
of Luis Ferreira 
(minor wear signs)

€450 - 600

631

LUIZ FERREIRA (1909-1994)

Escultura representando par de pássaros poisados em ramo 
Base em prata relevada e cinzelada, pássaros em pedras-duras 
Contraste do Porto em uso desde 1985, de ourives de difícil leitura e 
marca da Casa Luiz Ferreira 
(mínimos sinais de uso)
Alt.: 12 cm

Sculpture representing a couple of birds
Relief and chiselled silver and petra-dura 
Porto assay mark in use since 1985, faded maker’s mark and signed by 
the house of Luis Ferreira 
(minor wear signs)

€450 - 600

632

LUIZ FERREIRA (1909-1994)

Escultura com concha nautilus, pedra-
dura e prata relevada e cinzelada 
Contraste do Porto (1938-1984) e de 
ourives Venâncio Pereira Lda. 
(mínimos sinais de uso)
Alt.: 18 cm

Sculpture with nautilus shell, pietra-dura 
and relief and chiselled silver
Porto assay mark (1938-1984) and 
Venâncio Pereira Lda. maker’s mark 
(minor wear signs)

€1.000 - 1.500
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633

JOSÉ MALHOA (1855-1933)

Busto feminino 
Desenho a lápis sobre papel 
Assinado e datado 22-5-95
15x8cm

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

€900 - 1.200

634

NU FEMININO

Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1911
88x16,5 cm

Feminin nude
Watercolour on paper 
Signed and dated of 1911

€850 - 1.200

637

MANUEL SAN ROMÃO (SÉC. XIX-XX)

Rapariga 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 92

27x19 cm
Watercolour on paper 

Signed and dated of 92

€200 - 400

638

ANTÓNIO CARNEIRO (1872-1930)

Retrato de Cláudio Carneiro 
Carvão sobre papel 
Assinado e datado 1913-IX
35x28 cm

Cláudio Carneiro portrait
Charcoal on paper 
Signed and dated of 1913-X

€300 - 500

635

RAFAEL BORDALO PINHEIRO (1846-1905)

Campino 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1869
17x11 cm

Campino
Watercolour on paper 
Siigned and dated of 1869

€400 - 600

636

ALBERTO PORTUGAL CORREIA 
DE LACERDA (SÉC. XX)

Frades 
Duas aguarelas sobre papel 
Assinadas e datadas 917 
(emolduradas em conjunto)
18x11 cm 
18x9 cm

Monks
Two watercolors on paper 
Signed and dated of 917

€150 - 200
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641

RAQUEL ROQUE GAMEIRO (1889-1970)

Interior de cozinha 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada Tojal 4-8-1912
26x37 cm

Kitchen scene
Water colour on paper 
Signed and dated of Tojal 4-8-1912

€600 - 900

642

ALVES DE SÁ (1878-1972)

Paisagem com jardim e lago 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1924
32x50 cm

Landscape with garden and lake 
Watercolour on paper 
Signed and dated of 1924

€2.000 - 3.000

639

REI D. CARLOS (1863-1908)

Barco a vapor 
Desenho a lápis e aguarela sobre papel 
Assinado 
(picos de humidade)
13x20 cm

Steamboat
Graphite and watercolour on paper 
Signed 
(moisture spots)

€400 - 600

640

HYGINO MENDONÇA (XIX-1920)

Barcos com figuras 
Aguarela sobre papel 
Assinada
24x17 cm

Boats with figures
Watercolour on paper 
Signed

€600 - 900
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643

OCTÁVIO SÉRGIO BOAVENTURA (1896-1965)

Cavalos 
Aguarela sobre papel 
Assinado e datado Braga 1951

Horses
Watercolour on paper 
Signed and dated of Braga 1951

€300 - 400

644

ÁLVARO NAVARRO HOGAN (1879-1952)

Paisagem com rio e casario 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1910
14x22 cm

Riverscape with houses
 
Watercolour on paper 
Signed and dated of 1910

€300 - 400

646

MANUEL MACEDO (1839-1915)

Vista de casario com árvores e figura 
com cântaro 

Aguarela sobre papel 
Assinada

26,5x18,5 cm

Landscape
Watercolour on paper 

Signed

€400 - 600

645

ACÁCIO FERRAZ GOUVEA (1885-1963)

