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1ª SESSÃO

Lote 1 a 349
Lot 1 to 349

SESSION I

1

PAR DE URNAS NEOCLÁSSICAS

Em mármore azul, aplicações em bronze 
dourado em forma de bodes e grinaldas 
Bases em mármore branco
Alt.: 37 cm

A pair of Neoclassical urns
Blue marble, gilt bronze mounts representing 
goats and garlands 
White marble bases

€ 800 - 1.200



8 9

2

PAR DE ÂNFORAS E PALMITOS

Em folha de metal dourado 
Com flores, motivos vegetalistas e cabeças de leões 
Ânforas douradas com carrancas 
(faltas e defeitos)
Alt.: 120 cm

A pair of urns with bouquets 
Gilt metal with flowers, floral motifs and lion heads 
Gilt urns with masks 
(losses and defects)

€ 700 - 900

3

PAR DE ÂNFORAS E PALMITOS

Em folha de metal dourado 
Com flores e motivos vegetalistas 
Ânforas douradas com carrancas e cabeças de leões 
(faltas e defeitos)
Alt.: 120 cm

A pair of urns with bouquets 
Gilt metal with flowers, floral motifs and lion heads 
Gilt urns with masks 
(losses and defects)

€ 700 - 900
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4

JULES MOIGNIEZ (FRANÇA, 1835-1894)

Faisão 
Escultura em bronze 
Assinada
48x52x21 cm

Pheasant
Bronze sculpture 
Signed

€ 800 - 1.200

6

EUGÈNE GUILLAUME (FRANÇA, 1822-1905)

Anacréon 
Escultura em bronze  
Assinada
54x32x21 cm

Anacreon 
Bronze sculpture 
Signed

€ 1.200 - 2.000

5

JOSEPH FRANÇOIS VICTOR CHEMIN 
(FRANÇA, 1825-1901)

Leão devorando serpente 
Escultura em bronze patinado
21x14 cm

Lion devouring snake
Patinated bronze sculpture

€ 150 - 300
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7

ALFRED EMILIEN DE NIEUWERKERKEN (FRANÇA, 1811-1892)

“Combat du Duc de Clarence et du Chevalier de Fontaine” 
Escultura em bronze com base em pedra mármore 
Assinada e datada 1858
54x77x27 cm
Bronze sculpture with marble base 
Signed and dated of 1858

€ 3.000 - 5.000

8

ARTHUR JACQUES LEDUC (FRANÇA, 1848-1918)

Crianças a cavalo 
Escultura em bronze e bronze patinado 
Assinada
67x62x27 cm

Horse play
Bronze and patinated bronze sculpture 
Signed

€ 5.000 - 8.000
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14

ROMEU E JULIETA

Escultura em pedra mármore, com 
representação de cena romântica 
Europa, séc. XIX 
Alt.: 55,5 cm

Romeo and Juliet
Marble sculpture 
Europe, 19th century

€ 600 - 900

15

ANTONIO FRILLI (ITÁLIA, C.1880-1920)

Bailarina 
Escultura em alabastro 

Assinada, Firenze
Alt.: 45 cm

Ballerina
Alabaster sculpture 

Signed, Firenze

€ 300 - 400

16

PAR DE FIGURAS NAPOLITANAS

Esculturas em biscuit 
Marcadas na base 
Europa, séc. XIX 
(restauros)
Alt.: 53 cm

A pair of Neapolitan figures
Biscuit sculptures 
Marked at the base 
Europe, 19th century 
(restorations)

€ 1.000 - 1.500

9

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX

Retrato de senhora 
Miniatura sobre marfim 
Moldura em marfim 
Assinada
14x12 cm

European School of the 19th century
Lady’s portrait 
Miniature on ivory 
Ivory frame 
Signed

€ 115-200

10

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX/XX

D. Maria II 
Óleo sobre papier-maché
13,9x13,6 cm

Portuguese school of 19th/20th century
D. Maria II 
Oil on papier-mâché

€ 150 - 200

11

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX

Busto feminino 
Miniatura sobre marfim 
Moldura em ébano 
Assinada
13,3x11,5 cm

European School of the 19th century
Feminine figure 
Miniature on ivory 
Ebony frame 
Signed

€ 120 - 200
12

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX

Retrato de senhora 
Miniatura sobre marfim 
Moldura em ébano com filetes em marfim 
Assinada
12x10 cm

European School of the 19th century
Lady’s portrait 
Miniature on ivory 
Ebony frame with ivory inlaid friezes 
Signed

€ 110 - 200

13

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX

Retrato de fidalgo 
Miniatura sobre marfim 
Moldura em ébano com filetes em marfim 
Assinada
11,5x10 cm

European School of the 19th century
Nobleman 
Miniature on ivory 
Ebony frame with ivory inlaid friezes 
Signed

€ 120 - 200
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RELÓGIO DE MESA

Com caixa em madeira pintada e dourada 
com entalhamentos 
Mecanismo de corda marcado Paul Hartmann 
Junior Wiernn, nº 399 
Com mostrador em esmalte 
(mecanismo não testado; falta chave)

A table clock
Painted and gilt carved wood case 
Winding mechanism, marked Paul Hartmann 
Junior Wiernn, nr. 399 
Enamelled dial 
(not tested mechanism, missing key)

€ 700 - 900

17

PAR DE PEANHAS

Em madeira entalhada, dourada e policromada 
Decoradas com cabeças de anjo 
Portugal, séc. XVIII
31x41,5x27 cm

A pair of bases
Carved, gilt and polychrome wood 
Decorated with cherubs 
Portugal, 18th century

€ 600 - 800

18

PAR DE PEQUENOS TOCHEIROS D. MARIA

Em madeira entalhada e dourada a ouro fino 
Séc. XVIII/XIX
Alt.: 32 cm

A pair of small D.Maria (1777-1816) torchéres
Carved and gilt wood 
18th/19th century

€ 300 - 400

19

PAR DE PEQUENOS TOCHEIROS D. MARIA

Em madeira entalhada e dourada a ouro fino 
Séc. XVIII/XIX
Alt.: 31 cm

A pair of small D.Maria (1777-1816) torchéres
Carved and gilt wood 
18th/19th century

€ 300 - 400
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CACHEPOT

Em porcelana da China 
Decoração policromada e dourada Mandarim, 
com reservas representando cenas do quotidiano 
chinês e arranjos florais com pássaros e borboletas 
Período Guangxu (1875-1908)
Alt.: 18 cm 
Diam.: 27,5 cm

A flower vase
Chinese porcelain 
Polychrome and gilt Mandarin decoration depicting 
quotidian scenes, bouquets, birds and butterflies 
Guangxu Period (1875-1908)

€ 200 - 300

22

GARRAFA COM TAMPA

Em porcelana da China 
Decoração policromada 
Mandarim, representando cenas 
do quotidiano chinês e arranjos 
florais com pássaros e borboletas 
Período Guangxu (1875-1908)
Alt.: 40 cm

A bottle with cover
Chinese porcelain 
Polychrome Mandarin decoration 
depicting quotidian scenes, 
bouquets, birds and butterflies 
Guangxu Period (1875-1908)

€ 150 - 200

23

BULE

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) 
(pega restaurada)

Alt.: 18 cm

A teapot
Chinese porcelain 

Polychrome Mandarin decoration 
depicting quotidian Chinese 
scenes, bouquets, birds and 

butterflies 
Guangxu period (1875-1908) 

(restored handle)

€ 100 - 150

24

CACHEPOT DE ABA RECORTADA

Em porcelana da China 
Decoração policromada com 
flores e reservas com fénix e 
objectos semi-preciosos  
Séc. XIX
18,5x33 cm

A flower vase
Chinese porcelain 
Polychrome decoration with 
flowers and cartouches with 
phoenix and semi-precious 
objects 
19th century

€ 700 - 900

27

GRANDE TAÇA 

Em porcelana da China 
Decoração dourada e 
policromada Mandarim com 
reservas representando cenas 
do quotidiano chinês 
Montures em bronze dourado e 
cinzelado 
Pé com meninos e grinaldas
33x49x35 cm

A large bowl
Chinese porcelain 
Gilt and polychrome Mandarin 
decoration depicting Chinese 
quotidian scenes 
Gilt-bronze mounts, foot with 
putti and garlands

€ 1.500 - 2.000

28

CONJUNTO DE SETE CHÁVENAS COM PIRES 

Em porcelana da China,  
Decoração policromada e dourada Mandarim 
Representando cenas do quotidiano chinês e 
frisos com flores, frutos e insectos 
Período Guanxu (1875-1908) 
(um dos pires com uma esbeiçadela)
Alt.: 7 cm (chávenas) 
Diam.: 15 cm (pires)

Seven cups and saucers
Chinese porcelain 
Polychrome and gilt Mandarin decoration 
depicting quotidian scenes, floral friezes, fruits 
and insects 
Guangxu Period (1875-1908) 
(one saucer with one chip)

€ 250 - 300

29

TÊTE-À-TÊTE

Em porcelana da China 
Decoração policromada Mandarim representando cenas do quotidiano 

chinês e arranjos florais com pássaros e borboletas 
Composta por bandeja, bule, leiteira, açucareiro e chávena com pires 

Período Guangxu (1875-1908) 
(pequenos defeitos)
26x27 cm (bandeja) 

Alt.: 8 cm (bule)

Tête-à-Tête
Chinese porcelain 

Polychrome and gilt Mandarin decoration depicting quotidian scenes, 
bouquets, birds and butterflies 

Comprising: tray, tea pot, milk jug, sugar bowl, cup and saucer 
Guangxu Period (1875-1908) 

(minor defects)

€ 200 - 300

25

TULIPEIRA

Em porcelana da China  
Decoração dourada e policromada Mandarim 
Bojo gomado e bocal em forma de flor de 
lotus a rouge-de-fer
Alt.: 26,5 cm

A Chinese porcelain Mandarin tulip vase
Chinese porcelain 
Gilt and polychrome Mandarin decoration 
Fluted lower part and spout molded as a lotus 
flower

€ 180 - 300

26

PENICO COM TAMPA

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) 
(esbeiçadela na tampa)
17x27 cm

A chamber-pot
Chinese porcelain 
Polychrome Mandarin decoration depicting 
quotidian Chinese scenes, bouquets, birds and 
butterflies 
Guangxu period (1875-1908) 
(cover with chips)

€ 100 - 150
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GRANDE PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração policromada e dourada 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 36 cm

A charger 
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chips)

€ 400 - 600

31

PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores e pato 
Período Yongzheng (1722-1737) 
(cabelo e esbeiçadelas)
Diam.: 28 cm

A plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with flowers and duck 
Yongzheng Period (1722-1737) 
(hairline and chips)

€ 250 - 350

32

COVILHETE

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com flores 
e outros motivos vegetalistas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadela)
Diam.: 21,8 cm

A saucer
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with flowers 
and other floral motifs 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chip)

€ 300 - 400

33

PRATO RECORTADO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com 
arranjos florais e outros motivos vegetalistas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenos defeitos)
Diam.: 22 cm

A scalloped plate
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with bouquets 
and other floral motifs 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor defects)

€ 150 - 200

34

PRATO RECORTADO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração policromada e dourada com 
arranjos florais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas e pequenos defeitos)
Diam.: 23,3 cm

A scalloped plate
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting 
bouquets 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chips and minor defects)

€ 150 - 200

35

PAR DE PRATOS GRANDES

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com árvores e flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 31,5 cm

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

€ 600 - 900
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36

PRATO RECORTADO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com flores 
e outros motivos vegetalistas 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm

A scalloped plate
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with bouquets 
and other floral motifs 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 300 - 400

37

PRATO

Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23,5 cm

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

€ 150 - 200

38

PAR DE PRATOS

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

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restored)

€ 300 - 400

39

PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 25,8 cm

Plate
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 150 - 300

40

PRATO OITAVADO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores e pato 
Período Yongzheng (1722-1737) 
(cabelo e esbeiçadelas)
Diam.: 28 cm

Octagonal plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with flowers and duck 
Yongzheng Period (1722-1737) 
(hairline and chips)

€ 250 - 350
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GRANDE PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 35 cm

A charger 
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chips)

€ 400 - 600

46

PAR DE PRATOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada, grisalle e rouge-de-fer, representando patos e motivos vegetalistas 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 21 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Polychrome, grisaille and rouge-de-fer decoration depicting ducks and floral motifs 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 200 - 300

47

PAR DE PRATOS FUNDOS

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

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

€ 250 - 400

42

LEITEIRA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com flores a vinoso 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 11,5 cm

A Qianlong milk jug
Chinese export porcelain 
Decorated with flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 50 - 80

43

DUAS CHÁVENAS 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
7x6 cm

Two Qianlong cups
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)

€ 40 - 60

44

MOLHEIRA DE BORDO RECORTADO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores e pavão 
Período Qianlong (1736-1795)
Comp.: 23,5 cm 
Alt.: 8,5 cm

A scalloped sauce boat
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with flowers and 
peacock 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 600 - 900

45

BOURDALOUE COM TAMPA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 14 cm 
Comp.: 23 cm

Bourdaloue with cover
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 400 - 600
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TERRINA OVAL COM TRAVESSA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores e ovelhas 
Período Qianlong (1736-1795)
27x36x25 cm (terrina) 
32x39 cm (travessa)

A tureen with platter 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with flowers and sheep 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 2.500 - 3.000

49

PAR DE PRATOS

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

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

€ 200 - 300

50

PAR DE PRATOS

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

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with flowers and 
sheep 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairlines and chips)

€ 200 - 300

51

TRAVESSA OITAVADA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com flores 
e outros motivos vegetalistas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenos defeitos)
22x29 cm

An octagonal dish
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor defects)

€ 300 - 500

52

DOIS PRATOS RECORTADOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada, um representando galos e flores, 
outro com gansos e flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos e esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

Two scalloped plates
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration, one depicting rosters and flowers, 
the other flowers and geese 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairlines and chips)

€ 100 - 200
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PAR DE PRATOS OITAVADOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada com pavões 
e flores 

Periodo Qianlong (1736-1795) 
(cabelo e esbeiçadelas)

Diam.: 29,5 cm

A pair of octagonal plates
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration with 
peacocks and flowers 

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

€ 500 - 800

54

PAR DE PRATOS FUNDOS OITAVADOS 

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

A pair of octagonal soup plates
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with peacocks and 
flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)

€ 250 - 350

55

TRAVESSA OITAVADA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com 
pavões e flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
33x42,5 cm

An octagonal dish
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with 
peacocks and flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)

€ 800 - 1.200

56

PAR DE PRATOS FUNDOS

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

A pair of soup plates
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with peacocks 
and flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)

€ 250 - 300
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GRANDE PRATO

Em porcelana da China 
Decoração a azul com flores 
Período Kangxi (1662-1722)
Diam.: 34.8 cm

A charger 
Chinese porcelain 
Blue decoration with flowers 
Kangxi Period (1662-1722)

€ 500 - 800

58

TERRINA OVAL COM TRAVESSA 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Travessa recortada 
Decoração a azul e branco com dourados 
representando paisagem com jardim 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenos restauros na aba da travessa)
21x40x23 cm (terrina) 
31x40 cm (travessa)

A tureen with dish
Chinese export porcelain 
Scalloped dish 
Blue decoration with garden view 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor restorations to the dish tab)

€ 2.000 - 3.000

60

TAÇA E PIRES

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
com flores e borboletas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pires com cabelo)
Alt.: 4,5 cm (taça) 
Diam.: 14,5 cm (pires)

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

€ 120 - 200

61

TAÇA E PIRES

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada e dourada 
com flores e borboletas 

Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 4,5 cm (taça) 

Diam.: 14,5 cm (pires)

A cup and saucer
Chinese export porcelain 

Polychrome and gilt decoration 
with flowers and butterflies 

Qianlong Period (1736-1795)

€ 120 - 200

62

PAR DE TRAVESSAS OITAVADAS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando flores 
Período Qianlong (1736-1795)
37x29 cm

A pair of octagonal dishes
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 900 - 1.300

59

PAR DE SALEIROS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
4,2x7,6x7,6 cm

A pair of salt cellars
Chinese export porcelain 
Blue decoration with flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chips)

€ 800 - 1.200
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63

BULE

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração chocolate com 
reservas policromadas 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenos defeitos)
Alt.: 13 cm

A teapot
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with 
floral motifs 
Qianlong period (1736-1795) 
(minor defects)

€ 300 - 400

64

BULE

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração chocolate com reservas 
policromadas representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenos defeitos)
Alt.: 13 cm

A teapot
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with floral motifs 
Qianlong period (1736-1795) 
(minor defects)

€ 280 - 400

65

GRANDE POTE COM TAMPA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração chocolate com reservas 
policromadas representando flores e pêssegos 
Período Qianlong (1736-1795) 
Alt.: 22,5 cm

A large vase with cover
Chinese export porcelain 
Chocolate decoration with polychrome reserves 
depicting flowers and peaches 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 400 - 600

66

POTE COM TAMPA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração chocolate com reservas 
policromadas representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pote com uma esbeiçadela)
Alt.: 12,5 cm

A vase with cover
Chinese export porcelain 
Chocolate decoration with polychrome 
reserves depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(one vase with chip)

€ 120 - 200

68

BULE DE PEQUENAS DIMENSÕES

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração relevada e policromada 
ao gosto Meissen 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauros)
Alt.: 12 cm

A small tea pot
Chinese export porcelain 
Relief and polychrome decoration 
in the Meissen manner 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restorations)

€ 400 - 600

69

TRAVESSA RECORTADA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando ao 
centro beringelas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequena esbeiçadela)
23,5x16,5 cm

A scalloped dish
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting aubergines 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chip)

€ 1.400 - 1.600

70

GRANDE TAÇA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores e motivos 
vegetalistas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos e esbeiçadelas)
Diam.: 26 cm

A large bowl
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with flowers and floral 
motifs 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairlines and chips)

€ 200 - 300

71

TRÊS PRATOS 

Em porcelana da China,  
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Um dos pratos com aba recortada e outro 
fundo 
Período Qianlong (1736-1795)  
(um prato partido e colado; os outros com 
cabelos e esbeiçados)
Diam.: 23 cm

Three plates
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with flowers 
One scalloped plate, one soup plate 
Qianlong Period (1736-1795) 
(one broken, the other with hairlines and chips)

€ 60 - 80

67

PAR DE POTES

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração chocolate com reservas 
policromadas representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(faltam tampas)
Alt.: 9,5 cm

A pair of vases
Chinese export porcelain 
Chocolate decoration with polychrome 
reserves depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(missing covers)

€ 200 - 300
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PAR DE PRATOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com arranjo floral ao centro  
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequena esbeiçadela)
Diam.: 23 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with bouquet 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chip)

€ 150 - 200

73

PAR DE PRATOS RECORTADOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
representando ao centro duas reservas com 
monograma motivos alusivos ao casamento 
Período Yongzheng (1722-1735)
Diam.: 23 cm

A pair of scalloped plates
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with flowers, center 
with marriage medallions 
Yongzheng Period (1722-1735)

€ 1.000 - 1.200

74

TERRINA COM TAMPA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração imari 
Período Kangxi (1662-1722)
23x33x21 cm

A Kangxi tureen with cover
Chinese export porcelain 
Imari decoration 
Kangxi Period (1662-1722)

€ 1.000 - 1.500

75

DUAS CANECAS 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com cenas do 
quotidiano chinês 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauros e cabelos)
Alt.: 11,1 cm 
Alt.: 10,5 cm

Two mugs
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting quotidian 
scenes 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restorations and hairlines)

€ 120 - 200
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76

GRANDE PRATO 

Em porcelana da China 
Decoração policromada e 
dourada com esmaltes da 
família verde representando 
flores, insectos e pavão 
Período Kangxi (1662-1772)
Diam.: 38 cm

A charger 
Chinese porcelain 
Famille Verte and gilt decoration 
depicting flowers, insects and 
peacock 
Kangxi Period (1662-1722)

€ 1.200 - 1.800

77

GRANDE PRATO

Em porcelana da China 
Decoração policromada e 
dourada com esmaltes da família 
verde representando flores, 
insectos e pavão 
Período Kangxi (1662-1772)
Diam.: 38 cm

A charger 
Chinese porcelain 
Famille Verte and gilt decoration 
depicting flowers, insects and 
peacock 
Kangxi Period (1662-1722)

€ 1.200 - 1.800

78

PRATO

Em porcelana da China 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Verde representando aves exóticas, 
flores e outros motivos vegetalistas 
Período Kangxi (1662-1772) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 30 cm

A plate
Chinese porcelain 
Polychrome Famille Verte decoration 
depicting exotic birds, flowers and other 
motifs 
Kangxi Period (1662-1722)

€ 600 - 900

79

DUAS ESCUDELAS COM TAMPA

Em porcelana da China 
Decoração policromada com 
esmaltes da família verde 
representando flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(tampas com restauro)
Alt.: 8 cm  
Diam.: 15 cm

Two porringers with covers
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Verte 
decoration with flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(restored covers)

€ 1.200 - 1.800

80

PAR DE LAUGHING BOYS

Esculturas em porcelana da China 
Decoração policromada com esmaltes da 
família verde 
Período Kangxi (1662-1722)
Alt.: 8,5 cm

A pair of Laughing Boys
Chinese porcelain 
Polychrome Famille Verte decoration 
Kangxi Period (1662-1722)

€ 800 - 1.200

81

PAR DE LAUGHING BOYS

Em porcelana da China, 
Decoração policromada com esmaltes da 
família verde 
Período Kangxi (1662-1722) 
(um partido e colado; pequenos defeitos)
Alt.: 26,5 cm

A pair of Laughing Boys
Chinese porcelain 
Polychrome decoration 
Kangxi Period (1662-1722) 
(one broken, minor defects)

€ 1.000 - 1.500
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82

PAR DE COVILHETES

Em porcelana da China 
Decoração policromada com esmaltes da Família Verde 
representando flores e outros motivos vegetalistas 
Período Kangxi (1662-1772) 
(cabelos e esbeiçadelas)
Diam.: 21,5 cm

A pair of saucers
Chinese porcelain 
Polychrome decoration with Famille Verte enamels depicting 
flowers and other floral motifs 
Kangxi Period (1662-1722) 
(hairlines and chips)

€ 250 - 400

83

GRANDE PRATO 

Em porcelana da China 
Decoração policromada e dourada com peónias  
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelo)
Diam.: 31 cm

A charger 
Chinese porcelain 
Polychrome and gilt decoration with peonies 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairline)

€ 400 - 600

84

GRANDE PRATO

Em porcelana da China  
Decoração policromada com esmaltes da família verde 
com pássaros e flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(cabelos e esbeiçadelas)
Diam.: 39 cm

A charger 
Chinese porcelain 
Famille Verte decoration with birds and flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(hairlines and chips)

€ 500 - 800

85

PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da Família Verde, 
representando cerca, flores e outros motivos vegetalistas 
Período Kangxi (1662-1772) 
(cabelos e esbeiçadelas)
Diam.: 22 cm

A plate
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Verte decoration depicting garden, 
flowers and other floral motifs 
Kangxi Period (1662-1722)

€ 180 - 220

86

PAR DE JARRAS

Em porcelana da China 
Decoração policromada com esmaltes da 
família verde representando flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(uma com esbeiçadela restaurada no gargalo 
e outra restaurada no gargalo)
Alt.: 21 cm

A pair of vases
Chinese porcelain 
Polychrome Famille Verte decoration 
depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(one with restored chip at the spout, the other 
with restored spout)

€ 400 - 600
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87

PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada, 
representando ao centro brasão de armas 
de D. Henrique de Meneses, 3ª Marquês de 
Louriçal e 7ª Conde da Ericeira 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restaurado)
Diam.: 23 cm

Bibliografia/ Literature: 
Castro, Nuno de, “Porcelana da China ao 
Tempo do Império”, p. 184.