Cesto com flores 
Pastel sobre papel  
Assinado
46x60 cm

Baskets with flowers
Pastel on paper 
Signed

€200 - 300

647

MANUEL HENRIQUE PINTO (1853-1912)

Paisagem com rio Mondego, figuras e vila 
Óleo sobre madeira 
Assinado
21x37 cm

Riverscape with Mondego river, figures and 
village
Oil on panel 
Signed

€2.000 - 3.000
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648

JOÃO RIBEIRO CRISTINO (1858-1947)

Ruína de castelo com piteiras e amendoeira 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1923
20x30 cm

Ruins of castle
Oil on canvas 
Signed and dated of 1923

€800 - 1.200

650

TOMÁS DA ANUNCIAÇÃO (1818-1879)

Bode 
Óleo sobre tela 
Assinado
25x34 cm

Goat
Oil on canvas 
Signed

€2.000 - 3.000

649

CARLOS AUGUSTO RAMOS (1912-1983)

Paisagem com casa e figura 
Óleo sobre tela 
Assinado
39x50 cm

Landscape with house and  figure
Oil on canvas 
Signed

€1.000 - 1.200
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651

AUGUSTO RIBEIRO (1876-?)

“O cume do monte”, 1959 
Óleo sobre platex 
Assinado
34x42 cm
Oil on hardboard 
Signed

€1.800 - 3.000

652

TÚLIO VICTORINO (1896 - 1969)

“Flores de papel para a festa dos tabuleiros 
em Tomar” 

Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1950

39x46,5 cm
Oil on canvas 

Signed and dated of 1950

€4.000 - 6.000

653

FRANCISCO JOSÉ DE RESENDE (1825-1893)

Figuras femininas 
Óleo sobre folha de metal 
Assinado e datado Junho 1889, Porto
24x35 cm

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

€3.600 - 5.000

654

ALFREDO KEIL (1851-1907)

“Cães da palha em Veneza” 
Óleo sobre madeira 
Assinado
12x8,5 cm
Oil on panel 
Signed

€4.500 - 6.000
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655

DOMINGOS REBELO (1891-1971)

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

€1.500 - 1.800

657

CONSTANTINO FERNANDES (1878-1920)

Retrato do pintor Espº. Sº. Oliveira
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1902
98x78 cm

Portrait of the painter Espº. Sº. Oliveira
Oil on canvas 
Signed and dated of 1902

€2.000 - 3.000

656

RETRATO DO CONDE ANTÓNIO DA SILVA MONTEIRO

Óleo sobre tela
Assinado L.K. e datado 1874
100x72 cm

António da Silva Monteiro portrait
Oil on canvas
Signed L.K. and dated 1874

€600 - 1.000
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658

JORGE BARRADAS (1894-1971)

Figura popular 
Painel em madeira pintada representando 
campino 
(faltas e defeitos)
161x189

Traditional figure
Painted panel depicting campino 
(losses and defects)

€2.500 - 3.000

659

JORGE BARRADAS (1894-1971)

Figuras populares 
Painel em madeira pintada representando 
camponesas 
(faltas e defeitos)
162x190

Traditional figures
Painted panel depicting peasants 
(losses and defects)

€2.500 - 3.000

660

JORGE BARRADAS (1894-1971)

Figuras populares 
Painel em madeira pintada representando 
camponesas com bilha 
(faltas e defeitos)
163x190

Traditional figures
Painted panel depicting peasants 
(losses and defects)

€2.500 - 3.000

661

JORGE BARRADAS (1894-1971)

Figuras populares 
Painel em madeira pintada representando 
camponeses 
(faltas e defeitos)
160x190

Tradtional figures
Painted panel depicting peasants 
(losses and defects)

€2.500 - 3.000

662

JORGE BARRADAS (1894-1971)

Figura popular 
Painel em madeira pintada representando 
guardador de porcos 
(faltas e defeitos)
163x187

Traditional figure
Painted panel depicting swineherd 
(losses and defects)

€2.500 - 3.000

Painéis executados por Jorge Barradas para 
ornamentar a cave do “Café Portugal”, fundado 
em 1937 pela empresa “Cafés Reunidos”. O café 
projectado por Luís Cristino da Silva ao gosto 
dos anos 30, foi decorado com peças de artistas 
notáveis da época, tais como Leopoldo de 
Almeida e Jorge Barradas.

These panels were made for the cellar of the 
coffeehouse “Café Portugal”, founded by the 
powerfull company “Cafés Reunidos” active 
between 1937 and 1966 at Rossio, Lisboa.
Designed by the architect Luis Cristino da Silva 
in the 1930s manner, the Coffeehouse was 
decorated with works of art of remarkable artists 
such as Leopoldo de Almeida or Jorge Barradas

658

661660

659

662
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INTRODUÇÃO
A sociedade comercial por quotas Perihasta, Lda., adiante designada por “ VERITAS” ou 
“leiloeira”, sujeita a sua actividade às condições negociais constantes dos artigos seguintes, 
e ainda a quaisquer outras condições específicas, expressas ou publicadas em local próp-
rio. As condições negociais apresentadas para a compra e para a venda em leilão devem 
ser entendidas como um todo negocial.

GLOSSÁRIO E TERMOS FREQUENTES
Nas presentes condições negociais e nas comunicações da VERITAS entende-se como:
Catálogo – Toda e qualquer propaganda, brochura, lista de preços ou publicação da VERI-
TAS.
Peça(s), Bens ou Lote(s) – Referem-se aos artigos ou objectos comercializados pelas VERITAS, 
podendo estes constituir, ou não, obras de arte originais.
Obra de Arte Original - corresponde, nos termos do artigo 54.º, n.º 2, do Código do Direito 
de Autor e dos Direitos Conexos, a qualquer obra de arte gráfica ou plástica, tal como 
quadros, colagens, pinturas, desenhos, serigrafias, gravuras, estampas, litografias, esculturas, 
tapeçarias, cerâmicas, vidros e fotografias, na medida em que seja executada pelo autor ou 
se trate de cópias consideradas como obras de arte originais, devendo estas ser numeradas, 
assinadas ou por qualquer modo por ele autorizadas.
Lance – Oferta de um preço por determinado lote no decurso de uma licitação.
Preço de Martelo – corresponde ao preço pelo qual um lote é adjudicado pelo pregoeiro a 
favor do correspondente comprador.
Potencial Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, e que pode por si ou através 
de representante, nos termos condições negociais, licitar os lotes apresentados em leilão.
Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, que apresentar por si ou através de 
representante, nos termos das condições negociais, o lance mais alto e a quem o pregoeiro 
confere o lote pelo preço de martelo.
Comissão de Compra - Corresponde à comissão relativa à compra de peça(s) ou lote(s), 
aplicada sobre o preço de martelo, incluindo IVA à taxa legal, e paga pelo comprador à 
taxa aplicável.
Vendedor - É a pessoa ou entidade que celebra com a VERITAS um contrato de consignação 
para venda e/ou colocação de bens em leilão.
Comissão de Venda - Corresponde à comissão relativa à venda, a deduzir do preço de mar-
telo, incluindo IVA à taxa legal, e suportada pelo vendedor à taxa aplicável.
Taxa Aplicável corresponde às taxas aplicáveis à comissão de venda e à comissão de com-
pra praticadas e devidamente publicitadas ou especificadas pela VERITAS.

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO

Artigo 1º - Registo
a. Para ser considerado comprador ou potencial comprador, é necessário o registo antes 
do início do leilão e respectiva atribuição de um número de licitação. Para proceder ao 
registo, o potencial comprador deve ser maior de idade e fornecer obrigatoriamente os da-
dos requeridos referentes à sua identificação civil e fiscal, bem como os dados de morada 
e telefone, declarando ao assinar o registo que conhece e aceita as presentes condições 
negociais.
b. A VERITAS pode solicitar a apresentação de um original válido dos documentos de iden-
tificação.
c. A VERITAS considera que o potencial comprador actua em seu nome pessoal, salvo nos 
casos em que actue na qualidade de mandatário ou representante de outrem, caso em que 
se exige uma procuração juridicamente válida para o efeito.

Artigo 2º - Direito de Admissão
a. A VERITAS reserva-se o direito de admissão, presença ou registo nos seus leilões, bem 
como o direito de ignorar qualquer lance a quem não tenha pontualmente cumprido as 
condições negociais, nomeadamente no que respeite a obrigações de pagamento e levan-
tamento dos bens comprados em leilões anteriores;
b. Poderá ser solicitada a qualquer momento e a qualquer potencial comprador uma garan-
tia de pagamento tanto quanto à forma como quanto ao montante.