A plate 
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration bearing 
D.Henrique de Meneses, 3rd Marquis of 
Louriçal and 7th Earl of Ericeira coat-of-arms 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restored)

€ 200 - 400

88

PRATO DE GRANDES DIMENSÕES

Em porcelana da China 
Decoração policromada e dourada Mandarim 
Prato comemorativo do IV centenário do 
descobrimento do caminho marítimo para a Índia 
Reinado Guangxu (1875-1908)
Diam.: 34 cm

Bibliografia/ Literature: 
Castro, Nuno de, “A porcelana chinesa ao tempo 
do Império”, pp. 245-246.

A charger 
Chinese porcelain 
Polychrome and gilt Mandarin decoration  
Commissioned for the celebrations of the 4th 
centenary of the discovery of the maritime route 
to India  
Guangxu Period (1875-1908)

€ 600 - 900

89

GRANDE TRAVESSA OVAL

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com armas de Francisco da Silva Mendes da Fonseca  
(1ª Serviço) 
Reinado Jiaqing (1796-1800)
41x47 cm

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

Large oval dish
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration bearing Francisco da Silva Mendes da Fonseca coat-of-arms 
1st Service 
Jiaqing Period (1796-1820)

€ 2.500 - 3.500
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GRANDE TRAVESSA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com fundo 
adamascado e brasão de armas de Cosme 
Damião Pereira Pinto, fidalgo da Casa Real e 
Governador de Macau entre 1735-1738 e 1743-1747 
Aba decorada com cercadura de motivos 
geométricos a ouro e flores 
(3º serviço) 
Dinastia Qing, reinado Yongzheng, c. 1735 
(esbeiçadelas)
36x45 cm

Bibliografia/ Literature: 
Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo 
do Império”, pp. 128-129. 
Howard, David; Ayers, John, “China for the West”, 
vol. II, pág. 381.

A large dish
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration on damaask ground 
Bearing Cosme Damião Pereira Pinto coat-of-arms, 
Governor of Macau (1735-1738 and 1743-1747) 
Tab decorated with geometric frieze and flowers 
3rd Service 
Qing Dynasty, Yongzheng Period, ca. 1735 
(chips)

€ 35.000 - 40.000
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GOMIL

Em porcelanas da China 
Companhia das Índias 
De formato maneirista, com base circular cónica e asa a terminar em voluta 
Decoração policromada e dourada Imari com flores e brasão de armas Sampaio e Melo, 
encimado por coroa e águia e envolto por paquife decorativo 
Base decorada com cercadura de motivos geométricos e florais a vermelho 
Dinastia Qing, reinado Kangxi, c. 1700 - 1720 
(restauros na asa e base; interior repintado)
Alt.: 32,5 cm

Bibliografia/ Literature: 
Calvão, João Rodrigues (coord.), “Caminhos da Porcelana - Dinastia Ming e Qing, Fundação 
Oriente, pp. 215-222; Castro, Nuno, “A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império”, p. 62-69; 
Guedes, Rui (org.), “Companhia das Índias”, p. 139;  
Howard, David; Ayers, John, “China for the West, vol. II, p.380; Matos, Maria Antónia Pinto de, 
“Cerâmica da China - Colecção RA”, vol.III, pp. 30 - 51. 

An ewer
Chinese export porcelain 
Of mannerist design, circular base and scroll handle 
Polychrome and gilt Imari decoration with flowers and Sampaio e Melo coat-of-arms under 
crown and eagle 
Base decorated with geometric and floral motifs in red 
Qing Dynasty, Kangxi Period, ca. 1700/1720 
(restorations to the handle and base; repainted interior

€ 25.000 - 30.000
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CANECA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
Com ramos e folhas a ouro sobre fundo verde e reserva polilobada com 
brasão de armas de D. António de São José de Castro, Bispo do Porto 
Bordo decorado com frisos de enrolamentos vegetalistas e grega, com 
quatro reservas representando cenas do quotidiano chinês 
Dinastia Qing, reinado Jianqing, c. 1800 - 1808 
(cabelo)
Alt.: 12,5 cm

Bibliografia/ Literature: 
Calvão, João Rodrigues (coord.), “Caminhos da porcelana - Dinastia Ming e 
Qing”, Fundação Oriente, pp. 196-199. 
Castro, Nuno, “A porcelana da China e os Brasões do Império”. pág. 197. 

A mug
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration  
Gilt leaves on green ground, center bearing D. António de São José de 
Castro, Bishop of Oporto coat-of-arms 
Tab decorated with floral scrolls, geometric frieze and four reserves with 
Chinese quotidian scenes 
Qing Dynasty, Jiaqing Period, ca. 1800/1808 
(hairline) 

€ 37.000 - 45.000
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TRAVESSA OVAL

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
Com ramos e folhas a ouro sobre fundo verde 
Representando ao centro reserva polilobada 
com brasão de armas de D. António de São 
josé de Castro, Bispo do Porto 
Aba decorada com frisos de enrolamentos 
vegetalistas e grega, com quatro reservas 
representando cenas do quotidiano chinês 
Dinastia Qing, reinado Jianqing, c. 1800 - 1808
37x43,5 cm

Bibliografia/ Literature: 
Calvão, João Rodrigues (coord.), “Caminhos da 
porcelana - Dinastia Ming e Qing”, Fundação 
Oriente, pp. 196-199. 
Castro, Nuno, “A porcelana da China e os 
Brasões do Império”. pág. 197. 

An oval dish 
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration  
Gilt leaves on green ground, center bearing 
D. António de São José de Castro, Bishop of 
Oporto coat-of-arms 
Tab decorated with floral scrolls, geometric 
frieze and four reserves with Chinese 
quotidian scenes 
Qing Dynasty, Jiaqing Period, ca. 1800/1808

€ 40.000 - 50.000
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PAR DE COLUNAS

Em mármore com aplicações em metal 
relevado e dourado. 
França, séc. XIX/XX
Alt.: 117 cm

A pair of columns
Marble with gilt metal mounts 
France, 19th/20th century

€ 600 - 800

95

PAR DE COLUNAS

Em mármore,  
com aplicações em metal relevado e dourado 
Decoradas com puttis e grinaldas de flores 
França, séc. XIX

A pair of columns
Marble with gilt metal mounts 
Decorated with putti and garlands 
France, 19th century

€ 1.800 - 2.500
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PAR DE PEQUENAS CÓMODAS ESTILO LUÍS XVI

Faixeadas a raiz de nogueira e outras madeiras 
Ferragens em metal amarelo e tampos em 
brecha da Arrábida 
(uma com tampo partido e colado) 
77x64x39 cm

A pair of small Louis XVI style commodes
Burr-walnut and other woods veneered 
Brass mounts and Breccia di Arrabida top 
(one broken top) 

€ 400 - 600

97

PAR DE FAUTEUILS ESTILO IMPÉRIO

Em mogno 
Decorados com aplicações em metal 
amarelo representando bustos de 
figuras femininas, grinaldas e outros 
motivos vegetalistas

A pair of Empire style armchairs
Mahogany 
Decorated with yellow metal mounts 
representing feminine figures, garlands 
and other floral motifs

€ 600 - 800

98

SECRETÁRIA À ABATTANT ESTILO LUIS XVI

Decorada com trabalho de marchetaria em pau-
cetim, pau-santo e outras madeiras representando 
motivos geométricos e vegetalistas  
Com uma gaveta, duas portas e tampo em mármore  
Interior com sete gavetinhas e tampo de abater forrado 
Marcada FRESS 1992, com a referência 13126
127x68x43 cm

A Louis XVI style Secretaire à Abattant, FRESS
Gilt with satinwood, rosewood and other woods 
marquetry decoration depicting geometric and floral motifs 
Drawer, two doors and marble top 
Interior with seven drawers and leather
lined writing surface 
Marked FRESS, 1992, ref. 13126

€ 2.000 - 3.000
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PAR DE GUÉRIDONS ESTILO LUÍS XVI

Em mogno 
Com ferragens em metal amarelo e tampo 
em mármore com gradinha
88x81x33 cm

A pair of Louis XVI style guéridons
Mahogany 
Brass mounts and marble top with gallery

€ 800 - 1.200

100

BUREAU-PLAT ESTILO LUÍS XV

Em madeira faixeada a pau-santo 
Com duas gavetas simulando 
quatro e ferragens em metal 
amarelo
78x126x89 cm

A Louis XV style bureau-plat
Rosewood veneered wood 
Two drawers simulating four and 
brass mounts

€ 800 - 1.200
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BUREAU-PLAT LUIS XV

Em pau-rosa, com aplicações em bronze dourado 
Três gavetas e tampo forrado a pele castanha 
(defeitos) 
76x147x80 cm

A Louis XV bureau-plat
Gilt bronze mounted kingwood 
Three drawers, brown leather top 
(defects)

€ 3.500 - 4.000

102

BONHEUR DU JOUR LUÍS XVI

Em mogno 
Com gavetas 
Alçado com porta, quatro prateleiras laterais e topo em pedra mármore 
Ferragens em bronze dourado 
França, c. 1780 
Estampilhado Martin Ohneberg (séc. XVIII)
106x79x48 cm

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

€ 3.000 - 4.000
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MESA DE SALA DE JANTAR

Em nogueira entalhada com decoração a ouro e pernas em forma de 
golfinho de cauda de fita 
Tampo em mármore de dois tons 
Portugal, séc. XX
76x200x100 cm

A dining table
Carved and gilt walnut, legs carved as dolphins 
Two-toned marble top 
Portugal, 20th century

€ 1.500 - 2.500

103

PAR DE CONSOLAS NEOCLÁSSICAS

Em nogueira e raiz de nogueira 
Com duas gavetas (cada) e tampos em pedra 
mármore 
(faltas e restauros nos tampos)
85x118x60 cm

A pair of Neoclassical pier tables
Walnut and burr-walnut 
Two drawers each and marble top 
(losses and restoration to the marble)

€ 1.800 - 2.500
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107

SECRETÁRIA ESTILO INGLÊS

Em nogueira e raiz de nogueira com cinco 
gavetinhas 

Ferragens em metal amarelo
75x106x60 cm

An English style desk
Walnut and burr-walnut, five drawers, 

brass mounts

€ 600 - 900

108

SOFA-TABLE REGÊNCIA

Em mogno 
Com duas gavetas e duas abas basculantes 
Pernas torneadas e pés zoomórficos em 
bronze 
Inglaterra, séc. XIX/XX
72x87x100 cm

A Regency sofa-table
Mahogany 
Two drawers and twin flap top 
Turned legs and bronze zoomorphic feet 
England, 19th/20th century

€ 400 - 600

105

SECRETÁRIA ROMÂNTICA

Em pau-santo 
Com pequeno alçado e duas gavetinhas 
Portugal, séc. XX
94x107x51 cm

A Romantic desk
Rosewood 
Portugal, 20th century

€ 600 - 900

106

ESPELHO DE VESTIR ESTILO D. MARIA

Em mogno 
Com decoração embutida em espinheiro 
representando motivos vegetalistas 
Portugal, séc. XX
196x78x53 cm

A D.Maria style mirror
Mahogany 
Thornbush inlaid decoration with floral motifs 
Portugal, 20th century

€ 300 - 400
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CANAPÉ ESTILO D. MARIA

Em madeira pintada 
Decorado com reservas representando paisagens com figuras 
Assento em palhinha com almofada
Marcado FRESS 2003, com a referência 17783
85x207x81 cm

A D.Maria style settee
Painted wood 
Decorated with landscapes with figures 
Caned seat with cushion
Marked FRESS 2003, ref. 17783

€ 800 - 1.200

110

ESPELHO LUIS XV

Em madeira pintada e 
dourada 
decoração entalhada com 
motivos vegetalistas e 
concheados 
França, séc. XVIII 
(restauros)
260x115 cm

A Louis XV mirror
Carved, painted and gilt wood 
with floral motifs and shell 
motifs 
France, 18th century 
(restorations)

€ 1.400 - 1.600

111

CADEIRA D. MARIA

Em madeira pintada e dourada 
Decorada com grinalda e enrolamentos vegetalistas 
Costas vazadas e assento em palhinha 
Portugal, séc. XVIII/XIX

A D.Maria (1777-1816) chair
Painted and gilt wood 
Decorated with garland and scrolls 
Pierced backs and caned seat 
Portugal, 18th/19th century

€ 350 - 500

112

PAR DE BANCOS DE JARDIM

Em madeira pintada e dourada, decorados 
com flores 
Portugal, séc. XX
48x31x36 cm

A pair of garden stools
Painted and gilt wood with flowers 
Portugal, 20th century

€ 300 - 400

113

CONSOLA LUIS XV

Em madeira entalhada e pintada 
França, séc. XIX
86x115x42 cm

A Louis XV pier table
Carved and painted wood 
France, 19th century

€ 1.600 - 1.800
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ARMÁRIO HOLANDÊS

Em carvalho 
Com decoração entalhada descrevendo motivos arquitectónicos e placas em tartaruga 
Frente decorada com três colunas caneladas e arcos  
Com duas pontas e duas gavetas
212x157x74 cm

A Dutch oak cabinet 
Carved decoration with architectonic motifs and tortoiseshell plaques 
Gilt front with spiral columns and arches 
Two drawers and two doors

€ 1.500 - 2.500

114

PAR DE CADEIRAS

Em mogno 
Com decoração entalhada alusiva ao 
matrimónio 
Costas vazadas com cachaço em forma 
de pombas com coroa de flores e pernas 
dianteiras em forma de cegonhas 
Assentos forrados a seda 
Europa, séc. XIX

A pair of chairs
Mahogany 
Carved “marriage” decoration  
Pierced backs and rails with doves and 
garlands, front legs carved as storks 
Silk upholstered seats 
Europe, 19th century

€ 1.200 - 1.600

115

MESA DE APOIO

Em castanho 
Com coluna central entalhada em forma de corno e 
quatro pés de formato zoomórfico 
Tampo decorado com motivos vegetalistas entalhados 
Áustria, séc. XIX 
73x69 cm

A side table
Chestnut 
Carved central column and four zoomorphic feet 
Carved top 
Austria, 19th century

€ 400 - 600

116

ARCA COM GAVETAS 

Em vinhático 
Duas fiadas de gavetas, ferragens laterais da época e as restantes em metal 
amarelo posteriores e pés em forma de bolas 
Portugal, séc. XVIII
82x120x54 cm

An 18th century Brazilian Magohany chest
With drawers 
Original lateral mounts and the rest in brass of latter date 
Ball feet 
Portugal, 18th century

€ 400 - 600
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CADEIRA DE CANTO D. JOSÉ

Em nogueira 
Costas com tabelas recortadas e pernas 
galbadas a terminar em pés de bolacha 
Assento forrado a tecido 
Portugal, séc. XVIII

A D.José (1750-1777) corner chair
Walnut 
Scalloped backs, cabriole legs 
Upholstered seat 
Portugal, 18th century

€ 800 - 1.200

120

CÓMODA IMPÉRIO

Em mogno
Com ferragens e aplicações em bronze dourado
Com quatro gavetões, puxadores em forma de cabeça de leão e tampo em 
pedra mármore
Estampilhada J. KOCHLY
França, séc. XIX
(faltas e defeitos)
93x131x62 cm

Nota/ Note: Joseph Kochly, maître in 1783.

An Empire commode
Mahogany and burr-mahogany
Four long drawers, with handles shaped as lion heads and marble top
Stamped J. KOCHLY
France, 19th century
(losses and defects)

€ 2000-3000

119

PAR DE MESAS DE JOGO ROMÂNTICAS

Em pau-santo e faixeadas a pau-santo 
Assente sobre colunas facetadas e quatro pés entalhados 
Séc. XIX
70x86x40 cm

A pair of Romantic card-tables
Rosewood veneered rosewood 
On faceted columns and four carved feet 
19th century

€ 1.500 - 1.800
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COLUNA TORSA COM CAPITEL 

Em madeira dourada e policromada 
Decorada com parras, uvas e pássaros 
Assente sobre base entalhada
Alt.: 134 cm

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

€ 400 - 600

123

CADEIRA DE BRAÇOS D. JOÃO V

Em nogueira com entalhamentos dourados 
Espaldar vazado com tabela recortada 
Assento forrado a pele
134x66x52 cm

A D.João V (1706-1750) armchair
Carved walnut with gilt details 
Pierced and scalloped back 
Leather seat

€ 600 - 900

122

PAR DE MESAS DE JOGO MEIA LUA D. MARIA

Em pau-santo 
Decoradas com trabalho de marchetaria em pau-santo

78x91x45 cm

A pair of D.Maria (1777-1816) demi-lune cardtables
Rosewood 

Rosewood marquetry decoration

€ 2.000 - 2.500
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CONJUNTO DE QUATRO CADEIRAS ART DÉCO

Em madeira faixeada a raiz de oliveira 
Assentos forrados 
Europa, séc. XX

A set of four Art Deco chairs
Burr-olivewood veneered  
Upholstered seats 
Europe, 20th century

€ 600 - 800

126

PAPELEIRA JORGE III

Em madeira lacada 
Decorada com chinoiseries a dourado 
Interior com gavetas e escaninhos  
Ferragens em metal amarelo 
Séc. XVIII/XIX
104x91x52 cm

A George III bureau
Lacquered wood with gilt chinoiseries 
Interior with drawers and pigeon holes 
Brass mounts 
18th/19th century

€ 2.500 - 3.000

125

MESA DE CENTRO REGÊNCIA

Em madeira faixeada a pau-santo 
Com duas gavetas simulando quatro 
Assente sobre duas colunas decoradas com 
entalhamentos e pés com rodízios em forma de garra 
140x66x74 cm

A Regency center table
Rosewood veneered wood 
Two drawers simulating four 
On two carved columns ending in claw castors

€ 800 - 1.200
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MEIA CÓMODA D. JOSÉ

Em pau-santo  
Decorada com concheados e motivos 
vegetalistas entalhados 
Com duas gavetas e um gavetão, saiais 
recortados e pernas ligeiramente galbadas a 
terminar em pés com enrolamento 
Ferragens em prata 
Portugal, séc. XVIII
86x114x61 cm

A D.José (1750-1777) rosewood commode
Carved decoration with shell and floral motifs 
Two short and one long drawer, scalloped 
aprons, cabriole legs with scroll feet 
Silver mounts 
Portugal, 18th century

€ 4.000 - 6.000

127

PAR DE CADEIRAS D. JOÃO V/ D. JOSÉ

Em nogueira 
costas com tabelas recortadas e vazadas 
cachaço, joelhos e saial decorados com 
entalhamentos 
Assentos em couro lavrado com pregaria 
e pés em garra e bola 
Portugal, séc. XVIII 
(defeitos e vestígios de insecto xilófago)

A pair of D.JoãoV(1706-1750)/D.
José(1750-1777) chairs
Walnut 
Scalloped and pierced backs, carved 
rails and legs 
Engraved leather seats, ball and claw feet 
Portugal, 18th century 
(defects and traces of xylophages)

€ 500 - 600

128

MESA PÉ DE GALO D. JOSÉ

Em vinhático 
Tampo basculante com sistema de gaiola, 
assente sobre coluna torneada decorada 
com entalhamentos e três pés a terminar 
em garra e bola 
Portugal, séc. XVIII
72x80 cm

A D.José (1750-1777) tripod table
Brazilian mahogany 
Tilt-top, on turned column and three ball 
and claw feet 
Portugal, 18th century

€ 1.000 - 1.500
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RARO CONTADOR RENASCENTISTA

Com tampo de abater, um gavetão e pés 
em bolacha 
Decoração embutida em Cedro das 
Ilhas, sanguinho, teixo e outras madeiras, 
representando flores e pássaros 
Interior com catorze gavetinhas 
Ferragens originais em ferro 
Portugual-Açores, séc. XVI 
(Pequenas falhas e defeitos) 
118x50x109 cm 

A rare Renaissance cabinet
Fall-front, one long drawer 
Azorean cedar, rhamnus glandulosa 
(sanguinho), taxus baccata (teixo) and other 
woods inlaid decoration depicting birds and 
flowers 
Interior with fourteen drawers 
Original iron mounts 
Portugal - Azores, 16th century 
(minor losses and defects)

€ 50.000 - 70.000

Nota: Conhecem-se poucos exemplares similares. O há mais 
tempo conhecido foi publicado por Percy MacQuoid em 
1904, onde o identifica como “Elizabethan” e era propriedade 
de Sir George Donaldson (actualmente numa colecção 
portuguesa). Está descrito da seguinte maneira: “The writing-
cabinet is an example of early marqueterie made in this country 
by an exceptionally talented craftsman, working out the 
advantages he had received from association with foreigners 
and their methods; the small and rather fanciful detail of the inlay, 
which is additionally decorated with painted lines, suggests a 
period between 1550 and 1560. It is probable that in this instance 
the inspiration was Spanish, and that its prototype came over 
in connection with Philip.” Este tipo de mobiliário Açoriano foi 
devidamente estudado e identificado por José J.G. Jordão 
Felgueiras em artigo intitulado: “O desconhecido Mobiliário 
Açoreano do Século de Ouro. A propósito do despropósito 
Contador de Argote”, na revista Museu, publicação do Círculo 
Dr. José de Figueiredo, IV Série, Nº11, Porto, 2002, p.77-79, 
como separata. Neste estudo publicou-se um outro exemplar 
de morfologia similar na página 98.
Note: Very few similar examples are known. Percy MacQuoid 
was the first publishing about a similar piece identifying it as 
“Elizabethan”, at the time was the property of Sir George Donaldson 
(today is part of a Portuguese private collection). zMacQuoid 
describes the cabinet with the following words: “The writing-
cabinet is an example of early marqueterie made in this 
country by an exceptionally talented craftsman, working out the 
advantages he had received from association with foreigners 
and their methods; the small and rather fanciful detail of the inlay, 
which is additionally decorated with painted lines, suggests a 
period between 1550 and 1560. It is probable that in this instance 
the inspiration was Spanish, and that its prototype came over 
in connection with Philip.” These type of Azorean furniture was 
properly studied and identified by José J. G. Jordão Felgueiras 
at his article “O Desconheçido Mobiliário Açoreano do Século 
de Ouro. A propósito do despropósito Contador de Argote” in 
Revista Mvsev, Círculo Dr. José de Figueiredo, IV Série, Nº11, 
Porto, 2002, p.77-79. Page 98 reproduces another similar piece.
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PAR DE ATLANTES CANÉFOROS