Artigo 3º - Licitação e compra
a. A VERITAS considera que a melhor forma de participação num leilão é a presença física 
no local do leilão pelo potencial comprador. No caso de não ser possível a comparência 
física do potencial comprador ou seu legal representante, tem o mesmo duas opções alter-
nativas para participar no leilão:
i. Licitação por escrito, sem prejuízo do previsto nos artigos anteriores pode a leiloeira licitar 
em nome e por conta dos potenciais compradores que expressamente o solicitem através 
de impresso próprio, devidamente preenchido nos termos das condições nele constantes, 
desde que o mesmo seja recebido, com pelo menos 3(três) horas de antecedência ao inicio 
da sessão do leilão a que digam respeito;
ii. Licitação por telefone, que o potencial comprador poderá requerer por escrito, indicando 
previamente quais os lotes que pretende licitar telefonicamente, bem como indicar o(s) 
número(s) de telefone para os quais pretende ser contactado com uma antecedência de  
pelo menos 3(três) horas relativamente ao inicio da sessão do leilão a que digam respeito. 
Uma ordem de licitação telefónica implica que o potencial comprador se obriga, no mín-
imo, a cobrir o valor de estimativa mínima indicado no catálogo. Não sendo possível, por 
qualquer motivo, estabelecer contacto telefónico com o potencial comprador, a VERITAS 
reserva-se o direito de licitar em seu nome pelo valor mínimo do catálogo o(s) lote(s) em 
questão.
b. Os serviços mencionados acima neste artigo, nomeadamente o serviço de execução de 
licitações por escrito e licitações por telefone, são prestados a titulo de cortesia aos poten-
ciais compradores que não possam comparecer presencialmente ao leilão, tendo por isso 
carácter confidencial e gratuito.
c. Não obstante o acima referido, a VERITAS, bem como os seus representantes, funcionários 
ou colaboradores, não podem ser responsabilizados por qualquer erro ou falta na sua ex-
ecução que eventualmente possa ocorrer, ainda que culposos.
d. A VERITAS não poderá actuar em seu próprio nome como compradora de bens em leilão.

e. A VERITAS considera como comprador o registado que por si ou devidamente representa-
do por outrem, licite e arremate o lote pelo lance mais elevado, devendo o pregoeiro decidir, 
com total poder discricionário, qualquer dúvida que ocorra durante o leilão, podendo retirar 
ou voltar a pôr em praça qualquer lote.
Artigo 4º - Aumento dos Lances
a. Com pleno e total poder discricionário, cabe ao pregoeiro decidir o montante em que 
os lances evoluem na licitação de cada lote, nunca podendo o pregoeiro exceder 10% do 
valor do lance anterior, nem aceitar qualquer lance inferior a €10.
b. O pregoeiro tem o direito de recusar qualquer lance que não exceda o valor do lance 
anterior em pelo menos 5%.

Artigo 5º - Estado e descrição dos lotes
Os lotes levados à praça serão arrematados nos locais e estado em que se encontrem, 
sendo da responsabilidade dos potenciais compradores, analisar o estado dos mesmos du-
rante a sua exposição pública nos dias anteriores ao leilão, bem como o rigor da descrição 
constante do catálogo e menções a eventuais restauros, defeitos, faltas e imperfeições.

Artigo 6º - Pagamento e levantamento dos lotes adquiridos
a. De acordo com o preçário em vigor na VERITAS, o comprador obriga-se a pagar à mes-
ma, o montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação 
acrescido de uma comissão de 13%, acrescida de IVA de acordo com o Regime Especial 
de Vendas de Bens em Leilão.  
b. O comprador obriga-se a proceder ao pagamento referido no ponto anterior e a levantar 
o bem durante os 5 (cinco) dias úteis seguintes à data da respectiva compra, podendo ser 
exigido, no momento da arrematação, um sinal de 30% do valor da mesma que não esteja 
coberto por garantia.
c. Findo o mencionado prazo de 5 (cinco) dias úteis, a leiloeira reserva-se o direito de cobrar 
juros à taxa legal em vigor para as operações comerciais.
d. Os lotes arrematados pelo comprador só poderão ser levantados depois de efectuado o 
pagamento da totalidade devida à leiloeira.

Artigo 7º - Titularidade dos bens ou lotes adquiridos
a. A titularidade sobre o bem ou lote adquirido só se transfere para o comprador depois de 
paga à leiloeira a quantia total da venda em numerário, cheque visado ou transferência 
bancária. No caso de o pagamento se efectuar através de cheque não visado, só se consid-
era paga a quantia total da venda depois de boa cobrança, independentemente do bem 
poder estar já na posse do comprador. 
b. Enquanto não se verifiquem as condições de transferência de titularidade acima referi-
das, o bem permanece propriedade do vendedor. 

Artigo 8º - Levantamento e Transporte dos bens ou lotes adquiridos
a. O manuseamento, embalamento, levantamento e transporte do(s) lote(s) arrematados 
pelo comprador, são da sua inteira responsabilidade.  Pelo exposto, considera-se que 
qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, funcionários ou 
colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabilidade exclusiva do 
comprador, não podendo a VERITAS ser responsabilizada por qualquer tipo de dano, ainda 
que provocado por negligência.
b. Decorrido o prazo de cinco (5) dias úteis após a compra sem que o bem seja levantado 
pelo comprador, ficará este responsável pela perda ou dano, incluindo furto ou roubo, que 
possa ocorrer no bem. O comprador fica igualmente responsável por todas as despesas de 
remoção, armazenamento e/ou seguro do bem a que haja lugar.
c. Caso o bem esteja parcial ou totalmente pago mas não levantado dentro do prazo dos 
5 (cinco) dias úteis acima referido, e se verifique uma perda ou dano do bem, incluindo 
furto ou roubo, apenas se confere ao comprador o direito de receber a quantia paga até 
ao momento pelo bem, não tendo direito a qualquer compensação, indemnização ou juros.

Artigo 9º - Falta de Pagamento ou Levantamento dos bens ou lotes adquiridos
a. Se o comprador não proceder ao pagamento da quantia total por si devida à leiloeira, no 
prazo de 21 (vinte e um) dias contados a partir da data de arrematação dos lotes, a VERITAS 
poderá, a todo o tempo, por si e em representação do vendedor, e sem que o comprador 
possa exigir quaisquer compensações ou indemnizações por tal facto:
i. Intentar acção judicial de cobrança da quantia total em dívida;
ii. Notificar o comprador da anulação da venda, sem prejuízo do direito da VERITAS de rece-
ber a comissão devida pelo comprador e da consequente possibilidade de ser intentada 
acção judicial para cobrança desta.
iii. Cobrar juros de mora à taxa legal em vigor sobre o montante em dívida a partir do 22º 
(vigrésimo segundo) dia até à data da liquidação total do montante em dívida;
iv. Fazer a retenção de quaisquer bens vendidos ao comprador em falta, no leilão em causa 
ou noutro, disponibilizando-os apenas e após o pagamento global do montante em dívida;
v. Tomar qualquer tipo de medidas que em dado momento se mostrem adequadas à obten-
ção do pagamento total ou parcial da dívida do comprador faltoso como a retenção de 
algum bem, seja a que titulo for, que se encontre na posse da VERITAS.
vi. As situações acima mencionadas deverão ser entendidas sem prejuízo de quaisquer out-
ros direitos de que a VERITAS possa ser titular, incluindo o direito de reclamar o pagamento 
de juros e despesas de manuseamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamen-
to e seguro do bem a que possa haver lugar. 
b. O comprador faltoso que não tenha levantado o(s) lote(s) adquirido(s), ainda que os 
tenha pago, será o único responsável por todos os custos a que haja lugar com o manu-
seamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento e seguro do mesmo, ficando 
ao critério da VERITAS decidir se o armazenamento será efectuado em armazéns próprios 
ou noutros.

Artigo 10º - Direitos sobre fotografias e publicações após a venda
O comprador autoriza expressamente a VERITAS a fotografar, publicar, publicitar e utilizar, 
sob qualquer forma e a todo o tempo, para fins comerciais, culturais, académicos ou outros, 
relacionados ou não com a realização do leilão, a imagem e a descrição de todos os bens 
que através dela tenham sido adquiridos.