Figuras de barco em carvalho 
Flamengas, séc. XVI/XVII
Alt.: 275 cm

A pair of canephore atlas
A pair of large late 16th, early 17th century 
Flemish carved oak wood boat sculptures 
representing canephore atlas

€ 30.000 - 40.000
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MAQUINETA COM CALVÁRIO

Grupo escultórico em barro policromado e dourado 
Representando Calvário/ Pietá 
Maquineta D. Maria, em madeira entalhada, marmoreada e dourada
85x59x36 cm

A box-framed group sculpture
Terracotta group sculpture depicting Golgotha/ Pietá  
Polychrome and gilt decoration 
With D.Maria glazed box in carved, marbled and gilt wood

€ 3.500 - 4.000

133

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Escultura de grandes dimensões em madeira policromada 
Trabalho português do Séc. XVII/XVIII 
Com Coroa mariana em prata portuguesa, decoração 
cinzelada do séc. XVIII 
Aro e espigão em metal 
(Restauros na coroa)
Alt.: 157cm (Nossa Senhora) 
Alt.: 26cm (coroa)
320g (coroa) 

Our Lady of the Conception
A large sculpture 
Carved and polychrome wood 
Portugal, late 17th, early 18th century 
With 18th century silver crown with chiseled decoration 
(restorations to the crown)

€ 8.000 - 12.000
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MENINO JESUS 

Escultura em madeira policromada e dourada 
Com vestes em seda bordada a fio de prata 
dourada e coroa em prata 
Base em madeira marmoreada 
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 60 cm (total) 
Alt.: 35 cm (Menino)

Child Jesus
Carved, polychrome and gilt sculpture 
Silver embroidered silk clothes 
Silver crown 
Portugal, 18th century

€ 1.300 - 1.500

134

SANTA ANA ENSINANDO 
NOSSA SENHORA A LER

Escultura em madeira 
policromada e dourada 
Portugal, séc. XVIII 
(defeitos na policromia)
Alt.: 43cm

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

€ 900 - 1.500

135

SÃO JOSÉ COM O MENINO

Escultura em madeira 
policromada e dourada 

Com açucena e resplendor 
em prata 

Assente sobre base 
marmoreada 

Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)

Alt.: 33 cm

Saint Joseph with The Child
Carved, polychrome and gilt 

wood sculpture 
With silver flower and halo 

Marbled base 
Portugal, 18th century 

(losses and defects)

€ 900 - 1.200

139

MENINO JESUS SALVADOR DO MUNDO

Escultura em madeira policromada, assente 
sobre orbe 
Portugal, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
Alt.: 53 cm

Child Jesus Savior of the World
Polychrome wood sculpture 
The figure is standing on globe 
Portugal, 19th century 
(losses and defects)

€ 600 - 900

136

SANTA ANA ENSINANDO 
NOSSA SENHORA A LER

Escultura em madeira 
dourada e policromada 
Com peanha 
(restauros)
Alt.: 69 cm (total) 
Alt.: 57 cm (imagem)

Saint Anne teaching Our 
Lady how to read
Carved, polychrome and gilt 
wood sculpture, with base 
(restorations)

€ 1.800 - 2.000

137

MENINO JESUS

Imagem de vestir 
Escultura em madeira policromada com 

olhos de vidro 
Assente sobre base em madeira dourada 

Vestes em seda e veludo com galões 
Séc. XIX/XX

Alt.: 65 cm

Child Jesus
Polychrome wood with paste eyes 

Gilt wood base 
Silk clothes 

Late 19th, early 20th century

€ 800 - 1.200
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CUSTÓDIA 

Em prata dourada francesa do Séc. XIX 
Base polilobada com decoração gravada e 
relevada, haste sextavada com nó saliente 
com inscrição “IESUS” 
Hostiário circular com dupla moldura, uma 
relevada e vazada de desenho polilobado e 
outra grande raiada, topo com cruz latina 
Contraste Cabeça de Minerva, de ourives AC e 
assinada na base A. Chertier - Jean Alexandre 
Chertier (1857-1890) 
Estojo original 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 66 cm
1691 g

A 19th century French vermeil monstrance
Lobed base with engraved and relief 
decoration, hex knopped stem with “IESUS” 
inscription 
Sunburst framing lobed luna with relief and 
pierced decoration, top with Latin cross 
Tête de Minerve mark, AC makers mark and 
signed A.Chertier at the base - Jean Alexandre 
Chertier (1857-1890) 
Original fitted case 
(wear signs, minor defects)

€ 1.500 - 2.000

141

PAR DE TOCHEIROS

Em bronze 
com fustes canelados e bases decoradas 
com símbolos maçónicos
Alt.: 73 cm

A pair of torchéres
Bronze 
Fluted decoration, bases with masonic 
symbols

€ 450 - 600

142

LANTERNA DE PROCISSÃO

Em folha de metal pintado e dourado 
Portugal, séc. XX 

(defeitos)
Alt.: 200 cm

A processional torch
Painted and gilt metal 

Portugal, 20th century 
(defects)

€ 300 - 500

143

ORATÓRIO E CRISTO CRUCIFICADO

Em madeira entalhada, policromada e dourada 
Interior do oratório pintado 
(restauros e defeitos)
167x100x47 cm

An oratory with Christ
Carved, polychrome and gilt wood 
Painted interior 
(restorations and defects)

€ 2.200 - 2.800
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BUSTO DE NOSSA SENHORA

Escultura, em madeira policromada e dourada 
Portugal, séc. XVII 
Coroa em prata
Alt.: 70 cm (total)

Our Lady
Polychrome and gilt wood 
Portugal, 17th century 
Silver crown

€ 3.500 - 5.000

144

ORATÓRIO D. JOSÉ

Em pau-santo, com entalhamentos 
Interior pintado a azul e dourado
105x69x33 cm

A D.José (1750-1777) oratory
Carved rosewood 
Blue and gilt interior

€ 1.500 - 1.800
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SÃO PEDRO ARREPENDIDO

Escultura Indo-Portuguesa em marfim  
Com resplendor em prata 
Séc. XVII
Alt.: 10.5 cm

Repentant Peter
Indo-Portuguese ivory sculpture, silver halo 
17th century

€ 1.200 - 1.800

147

SANTO INÁCIO DE LOYOLA

Escultura Indo-Portuguesa em marfim 
Com resplendor em prata 

Séc. XVII
Alt.: 19 cm

Saint Inácio de Loyola
Indo-Portuguese ivory sculpture, silver halo 

17th century

€ 2.200 - 2.800

148

SÃO MIGUEL ARCANJO 

Escultura Indo-Portuguesa em marfim 
Séc. XVIII
Alt.: 15 cm

Archangel Michael
Indo-Portuguese ivory sculpture 
18th century

€ 1.500 - 2.000

149

SÃO SEBASTIÃO

Escultura Indo-Portuguesa em marfim 
Com base em madeira dourada 

Séc. XVII/XVIII
Alt.: 17 cm 

Alt.: 24 cm (total)

Saint Sebastian 
Indo-Portuguese ivory sculpture, gilt 

wood base 
17th/18th century

€ 2.000 - 3.000

150

SAGRADA FAMÍLIA 

Grupo escultórico Indo-Português 
Representando São José, o Menino Jesus e Nossa Senhora 
Em marfim policromado 
Séc. XVIII/XIX
17x18x6 cm (total)

Holy Family
Indo-Portuguese ivory group sculpture 
Depicting Saint Joseph, Child Jesus and Our Lady 
Polychromed ivory 
18th/19th century

€ 2.000 - 3.000
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NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

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

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

€ 1.300 - 2.000

155

NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA

Escultura Indo-Poruguesa em marfim 
Com decoração a ouro e vestígios de policromia 
Séc. XVIII 
Alt.: 21 cm

Our Lady of Peñafrancia 
Indo-Portuguese ivory sculpture, gilt decoration 
and traces of polychromy 
18th century

€ 3.500 - 3.800

152

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Escultura Indo-Portuguesa em marfim 
Representando Nossa Senhora com o Menino assente 

sobre quarto-crescente e orbe com querubins 
Parcialmente dourada e policromada, com coroa em prata 

Base em marfim decorada com folhas de acanto 
Séc. XVIII

Alt.: 27 cm

Our Lady of the Rosary
Ivory Indo-Portuguese sculpture 

Representing Our Lady with the Child above crescent and 
cherubs 

Partly gilt and polychrome, silver crown 
Ivory base decorated with acanthus leaves 

18th century

€ 3.000 - 4.000

153

S. FRANCISCO

Escultura Indo-Portuguesa em marfim  
Com restos de policromia 

Resplendor em prata 
Base em teca 

Séc. XVIII
Alt.: 24 cm

Saint Francis
Indo-Portuguese ivory sculpture 

Traces of polychromy 
Silver halo 
Teak base 

18th century

€ 700 - 1.000

156

SÃO JERÓNIMO

Placa Indo-Portuguesa em marfim esculpido 
Séc. XVI
14x8 cm

Saint Jerome
Ivory Indo-Portuguese plaque 
16th century

€ 5.000 - 8.000

154

SANTA DE CÁLVARIO

Escultura Indo-Portuguesa em marfim 
Séc.XVIII 
(defeitos)
Alt.: 11 cm

Saint
Indo-Portuguese ivory sculpture 
18th century 
(defects)

€ 500 - 700
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MESA INDO-PORTUGUESA SÉC.XVII

Em sissó, ébano, teca e embutidos em marfim 
Com duas gavetas pequenas, tampo saliente 
dos lados e pernas e travessas torneadas em 
espiral dupla
78x51,5x74 cm 

A 17th century Indo-Portuguese table
Sissó, ebony, teak with ivory inlaid decoration 
Two small drawers, turned legs and stretchers

€ 45.000 - 60.000
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PAR DE SALEIROS

Em porcelana Meissen 
Decoração relevada, policromada e dourada 
Marcados na base 
Alemanha, séc. XIX 
(um pé partido e colado)
Alt.: 8,5 cm

A pair of Meissen salt cellars
Meissen porcelain 
Relied, polychrome and gilt decoration 
Marked at the base 
Germany, 19th century 
(one broken feet)

€ 150 - 200

158

FIGURA FEMININA A LER

Escultura em porcelana italiana 
Marcada e assinada na base 
Séc. XX
Alt.: 18 cm

Feminine figure reading
Italian porcelain 
Marked and signed at the base 
20th century

€ 80 - 120

159

CAVALEIRO

Escultura em porcelana alemã 
Marcada na base 
Séc. XX
Alt.: 19 cm

Horse rider
German porcelain 
Marked at the base 
20th century

€ 80 - 120

160

FIGURAS NAPOLITANAS

Par de esculturas
Em porcelana inglesas policromada 
Marcadas O. J. Meakin
Alt.: 31 cm

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

€ 400-600

161

GRUPO ESCULTÓRICOEM PORCELANA MEISSEN

Representando crianças a dançar à volta de uma árvore
Marcado na base
Alt.: 31 cm

Bibliografia/Literature: Mitchell, Laurence, “Meissen, Collector’s 
Catalogue”, pp. 110-111, il.2728.

A Meissen group sculpture
Meissen porcelain
Representing children dancing around a tree 
Marked at the base 

€ 1000-1200

162

CENA GALANTE

Grupo escultórico em porcelana europeia ao 
gosto Meissen 
Representando casal a tocar instrumentos 
musicais 
marcada na base
22x26x16 cm

Gallant scene
European porcelain group sculpture in the 
Meissen manner 
Depicting a couple playing musical 
instruments 
Marked at the base

€ 400 - 600

164

CENA GALANTE

Grupo escultórico em porcelana ao gosto 
Meissen 
Representando casal a tomar chá 
Base em metal com decorada com 
enrolamentos vegetalistas e perlados 
(pequenas faltas e defeitos)
Alt: 32 cm

A porcelain sculpture in the Meissen manner
Representing gallant scene 
Pierced and relief decorated metal base 
representing scrolls and beaded friezes 
(minor losses and defects)

€ 500 - 800
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COLECÇÃO “AVES DE CAÇA”

Oito pratos em porcelana da Vista Alegre  
Com aba a verde e ouro, representando abetarda, galinhola, tordo comum, maçarico 
bastardo, pombo bravo, rola, codorniz e perdiz vermelha 
Edição especial 1986/87 
Marca nº33 
Diam.: 26 cm

A collection of Vista Alegre plates
Eight Vista Alegre porcelain plates 
Green and gilt tab, depicting eight hunting birds 
Special Edition 1986/87 
Mark nr. 33

€ 400 - 600

168

URNA

Em porcelana de Dresden 
Decoração policromada e dourada com 
reservas representando arranjos florais 
Marcada na base
Alt.: 36 cm

Urn
Dresden porcelain 
Polychrome and gilt decoration with 
bouquets 
Marked at the base

€ 200 - 300

166

SERVIÇO DE JANTAR 

Em porcelana tenra inglesa Copland and Garret 
Decoração policromada e dourada com brasão de 
família europeia e reservas com flores 
Composto por uma terrina grande com travessa,  
duas terrinas pequenas com travessa, dois pratos 
cobertos (um sem tampa), oito travessas de 
diferentes tamanhos, quarenta e cinco pratos 
rasos, treze pratos de sopa e vinte seis pratos de 
sobremesa 
Inglaterra, c.1840 
(pequenos defeitos)
53x42 cm (travessa maior) 
31x46x30 cm (terrina com travessa)

A Copland and Garret stoneware armorial dinner 
service
Polychrome and gilt decoration bearing European 
coat-of-arms and flowers 
Comprising: a large tureen with dish, two smaller 
tureens with dishes, two entrée dishes (one cover 
missing), eight dishes of different sizes, 45 plates, 13 
soup plates and 26 dessert plates 
England, ca. 1840 
(minor defects)

€ 500 - 800

169

PAR DE CASTIÇAIS

Em porcelana europeia 
Fuste decorado com figura feminina e motivos vegetalistas 

Vestígios de policromia 
Marcados na base 

(faltas e defeitos)
Alt.: 19,5 cm

A pair of candlesticks
European porcelain 

Stem decorated with feminine figure and floral motifs 
Traces of polychromy 

Marked at the base 
(losses and defects)

€ 100 - 150

167

TAÇA

Em porcelana de Sévres 
Decoração a verde e dourado com reserva 

central retratando  Louis Nicolas Davout, 
Prince d´Eckmuhl e Marechal de Napoleão 

Bonaparte  
Com inscrição “M. Imple de Sevres” 

França, séc. XIX
4x28x11,5 cm

Bowl
Sèvres porcelain 

Green and gilt decoration with central reserve 
depicting Louis Nicolas Davout, Prince 

d’Eckmuhl, General of Bonaparte 
Marked “M. Imple de Sevres” 

France, 19th century

€ 280 - 400

170

TERRINA COM TRAVESSA

Em porcelana Meissen 
Decoração policromada e dourada com 
ricos esmaltes lilás, motivos vegetalistas e 
representação de crianças a brincar 
Pormenor escultórico da pega da tampa com 
representação de menina a apanhar flores 
Marcada na base
24x33 cm (terrina) 
20x28 cm (travessa)

A tureen with dish
Meissen porcelain 
Polychrome and gilt decoration in lilac, floral 
motifs and playing putti 
Cover finial representing girl picking flowers 
Marked at the base

€ 300 - 400
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177

PAR DE URNAS COM TAMPA ESTILO LUÍS XV

Em mármore branco e bronze dourado 
Decoradas com grinaldas e motivos 
vegetalistas
Alt.: 52 cm

A pair of Louis XV style urns
White marble and gilt bronze 
Decorated with garlands and floral motifs

€ 1.800 - 2.200

171

PAR DE VASOS

Em vidro opalino branco 
Decorado com borboletas e flores a ouro 
França, séc. XIX 
(desgaste na decoração)
Alt.: 30 cm

A pair of vases
White opaline 
Decorated with butterflies and flowers in gold 
France, 19th century 
(wear to the gold)

€ 500 - 700

172

PAR DE FLOREIRAS “CRIANÇAS” 

Em porcelana europeia 
Decoração policromada 
Europa, séc. XIX
Alt.: 12 cm

A pair of flower vases “Children”
European porcelain 
Polychrome decoration 
Europe, 19th century

€ 70 - 90

173

PUTTI COM BODE

Em porcelana alemã 
da Baviera 
Decorada a ouro 
Marcada na base
Alt.: 17,5 cm

Child with goat
Bavarian porcelain 
Gilt decoration 
Marked at the base

€ 350 - 500

174

PUTTI COM CERVO

Em porcelana alemã 
Decoração a ouro 
Marcada na base
Alt.: 17 cm

Child with deer
German porcelain 
Gilt decoration 
Marked at the base

€ 50 - 80

175

JARRA

Em porcelana alemã 
Decoração a ouro 
Marcada na base
Alt.: 30 cm

A vase
German porcelain 
Gilt decoration 
Marked at the base

€ 100 - 150

176

JARRA

Em porcelana europeia 
Decoração com puttis e frisos  a ouro
Alt.: 24 cm

A vase
European porcelain 
Decorated with putti and gilt friezes

€ 100 - 150
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181

PAR DE PORTA ANANÁSES 

Em cristal verde e branco com dourados 
Decoração lapidada com pingentes em cristal 
facetado 
Europa, séc. XIX
Alt.: 35 cm

A pair of pineapple stands
Green and colorless cut-glass with gilt 
decoration 
Europe, 19th century

€ 1.500 - 1.800

178

GOMIL

Escultura em metal dourado 
Ricamente decorada com enrolamentos 
vegetalistas, concheados e figuras aladas 
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 54 cm

An ewer
Gilt metal sculpture 
Decorated with scrolls, shell motifs and 
winged figures 
Europe, 19th/20th century

€ 400 - 600

179

GRANDE JARRA 

Em cristal Baccarat 
Marcada na base
Alt.: 32 cm

A large vase
Baccarat 
Marked

€ 300 - 500

180

PAR DE JARRAS

Em bronze dourado e patinado 
Decoração gravada com motivos vegetalistas 
e anjos em relevo
Alt.: 46 cm

A pair of vases
Gilt and patinated bronze 
Engraved decoration with floral motifs and 
angels

€ 800 - 1.000
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182

PAR DE CASTIÇAIS

Estilo Luís XVI 
Em bronze cinzelado e dourado 
Decorados com carrancas 
França, séc. XIX/XX
Alt.: 28 cm

A pair of candlesticks
In Louis XVI style 
Chiseled and gilt bronze 
Decorated with masks 
France, 19th/20th century

€ 400 - 600

183

RELÓGIO DE MESA NAPOLEÃO III

Em bronze dourado 
Placas em porcelana pintada representando 
cena galante 
França, séc. XIX
34x19x14 cm

A Napoleon III table clock
Gilt bronze with painted porcelain plaques 
depicting gallant scene 
France, 19th century

€ 800 - 1.200

184

JOSEPH MICHEL-ANGE POLLET (FRANÇA, 1814-1870)

“Une heure de la nuit” 
Escultura em bronze 
Assinada
Alt.: 97 cm
Bronze sculpture 
Signed

€ 1.000 - 1.500

185

JOSEPH FRANÇOIS VICTOR 
CHEMIN (FRANÇA, 1825-1901)

Napoleão Bonaparte 
Busto em bronze 
Assinado
Alt.: 38 cm

Napoleon
Bronze sculpture 
Signed

€ 200 - 400

186

FIGURA FEMININA

Escultura Art Déco em 
bronze e marfim 
Com base em ágata
Alt.: 26 cm

Feminine figure
Art Deco bronze and 
ivory sculpture 
Agate base

€ 300 - 400

187

ALFRED GIBERT
(FRANÇA, 1814-1881)

Arlequim 
Escultura em bronze 
patinado e marfim 
Assinada e numerada 15
Alt.: 22 cm

Harlequin
Bronze and ivory sculpture 
Signed and numbered 15

€ 700 - 1.200
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188

PATO

Escultura em concha e prata 
Pés, cabeça e aplicações em prata 
Italiano, séc. XX/XXI 
Remarcado com contraste português
Alt.: 30 cm

Duck
Shell and silver sculpture 
Silver feet, head and mounts 
Italy, late 20th, early 21st century 
Later marked with Portuguese assay mark 

€ 700 - 900

189

HIPOPÓTAMO ARTICULADO

Em prata portuguesa 
Escultura realista em prata com dentes e 
unhas em osso 
Cabeça articulada oscilante com contrapeso 
(em metal não precioso) 
Contraste de Lisboa em uso desde 1985 e de 
ourives António Amaral Pereira Lda. (reg. 1950)
Comp.: 33 cm
Peso total: 2969 g

A Portuguese silver hippo sculpture
Swinging head sculpture representing hippo 
Lisboa assay mark (after 1985) and António 
Amaral Pereira Lda. maker’s mark (reg. 1950) 
(non-precious metal counterweight)

€ 2.500 - 3.000

190

HIPOPÓTAMO, LUIZ FERREIRA

Escultura em madeira com cabeça em prata e 
dentes em osso 
Contraste do Porto em uso desde 1985, de 
ourives da mesma época e marca da Casa 
Luiz Ferreira 
(pequenos sinais de uso)
Comp.: 33 cm

Hippo, LUIZ FERREIRA
Carved wood sculpture with silver head 
Porto assay mark (after 1985), maker’s mark 
and signed by the House of Luiz Ferreira 
(minor wear signs)

€ 2.000 - 2.500

191

PAR DE BANDEJAS QUADRANGULARES

Decoração lisa com bordos gomados 
Marca de ourives e assinados David Ferreira  
Porto  
(mínimos sinais de uso)
25 x 25 cm
1194 g

A pair of silver trays
Plain decoration, fluted rims 
Maker’s mark and signed David 
Ferreira - Porto 
(minor wear signs)

€ 320 - 500

192

COPO (ROEMER) 

Em prata 
Pé com decoração relevada 
com cachos de uvas, corpo 
martelado 
Base marcada “MSS - Sterling 
Silver” e contraste português 
em uso desde 1985 
(sinais de uso)
Alt.: 10 cm
193 g

A silver roemer
Relief decoration with grapes, 
hammered body 
Base marked “MSS - Sterling 
Silver”, Portuguese assay 
mark (after 1985) 
(wear signs)

€ 170-200

193

PORTA-CARTAS

Prata portuguesa com aplicação de 
três esculturas em pedra-dura 
Contraste do Porto em uso desde 
1985, de ourives e assinado 
“Gomes” (Gomes da Póvoa) 
(sinais de uso)
Alt.: 12 cm
643 g

A Portuguese silver letter holder
Portuguese silver with three pietra-
dura sculptures 
Porto assay mark (after 1985), 
maker’s mark and signed “Gomes” 
for Gomes da Póvoa 
(wear signs)

€ 450-600

194

IMPORTANTE TAÇA 

Em prata francesa 
Decoração martelada e pé com corrente em malha de 
barbela batida 
Marca de ourives de Jean Després (1889-1980)   
Inscrição gravada no fundo “Després 6-1-’72” 
(mínimos sinais de uso)
Diam.: 11 cm
219 g

NOTA: Importante e célebre ourives francês, pioneiro da Art 
Déco e reconhecido pelas criações de inspiração industrial.  
A par de Jean e Georges Fouquet, Suzanne Belperron, 
George Jensen, Jean Puiforcat ou George Sandoz, Jean 
Després faz parte do grupo dos mais importantes joalheiros 
do Séc. XX. 
 
Bibliografia/ Literature: 
Gabardi, Melissa, “Jean Després”, Londres, 2009. 
Raulet, Sylvie, “Bijoux Art Déco”, Paris, 1984.

Important French silver bowl, JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Hammered decoration, foot with chain 
Jean Després maker’s mark and engraved at the back 
“Després 6-1-’72” 
(minor wear signs)

Note: Famous and important French Jeweler, pioneer of Art 
Deco and Industrial movements 
Among Jean and Georges Fouquet, Suzanne Belperron, 
George Jensen, Jean Puiforcat or George Sandoz, Jean 
Després is one of the most important jewelers of the 20th 
century

€ 800-1.200
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195

SALVA

Em prata portuguesa  
Bordo com decoração relevada ao gosto barroco 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 36,5 cm
360 g

A Portuguese silver salver
Relief decoration in the baroque manner 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark  
(wear signs)

€ 180 - 250

196

TAÇA

Em prata portuguesa  
Bordo com decoração relevada 
ao gosto barroco 
Contraste do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 23,5 cm
184 g

A Portuguese silver bowl
Relief decoration in the 
baroque manner 
Porto assay mark (1938-1984) 
and maker’s mark  
(wear signs)

€ 90 - 130

197

TAÇA

Em prata portuguesa  
Bordo com decoração relevada 
ao gosto barroco 
Contraste do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 23 cm
207 g

A Portuguese silver bowl
Relief decoration in the 
baroque manner 
Porto assay mark (1938-1984) 
and maker’s mark  
(wear signs)

€ 120 - 150

198

CASTIÇAL

Em prata italiana 
Modelo barroco de pé octogonal e fuste facetado 
Contraste italiano, séc. XX/XXI e remarcado com 
contraste do Porto em uso desde 1985 e de ourives 
Com pequeno enchimento em cartão na base
Alt.: 20 cm
247 g

An Italian silver candlestick
In the baroque manner 
Italian and Portuguese 
assay marks, late 20th, 
early 21st century 
With small cardboard filling 
at the base

€ 150 - 200

200

JARRO BOJUDO

Em prata portuguesa 
Decoração gomada, asa em voluta 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 25 cm
874 g

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

€ 300 - 500

201

JARRA EM CRISTAL LAPIDADO

Decoração lapidada geométrica e com flores 
Pé em casquinha 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 23,5 cm

A cut-glass jar
Silver-plated base 
(wear signs, minor defects)

€ 60 - 100

202

TRAVESSA VICTORIANA 

Em prata inglesa 
Bordo recortado com concheados 
cinzelados, aba com escudo liso 
ladeado por leão e unicórnio sob 
timbre 
Marcas de Londres para 1851, de 
ourives Edward, John & William 
Barnard (reg. 1846), numerada 167 
e marcada C. Taylor & Son - Bristol 
(sinais de uso)
Comp.: 39,2 cm
1100 g

A Victorian silver tray
Scalloped rim with chiseled shells, 
tab with engraved crest 
London marks for 1851, Edward, 
John & William Barnard maker’s 
mark (reg. 1846), numbered 167 
and marked C. Taylor & Son - 
Bristol 
(wear signs)

€ 400 - 600

199

CASTIÇAL 

Em prata espanhola, estilo neoclássico, séc. XX.  
Marcado. 
(defeitos)
Alt.: 21,5 cm 
144,2 g

A Spanish silver candlestick
Markded, 20th century

€ 50 - 60
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203

PAR DE CASTIÇAIS DE PIANO 

Em prata portuguesa 
Decoração gomada 
Contraste do Porto em uso desde 1985e de ourives 
da mesma época  
Assinados J. Rosas & Co. - Porto 
(possivelmente com contra-peso na base)
Alt.: 6 cm
290 g

A pair of Portuguese silver candlesticks
Fluted decoration 
Porto assay mark in use since 1985, maker’s mark 
and signed J. Rosas & Co - Porto  
(possibly filled with non-precious metal)

€ 50 - 80

204

PAR DE CASTIÇAIS DE PIANO 

Em prata portuguesa 
Decoração lisa 
Contraste Águia em uso desde 1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, amolgadelas, contrastes diferentes)
Alt.: 6,5 cm
64 g

A pair of Portuguese silver candlesticks
Portuguese assay mark in use since 1985 and maker’s mark  
(wear signs, bruises)

€ 30 - 50

209

PAR DE GRANDES TAÇAS DE PÉ 

Em prata portuguesa 
Decoração gomada espiralada, pé liso 

Contraste do Porto (1938-1984), de ourives e assinadas José Rosas & Co - Porto 
(pequenos sinais de uso)

Diam.: 23,5 cm
1199 g

A pair of large Portuguese silver bowls
Spiral fluted decoration, plain foot 

Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark and signed José Rosas & Co. - Porto 
(minor wear signs)

€ 450 - 650

210

CESTO 

Em prata portuguesa 
Bordo recortado, asa recortada e vazada com 

esfera ao centro 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da 

mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 29 cm

857 g

A Portuguese silver basket
Scalloped rim, pierced handle with ball at the 

center 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 

mark  
(wear signs)

€ 300 - 50

211

MOLHEIRA COM TRAVESSA E CONCHA 

Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX 
Decoração recortada e gomada, molheira de asa perdida 
Contraste do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 21 cm (travessa)
388 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver sauce boat
With tray and spoon 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark  
(wear signs)

€ 150 - 250

205

PAR DE TAÇAS GOMADAS 

Em prata portuguesa 
Contraste do Porto (1938-1984), de ourives Delmar Gomes 

Pinheiro e assinadas David Ferreira - Porto 
(sinais de uso)
Diam.: 10,7 cm

181 g

A pair of Portuguese silver bowls
Fluted decoration 

Porto assay mark (1938-1984), Delmar Gomes Pinheiro maker’s 
mark and signed David Ferreira - Porto  

(wear signs)

€ 60 - 100

206

PAR DE LAVABOS 

Em prata portuguesa 
Friso perlado 
Contraste de Lisboa (1938-1984), 
de ourives da mesma época  
Assinados Ourivesaria da Guia 
(sinais de uso, amolgadelas)
Diam.: 10 cm
178 g

A pair of Portuguese silver table 
bowls
Beaded decoration 
Lisboa assay mark (1938-1984), 
maker’s mark and signed 
Ourivesaria da Guia 
(wear signs, bruises)

€ 50 - 80

207

PAR DE ANELEIRAS 

Em prata portuguesa 
Contraste do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época
Diam.: 7 cm
51 g

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

€ 30 - 50

208

CONJUNTO DE SEIS LAVABOS 

Em prata portuguesa 
Decoração gomada 
Contraste do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenos 
defeitos)
Diam.: 10 cm
426 g

A set of six Portuguese silver 
table bowls
Fluted decoration 
Porto assay mark (1938-1984) 
and maker’s mark 
(wear signs, minor defects)

€ 150 - 250
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212

CANDEEIRO DE MESA 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração espiralada 
Contraste de Lisboa (1887-1937) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 20 cm
920 g (total)

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver table lamp
Spiral fluted decoration 
Lisboa assay mark (1887-1937) and 
maker’s mark 
(wear signs, minor defects)

€ 520-700

213
COFRE GUARDA-JÓIAS 

Em prata portuguesa do séc. XIX 
Profusa decoração romântica relevada, cinzelada e vazada com 
motivos vegetalistas, cartelas, volutas e pomo em forma de flor 

Marca de ensaiador do Porto (1881-1886) (P-87) e de ourives 
Augusto César Trindade Machado (1877-1886) (P-515) 

(sinais de uso, falta do forro)
13 x 18 x 13,5 cm

635 g
A 19th centaury Portuguese silver jewelry box

Romantic 
Profuse relief, chiseled and pierced decoration with floral motifs, 

cartouches, scrolls and flower shaped cover finial 
Porto assay mark (1881-1886) and Augusto César Trindade 

Machado maker’s mark (1877-1886) 
(wear signs)

€ 350 - 500

214
CAIXA DE CIGARROS 
Em prata 
Decoração lisa e com pequenas 
volutas nos pés e pega, interior e 
fundo em madeira 
Contraste português em uso 
desde 1985 
(sinais de uso)
3,2x14x10 cm
245 g
A silver cigarette box
Wood lined 
Portuguese assay mark (after 
1985) 
(wear signs)
€ 150 - 200

215
CAIXA 
Em prata 
Representando um animal em vulto 
Trabalho oriental 
(sinais de uso, defeitos)
Alt.: 7 cm
65,6 g
A silver box
Representing animal 
Oriental work 
(wear signs, defects)
€ 35-50

223
BANDEJA 

Em prata portuguesa 
Decoração espiralada, com duas asas relevadas 

Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)

Comp.: 36,5 cm
489 g

A Portuguese silver tray
Spiral decoration, two relief decorated handles 

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

€ 350 - 400

225
ISQUEIRO DE MESA 
Em prata inglesa 
Decoração guilhochada 
Contraste de Londres para 1928, marca de 
ourives e assinado Goldsmiths & Silversmiths 
Company Ltd. 
(sinais de uso)
Alt.: 8,6 cm
126 g
A silver table lighter, London, 1928
Guilloché decoration 
London marks for 1928, maker’s mark and 
signed Goldsmiths & Silversmith Company Ltd. 
(wear signs)
€ 60 - 100

226
FOSFOREIRA 
Em prata inglesa 
De secção oval, decoração lisa com 
monograma em letras góticas gravado de um 
lado e assinatura gravada no outro 
Contraste de Londres para 1885 e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 5,6 cm
47 g
A silver vesta case
Plain decoration with gothic monogram on one 
side and engraved signature at the other 
London marks for 1895 
(wear signs)
€ 50 - 70

227
FOSFOREIRA
Em prata inglesa 
Decoração lisa, topo estriado 
Marcas de Londres para 1910 e de ourives 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
3,6x8,6x1,5 cm
55 g
A silver match box, London, 1910
London marks for 1910 and maker’s mark 
(wear signs, minor defects)
€ 30 - 50

224
CHARUTEIRA
Em prata russa do séc. XIX 
Decoração lisa, tampa gravada com treliça e flores, interior dourado 
Marca de ensaiador de Moscovo Aleksandr Vladislavovich Skovronsky (1895-1898), 84 zolotnicks e  
ourives AH 
(sinais de uso, dourado gasto)
11 x 7,5 cm
197 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 
(wear signs)
€ 500 - 700

216
CAIXA 
Em prata portuguesa do Séc. XIX 
Rectangular com faces com 
decoração guilhochada  
Tampa com reserva gravada e 
inscrição “palitos” 
Marca de ensaiador do Porto do 
último quartel do séc. XIX (P-76 ou 
77) e de ourives JeC (1877-1881) 
(P-384) 
(sinais de uso, decoração com 
algum desgaste)
Comp.: 9,3 cm
214 g
A 19th century Portuguese silver 
box
Guilloché decoration, cover 
bearing inscription “palitos” 
Porto assay mark of the last 
quarter of the 19th century and 
JeC maker’s mark (1877-1881) 
(wear signs, faded decoration)
€ 250 - 350

217
CAIXA “CORAÇÃO” 
Em prata inglesa 
Decoração relevada 
Contraste de Londres 
para 1894 
(sinais de uso)
25 g
A silver box
Relief decoration 
London marks for 1894 
(wear signs)
€ 20 - 30

218
CIGARREIRA 

Em prata tailandesa 
Decoração a niello e gravada com motivos vegetalistas e reserva central 

polilobada representando dois elefantes afrontados 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)

12,6 x 8 cm
97 g 

A Thai silver cigarette case
Niello and engraved decoration with floral motifs and lobed central 

cartouche depicting two elephants 
(wear signs, minor bruises)

€ 80 - 120219
CIGARREIRA CURVA 
Em prata inglesa 
Tampas com decoração gravada com 
profusa decoração floral e cartela lisa 
Contraste de Birmingham para 1909 e 
de ourives A C Jackson & Co (reg. 1908) 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
8,3 x 7 cm
62 g
A silver cigarette case
Engraved decoration with profuse floral 
decoration and plain cartouche 
Birmingham marks for 1909 and AC 
Jackson & Co maker’s mark (reg. 1908) 
(wear signs, minor bruises)
€ 70 - 100

220
CIGARREIRA 
Em prata 
Tampa com decoração 
esmaltada com miniatura 
representando figura feminina 
Marca de garantia de toque “950” 
e de ourives LW (?) parcialmente 
ilegível 
Europa central, séc. XIX/XX 
(sinais de uso, pequeno defeito 
no esmalte)
9 x 7,7 cm
144 g
A silver cigarette case
Cover with enameled miniature 
depicting a lady  
Guarantee mark “950”, and LW? 
maker’s mark partly faded 
Central Europe, late 19th, early 
20th century 
(wear signs, minor defect to the 
enamel)
€ 250 - 350

221
FOSFOREIRA CURVA 
Em prata inglesa 
Decoração lisa 
Contraste de Birmingham para 1928 
e de ourives Hasset & Harper Ltd 
(reg. 1919) 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
5 x 8,7 cm
44 g
A silver vesta case
Plain decoration 
Birmingham marks for 1928 and 
Hasset & Harper Ltd (reg. 1919) 
makers mark 
(wear signs, minor defects)
€ 40 - 60

228
FOSFOREIRA CURVA 
Em prata inglesa 
Decoração raiada com reserva 
circular ao centro 
Contraste de Chester para 1928 
(?) e de ourives sumida 
(sinais de uso)
5,5 x 6,3 cm
53 g
A silver vesta case
Geometric decoration with 
circular reserve at the center 
Chester marks for 1928? And 
faded maker’s mark 
(wear signs)
€ 50 - 70

229
FOSFOREIRA CURVA 

Em prata inglesa 
Decoração lisa com 

“rato” gravado na frente e 
inscrição no fundo “Luss.

July31st.1902.” 
Contraste de Londres 

para 1902 e de ourives 
Ollivant & Botsford (reg. 

1896), assinada “Ollivant & 
Botsford - Manchester” 

(sinais de uso frequente)
Alt.: 5,5 cm

41 g
A silver vesta case

Plain decoration with 
engraved “mouse” 

and inscription “Luss.
July31st.1902” 

London marks for 1902 
and Ollivant & Botsford 

maker’s mark (reg. 1896), 
signed Ollivant & Botsford - 

Manchester 
(signs of frequent use)

€ 40 - 60

230

FOSFOREIRA 

Em prata inglesa 
Decoração gravada com 

motivos vegetalistas 
em ambos os lados e 
monograma no canto 

inferior esquerdo 
Contraste de 

Birmingham para 1901 e 
de ourives Hands & Co 

(activo 1900 - 1901) 
(sinais de uso, pequenas 

amolgadelas)
5 x 3,5 cm

23 g

A silver vesta case
Engraved decoration 

with floral motifs, 
monogram at the lower 

left corner 
Birmingham marks for 
1901 and Hands & Co 
maker’s mark (active 

1900-1901) 
(wear signs, minor 

bruises)

€ 40 - 60

222
CIGARREIRA ART DÉCO 
Em prata portuguesa 
Decoração com riscas e reserva 
com monograma gravado 
Contraste do Porto (1887-1937) e 
de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
124 g 
A Portuguese silver cigarette box
Streaky decoration with 
cartouche bearing monogram 
Porto assay mark (1887-1937) and 
maker’s mark  
(wear signs, minor defects)
€ 70 - 100
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FAQUEIRO EM PRATA PORTUGUESA PARA 
SEIS PESSOAS

Cabos com decoração com volutas e florão 
Composto por: 6 colheres de sopa, 6 
garfos de carne, 6 facas de carne, 6 garfos 
de peixe, 6 facas de peixe, 6 colheres de 
sobremesa, 6 garfos de sobremesa e 6 facas 
de sobremesa 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
3100 g

A Portuguese silver service of flatware for six
Comprising: 6 soup spoons, 6 meat forks 
and knives, 6 fish forks and knives, 6 dessert 
spoons, forks and knives 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark  
(wear signs, minor defects)

€ 1.000 - 1.500

232

PAR DE BASES DE GARRAFA 

Em prata 
Bordo com decoração relevada e gomada no 
bordo ao gosto Jorge IV 
Fundos em madeira 
Uma com pseudo-marcas inglesas e outra 
com contraste português e de ourives J.J. 
Monteiro 
(sinais de uso, pequenos defeitos e 
amolgadelas)
Diam.: 16,5 cm

A pair of silver-mounted bottle coasters
Relief decoration in the George IV style, wood 
bases 
One bearing prestige English marks and the 
other Portuguese assay mark and JJ Monteiro 
maker’s mark 
(wear signs, minor defects and bruises)

€ 200 - 300

233

CESTINHO 

Em prata inglesa 
Decoração vazada, com asa 
relevada e vazada 
Contraste de Londres para 1918 
e de ourives Mappin & Webb 
(sinais de uso, pequenos 
defeitos)
Alt.: 12,5 cm
143 g

A small silver basket
Pierced and relief decoration 
London marks for 1918 and 
Mappin & Webb maker’s mark  
(wear signs, minor defects)

€ 120 - 180

234

CAIXA 

Em prata oriental 
Formato bojudo com frisos de 
palmetas relevados e corpos 
gomados, pomo da tampa 
esférico 
Marca de garantia
Alt.: 11 cm
360 g

An oriental silver box
Fluted decoration with relief 
friezes with leaves 
Guarantee mark

€ 150 - 200

235

PAR DE LAVABOS 

Em prata portuguesa 
Decoração com friso perlado, interior dourado 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 10,3 cm
175 g

A pair of Portuguese silver table bowls
Beaded frieze, gilt interior 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark  
(wear signs)

€ 60 - 90

237

SALVA DE TRÊS PÉS 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Bordo recortado, relevado e vazado 
com flores, fundo gravado 
Contraste do Porto (1887-1937) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 19,6 cm
93 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver footed salver
Relief and scalloped tab, 
engraved decoration 
Porto assay mark (1887-1937) 
and maker’s mark  
(wear signs)

€ 50 - 70

238

SALVA DE TRÊS PÉS 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Bordo recortado e relevado com decoração vegetalista 

Contraste de Lisboa (1887-1937) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenos defeitos)

Diam.: 20,5 cm
129 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver footed salver
Scalloped and relief tab with floral motifs 

Lisboa assay mark (1887-1937) and maker’s mark  
(wear signs, minor defects)

€ 80 - 120

239

PEQUENA CAIXA 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Em forma de tacho com duas asas e testo com pomo gomado 
Contraste do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Comp.: 11,7 cm
210 g

A small late 19th, early 20th century Portuguese silver box
Designed as a pan with two handles and one cover 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark  
(wear signs, minor bruises)

€ 150 - 200

240

TRÊS CHÁVENAS COM PIRES 

Em prata portuguesa 
Uma com decoração lisa e duas com decoração relevada com flores 
Dois pires com inscrições e uma chávena com monograma 
Interior dourado 
Contraste do Porto em uso desde 1985 e de ourives da mesma época
197 g

Three Portuguese silver cup and saucers
One plain, the other two with relief floral decoration 
Two saucers with inscriptions and one cup with monogram 
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark

€ 60 - 80

236

CLOCHE 

Em casquinha 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas e 
defeitos)
Diam.: 23,3 cm

A silverplated cover
(wear signs, minor bruises and defects)

€ 20 - 30
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241

SALVA 

Em prata portuguesa 
Decoração relevada estilo D. João V 
Contraste do Porto (1938-1984) e de 
ourives da mesma época
Diam.: 26 cm
174 g

A Portuguese silver salver
Relief decoration in the baroque manner 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark 
(wear signs)

€ 80 - 120

242

PEQUENO PRATO 

Em prata portuguesa 
Decoração lisa 
Contraste de Lisboa (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 19 cm
209 g

A small Portuguese silver plate
Lisboa assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark 
(wear signs)

€ 60 - 80

243

CLOCHE

Em casquinha inglesa 
Com pega em prata relevada 
Séc. XIX/XX 
(sinais de uso)
Comp.: 31 cm

A silver-plated cover
Relief silver handle 
Late 19th, early 20th century 
(wear signs)

€ 300 - 500

244

PAR DE PRATOS PEQUENOS

Em prata portuguesa 
Bordo recortado e gomado 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 17,4 cm
443 g

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

€ 150 - 250

245

PRATO DE SERVIR 

Em prata portuguesa 
Bordo recortado e gomado 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Diam.: 36 cm
1015 g

A Portuguese silver charger
Scalloped and fluted rim 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark  
(wear signs, minor bruises)

€ 300 - 500

246

PAR DE CANDELABROS DE TRÊS LUMES

Em casquinha inglesa 
Decoração relevada com motivos vegetalistas, arandelas amovíveis, lume central com apagador 
Marcados 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 24 cm

A pair of silver-plated candelabra
Three-light candelabra, relief decoration with floral motifs, detachable candle guards, central light with snuffers 
Marked 
(wear signs, minor defects)