CONDIÇÕES NEGOCIAIS

CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO

Artigo 11º - Contrato de Consignação
Entre o vendedor e a leiloeira é celebrado um contrato de consignação para venda e/
ou colocação de bens em leilão, assinado por ambas as partes e adiante designado por 
“contrato” do qual constam:
a. A identificação fiscal e civil do vendedor;
b. A identificação e descrição sumária da(s) peça(s) a consignar;
c. A comissão devida à leiloeira;
d. O valor mínimo de venda da(s) peça(s);
e. Taxas relativas a seguro, inventariação e catalogação, e quaisquer outros custos especifi-
camente acordados pelas partes relativamente a transporte, fotografias, etc.

Artigo 12º - Garantias do Vendedor
a. O vendedor garante à leiloeira e ao comprador ser o legitimo proprietário ou legitimo 
representante dos bens que consigna.
b. O vendedor assegura que não existem reclamações de terceiros sobre os direitos de 
propriedade dos bens consignados.
c. O vendedor confirma que foram prestadas à leiloeira informações correctas relativamente 
à proveniência dos bens e que não foram omitidas quaisquer informações relevantes rela-
tivamente à titularidade, autenticidade, condição, atribuição ou histórico de eventuais im-
portações ou exportações.
d. O vendedor garante que não existem quaisquer pagamentos pendentes sobre os bens 
consignados e compromete-se ao pagamento de quaisquer taxas sobre as quais tenha 
obrigação legal na consequência da sua venda.
e. Exceptuando salvaguarda específica o vendedor confirma que não existem restrições à 
exibição, divulgação ou reprodução de imagens dos bens consignados.
f. O vendedor compromete-se a indemnizar a leiloeira e o comprador, caso as garantias 
supra não sejam verificadas, reservando-se nesses casos a leiloeira ao direito de rescisão 
imediata do contrato de consignação.
g. O vendedor compromete-se a entregar ou manter à disposição da VERITAS e do compra-
dor, os bens consignados, logo e sempre que lhe seja solicitado.

Artigo 13º - Preparação da Venda
a. A leiloeira reserva-se o direito de decidir sobre a descrição e ilustração de cada uma 
das peças para a sua inclusão em catálogo, e reserva-se igualmente o direito de promover 
e divulgar a venda das mesmas nos canais de comunicação que entender apropriados;
b. O vendedor consente que a leiloeira recorra a peritos ou consultores externos para apre-
ciação da(s) peça(s) consignada(s);
c. A estimativa apresentada pela leiloeira resulta da sua apreciação considerando o estado 
actual da peça e a sua contextualização no mercado à data, estando sujeita a actual-
ização com devida comunicação ao vendedor;
d. O contrato celebrado entre a VERITAS e o vendedor só pode ser alterado ou rescindido por 
mútuo acordo, no entanto a VERITAS reserva-se o direito de alterar a descrição e aumentar 
o preço mínimo de venda dos bens constantes do contrato, bem como o direito de esta-
belecer o número de peças por cada lote.
e. Nos casos de rescição de contrato por iniciativa do vendedor, este compromete-se  a in-
demnizar a leiloeira, por custos de manutenção, avaliação, catalogação, e seguro, no valor 
de 17% sobre o valor da estimativa minima da(s) peça(s) consignada(s).

Artigo 14º - Transporte e depósito de peças
O transporte e o depósito de bens nas instalações da leiloeira, bem como o seu poste-
rior levantamento e transporte em caso de não venda, são da inteira responsabilidade 
do vendedor, salvo em situações expressamente acordadas entre as partes. Pelo exposto, 
considera-se que qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, 
funcionários ou colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabili-
dade exclusiva do vendedor.

Artigo 15º - Responsabilidade por perdas ou danos
Perdas ou danos, incluindo furto ou roubo, que ocorram a quaisquer bens consignados 
quando estes estejam na posse do vendedor, antes ou após a celebração do contrato, 
são da sua inteira e exclusiva responsabilidade, recaindo sobre o vendedor as resultantes 
consequências do incumprimento das condições negociais estipuladas no presente docu-
mento, nomeadamente nos casos em que estejam previstas indeminizações à leiloeira e/
ou ao comprador.