€ 200 - 300
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247

BANDEJA DE TESOURA DE MORRÕES 

Em prata portuguesa do séc. XIX 
Formato rectangular com gradinha vazada e 
relevada, pés de garra e bola 
Marca de ensaiador de Lisboa (1822-1843) 
(L-40) e de ourives Francisco Xavier de Faria 
(1817-1843) (L-259) 
(sinais de uso)
4x16,5x8,5 cm
212 g

A 19th century Portuguese silver snuffers tray
Pierced gallery, ball and claw feet 
Lisboa assay mark (1822-1843) and Francisco 
Xavier de Faria maker’s mark (1817-1843) 
(wear signs)

€ 100 - 150

248

PALMATÓRIA JORGE II / JORGE III 

Em prata inglesa 
Assente sobre três pés de concha, bordo 
recortado e gomado com concheados e 

cartelas, asa terminando em enrolamento 
Tesoura de morrões com decoração relevada 

e apagador cónico com friso gomado 
Marcas de Londres para 1764 e de ourives 

parcialmente sumida, muito possivelmente 
Elizabeth Cooke (reg. 1764) 

(sinais de uso, pequenos defeitos e 
amolgadelas)

Alt.: 12 cm
488 g

A George II/George III silver chamberstick
On three shell feet, scalloped and fluted rim, 

scroll handle 
Snuffers with relief decoration 

London marks for 1764, partly faded maker’s 
mark, possibly of Elizabeth Cooke (reg. 1764) 

(wear signs, minor defects and bruises)

€ 400 - 600

249

CONJUNTO PARA OVOS QUENTES

Em prata inglesa 
Armação com pés, joelhos e pega relevados 
e cinzelados ao gosto rocaille, recipientes 
em cristal lapidado e prata com decoração 
espiralada 
Armação com marcas de Londres do final do 
séc. XIX/XX e de ourives Peter Henderson 
Deeve 
Recipientes por John Grisell & Sons com 
marca de 1899 e base assinada Watherston - 
London (fornecedores da Casa Real) 
(sinais de uso, letra-data da armação ilegível)
Alt.: 18 cm
455 g

An English silver boiled-egg set, retailed by 
Watherson-London
Stand with relief and chiseled decoration in 
the rocaille manner, cut-glass bowls with spiral 
silver mounts 
London assay mark of the late 19th, early 20th 
century (faded date) and Peter Henderson 
Deeve maker’s mark; bowls by Grisell & Sons, 
1899 and base signed Watherson-Londod (by 
appointment) 
(wear signs, stand date faded)

€ 300 - 500

250

MANTEIGUEIRA 

Em casquinha inglesa 
Bandeja com decoração relevada e vazada 
assente sobre quatro pés de enrolamento 
Recipiente em cristal lapidado e pomo da 
tampa em forma de vaca em vulto perfeito 
Casquinha e cristal marcados 
Inglaterra, primeira metade Séc. XX 
(sinais de uso, pequenos defeitos e gastos)

A silver-plated butter dish
Tray with relief and pierced decoration on four 
scroll feet, cut glass dish with silver-plated 
cover with cow 
Marked 
England, first half of the 20th century 
(wear signs, minor defects and wear)

€ 60 - 100

251

LAVANDA MINIATURA

Em prata portuguesa 
Estilo D.Maria 
Contraste de Lisboa (1887-1937) e de ourives 
Manuel do Carmo Almeida (reg. 1924) 
(sinais de uso)
Comp.: 23 cm
140 g

A small Portuguese silver basin
in the D. Maria style 
Lisboa assay mark (1887-1937) and Manuel do 
Carmo Almeida maker’s mark (reg. 1924) 
(wear signs)

€ 80 - 120

252

CAIXINHA 

Em prata 
Tampa com decoração gravada e ao centro 
miniatura sobre porcelana com flores 
Contraste do Porto (1938-1984), de ourives da 
mesma época  
Assinada J. Rosas & Co. 
(sinais de uso)
Diam.: 7,4 cm
107 g

A Portuguese silver box
Cover with porcelain miniature depicting 
flowers 
Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark 
and signed J. Rosas & Co. 
(wear signs)

€ 50 - 70
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253

PAR DE FRASCOS DE PERFUME

Em cristal e prata 
Esféricos com decoração lapidada, tampas com 
decoração Arte Decô em prata  
Contraste do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 12 cm

A pair of silver-mounted glass scent flasks
Cut glass with silver covers 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark  
(wear signs)

€ 80 - 120

258

CAFETEIRA D. MARIA

Em prata portuguesa monogramada, 
gravação de marcas de família portuguesa, 
pega em pau-santo marca de ensaiador do 
Porto, marca de ourives de António José 
Soares da Silva (1783-1836) (M.A. – P140).
Alt.: 37cm
1400g

A D. Maria (1777-1816) Portuguese silver 
coffee-pot. Engraved monogram and family 
marks. Rosewood handle. Porto assay mark 
and António José Soares da Silva (1783-1836) 
maker’s mark.

€ 2.000 - 3.000

254

TRÊS FRASCOS DE TOILETTE

Em cristal e prata 
Um esférico com tampa em prata 

inglesa e dois cónicos com gargalos em 
prata relevada 

(sinais de uso, defeitos)
Alt.: 14,5 cm (maior)

Three silver-mounted toilette flasks
One spherical with English silver cover 

and two conical with silver mounts 
(wear signs, defects)

€ 500 - 700

255

CONJUNTO DE TOILETTE 

Em prata  portuguesa do séc.XIX/XX 
Decoração relevada ao gosto Luis XVI 
Composto por: quatro escovas diversas e espelho 
de mão 
Contraste de Lisboa (1887-1937), de ourives da 
mesma época e assinado GUIA - Lisboa 
(sinais de uso, amolgadelas.)
Alt.: 30 cm (espelho)

A late 19th, early 20th century Portuguese silver 
toilette set
Relief decoration in the Louis XVI style 
Comprising: four brushes of different sizes and a 
handle mirror 
Lisboa assay mark (1887-1937), maker’s mark and 
signed GUIA-Lisboa 
(wear signs, bruises,)

€ 200 - 300

256

TRÊS ESCOVAS

Três escovas em prata contrastada ( marcas 
ilegíveis) com decoração gravada.

Three brushes
Silver 
Engraved decoration

€ 100 - 150

257

ESPELHO DE MÃO ARTE NOVA 

Em prata inglesa 
Decoração relevada com flores e cartela 

Marcas de Birmingham, 1908 
(sinais de uso, amolgadelas e defeitos)

Comp.: 27 cm

Art Nouveau English silver handle mirror
Relief decoration with flowers and cartouche 

Birmingham, 1908 
(wear signs, bruises and defects)

€ 150 - 250
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259

GALHETEIRO 

Em casquinha inglesa do séc. XIX/XX 
Decoração relevada e  vazada, recipientes em cristal lapidado 
Marcado 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 25 cm

A silver-plated cruet stand
Relief and pierced decoration 
Cut-glass cruets 
Marked 
(wear signs, minor defects)

€ 200 - 300

260

SALVA DE TRÊS PÉS 

Em prata portuguesa do séc. XIX 
Decoração guilhochada com frisos concêntricos, pés relevados e vazados 
Marca de ensaiador do Porto (1877-1881) (P-78 ou variante) e de ourives 
MJPS (1861-1881) (P-481) 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Diam.: 26 cm
442 g

A 19th century Portuguese silver salver
Guilloché decoration, relief and pierced feet 
Porto assay mark (1877-1881) and MJPS maker’s mark (1861-1881) 
(wear signs, minor defects)

€ 200 - 300

264

SALVA DE TRÊS PÉS RECORTADA ESTILO D. MARIA

Bordo recortado e perlado, fundo gravado com laços e grinaldas, 
pés vazados, relevados e perlados 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 30,5 cm
697 g

A Portuguese silver scalloped footed salver
Engraved decoration with ribbons and garlands 
Pierced, relief and beaded feet 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark  
(wear signs)

€ 300 - 500

263

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ 

Em prata portuguesa 
Corpos periformes com decoração gomada espiralada, asas de 
enrolamento e pomos relevados, pés vazados 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Alt.: 24 cm (cafeteira)
3353 g

A Portuguese silver coffee and tea set
Spiral decoration, scroll handles, relief cover finials, pierced feet 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark  
(wear signs, minor bruises)

€ 1.500 - 2.000

261

ESCRIVANINHA 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Base em madeira com pés e aplicações em prata ao gosto neoclássico, 
com duas caixas porta-selos, dois tinteiros em cristal lapidado com 
tampas e armação em prata, campainha e porta-cartas 
Contraste do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
16x35x22 cm

A silver-mounted desk-set
Late 19th, early 20th century 
Wood base with silver mounts and feet in the neoclassical manner, with 
two stamp boxes, two cut-glass inkpots, bell and letter holder 
Porto assay mark (1887-1937), maker’s mark  
(wear signs, minor defects)

€ 300 - 500

262

PAR DE CASTIÇAIS 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração relevada ao gosto Renascentista, base e fuste quadrangulares 
com florões, cartelas, frisos gomados e flores 
Contraste do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma época 
Interior do fuste com contra-peso 
(sinais de uso, amolgadelas)
Alt.: 28 cm

A pair of late 19th, early 20th century Portuguese silver candlesticks
In the Renaissance style 
Relief decoration with flowers, cartouches, fluted friezes and scrolls 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark  
Interior filled with non-precious metal 
(wear signs, bruises)

€ 500 - 700



120 121

265

PAR DE GRANDES CANDELABROS DE CINCO LUMES 

Em casquinha 
Decoração relevada com grodões e elementos 
vegetalistas, braços destacáveis com serpentinas 
Trabalho possivelmente inglês do Séc. XIX/XX 
(sinais de uso, algumas amolgadelas e restauros)
Alt.: 62 cm

A pair of large silverplated candelabra
Relief decoration, friezes with floral motifs 
Detachable arms 
Possibly England, late 19th, early 20th century 
(wear signs, some bruises and restorations)

€ 800 - 1.000

266

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ

Corpos facetados com friso gomado no bordo, asas em madeira 
Composto por: bule, cafeteira, leiteira, açucareiro com tampa e 
tabuleiro 
CHRISTOFLE 
(sinais de uso, tabuleiro com fundo gasto)
Comp.: 62,5 cm

A CHRISTOFLE tea and coffee set
Faceted decoration, fluted friezes and wood handles 
Comprising: tea pot, coffee pot, milk jug, sugar bowl with cover and 
tray 
(wear signs, tray with defect)

€ 400 - 600

267

CONJUNTO MUSICAL

Em liga de prata 
Composto por seis figuras de músicos em vulto com vestes 
tradicionais e tocando diferentes instrumentos 
Liga pobre de prata 
India ou Tailândia, séc. XX 
(sinais de uso, amolgadelas)
Alt.: 73 cm

A pair of torchéres
Bronze 
Fluted decoration, bases with masonic symbols

€ 600 - 900

268

CANECA 

Em prata inglesa 
Decoração lisa 
Contraste de Birmingham para 
1931 e de ourives 
(mínimos sinais de uso)
Alt.: 11 cm
389 g 

A silver mug, Birmingham, 1931
Plain decoration 
Birmingham marks for 1931 and 
makers mark 
(minor wear signs)

€ 200 - 300

269

CANECA 

Em prata inglesa 
Base recortada, corpo 
gravado e guilhochado com 
motivos vegetalistas e duas 
reservas lisas 
Contraste de Sheffield para 
1868 e de ourives 
(sinais de uso)
Alt.: 13 cm
193g 

A silver mug
Scalloped base, engraved 
and guilloché body with floral 
decoration and cartouches 
Sheffield marks for 1868 and 
maker’s mark 
(wear signs)

€ 150 - 200

270

COPO

Em prata portuguesa 
Decoração gravada e 
repuxada com grinaldas 
e medalhões 
Marcas ilegíveis
Alt.: 9 cm
76 g

Cup
Portuguese silver 
Engraved and relief 
decoration with garlands 
and medallions 
Faded marks

€ 30 - 40

271

CANECA 

Em prata portuguesa 
Em forma de caneca de 
cerveja tradicional 
Contraste do Porto em uso 
desde 1985, de ourives e 
assinada Bonfim
Alt.: 10,5 cm
323 g

A Portuguese silver mug
Porto assay mark (after 
1985), maker’s mark and 
signed Bonfim

€ 150 - 250
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275

PAR DE CANDELABROS DE CINCO 
LUMES MODERNISTAS

Em prata portuguesa  
Base lisa com friso de continhas, 
braços de voluta 
Fuste gomado e perlado 
Contraste do Porto (1938-1984), de 
ourives J.J. Monteiro, assinados Guia 
- Lisboa 
(mínimos sinais de uso)
Alt.: 22,5 cm
2557 g

A pair of Portuguese silver Modernist 
five-light candelabra
Base decorated with beaded frieze, 
beaded and fluted stem, volute 
branches 
Porto assay mark (1938-1984), JJ 
Monteiro maker’s mark and signed 
Guia - Lisboa 
(minor wear signs)

€ 1.600 - 2.000

272

CHALEIRA COM TREMPE E LAMPARINA 

Em prata portuguesa 
Trempe assente sobre quatro pés de 
garra e bola, pernas de enrolamento 
com friso de continhas  
Chaleira com decoração gomada e asa 
relevada e cinzelada com elementos 
vegetalistas 
Contraste do Porto (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 46 cm
2737 g

A Portuguese silver kettle
The stand on four ball and claw feet 
with scroll legs, the teapot with fluted 
decoration and relief handle 
Porto assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark  
(wear signs, minor defects)

€ 1.500 - 2.000

273

JARRA BOJUDA 

Em prata portuguesa 
Decoração gravada com ramos de roseira 

com flores, bordo relevado 
Contraste do Porto (1938-1984), de ourives da 

mesma época e assinada Topázio 
(sinais de uso)

Alt.: 21 cm
455 g

A Portuguese silver vase
Engraved decoration with flowers 

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

(wear signs)

€ 250 - 350

276

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ 

Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX 
Decoração relevada e cinzelada ao gosto Império, peças assentes sobre quatro pés de garra 
terminando em palmetas, asas relevadas e cinzeladas com grinaldas e concheados, bicos 
em cabeça de animal 
Composto por: bule, cafeteira e leiteira 
Contraste do Porto (1887-1937) e de ourives João Joaquim Monteiro 
(sinais de uso)
Alt.: 34 cm (cafeteira)
3249 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver coffee and tea set
Relief and chiseled decoration in the Empire style 
Claw feet, relief handles with garlands and shell motifs, animal head spouts 
Comprising: tea pot, coffee pot and milk jug 
Porto assay mark (1887-1937) and João Joaquim Monteiro maker’s mark  
(wear signs)

€ 1.500 - 2.000

274

FAQUEIRO

Em prata portuguesa 
Meia-Cana 

Composto por: 5 talheres de servir, 12 colheres de sopa, 12 facas 
de carne, 12 garfos de carne, 6 garfos de peixe, 6 facas de peixe 

e 24 colheres de sobremesa 
Contrastes de Lisboa do séc. XIX e Javali (1887-1937) 

Com estojo em madeira forrado a veludo 
(defeitos, colheres de sopa com monograma)

4599 g (total)

A Portuguese silver table service of flatware
Comprising: 5 serving pieces, 12 soup spoons, 12 meat knives, 12 

meat forks, 6 fish forks, 6 fish knives and 24 dessert spoons 
19th century Lisboa assay mark and Javali (1887-1937) maker’s 

mark 
Velvet lined wood fitted case 

(defects, soup spoons bearing monogram)

€ 2.500 - 3.000
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280

BULE NEOCLÁSSICO 

Em prata inglesa 
Decoração com caneluras largas horizontais, 
decoração gravada e guilhochada, 
monograma no bojo 
Contraste de Londres para 1799, de ourives 
Robert & David Hennell (reg. 1795) 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Comp.: 29 cm
477 g

A Neoclassical silver tea pot
Horizontal fluted, engraved and guilloche 
decoration, engraved monogram 
London marks for 1799, Robert & David 
Hennell maker’s mark (reg. 1795) 
(wear signs, minor defects)

€ 380 - 500

277

GOMIL 

Em prata portuguesa 
Ao gosto maneirista, decoração 
gomada, asa de voluta 
Contraste do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 22,5 cm
724 g

A Portuguese silver ewer
In the Mannerist manner, fluted 
decoration, scroll handle 
Porto assay mark (1938-1984) 
and maker’s mark  
(wear signs)

€ 450 - 600

278

JARRA 

Em prata portuguesa 
Decoração lisa, pé com nó 

saliente com decoração 
relevada 

Contraste do Porto (1938-
1984) e de ourives da 

mesma época 
(sinais de uso)

 
Alt.: 22,5 cm

454 g

A Portuguese silver vase 
Plain decoration, relief 

decorated foot 
Porto assay mark (1938-
1984) and maker’s mark  

(wear signs)

€ 500 - 600

279

IMPORTANTE FAQUEIRO VICTORIANO PARA 18 PESSOAS

Em prata inglesa 
Londres, 1843, Chawner & Co (George William Adams) 
Decoração relevada e cinzelada ao gosto rocaille com 
grandes conchas, folhas de acanto e enrolamentos 
Composto por: 14 talheres de servir, 42 facas de carne, 17 
colheres de sopa, 42 garfos de carne, 18 facas de fruta com 
lâminas em prata, 18 facas de sobremesa, 24 colheres de 
sobremesa, 18 garfos de sobremesa e 18 colheres de chá 
211 peças no total 
Marcas de Londres para 1843 e de ourives Chawner & Co 
(George William Adams), colheres de chá e concha de açucar 
com marca de ensaiador de Lisboa (1843-1870) (L-41) e de 
ourives Joaquim Prudêncio Vital Dinis (1812-1879) (L-375) 
(sinais de uso, alguns defeitos, alguns talheres de anos 
ligeiramente diferentes e uma colher de chá sem marcas)
18432 g (total)

An important Victorian silver service of flatware for 18
Relief and chiseled decoration with shells, acanthus leaves 
and scrolls (King Pattern) 
Comprising: 14 servers, 42 meat knives, 17 soup spoons, 42 
meat forks, 18 fruit knives with silver blades, 18 dessert knives, 
24 dessert spoons, 18 dessert forks and 18 tea spoons 
211 pieces 
London marks for 1843 and Chawner & Co. (George William 
Adams) maker’s mark; tea spoons and sugar spoon with 
Lisboa assay mark (1843-1870) and Joaquim Prudêncio Vital 
Dinis maker’s mark (1812-1879) 
(wear signs, some defects, some pieces bearing slightly 
different date-letters and one tea spoon unmarked)

€ 15.000 - 20.000
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281

FLOREIRA/CENTRO DE MESA COM PLATEAU 

Em prata portuguesa 
De forma circular e bordo recortado com decoração relevada ao gosto barroco com volutas, 
concheados, ondas do mar e elementos vegetalistas 
Grelha recortada e dourada 
Plateau com base em espelho e fundo em madeira 
Contraste do Porto (1938-1984), de ourives e assinado Cunha - Porto  
(pequenos sinais de uso)
Diam.: 42 cm (base)
862 g (floreira)

A Portuguese silver centrepiece
Flower bowl with stand 
Relief decoration in the baroque manner with volutes, shell and floral motifs 
Mirror base with silver frame with similar decoration 
Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark and signed Cunha - Porto 
(minor wear signs)

€ 800 - 1.200

282

SALVA DE GRADINHA COM QUATRO PÉS 

Em prata portuguesa 
Pés e gradinha vazados 

Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives 
João Joaquim Monteiro  
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

283

FRUTEIRO 

Em prata portuguesa 
Decoração relevada com flores e volutas 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives 
da mesma época 
(pequenos sinais de uso)
Diam.: 30 cm
333 g

A Portuguese silver fruit bowl
Relief decoration with flowers and scrolls 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark 
(minor wear signs)

€ 150 - 250

284

PAR DE CASTIÇAIS 

Em prata portuguesa 
Decoração relevada, cinzelada e 
gravada ao gosto barroco com volutas, 
concheados e elementos vegetalistas 
Contraste do Porto (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 33,6 cm
1617 g

A pair of Portuguese silver 
candlesticks
Relief, chiseled and engraved 
decoration in the baroque manner 
Porto assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark  
(wear signs)

€ 1.000 - 1.500
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285

PAR DE CANDELABROS DE TRÊS LUMES 

Em prata portuguesa 
Decoração relevada ao gosto barroco 
com concheados, volutas e flores 
Contraste do Porto (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Alt.: 20,3 cm
1891 g

A pair of Portuguese silver three-light 
candelabra
Relief decoration in the baroque manner 
Porto assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark 
(wear signs, minor bruises)

€ 800 - 1.200

286

CESTO DE PÃO 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração recortada, vazada e relevada com motivos 
vegetalistas, frisos perlados e asa móvel 
Contraste do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 37 cm
717 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver basket
Scalloped, pierced and relief decoration with floral motifs, 
beaded friezes and articulated handle 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark  
(wear signs)

€ 450 - 600

287

CESTO ART DÉCO 

Em prata portuguesa 
Decoração vazada e recortada com elementos 
geométricos, aba recortada e cinzelada com 
florões, asa tubular retorcida 
Contraste de Lisboa (1887-1937), de ourives e 
assinado A. L. de Souza - Lisboa
Diam.: 30,5 cm
830 g

A Portuguese silver Art Deco basket
Pierced and scalloped decoration with 
geometric motifs, chiselled tab with flowers 
and tubular handle 
Lisboa assay mark (1887-1937), maker’s mark 
and signed AL de Souza - Lisboa

€ 500 - 700

288

CURIOSA JARRA NACIONALISTA 

Em prata portuguesa 
De secção circular, desenho de inspiração arquitectónica medieval 
Pé imitando pano de muralha com contrafortes e oito escudos esmaltados 
com as insígnias das ordens militares 
Bojo com remate inferior com ameias de onde surgem as 12 bandeiras 
portuguesas desde a Fundação do Reino em 1143 até à República em 1910 
gravadas e esmaltadas 
Bocal representando muralha com ameias 
Contraste de Lisboa (1938-1984) e de ourives Manuel Pinto de Lima (reg. 1931) 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas e esmaltes desgastados)
Alt.: 28 cm
1642 g

Unusual Nationalistic Portuguese silver vase
Of medieval architectonic inspiration 
Foot designed as a wall with buttresses and eight enameled shields with the 
Portuguese Military Orders; body with battlements and the 12 Portuguese flags 
since the Foundation of the Kingdom in 1143 to the Republic in 1910 
Upper part designed as wall with buttresses 
Lisboa assay mark (1938-1984) and Manuel Pinto de Lima maker’s mark (reg. 1931) 
(wear signs, minor bruises and defects to the enamels)

€ 700 - 1.000

289

MOLHEIRA 

Em prata inglesa 
Decoração relevada, 
bordo gomado, asa 
em duplo “C” 
Contraste de Londres 
para 1897 e de 
ourives da mesma 
época 
(sinais de uso)
Comp.: 17 cm
163 g

A silver sauce boat
Relief decoration, 
scroll handle 
London marks for 
1897, maker’s mark 
(wear signs)

€ 80 - 120

290

TAÇA 

Em prata inglesa 
Decoração ao gosto neoclássico 
com grinaldas relevadas 
Contraste de Londres para 1910 
e de ourives 
(sinais de uso)
Diam.: 10 cm
161 g

A silver bowl
Decoration in the Neoclassical 
manner with relief garlands 
London marks for 1910 and 
maker’s mark 
(wear signs)

€ 80 - 120

291

URNA BELLE-ÉPOQUE 

Em prata francesa 
Base quadrangular alteada com enrolamentos relevados, copa 
com bordo relevado ao gosto neoclássico, asas vazadas e 
relevadas e pomo da tampa em forma de pinha com folhagem na base 
Contraste Cabeça de Minerva, de ourives Henri Gauthier (1902-1920) 
e base marcada “L. LAPAR” 
(sinais de uso)
Alt.: 21 cm
339 g

A Belle-Époque French silver urn
Square base, relief decoration in the neoclassical manner, cover 
finial chiseled as a pinecone 
Tête de Minerve assay mark and Henri Gauthier marker’s mark 
(1902-1920), base marked “L. LAPAR” 
(wear signs)

€ 220 - 280
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292

SALVA 

Em prata portuguesa 
Bordo com decoração floral 
Contraste do Porto (1938-1984), de ourives 
da mesma época e assinada Topázio 
(sinais de uso)
Diam.: 25,7 cm
343 g

A Portuguese silver salver
Tab decorated with flowers 
Porto assay mark (1938-1984), maker’s 
mark and signed Topázio 
(wear signs)

€ 120 - 180

293

PAR DE CASTIÇAIS 

Em prata austríaca do séc. XIX/XX 
Assentes sobre quatro pés relevados 
em forma de leão, base e fuste 
oitavadas com decoração guilhochada 
Contraste austríaco em uso de 1867 a 
1922 e de ourives da mesma época 
Fundo preenchido 
(sinais de uso, restauros)
Alt.: 34 cm

A pair of late 19th, early 20th century 
Austrian silver candlesticks
On four lion feet, octagonal stems with 
guilloché decoration 
Austrian assay mark (1867-1922) and 
maker’s mark  
Interior filled with non-precious metal 
(wear signs, restorations)

€ 400 - 600

294

SALVA

Em prata oriental 
Circular, bordo recortado e vazado 
Profusa decoração relevada e cinzelada com 
elementos vegetalistas, pássaros, flores e 
frisos de palmetas 
Trabalho oriental 
(mínimos sinais de uso)
Diam.: 36 cm
862 g

An oriental silver salver
Scalloped and pierced tab, profuse relief 
decoration with floral motifs, birds, flowers and 
leaves 
Oriental work 
(minor wear signs)

€ 300 - 500

295

TINTEIRO ROMÂNTICO

Em prata 
Ao gosto renascentista 
Triangular, com pés zoomórficos sugerindo animais marinhos 
alados, faces da base com decoração relevada com elementos 
vegetalistas e figuras femininas 
Centro com tinteiro circular assente sobre três pés de garra que 
se estendem pelo corpo com profusa decoração relevada e 
cinzelada em vulto perfeito com mascarões, volutas e grifos 
Tampa com puttis e grinaldas, alma em vidro azul 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
23 x 25 x25 cm
3271 g

A Romantic silver inkstand
In the renaissance manner 
Zoomorphic feet suggesting winged fishes, the sides decorated 
with scrolls and feminine figures 
Center with inkpot raised on three claw feet and profuse 
decoration with masks, volutes and griffins 
Cover with putti and garlands, cobalt-blue glass liner 
(wear signs, minor defects)

€ 2.000 - 3.000



132 133

296

GRANDE SALVA DE SUSPENSÃO 

Em prata portuguesa 
Decoração relevada e cinzelada ao gosto barroco 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(pequenos sinais de uso)
Diam.: 50 cm
1905 g

A large Portuguese silver salver
Relief and chiseled decoration in the baroque manner 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark  
(minor wear signs)

€ 1.000 - 1.500

297

SALVA DE TRÊS PÉS 

Em prata portuguesa 
Bordo recortado, vazado e relevado com flores, concheados e continhas 
Contraste do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Diam.: 29,5 cm
261 g

A Portuguese silver footed salver
Scalloped, pierced and relief tab decorated with flowers, shells and 
beaded friezes 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark  
(wear signs, minor defects)

€ 150 - 250

298

FRUTEIRO 

Em prata portuguesa 
Decoração relevada com flores e volutas 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 27,5 cm
246 g

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

€ 150 - 200

299

CAFETEIRA 

Em prata portuguesa do séc. XIX 
Corpo bojudo com decoração lisa 
Marca de ensaiador do Porto (1843-1853) (P-
36 ou variante) e de ourives AJM (1836-1853) (P-127) 
(amolgadelas, defeitos, sinais de uso vários e 
falta um isolador)
595 g

A 19th century Portuguese silver coffee pot 
Porto assay mark (1843-1853) and AJM 
maker’’s mark (1836-1853) 
(bruises, defects, several wear signs and losses)

€ 180 - 300

300

AÇUCAREIRO 

Em prata inglesa, 1908 
Marcas de Birmingham para 
1908 e de ourives WN 
(amolgadelas, defeitos vários, 
pega dessoldada e restauros)
89 g

An English silver sugar bowl 
Birmingham 1908, WN 
maker’s mark  
(bruises, defects, desoldered 
handle and restoration

301

BULE MINIATURA, LEITEIRA E LEITEIRA COM TAMPA 

Em prata portuguesa do séc. XIX 
Corpos bojudos com decoração lisa e monograma 
Duas com marcas de ensaiador do Porto da segunda 
metade do séc. XIX e de ourives diferentes, uma sem 
marcas 
(amolgadelas, defeitos, sinais de uso vários e 
restauros)
673 g

A miniature tea-pot, milk jug and milk jug with cover 
19th century Portuguese silver 
Monogram 
Two pieces with Porto assay marks of the 19th century, 
maker’’s marks and the other unmarked 
(bruises, defects, several wear signs and restorations)

€ 220 - 350

302

JARRA 

Em prata portuguesa 
Em forma de balaústre com decoração 
relevada ao gosto barroco, interior dourado 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 28 cm
558 g

A Portuguese silver vase
Of baluster form, relief decoration in the 
baroque manner, gilt interior 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 250 - 350

303

PAR DE CASTIÇAIS NEOCLÁSSICOS 

Em prata portuguesa 
Com pés esféricos, base alteada recortada, fuste em forma de balaústre facetado 
Marca de ensaiador de Lisboa (1822-1843) e de ourives Simão Alves (1826-1843) 
(L-480), remarcados com Cabeça de Velho 
(sinais de uso, restauros)
Alt.: 20 cm
485 g

A pair of neoclassical Portuguese silver candlesticks
Lisboa assay mark (1822-1843) and Simão Alves maker’s mark (1826-1843), 
remarked with Cabeça de Velho 
(wear signs, restorations)

€ 800 - 1.200
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304

SALVA 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração repuxada e cinzelada ao gosto 
barroco com grinaldas, conchas e volutas 
Contraste de Lisboa (1887-1937) e de ourives 
da mesma época 
Com argola de suspensão 
(sinais de uso)
Diam.: 30 cm
557 g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver salver 
Relief and chiseled decoration in the baroque 
manner with garlands, shells and volutes 
Lisboa assay mark (1887-1937) and maker’s 
mark  
Suspension hoop at the back 
(wear signs)

€ 300 - 400

305

MOLHEIRA 

Em prata portuguesa 
Decoração lisa, bordo recortado com volutas 
e pequenos florões, asa com decoração 
semelhante 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives 
da mesma época
Comp.: 21 cm
467 g

A Portuguese silver sauce boat
Plain decoration with scrolls 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark

€ 250 - 350

306

MANTEIGUEIRA NEOMANUELINA

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Bandeja rectangular, bordo com decoração 
relevada com arcarias neomanuelinas 
terminando em folhagem  
Recipiente em cristal gravado com tampa em 
prata gomada com pomo relevado 
Contraste de Lisboa (1887-1937), de ourives 
Leitão & Irmão e assinado Leitão & Irmão - Lisboa 
(cristal com pequenas esbeiçadelas)
16,5 x 16,5 cm
363 g (prata)

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver butter dish, LEITÃO & IRMÃO
Relief decoration in the neomanuelin style, 
cut-glass recipient and silver cover 
Lisboa assay mark (1887-1937), Leitão & Irmão 
maker’s mark and signed Leitão & Irmão 
(minor chips to the glass)

€ 300 - 500

307

PORTA-TORRADAS

Em prata 
Assente sobre 4 pés, bordo e pega perlados 
Marcas ilegíveis 
(sinais de uso e pequena falta)
16x22x13,5 cm
605 g

A silver toast-rack
On four feet, beaded decoration 
Marked 
(wear signs and minor loss)

€ 180 - 300

308

SALVA 

Em prata portuguesa 
Bordo recortado e relevado com volutas  
Contraste do Porto em uso desde 1985 e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso)
Diam.: 28,2 cm
370 g

A Portuguese silver salver
Scalloped and relief decorated tab with volutes 
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 120 - 180

309

SALVA DE TRÊS PÉS 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Bordo com decoração relevada com flores, pés relevados 
Contraste do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 24,5 cm
192 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver footed salver
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 150 - 200

310

PAR DE CANDELABROS DE 
CINCO LUMES 

Em prata portuguesa 
Rica decoração relevada e 
cinzelada ao gosto rocaille 
com motivos arquitectónicos, 
concheados, volutas e 
elementos vegetalistas, braços 
de rosca 
Contraste do Porto (1938-1984) 
e de ourives J.J. Monteiro 
(sinais de uso)
Alt.: 37,5 cm
5620 g

A pair of Portuguese silver five-
light candelabra
Profuse relief and chiseled 
decoration in the rocaille 
manner 
Porto assay mark (1938-1984) 
and JJMonteiro maker’s mark  
(wear signs)

€ 2.500 - 3.500
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311

PEQUENA FLOREIRA 

Em prata 
Decoração relevada e vazada ao 
gosto rocaille, assente sobre quatro 
pés de enrolamento 
Com pseudo-marca, Europa, séc. 
XIX/XX 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Comp.: 13 cm
90 g

A miniature silver flower bowl
Relief and pierced decoration in the 
rocaille manner, on four scroll feet 
Prestige marks, Europe, late 19th, early 
20th century 
(wear signs, minor defects)

€ 45-60

317

CONJUNTO DE QUATRO TAMBULADEIRAS MINIATURA 

Em prata inglesa 
Asas vazadas com motivos vegetalistas e enrolamentos 
Contraste de Londres para 1915 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Comp.: 8,4 cm
79,6 g

A set of four silver miniature wine tasters
Pierced handles 
London marks for 1915 and maker’s mark 
(wear signs, minor bruises)

€ 60 - 80

312

SALVA DE TRÊS PÉS

Em prata portuguesa do séc. XIX 
Fundo gravado com folhagem, pés 

de enrolamento vazados 
Marca de ensaiador do Porto 

(1870 - 1877) (P-61 ou variante) e 
de ourives Manuel José Pereira da 

Silva (1861-1881) (P-481) 
(sinais de uso, pequenos defeitos)

Diam.: 24,2 cm
419 g

A 19th century Portuguese silver 
footed salver

Engraved decoration with leaves 
Pierced scroll feet 

Porto assay mark (1870-1877) 
and Manuel José Pereira da Silva 

maker’s mark (1861-1881) 
(wear signs, minor defects)

€ 600 - 800

313

SALVA DE QUATRO PÉS ESTILO D. JOSÉ 

Em prata portuguesa do Séc. XIX/XX 
Bordo relevado e recortado com flores 
e concheados, fundo gravado, pés de 
garra e bola 
Contraste do Porto (1887-1937) e de 
ourives João Joaquim Monteiro, assinada 
Ourivesaria da Guia 
(sinais de uso)
Diam.: 29 cm
548 g

A late 19th, early 20th century Portuguese 
silver footed salver 
Relief and scalloped tab with flowers and 
shells, engraved decoration and ball and 
claw feet 
Porto assay mark (1887-1937) and João 
Joaquim Monteiro maker’s mark, signed 
Ourivesaria da Guia 
(wear signs)

€ 300 - 400

314

FAQUEIRO 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Caninhas 
Composto por: 12 colheres de sopa, 12 facas de carne, 12 garfos 
de carne, 6 colheres de chá, 12 colheres de café, 1 concha de 
açucar e duas colheres grandes de servir com decoração lisa 
Contraste do Porto (1887-1937), de ourives da mesma época 
Colheres de chá, açucar e de servir com marcas diversas do 
Porto do séc. XIX 
(sinais de uso, uma colher de servir com monograma)
3385 g

A late 19th, early 20th century Portuguese silver service of 
flatware for 12
Fluted decoration (Caninhas) 
Comprising: 12 soup spoons, 12 meat forks, 12 meat knives, 6 tea 
spoons, 12 coffee spoons, 1 sugar spoon and two large serving 
spoons with plain decoration 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark; tea, sugar and 
serving spoons with 19th century Porto assay marks 
(wear signs, one serving spoon with monogram)

€ 1.000 - 1.500

315

CONCHA DE SOPA

 Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Caninhas 
Contraste do Porto (1887-1937) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 32 cm
202 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver soup ladle
Fluted decoration 
Porto assay mark (1887-1937) and 
maker’s mark  
(wear signs)

€ 200 - 300

316

COLHER DE SERVIR 

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Caninhas 
Contraste do Porto (1887-1937) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 30,2 cm
128 g

A late 19th, early 20th century 
Portuguese silver serving spoon
Fluted decoration 
Porto assay mark (1887-1937) and 
maker’s mark  
(wear signs)

€ 100 - 200

318

SINETE 

Em prata portuguesa do 
Séc. XIX/XX 
Mão com decoração 
gravada com flores e 
cartela, cunho em prata 
com monograma MNS 
(sinais de uso)
Alt.: 7 cm
32 g

A late 19th, early 20th 
century Portuguese silver 
signet
Engraved decoration, 
bearing MNS monogram at 
the table 
(wear signs)

€ 50 - 70

319

MOLDURA DUPLA 

Em prata 
Profusa decoração vazada e relevada com 

motivos vegetalistas, elefantes e pavões 
Trabalho possivelmente indiano 

(sinais de uso, faltas)
Alt.: 17 cm

216 g

A silver frame
Profuse pierced and relief decoration with 

floral motifs, elephants and peacocks 
Possibly Indian 

(wear signs, losses)

€ 70 - 100

320

CASTIÇAL 

Em prata e cristal  
Com forma de coluna coríntia 
Base e capitel em prata, fuste em 
cristal facetado 
Contraste do Porto em uso desde 
1985 e de ourives Topázio 
(sinais de uso)
Alt.: 26 cm

A silver and crystal candlestick
Designed as a column 
Silver base and chapiter, crystal stem 
Porto assay mark (after 1985) and 
signed Topázio 
(wear signs)

€ 150 - 250

321

PAR DE CASTIÇAIS NEOCLÁSSICOS 

Em prata portuguesa do séc. XVIII 
Com forma de coluna, base quadrangular com friso gomado, colunas estriadas, arandelas 
amovíveis com frisos gomados 
Marca de ensaiador do Porto (1768-1792) (P-13) e de ourives Gabriel Alves Crespo Afonso 
(1768-1804) (P-286) 
(sinais de uso, pequenos defeitos e restauros)
Alt.: 24,3 cm
607 g

A pair of 18th century Portuguese silver candlesticks
Neoclassical decoration representing a pair of columns 
Porto assay mark (1768-1792) and Gabriel Alves Crespo Afonso maker’s mark (1768-1804) 
(wear signs, minor defects and restorations)

€ 800 - 1.200
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322

CONCHA DE SOPA D.MARIA 

Em prata portuguesa do séc. XIX 
Decoração gomada com reserva lisa oval 
Marca de ensaiador do Porto (1818-1836) (P-
26) e de ourives Custódio Martins Vilaça (1810 
- 1836) (P-226) 
(sinais de uso, amolgadelas)
Comp.: 32 cm
133 g

A D.Maria (1777-1816) Portuguese silver ladle
Porto assay mark (1818-1836) and Custódio 
Martins Vilaça maker’s mark (1810-1836) 
(wear signs, bruises)

€ 80 - 120

324

PAR DE SALEIROS DE MESA

Em prata inglesa 
Decoração relevada com volutas e motivos 
vegetalistas 
Almas em cristal azul-cobalto  
MAPPIN & WEBB 
Londres, 1910 
(sinais de uso, esbeiçadelas numa alma)
Comp.: 12 cm

A pair of silver salt cellars, London, 1910, 
MAPPIN & WEBB
Relief decoration with scrolls and floral motifs 
Cobalt-blue liners 
(wear signs, one liner with chips)

€ 200 - 250

325

SALEIRO

Em prata inglesa 
Decoração com caneluras largas, alma em 
vidro azul cobalto 
Contraste de Birmingham para 1991 e de 
remarcado em Lisboa 
(sinais de uso)
Alt.: 5 cm

A silver salt cellar, Birmingham, 1991
Cobalt-blue liner 
Birmingham marks for 1991 and remarked in 
Lisbon 
(wear signs)

€ 20 - 30

327

PALMATÓRIA COM TESOURA DE MORRÕES E APAGADOR 

Em prata portuguesa do séc. XIX 
Bordo com decoração floral, tesoura e apagador 
possivelmente de fabrico posterior 
Marca de ensaiador do Porto (1853-1861) (P-46) e de ourives 
Guilherme Guedes Mancilha (1843-1861) 
(sinais de uso, decoração gasta)
Alt.: 8 cm
322 g

A 19th century Portuguese silver chamberstick with snuffers
Tab decorated with flowers, snuffers of later date 
Porto assay mark (1853-1861) and Guilherme Guedes Mancilha 
maker’s mark (1843-1861) 
(faded decoration)

€ 400 - 600

328

BANDEJA COM TESOURA DE MORRÕES 

Em prata portuguesa do Séc. XIX 
Romântica 
Decoração relevada com flores, volutas e 
vasos estilizados 
Marca de ensaiador do Porto (1843-1853) 
(P-36 ou variante) e de ourives de difícil leitura, 
possivelmente JM (1853-1861) (P-342) 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Comp.: 27 cm
359 g

A 19th century Romantic Portuguese silver 
snuffers and snuffers tray
Relief decorated with flowers, scrolls and 
stylized vases 
Porto assay mark (1843-1853), partly readable 
markers mark JM (1853-1861) 
(wear signs, minor defects)

€ 800 - 1.200

329

TESOURA DE MORRÕES 

Em prata portuguesa do Séc. XIX 
Decoração geométrica, com três pés 
Marca de ensaiador do Porto (1810 - 1818) (P-
22 ou 23) e de ourives Luis António Rodrigues 
Araújo (1810 - 1818) (P-426) 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Comp.: 17 cm
129 g

A 19th century Portuguese silver snuffers
Geometric decoration 
Porto assay mark (1810-1818) and Luis Antonio 
Rodrigues Araujo maker’s mark (1810-1818) 
(wear signs, minor defects)

€ 400 - 600

330

TESOURA DE MORRÕES 

Em prata portuguesa do séc. XIX 
Decoração lisa com caixa gomada e braços 
recortados em voluta 
Marca de ensaiador de Lisboa (1822-1843) (L-
31) e de ourives José Joaquim Antunes Ribeiro 
(1823-1843) (L-300) 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Comp.: 14,5 cm
82,5 g

A 19th century Portuguese silver snuffers
Lisboa assay mark (1822-1843) and José 
Joaquim Antunes Ribeiro maker’s mark (1823-
1843) 
(wear signs, minor bruises)

€ 300 - 500

323

FAQUEIRO BELLE-ÉPOQUE 

Em metal prateado 
Decoração relevada com elementos vegetalistas ao gosto rocaille 
Composto por: 3 talheres de servir, 12 colheres de sopa, 12 garfos de carne, 12 facas de carne, 
12 garfos de peixe, 12 facas de peixe, 12 colheres de sobremesa, 12 facas de sobremesa, 11 
garfos de sobremesa, 12 garfos de ostras, 10 colheres de chá e 12 descansa-talheres 
Com estojos originais 
WISKEMANN 
Bélgica, início do séc. XX 
(pequenos sinais de uso)

A Belle-Époque silvered table service of flatware, WISKEMANN
Relief decoration in the rocaille manner 
Comprising: 3 servers, 12 soup spoons, 12 meat forks and knives, 12 fish forks and knives, 12 
dessert spoons and knives, 11 dessert forks, 12 oyster forks, 10 tea spoons and 12 knife rests 
Original fitted cases 
Belgium, early 20th century 
(minor wear signs)

€ 500 - 700

326

TABULEIRO DE GRADINHA 

Em prata portuguesa 
Rectangular com os cantos cortados 
Assente sobre quatro pés de garra e bola, 
gradinha vazada com duas pegas embutidas 
Contraste do Porto (1938-1984), 1ºTítulo e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 35 cm
1237 g

A Portuguese silver gallery tray
On four ball and claw feet, pierced gallery with 
two handles 
Porto assay mark (1938-1984), 1ºtítulo and 
maker’s mark 
(wear signs)

€ 500 - 700
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331

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ ART DÉCO 

Em prata portuguesa 
Decoração lisa, asas tubulares, pomos das tampas gomados 
Composto por: bule, cafeteira, leiteira e açucareiro com tampa 
Contraste do Porto (1887-1937) e de ourives António Caetano de Almeida (1894-1910) 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Alt.: 17 cm
1139 g

An Art Déco Portuguese silver coffee and tea set
Plain decoration, tubular handles 
Comprising: Tea pot, coffee pot, milk jug and sugar bowl with cover 
Porto assay mark (1887-1937) and António Caetano de Almeida maker’s mark (1894-
1910) 
(wear signs, minor bruises)

€ 500 - 700

332

CAFETEIRA ESTILO D. JOSÉ 

Em prata portuguesa 
Corpo periforme liso, tampa com pomo torneado, bico em colo de cisne 
com remate cinzelado em cabeça de pato, asa entalhada em pau-santo 
Contraste do Porto em uso desde 1985 e de ourives 
(mínimos sinais de uso e amolgadelas)
Alt.: 27 cm
895 g

A Portuguese silver coffee pot in the D.José style
Plain body, turned cover finial, and spout chiseled as a duck head, 
rosewood handle 
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark 
(minor wear signs and bruises)