Artigo 16º - Pagamento do vendedor à leiloeira
O vendedor autoriza expressamente a VERITAS a:
a. Deduzir do montante da arrematação a comissão de venda que é devida à leiloeira 
segundo o previamente estipulado no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores 
referentes a IVA à taxa em vigor;
b. Deduzir do montante da arrematação quaisquer outras taxas e custos devidos à leiloeira 
especificados no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores referentes a IVA à 
taxa em vigor;
c. Receber as comissões devidas pelo comprador segundo as condições negociais expos-
tas no presente documento.

Artigo 17º - Pagamento da leiloeira ao vendedor
a. Após a venda dos bens consignados e após boa cobrança do comprador pela quantia 
total da venda, a leiloeira compromete-se a entregar ao vendedor a quantia da venda, de-
duzidas as comissões, taxas, custos e impostos devidos segundo as condições contratadas, 
no prazo de 30 (trinta) dias após o término da última sessão do leilão.
b. No casos em que, decorrido o prazo acima estipulado, a leiloeira não tenha recebido do 
comprador o valor total da venda, deverá informar o vendedor da situação, podendo as 
partes decidir de mútuo acordo por: anular a venda ou aguardar a liquidação dos valores 
devidos pelo comprador.

Artigo 18º - Outros pagamentos
1. Obras de Arte Originais
a.  Sempre que uma peça vendida pela VERITAS se trate de uma Obra de Arte Original, que não 
seja de arquitectura ou arte aplicada, segundo os termos do artigo 54º do Código do Direito 
de Autor e dos Direitos Conexos (na redacção dada pela Lei n.º 24/2006, de 30 de Junho), o 
autor da obra ou seus herdeiros têm direito a uma participação livre de impostos sobre o valor 
obtido na venda. Nos termos do referido artigo o pagamento da participação é da inteira 
responsabilidade do vendedor, comprometendo-se este a entregar ao autor da obra ou seus 
herdeiros a quantia respectiva.
b. No caso de o autor, seus herdeiros ou válidos representantes contactarem a VERITAS com vista 
ao pagamento da participação acima referida, a VERITAS informará da identificação e dados 
de contacto do vendedor e dos termos em que se processou a venda, para que o autor possa 
exercer o seu direito legal junto do vendedor.
c. No caso de o autor, seus herdeiros, ou válidos representantes solicitarem tal pagamento à 
VERITAS antes de esta ter efectuado o pagamento ao vendedor, o vendedor autoriza expres-
samente a VERITAS a deduzir do montante liquido que lhe seria devido a quantia referente ao 
cumprimento do referido artigo.
d.  A participação referida no mesmo artigo determina que a mesma nunca exceda o valor de 
€12500, sendo calculada da seguinte forma:
i. 4% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €3.000 e €50.000;
ii. 3% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €50.000,01 e €200.000;
iii. 1% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €200.000,01 e €350.000;
iv. 0,5% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €350.000,01 e 
€500.000;
v. 0,25% sobre o preço de venda cujo montante seja superior a €500.000,01.
2. Compras do vendedor
Sempre que qualquer vendedor efectue também qualquer compra em leilão, este autoriza ex-
pressamente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos termos das con-
dições acordadas, as quantias por este a pagar na qualidade de comprador.

Artigo 19º - Não venda de bens colocados em leilão
a. Salvo expressa indicação contrária do vendedor, sobre quaisquer peças colocadas em leilão 
e não vendidas, a leiloeira reserva-se o direito de nos 20 (vinte) dias úteis após o término do 
leilão, realizar a sua venda pelo valor mínimo de venda acordado com o vendedor, acrescido 
da comissão da leiloeira e impostos devidos.
b. Nos casos em que, após o prazo acima estipulado ou outro acordado pelas partes, não 
se tenha realizado a venda da(s) peça(s), a leiloeira deverá comunicar o facto ao vendedor, 
para que:
i. O vendedor pague à VERITAS o que estiver estipulado no contrato celebrado entre ambas 
as partes;
ii. O vendedor proceda ao levantamento da(s) peça(s) consignada(s) nos 5(cinco) dias úteis 
após a data da comunicação. Decorrido este prazo sem que o vendedor tenha levantado a(s) 
peça(s) consignadas, este fica responsável por qualquer dano, incluindo furto ou roubo, não 
podendo a partir dessa data pedir qualquer responsabilidade à VERITAS. Decorrido o prazo 
aqui estabelecido, todas as despesas (seguro, armazenamento, acondicionamento, etc.) são 
da responsabilidade do vendedor.
c. Passados 90 (noventa) dias sobre a comunicação de não venda referida nos pontos anteri-
ores, a VERITAS poderá vender o bem sem sujeição ao valor de venda mínimo acordado entre 
as partes, recebendo sobre a venda as comissões, taxas ou custos estipulados no contrato 
celebrado entre as partes, tendo ainda o direito a deduzir quaisquer quantias devidas pelo 
vendedor à leiloeira.