€ 480 - 650

333

JARRINHO NEOCLÁSSICO 

Em prata belga 
Decoração gomada 

Asa em madeira com remates 
cinzelados com rosetas e cabeça 

de bode 
Contraste belga em uso entre 

1814 e 1831 e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)

Alt.: 22,5 cm
478 g

A Neoclassical Belgian silver jug
Fluted decoration, wood handle 

with chiseled finials, the lower 
depicting a goat head 

Belgian assay mark (1814-1831) 
and maker’s mark 

(wear signs)

€ 380 - 500

334

CAFETEIRA JORGE III 

Em prata inglesa 
Profusa decoração relevada com flores, volutas, elementos 
vegetalistas, frisos gomados e escamado 
Com duas cartelas ao centro, uma com brasão gravado 
Trabalho inglês da segunda metade do Séc. XVIII, marca de 
ourives I.D 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Alt.: 27 cm
1032 g

A George III silver coffee pot
Profuse relief decoration with flowers, volutes, scaled 
surfaces, fluted friezes and two cartouches, one bearing 
coat-of-arms 
English, second half of the 18th century, I.D maker’s mark  
(wear signs, minor bruises)

€ 800 - 1.000
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335

TRAVESSA PEIXEIRA

Decoração espiralada, relevada e 
cinzelada ao gosto rocaille 
Contraste de Lisboa (1938-1984), 
1ºTítulo e do ourives Horácio 
Rodrigues Pacheco 
Trabalho dos anos 70 
(mínimos sinais de uso)
Comp.: 66 cm
1642 g

A Portuguese silver fish dish
Spiral, relief and chiseled decoration 
in the rocaille manner 
Lisboa assay mark (1938-1984), 
1ºTitulo and Horácio Rodrigues 
Pacheco maker’s mark 
Work of the 1970s 
(minor wear signs)

€ 800 - 1.200

336

PAR DE PRATOS DE SERVIR

Decoração espiralada, relevada e 
cinzelada ao gosto rocaille 
Contraste de Lisboa (1938-1984), 
1ºTítulo e do ourives Horácio 
Rodrigues Pacheco 
Trabalho dos anos 70 
(mínimos sinais de uso)
Diam.: 32,5 cm
1521,5 g

A pair of Portuguese silver chargers
Spiral, relief and chiseled decoration 
in the rocaille manner 
Lisboa assay mark (1938-1984), 
1ºTitulo and Horácio Rodrigues 
Pacheco maker’s mark 
Work of the 1970s 
(minor wear signs)

€ 750 - 1.000

337

PAR DE PRATOS DE SERVIR

Decoração espiralada, relevada e 
cinzelada ao gosto rocaille 
Contraste de Lisboa (1938-1984), 
1ºTítulo e do ourives Horácio 
Rodrigues Pacheco 
Trabalho dos anos 70 
(mínimos sinais de uso)
Diam.: 37,5 cm
2216 g

A pair of Portuguese silver chargers
Spiral, relief and chiseled decoration 
in the rocaille manner 
Lisboa assay mark (1938-1984), 
1ºTitulo and Horácio Rodrigues 
Pacheco maker’s mark 
Work of the 1970s 
(minor wear signs)

€ 1.000 - 1.500

338

DOZE PRATOS MARCADORES

Decoração espiralada, relevada e cinzelada ao 
gosto rocaille 
Contraste de Lisboa (1938-1984), 1ºTítulo e do 
ourives Horácio Rodrigues Pacheco 
Trabalho dos anos 70 
(mínimos sinais de uso)
Diam.: 28,3 cm
6838 g

Twelve Portuguese silver plates
Spiral, relief and chiseled decoration in the 
rocaille manner 
Lisboa assay mark (1938-1984), 1ºTitulo and 
Horácio Rodrigues Pacheco maker’s mark 
Work of the 1970s 
(minor wear signs)

€ 3.300 - 4.000

339

PAR DE PRATOS COBERTOS REDONDOS

Decoração espiralada, relevada e cinzelada ao 
gosto rocaille 
Contraste de Lisboa (1938-1984), 1ºTítulo e do 
ourives Horácio Rodrigues Pacheco 
Trabalho dos anos 70 
(mínimos sinais de uso)
Diam.: 28 cm
2950 g

A pair of Portuguese silver entrée dishes
Spiral, relief and chiseled decoration in the 
rocaille manner 
Lisboa assay mark (1938-1984), 1ºTitulo and 
Horácio Rodrigues Pacheco maker’s mark 
Detachable relief decorated cover finials 
representing fruits and leaves 
Work of the 1970s 
(minor wear signs)

€ 1.500 - 2.000

340

DOZE LAVABOS

Decoração espiralada, relevada e cinzelada ao gosto rocaille 
Contraste de Lisboa (1938-1984), 1ºTítulo e do ourives Horácio 
Rodrigues Pacheco 
Trabalho dos anos 70 
(mínimos sinais de uso)
Diam.: 9,5 cm
1199 g

Twelve Portuguese silver table bowls
Spiral, relief and chiseled decoration in the rocaille manner 
Lisboa assay mark (1938-1984), 1ºTitulo and Horácio Rodrigues 
Pacheco maker’s mark 
Work of the 1970s 
(minor wear signs)

€ 560 - 800

341

DOZE PRATOS DE PÃO

Decoração espiralada, relevada e cinzelada ao gosto rocaille 
Contraste de Lisboa (1938-1984), 1ºTítulo e do ourives Horácio 
Rodrigues Pacheco 
Trabalho dos anos 70 
(mínimos sinais de uso)
Diam.: 13,1 cm
1258 g

Twelve Portuguese silver bread plates
Spiral, relief and chiseled decoration in the rocaille manner 
Lisboa assay mark (1938-1984), 1ºTitulo and Horácio Rodrigues 
Pacheco maker’s mark 
Work of the 1970s 
(minor wear signs)

€ 620 - 900
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342

FRUTEIRO 

Em prata portuguesa 
Bordo recortado e ondulado, decoração com 
caneluras largas decoradas com flores 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 40 cm
788 g

A Portuguese silver fruit bowl
Scalloped rim, fluted decoration with flowers 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark  
(wear signs)

€ 300 - 500

343

TAÇA NATURALISTA

Em prata portuguesa 
Em forma de folha com decoração relevada 
Contraste do Porto em uso desde 1985 e de 
ourives Manuel Alcino & Filhos (reg. 1986)
Comp.: 34 cm
30 g

A Portuguese silver naturalistic bowl
Designed as a leaf 
Porto assay mark in use since 1985 and Manuel 
Alcino & Filhos maker’s mark (reg. 1986)

€ 200 - 300

344    

GRANDE JARRA

Em prata portuguesa
Corpo com caneluras largas verticais, bordo recortado e frente com ramo de Jarros em vulto perfeito
Contraste do Porto em uso desde 1985 e de ourives Manuel da Silva Sousa Oliveira (reg. 1952)                          
Alt.: 42 cm 
5344 g          

A large Portuguese silver vase
Fluted body, scalloped rim and decorated with a bouquet of peace lilies 
Porto assay mark (after 1985) and Manuel da Silva Sousa Oliveira maker’s mark (reg. 1952) 

€2000-3500
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345

TABULEIRO 

Em prata portuguesa 
Oval, bordo gomado com ligeiro espiralado, 

asas de enrolamento 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives 

da mesma época 
(sinais de uso)

Comp.: 63,5 cm
2886 g

A Portuguese silver tray
Of oval shape, spiral fluted tab 

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

(wear signs)

€ 1.000 - 1.500

346

GOMIL ESTILO D.JOSÉ

Em prata portuguesa do séc. XIX  
Corpo periforme com pé recortado e asa em 
dupla voluta 
Decoração espiralada, relevada e cinzelada 
com flores, concheados e frisos gomados 
Marca de ensaiador de Lisboa (1870 - 1879) 
(L-43) e sem marca de ourives 
(sinais de uso)
Alt.: 29 cm
1065 g

A 19th century Portuguese silver ewer
In the D.José style 
Spiral and relief decoration with floral and 
shell motifs 
Lisboa assay mark (1870-1879) 
(wear signs, restorations)

€ 800 - 1.200

347

CAFETEIRA D.MARIA 

Em prata portuguesa 
Base circular com friso perlado e grinalda gravada, corpo em forma de balaústre com frisos perlados e 
decoração gravada com grinaldas, festões, laços e medalhões 
Pomo da tampa em forma de urna, bico em colo de cisne com decoração gravada e perlada 
Asa em pau-santo entalhado 
Marca de ensaiador de Lisboa (1770 - 1804) (L-31) e de ourives Gregório José Pinto (1770 - 1822) (L-261) 
(sinais de uso, asa com restauro antigo)
Alt.: 34 cm
1.301 g

A D.Maria (1777-1816) Portuguese silver coffee pot
Circular base, baluster shape body 
Engraved decoration with garlands, ribbons and medallions; 
urn shaped cover finial, spout with engraved decoration 
Carved rosewood handle 
Lisboa assay mark (1770-1804) and Gregório José Pinto 
maker’s mark (1770-1822) 
(wear signs, handle with antique restoration)

€ 1.500 - 2.000
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348

PAR DE CASTIÇAIS AO GOSTO ROMÂNTICO 

Em prata portuguesa 
Assentes sobre quatro pés de garra, 
fuste com frisos relevados com motivos 
vegetalistas, arandelas com folhagem 
Contraste de Lisboa (1938-1984) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 20,5 cm
836 g

A Portuguese silver vase
Plain decoration, relief decorated foot 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark  
(wear signs)

€ 350 - 500

349

LAVANDA E GOMIL D. JOÃO V 

Em prata portuguesa 
Da primeira metade do séc. XVIII 
Lavanda com recorte para pescoço e bordo gomado 
Gomil de pé recortado, corpo em forma de balaústre com decoração 
gomada, asa em dupla voluta com rosetas cinzeladas 
Gomil com marca de ensaiador de Lisboa muito sumida e de ourives 
parcialmente legível de Alberto Ferreira da Silva (1720 - 1750) (L-481), 
lavanda com marcas ilegíveis 
(sinais de uso, lavanda com restauros antigos que comprometem a leitura 
das marcas)
Alt.: 29 cm (gomil) 
39x28 cm (lavanda)
2151 g

A D.João V (1706-1750) Portuguese silver ewer and basin
First half of the 18th century 
Scalloped rim basin, ewer of baluster form with fluted decoration and scroll handle 
Ewer bearing Lisboa assay mark (faded) and partly readable maker’s mark 
of Alberto Ferreira da Silva (1720-1750), basin bearing unreadable marks 
but of similar date 
(wear signs, basin with antique restorations that damaged the marks)

€ 3.500 - 5.000
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2ª SESSÃO

Lote 350 a 642  
Lot 350 to 642  

SESSION II

350

CADEIRA PÓS-NASRID

Em nogueira 
Decorada em toda a superfície com padrão geométrico 
embutido em marfim, metal, ébano e outras madeiras 
Costas e assento em couro lavrado com padrão de influência 
islâmica e caracteres árabes 
Pregaria grossa em metal amarelo, em forma de flor 
Estrutura em “X” dobrável com pés em patim 
Espanha (Granada), séc. XVIII/ XIX
101x70x49 cm

A post-Nasrid chair
Walnut 
Decorated with ivory, metal, ebony and other woods inlaid 
geometric pattern 
Engraved leather seat and back with Islamic  pattern 
Brass applications  
Folding structure 
Spain (Granada), late 18th, early 19th century

€ 10.000 - 15.000
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351

CAIXA CONTADOR CINGALO-PORTUGUESA 

Em ébano  
Com profusa decoração em baixo relevo 
Tampa de abater, tendo no interior seis 
gavetinhas simulando oito 
Séc. XVIII 
(tampa restaurada, falta de ferragens frontais)
28x38,5x28,5 cm

An 18th century Cingalo-Portuguese cabinet
Ebony 
Profuse carved decoration 
The fall-front opens to reveal six drawers 
simulating eight 
(restored fall-front, missing mounts)

€ 4.300 - 5.500

352

CAIXA CONTADOR

De influência islâmica 
Em madeira de limoeiro com profusa 
decoração embutida em marfim, metal 
dourado, ébano e outras madeiras 
Com tampo de abater e seis gavetas 
Espelho da fechadura em prata 
(restauros e pequenos defeitos)
24x37x26 cm

A cabinet
Of Islamic influence  
Limewood with profuse ivory, gilt-metal, 
ebony and other woods inlaid decoration 
Fall-front, interior with six drawers 
Silver key guard 
(restoration and minor defects)

€ 2.500 - 3.000
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353

CAIXA COFRE

Com marchetaria em marfim e tartaruga e 
várias madeiras 
Ferragens em ferro 
América do Sul, séc. XVII 
(faltas e restauros)
16x36x38 cm

A coffer
Ivory, tortoiseshell and other woods marquetry 
decoration 
Iron mounts 
South America, 17th century 
(losses and restorations)

€ 1.800 - 2.200

354

GAVETA INDO-PORTUGUESA

Em teca com revestimento parcial e 
decoração embutida em sissó 
Com espelho da fechadura em forma de águia 
bicefala e pés em bolacha 
Interior com vários compartimentos e 
segredos 
Ferragens em metal amarelo 
Séc. XVIII
17x43x33 cm

An Indo-Portuguese drawer
Sissoo inlaid and partly veneered teak 
Key guard depicting double-headed eagle 
Interior with compartments and secrets 
Brass mounts 
18th century 

€ 4.000 - 6.000
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355

INRO

Em laca
Decorado a ouro com carpas e ondas
Dividido em cinco compartimentos com figuras eróticas em 
marfim no interior
Ojime em coral
Japão, Período Meiji (1868-1912)
10x5 cm

A Japanese Lacquer Inro
Gold decoration with carps and waves
Five compartments with erotic sculptures and coral Ojime
Japan, Meiji Period (1868-1912)

€ 5.500 - 7.500

356

BIOMBO DE SEIS FOLHAS

Estrutura em madeira 
Folhas em papel pintado e dourado com bambús 
Período Edo (1615-1868) 
Japão, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
140x57 cm (cada folha)

A six-panel folding screen
Wood structure 
Painted and gilt paper with bamboo 
Edo Period (1615-1868) 
Japan, 18th century 
(losses and defects)

€ 5.000 - 8.000



158 159

357

BASE PARA POTE

Em tamarindo 
Com decoração entalhada e 
tampo de mármore 
China, séc. XIX/XX
38x44x44 cm

A baluster vase base
Tamarind 
Carved decoration, marble top 
China, 19th/20th century

€ 400 - 600

358

CAIXA

Em madeira lacada a castanho 
Trabalho de Xarão com decoração a dourado, 
representando flores, animais e cenas do 
quotidiano chinês  
Interior com três divisórias 
China, séc. XIX/XX
12x56x38 cm

A box
Brown lacquered wood 
Gilt decoration with flowers, animals and 
quotidian scenes 
Interior with three compartments 
China, 19th/20th century

€ 300 - 500

359

CAIXA COM PEÇAS PARA JOGO DE “MAHJONG” E 4 RÉGUAS

Peças em marfim e madeira  
Caixa em madeira exótica com 4 réguas em madeira lacada
13,5x18x13,5 cm

Mahjong set
Ivory and wood pieces 
Exotic wood box with four scales in lacquered wood

€ 150 - 250

360

DOIS REPOUSA CABEÇAS

Em pele 
Laterais com caracteres chineses 
China, séc. XIX
6x38x16 cm

Two headrests
Leather 
Sides with Chinese symbols 
China, 19th century

€ 600 - 800

361

PLACA

Em marfim 
De formato recortado 
Decorada em baixo relevo 
com flores e três reservas 
representando cenas do quotidiano 
chinês
20x7,5 cm

Ivory plaque
Scalloped, carved with flowers and 
Chinese quotidian scenes

€ 400 - 600

362

CAIXA DE CHÁ

Em madeira lacada a negro 
com dourados e aplicações em 

madrepérola 
Interior com duas divisórias 

China, séc. XIX/XX
10x20x14 cm

A tea caddy
Black lacquered wood with gilt 

and mother-of-pearl decoration 
Interior with two compartments 

China, late 19th, early 20th 
century

€ 250 - 350

363

LEQUE

Em marfim 
Decorado em baixo relevo com cenas do 

quotidiano chinês 
China, séc. XIX 

(defeitos)

A fan
Carved ivory depicting quotidian scenes 

China, 19th century 
(defects)

€ 180 - 250
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364

TELHA 

Em cerâmica chinesa vidrada em tons de azul 
Decorada com figura de demónio 
Séc. XIX 
Alt.: 37cm

A 19th century Chinese roof tile
Glazed Chinese ceramic  
Decorated with figure of demon

€ 1.100 - 1.800

365

PAR DE JARRAS FUNERÁRIAS

Em grés vidrado 
Decoração relevada com motivos orientais 
China, Dinastia Song 
(faltas e defeitos)
Alt.: 42,5 cm

A pair of ceremonial vases
Glazed stoneware 
Relief decoration with oriental motifs 
China, Song Dynasty 
(losses and defects)

€ 2.000 - 3.000

366

GUANINE

Escultura em porcelana da China 
Decoração policromada 
(pequenos restauros)
Alt.: 20 cm

Guanine
Chinese porcelain 
Polychrome decoration 
(minor restorations)

€ 180 - 200

367

LAUGHING BOYS

Escultura em porcelana da China 
Decoração policromada 
Séc. XIX 
(uma das figuras com restauro)
Alt.: 20 cm

Laughing boys
Chinese porcelain sculptures 
Polychrome decoration 
19th century 
(one figure restored)

€ 250 - 300

368

CAVALO E FIGURA MASCULINA

Em terracota policromada 
Dinastia Han, 206 AC - 220 DC
Alt.: 24 cm (figura masculina) 
30x28x10 cm (cavalo)

Nota: Acompanhado por certificado de thermoluminescência. 
ASA, laboratoires d’ Archéométrie, 13 de Março de 2006.

Horse and masculine figure
Polychrome terracotta 
Han Dynasty, 206BC-220AD

Note: Accompanied by ASA, laboratoires d’Archéométrie 
certificate, 13rd March 2006

€ 2.500 - 3.000

369

TAÇA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decorada a rosa e dourado com flores 
Marcas apócrifas na base 

Séc. XIX
Alt.: 7 cm 

Diam.: 15 cm

Bowl
Chinese export porcelain 

Pink and gilt decoration with flowers 
Apocryphal marks 

19th century

€ 300 - 500

370

PEQUENA TAÇA

Em porcelana da China 
Decoração policromada representando 
dragões 
Marcada na base
Diam.: 8 cm

Small bowl
Chinese porcelain 
Polychrome decoration with dragons 
Marked at the base

€ 50 - 80
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371

PAR DE LEÕES 

Em grés 
Assentes sobre colunas decoradas com 
engobes policromados representando flores 
e pássaros  
China, séc. XX
97x35x50

A pair of lions
Stoneware 
On columns decorated with flowers and birds 
China, 20th century

€ 600 - 900

372

PAR DE MESAS DE APOIO

Em madeira lacada a negro 
tampos decorados com arranjos florais e 
pássaros 
China, séc. XIX 
(defeitos)
45x53x42 cm

A pair of side tables
Black lacquered wood, tops decorated with 
flowers and birds 
China, 19th century 
(defects)

€ 650 - 800

373

DRAGÃO

Em madeira exótica 
Com base 
China, séc. XIX/XX
20x30x14,5 cm

Dragon
Exotic wood 
With base 
China, late 19th, early 20th century

€ 200 - 300

374

PAR DE LEÕES

Esculturas em jade 
China, séc. XX 
(pequenos restauros)
15x28x9 cm

A pair of lions
Jade sculptures 
China, 20th century 
(minor restorations)

€ 500 - 800

375

PAR DE FÉNIX

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

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

€ 800 - 1.200
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376

VASO/ CANUDO

Em porcelana da China 
Decoração policromada 
com motivos vegetalistas, 
representando cena bélica
Alt.: 59 cm

A beaker vase
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with 
floral motifs and warriors

€ 300 - 400

379

GRANDE PRATO

Em porcelana da China 
Decoração policromada e dourada, 
representando cena do quotidiano chinês 
Período Daoguang (1821-1850) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 37 cm

A charger 
Chinese porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting 
Chinese quotidian scene 
Daoguang Period (1821-1850) 
(chips)

€ 400 - 600

377

TAÇA

Em porcelana da China 
decoração policromada com flores, peixes e 
galos 
Período Guangxu (1875-1908)
9x29 cm

A bowl
Chinese porcelain 
Polychrome decoration with flowers, fishes 
and roosters 
Guangxu Period

€ 300 - 400

380

JARRÃO

Em porcelana da China 
Decoração policromada 

com reservas representando 
flores, pássaros e borboletas

67 cm

A large vase
Chinese porcelain 

Polychrome decoration with 
flowers, birds and butterflies

€ 800 - 1.200

378

JARRA

Em porcelana da China 
Decoração a powder blue com 
dourados 
Decorada com reservas 
policromadas representando 
figuras orientais e objectos 
semi-preciosos 
China, séc. XX
Alt.: 42 cm

A vase
Chinese porcelain 
Powder blue and gilt decoration 
with polychrome reserves 
depicting oriental figures and 
semi-precious objects 
China, 20th century

€ 300 - 500
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381

AQUÁRIO

Em porcelana da Chima 
Decoração a azul e branco 
Com dragões e motivos vegetalistas 
Período Tongzhi (1862-1874)
45x51 cm

Aquarium 
Chinese porcelain 
Blue decoration with dragons and floral motifs 
Tongzhi Period (1862-1874)

€ 1.000 - 1.500

383

PAR DE POTES COM TAMPA

Em porcelana da China 
Decoração policromada com figuras orientais 
e cenas do quotidiano chinês 
China, séc. XIX 
(um com restauro)
Alt.: 42 cm

A pair of vases with covers
Chinese porcelain 
Polychrome decoration with oriental figures 
and Chinese quotidian scenes 
China, 19th century 
(one restored)

€ 2.500 - 3.000

382

CACHEPOT RECTANGULAR

Em porcelana da China 
Decorado a azul e branco com flores 
Séc. XIX
22x23x31,5 cm

A flower vase
Chinese porcelain 
Blue decoration with flowers 
19th century

€ 1.000 - 1.200
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384

FRASCO DE CHÁ

Em metal 
Decorado com esmaltes representando 
dragão e morcegos no meio de nuvens 
Tampa decorada com peônia 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauros)
10x10,5x6 cm

A Qianlong metal tea caddy
Enameled decoration depicting dragon, bats 
and clouds 
Cover decorated with peony 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restorations)