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Artigo 20º - Imagens reproduzidas em catálogo
A visualização das imagens nos catálogos não dispensa a observação directa dos objectos 
representados, devendo o comprador ou potencial comprador conferir a conformidade da 
peça reproduzida com o seu original e respectivas particularidades.

Artigo 21º - Descrição dos Lotes
a. Qualquer representação ou descrição apresentada pela VERITAS, em qualquer catálogo, no 
que respeita à autoria, atribuição, genuinidade, origem, data, idade, proveniência, estado ou 
estimativa de preço de venda, deverá ser entendida como mera emissão de opinião com base 
nos seus conhecimentos actuais da peças e nas garantidas dadas pelo vendedor.
b. Todos os compradores ou potenciais compradores deverão estabelecer o seu próprio juízo 
de valor relativamente à descrição, estado e condições dos lotes ou peças do seu interesse.
c. Relativamente ao estado e descrição dos lotes, deve ainda considerar-se o disposto no artigo 
5º das presentes condições negociais. 

Artigo 22º - Comunicações
As comunicações da VERITAS dirigidas a vendedores, compradores, potenciais compradores 
ou proprietários, deverão ser feitas por fax, correio electrónico, telefone ou por correio registado, 
considerando-se recebidas até 48 horas após a sua expedição.

Artigo 23º - Dados pessoais
a. Os compradores e vendedores esclarecida e expressamente autorizam o processamento 
dos seus dados pessoais recolhidos na ficha de registo no leilão, no contrato celebrado entre 
as partes, facturas ou outros documentos, nos termos da Lei 67/98 de 26 de Outubro, proces-
samento este que se insere no âmbito da autorização de isenção n.º 1/99;
b. Os dados pessoais recolhidos aos compradores e vendedores são utilizados para efeitos de 
cumprimento das condições negociais e obrigações contratuais bem como para o envio de 
informação promocional;
c. Os compradores ou vendedores poderão a qualquer momento alterar os seus dados pes-
soais fornecidos à VERITAS através do endereço de e-mail: info@veritasleiloes.com.

Artigo 24º - Foro Competente
Para resolução de qualquer conflito entre as partes, será competente o foro da Comarca de 
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.
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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

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

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

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

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

PRIVATE SALES

Contacte-nos / Contact us: +351 21 794 80 00 | +351 93 333 00 37
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INFORMAÇÕES GERAIS / GENERAL INFORMATION

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

 

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 
compra, 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 con-
forto e rapidez na recolha dos lotes, poderá efectuar uma mar-
cação 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 
submit 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.
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ORDEM DE COMPRA | LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE | TELEPHONE BIDDING FORM

          

        LEILÃO | SALE                              DATA | DATE                                                                                             RAQUETA Nº| PADDLE #

Nº CLIENTE | CLIENT # ________________________________________________________________________________________________________________

NOME | NAME _______________________________________________________________________________________________________________________

NOME PARA FACTURA| INVOICE NAME _________________________________________________________________________________________________

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

MORADA | ADDRESS _________________________________________________________________________________________________________________

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

EMAIL | EMAIL _______________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Nº LOTE | LOT # DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

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

ASSINATURA / SIGNATURE _____________________________________________________________________________________________________________
       

        ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID  LICITAÇÃO TELEFÓNICA | PHONE BID

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

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

USO INTERNO | INTERNAL USE
RE EBIDO POR

______________________

DATA
_______/______/_______

HORA
__________:___________

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

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER __________________________________________________

3

3
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25 e 26 de Fevereiro de 2015

www.veritasleiloes.com

ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE
PRATAS E JÓIAS
25 e 26 de Fevereiro de 2015

40