€ 1.000 - 1.500

385

BULE

Em metal com decoração 
policromada em esmalte 
representando flores 
Pega e bico em forma de dragão 
China, séc. XIX/XX
Alt.: 11 cm

Teapot
Metal with polychrome decoration 
depicting flowers 
Handle and spout representing 
dragon 
China, 19th/20th century

€ 300 - 400

386

CAIXA

Em laca vermelha esculpida  
Decoração relevada representando dragão e 
flores 
Interior esmaltado 
Período Qianlong (1736-1795)
4,5x10x8 cm

A box
Carved red lacquer 
Relief decoration depicting dragon and flowers 
Enameled interior 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 1.000 - 15.000

387

GRANDE JARRA

Em esmalte 
Decoração policromada com cenas do quotidiano 
chinês 
Período Jiaqing (1796-1820) 
(pequenos restauros)
Alt.: 72 cm

A large vase
Enamel 
Polychrome decoration with Chinese quotidian scenes 
Jiaqing Period (1796-1820) 
(minor restorations)

€ 6.000 - 8.000

388

PAR DE PATOS

Em metal cloisonné 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
12x30x12 cm

A pair of plates
Cloisonné metal 
Polychrome decoration with flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 800 - 1.200
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389

PRATO RECORTADO 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e ouro com motivos 
vegetalistas 
Período Kangxi (1662-1772) 
(cabelo e esbeiçadelas)
Diam.: 28,5cm

A scalloped plate
Chinese export porcelain 
Blue and gilt decoration with floral motifs 
Kangxi period (1622-1772) 
(hairline and chips)

€ 250 - 350

391

PAR DE SALEIROS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Em forma de romã com decoração a azul, 
representando flores e outros motivos vegetalistas 
Período Kangxi (1662-1722) 
(esbeiçadelas)
Alt.: 5 cm

A pair of salt cellars
Chinese export porcelain 
Shaped as a pomegranate with blue decoration 
depicting flowers and other floral motifs 
Kangxi Period (1662-1722) 
(chips)

€ 1.200 - 1.800

392

PRATO RECORTADO

Em porcelana da China 
Decoração a azul representando ao centro 
vista de jardim com pássaros 
Aba dourada com reservas representando 
flores e objectos semi-preciosos 
Periodo Kangxi (1662-1722) 
Asa em prata francesa com marcas francesas 
(1819-1838)
Diam.: 27 cm

A scalloped plate
Chinese export porcelain 
Blue decoration depicting garden view at the 
center with birds 
Gilt tab with reserves depicting flowers and 
semi-precious objects 
Kangxi Period (1662-1722) 
French silver handle (1819-1838)

€ 2.000 - 3.000

390

GRANDE PRATO

Em Porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e ouro com motivos 
vegetalistas 
Período Kangxi (1622-1772) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 42cm

A charger 
Chinese export porcelain 
Blue and gilt decoration with floral motifs 
Kangxi period (1622-1772) 
(chips)

€ 400 - 700
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393

PRATO

Em porcelana da China 
Decoração a azul representando ao centro jardim com pássaro 
Aba decorada com reservas representando flores e objectos semi-preciosos 
Dinastia Ming, Reinado Wanli (1573-1619) 
(pequenas esbeiçadelas)  
Diam.: 37 cm

A plate
Chinese porcelain 
Blue decoration depicting garden with bird 
Tab decorated with flowers and semi-precious objects 
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1619) 
(minor chips)

€ 800 - 1.200

394

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.: 29 cm

A bottle
Chinese porcelain 
Blue decoration with flowers and birds 
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1620) 
(restoration to the spout)

€ 1.000 - 1.200
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395

TAÇA 

Em porcelana da China 
Com bordo recortado e corpo ligeiramente moldado 
Decoração a azul sob vidrado com reservas representando 
gamos e motivos vegetalistas 
Interior decorado com reservas representando flores e 
medalhão ao centro com coelho 
Dinastia Ming, reinado Wanli (1573-1619) 
(desgaste do vidrado no bordo, pequenos defeitos)
Diam.: 22,5 cm 
Alt.: 12 cm

A bowl
Chinese porcelain 
Scalloped rim 
Blue underglaze decoration with deer and floral motifs 
Interior decorated with flowers and medallion with rabbit 
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1619) 
(wear to the rim glazing, minor defects)

€ 2.500 - 3.000
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396

TRAVESSA OITAVADA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
32,4x24,5 cm

An octagonal dish
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 420 - 700

397

TERRINA COM TRAVESSA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com 
grinaldas, arranjos florais e outros motivos 
vegetalistas 
Período Qianlong (1736-1795)
37x30 cm (travessa) 
23x30 cm (terrina)

A tureen with dish
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with garlands 
and flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 2.000 - 3.000

398

TRAVESSA FUNDA RECORTADA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
28,5x37 cm

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

€ 300 - 400

399

TRAVESSA FUNDA OITAVADA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
28,5x37 cm

An octagonal dish
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 300 - 400

400

TRAVESSA RECORTADA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com flores 
Período Qianlong (1736-11795)
31x23,5 cm

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

€ 600 - 900
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401

COVILHETE RECORTADO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com 
motivos vegetalistas e monograma ao centro 
Período Qianlong (1736-1795)
13,5x16,3 cm

A scalloped saucer
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with floral 
motifs and monogram 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 150 - 200

402

CHÁVENA E PIRES

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração dourada e policromada 
com frisos de contas e grinaldas 
representando ao centro medalhão  com 
efigie Cleo ou Apolo sob fundo rosa 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 5 cm (chávena) 
Diam.: 14 cm (pires)

Bibliografia/ Literature: 
Howard, David; Ayers, John, “China for 
the West”, vol.I, pág. 339.

Cup and saucer
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration 
with beaded friezes and garlands 
depicting at the center Cleo or Apolo 
on pink ground 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 100 - 200

403

PRATO RECHAUD

Em porcelana da China 
Companhia das índias 
Decoração policromada e dourada com 
monograma ao centro 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 24 cm 
Alt.:5 cm

A plate warmer
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration bearing 
monogram at the center 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 300 - 500

404

PRATO 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada, com 
motivos vegetalistas, representando ao centro 
brasão de armas de família europeia 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 22cm

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

€ 400 - 600

405

PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com armas de família europeia (Macdonald/Forbes) 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 25 cm

Bibliografia/ Literature:
Howards, David S., “Chinese Armorial Porcelain”,  p. 279.

A plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with European coat-of-arms (MacDonald/Forbes) 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 400 - 600

406

PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com armas de família 
europeia Van Gellieum (Holanda) 
Período Kangxi (1662-1772)
Diam.: 22 cm

A plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration bearing Van Gellieum 
family coat-of-arms (Holland) 
Kangxi Period (1662-1722)

€ 400 - 600
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407

TAÇA DE ABA ONDULADA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com motivos 
vegetalistas, tendo ao centro brasão de armas 
de Louis-Jérôme de Suffren, Bispo de Sisteron 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauros na aba)
8x26x25,5 cm

A wavy tab bowl
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting floral motifs 
and bearing Louis-Jérôme de Suffren, Bishop 
of Sisteron coat-of-arms 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restorations at the tab)

€ 600 - 800

408

REFRESCADOR DE GARRAFAS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com flores e brasão de armas duplo de Cottin 
de Fieulaine e Girardot de Chancourt (França), unidos por casamento em 1755  
Corpo gomado com bordo recortado e pegas em relevo 
Período Qianlong, c. 1760
21x25 cm

Bibliografia/ Literature: 
Lebel, Antoine, “French and Swiss armorials on Chinese export porcelain of the 
18th century”, p. 103.

A wine cooler
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with flowers 
Bearing Cottin de Fieulaine and Girardot de Chancourt coats-of-arms (united by 
marriage in 1755) 
Fluted body with scalloped rim and relief handles 
Qianlong Period, ca. 1760

€ 2.500 - 3.500
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409

PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando 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)  
(restauro)
Diam.: 22,5 cm

Bibliografia/ Literature: 
Howard, David, Ayers, Jhon, “China for the West”, Vol.I, p.152.

Plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with Famille Rose and white enamels 
At the center garden view with peonies and quails 
Tab decorated with bianco supra bianco flowers 
Qianlong period (1736-1795) 
(restoration)

€ 250 - 400

410

PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada representando “a 
apanha da cereja” 

Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)

Diam.: 24 cm

Nota: Segundo Antoine Boudin e gravura de 
Nicolas Ponce

A plate
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration “picking cherries” 
Qianlong Period (1736-1795) 

(minor chips)

€ 250 - 350

413

PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada “figuras europeias” 
Representando ao centro tocador de flauta 
Aba decorada com reservas representando flores e figuras 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 20 cm

Plate
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with floral motifs and piper 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 450 - 650

414

PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada ao gosto Meissen 
Com reserva central representando vista de porto europeu 
Aba decorada com friso de enrolamentos vegetalistas a ouro 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 22,5 cm

A plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration in the Meissen manner, central reserve depicting 
European harbors 
Tab decroated with scroll and floral motifs frieze 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 400 - 600

415

PAR DE PRATOS RECORTADOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada “figuras europeias” 
Representando ao centro tocador de flauta 
Aba decorada com reservas representando flores e figuras 
Período Qianlong (1736-1795) 
(um dos pratos com duas pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 20 cm

A pair of scalloped plates
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration “European Figures”, at the center piper 
Tab decorated with cartouches with flowers and figures 
Qianlong Period (1736-1795) 
(one plate with two small chips)

€ 900 - 1.200

411

PRATO FUNDO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourado ao gosto 
Meissen com reserva central representando cães a 
brincar, casario e motivos vegetalistas, rodeada por 
enrolamentos a dourado, rouge-de-fer e rosa 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm

A soup plate
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration in the Meissen 
manner with central cartouche depicting dogs, 
houses and floral motifs 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 200 - 300

412

PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada “figuras europeias” 
Representando ao centro cena erótica com vista de porto europeu ao fundo 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauros)
Diam.: 22,7 cm

Bibliografia/ Literature: 
Howard, David; Ayers, John, “China for the West”, Vol.I, pág.196.

A Qianlong European Figures plate
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting erotic/ gallant scene with European harbor 
at the background 
Tab decorated with gilt frieze  
Qianlong Period (1736-1795) 
(restored)

€ 300 - 400
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416

PAR DE TAÇAS COM PIRES 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a grisaille representando 
ao centro a deusa Juno 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(cabelos e esbeiçadelas)
Alt.: 3,5 cm (chávena) 
Diam.: 11 cm (pires)

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

A pair of cups and saucers
Chinese export porcelain 
Grisaille decoration depicting Juno 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairlines and chips)

€ 50 - 80

418

PRATO FUNDO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a grisaille “figuras europeias” 
Representando “a partida dos peregrinos para a ilha de 
Citra” segundo gravura de Bernard Picart (1708) 
Aba decorada com cercadura de pontas de lança 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 22 cm

Bibliografia/ Literature: 
Hervonet, François et Nicole; Bruneau, Yves, “La Porcelaine 
des Compagnies des Indes a Décor Occidental”, p. 160. 
Howard, David; Ayres, John, “china for the West”, vol.11, p. 
354.

A soup plate
Chinese export porcelain 
Grisaille decoration “European Figures” depicting the 
departure of the pilgrims to Kythira after Bernard Picart (1708) 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 500 - 800

419

PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a grisaille e ouro, 
representando ao centro 
alegoria à Paz ladeada por dois 
monogramas a ouro 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23,5 cm

A plate
Chinese export porcelain 
Grisaille and gilt decoration 
depicting allegory to Peace 
flanked by two gilt monograms 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 450 - 600

420

PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a grisaille “figuras europeias”, 
representando paisagem fluvial com 
figuras e casario 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23,5 cm

A plate
Chinese export porcelain 
Grisaille decoration “European Figures” 
depicting riverscape with figures and 
houses 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 300 - 400

421

PAR DE PRATOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada em tons de azul e dourado com 
monograma ao centro 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 24,5 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Blue and gilt decoration with monogram at the center 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 200 - 300

417

PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração bianco-sopra-bianco e azul com 
motivos vegetalistas e medalhão ao centro com 
“cena mitológica” a sépia, representando figura 
(possivelmente Hercules) com pele de leão e cão 
Aba decorada com três peónias a sépia 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauro na aba)
Diam.: 22,7 cm

A Qianlong “Mythological Figures” plate
Chinese export porcelain 
Floral bianco-supra-bianco and blue decoration 
With central medallion depicting figure (probably 
Hercules) with lion skin and a dog 
Tab decorated with peonies 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 350 - 400
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422

TRAVESSA FUNDA 
OCTOGONAL

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco 
com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
29x37 cm

An octagonal dish
Chinese export porcelain 
Blue decoration with flowers 
Qianlong Period (1736-1795

€ 350 - 450

423

TRAVESSA RECORTADA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
decoração a azul 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelo)
30x23 cm

A scalloped dish
Chinese export porcelain 
Blue decoration depicting 
flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairline)

€ 100 - 180

424

TRAVESSA RECORTADA 

Em porcelana da China,  
Companhia das Índias 
Decoração a azul 
representando paisagem fluvial 
com figuras e pagode 
Período Qianlong (1736-1795)
20,5x28,5 cm

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

€ 200 - 300

425

PEQUENA TERRINA OITAVADA COM 
TAMPA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração a azul representando 
vista de jardim 

Pegas de formato zoomórfico  
Período Qianlong (1736-1795)

11x18x11,5 cm

A small octagonal tureen with cover
Chinese export porcelain 

Blue decoration with garden views 
Zoomorphic handles 

Qianlong Period (1736-1795)

€ 120 - 200

427

PAR DE PRATOS RECORTADOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 31,5 cm

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

€ 400 - 600

428

GRANDE PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
e veados 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelo)
Diam.: 35,5 cm

A charger 
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with flowers 
and deers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairline)

€ 450 - 650

429

PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada e 
dourada Imari, representando ao 

centro flores com insecto 
Período Qianlong (1736-1795) 

(esbeiçadela)
Diam.: 22 cm

A plate
Chinese export porcelain 

Polychrome and gilt Imari 
decoration with flowers and insect 

Qianlong Period (1736-1795) 
(chip)

€ 200 - 300

426

TERRINA COM TAMPA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
16x27x16 cm

A tureen with cover
Chinese export porcelain 
Blue decoration with flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 400 - 600

430

CHÁVENA E PIRES

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração powder blue com 
dourado e reservas policromadas 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 7 cm (chavena) 
Diam.: 14 cm (pires)

A cup and saucer
Chinese export porcelain 
Powder Blue decoration with 
polychrome reserves with flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 200 - 300

431

TAÇA E PIRES

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
Representando ao centro brasão de armas de 
António de Araújo de Azevedo 
Aba decorada com reservas a sépia 
representando cenas do quotidiano e animais 
Período Qianlong, c. 1805 
(taça com um cabelo e pires com duas 
esbeiçadelas)
Alt.: 5 cm (taça) 
Diam.: 16 cm (pires)

Bibliografia/ Bibliography: 
Howard, David; Ayres, John, “China for the West”, 
vol.II, p. 386.

Cup and saucer
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration bearing António 
de Araújo de Azevedo coat-of-arms 
Tab decorated with sepia cartouches depicting 
quotidian scenes and animals 
Jiaqing Period, ca. 1805 
(cup with one hairline and saucer with two chips)

€ 800 - 1.200

432

TAÇA E PIRES

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e 
dourada representando flor 
de lotus 
Período Qianlong (1736-
1795)
Alt.: 5 cm (taça) 
Diam.: 14 cm (pires)

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

€ 200 - 300

433

TAÇA E PIRES

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e 
dourada com paisagem 
fluvial a sépia  
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 4,5 cm 
Diam.: 14 cm

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

€ 200 - 300
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434

PAR DE TERRINAS COM TRAVESSAS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias
De formato octogonal 
Decoração policromada e dourada,
com flores, insectos e papiros 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
29x37 cm (travessas) 
12x32x22 cm (terrinas)

A pair of octagonal tureens
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting 
flowers, insects and scrolls 
Qianlong Period (1736-1795) 
(minor chips)

€ 10.000 - 15.000
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435

PAR DE TRAVESSAS RECORTADAS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com flores, 
insectos e papiros 
Período Qianlong (1736-1795)
22x29,5 cm

A pair of scalloped dishes
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting 
flowers, insects and scrolls 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 1.500 - 1.800

436

PRATO COBERTO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a verde e ouro com motivos vegetalistas 
e geométricos, borboletas, leques e scrolls 
Pomo da tampa em forma de pinha 
Período Qianlong (1736-1795)
14x31x23 cm

An entrée dish
Chinese export porcelain 
Green and gold decoration with floral and geometric 
motifs, butterflies and fans and scrolls 
Pinecone cover finial 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 1.200 - 1.800

437

PRATO COBERTO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a verde e ouro com motivos 
vegetalistas e geométricos, borboletas, 
leques e scrolls 
Pomo da tampa em forma de pinha 
Período Qianlong (1736-1795)
14x31x23 cm

An entrée dish
Chinese export porcelain 
Green and gold decoration with floral and 
geometric motifs, butterflies and fans 
Pinecone cover finial 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 1.200 - 1.800

438

PEQUENA TERRINA COM TRAVESSA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a verde e ouro com motivos 
vegetalistas e geométricos, borboletas, 
leques e scrolls 
Pomo da tampa em forma de flor 
Período Qianlong (1736-1795)
14x20x13 cm

A small tureen with dish
Chinese export porcelain 
Green and gold decoration with floral and 
geometric motifs, butterflies, fans and scrolls 
Flower cover finial 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 1.400 - 1.600

439

TRAVESSA OVAL 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a verde e ouro com motivos 
vegetalistas e geométricos, borboletas, 
leques e scrolls 
Período Qianlong (1736-1795)
26x18,5 cm

An oval dish
Chinese export porcelain 
Green and gold decoration with floral and 
geometric motifs, butterflies, fans and scrolls 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 300 - 400
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440

PAR DE PRATOS OITAVADOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada “pseudo-folha de chá” com fénix 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 22,4 cm

A pair of octogonal plates
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration “Pseudo Tea-Leaf with Phoenix” 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 800 - 1.200

443

PRATO RECORTADO

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

A Qianlong “Tobacco Leaf” scalloped plate
Chinese export porcelain 
polychrome and gilt decoration “Tobacco 
Leaf” 
qianlong Period (1736-1795) 
(hailines and chips)

€ 450 - 600

441

PAR DE TRAVESSAS OVAIS

Em porcelana da China 
Decoração policromada folha de tabaco com fénix 
28x32,5 cm

A pair of oval dishes
Chinese porcelain 
Polychrome Tobacco Leaf with Phoenix decoration

€ 3.000 - 4.000

442

PRATO FUNDO OCTOGONAL

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada folha de chá 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 22 cm

An octagonal soup plate
Chinese export porcelain 
Polychrome Tea Leaf decoration 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 500 - 800

444

TRAVESSA RECORTADA

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

A Qianlong tobacco leaf scalloped dish
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration tobacco leaf with peacocks and squirrels 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restored and chips)

€ 3.000 - 4.000

445

PRATINHO FUNDO RECORTADO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada folha de tabaco 
Periodo Qianlong (1736-1795)
Diam.: 16 cm

A small plate
Chinese export porcelain 
Polychrome Tobacco Leaf decoration 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 300 - 500

446

COVILHETE RECORTADO FOLHA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada folha de tabaco 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauros)
14,5x21 cm

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

€ 250 - 300
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447

PAR DE TRAVESSAS RECORTADAS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada folha de tabaco 
Período Qianlong (1736-1795)
27x34 cm

A pair of scalloped dishes
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt Tobacco Leaf decoration 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 9.000 - 12.000

448

TRAVESSA RECORTADA

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

A Qianlong tobacco leaf scalloped dish
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration tobacco leaf 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chips and repainted parts)

€ 1.200 - 1.800

449

PAR DE PRATOS RECORTADOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada folha de tabaco 
Período Qianlong (1736-1795) 

(um com esbeiçadela restaurada e outro 
com restauro na aba)

Diam.: 23,5 cm

A pair of scalloped plates
Chinese export porcelain 

Polychrome Tobacco Leaf decoration 
Qianlong Period (1736-1795) 

(one with restored chip, the other with 
restored tab)

€ 1.400 - 1.800
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450

CENA DE CAÇA

Painel composto por 112 azulejos 
Representando cena de caça com cavaleiro 
Decorado com tarja barroca 
Portugal, séc. XVIII 
(restauros)
114x188cm

Hunting scene
Panel comprising 112 tiles, baroque frame 
Portugal, 18th century 
(restorations)

€ 3.000 - 4.000
451

CAÇA AO JAVALI

Grande painel 
Composto por 264 azulejos 
Representando cena de caça ao javali 
Decorado com tarja barroca 
Portugal, séc. XVIII 
(restauros) 
114x463cm

Boar hunting
A large tile panel comprising 264 tile, baroque 
frame 
Portugal, 18th century 
(restorations)

€ 5.000 - 8.000
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452

MACACO

Jarro com tampa  
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, José Alves 
Cunha 
Marca de 1860 - 1901 
Decoração com vidrado em tons de castanho 
e verde
Alt.: 23 cm

Monkey
A Caldas da Rainha faience jar with cover 
José Alves da Cunha 
Mark of 1860-1901 
Glazed decoration in brown and green

€ 100 - 200

453

MACACO COM SERPENTE

Jarro com tampa 
Em faiança portuguesa 

Fabrico das Caldas da Rainha, Herculano Elias 
Marca de 1888-1940 

Decoração com vidrado em tons de bege e 
castanho

Alt.: 30 cm

A Caldas da Rainha faience jar with cover
Portuguese faience 

Caldas da Rainha, Herculano Elias 
Mark of 1888-1940 

Glazed decoration in beige and brown

€ 250 - 350

454

GARRAFA EM FORMA DE MULHER

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, Herculano Elias  
Marca de 1888-1940 
Decoração com vidrado em tons de verde e 
bege 
Pega em forma de trança 
(falta tampa)
Alt.: 22 cm

A Caldas da Rainha faience bottle
Representing a Lady 
Herculano Elias 
Mark of 1888-1940 
Glazed decoration in gree and beige, braided 
handle 
(cover missing)

€ 100 - 180

455

JARRA COM TAMPA

Em forma de tronco com bolotas 
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, António Alves 
Cunha 
Marca de 1890 - 1925 
Decoração com vidrado em tons de 
castanho e verde
Alt.: 33 cm

A jug with cover
Portuguese faience 
Representing a trunk with acorns 
Caldas da Rainha, António Alves cunha 
Mark of 1890-1925 
Brown and green glazing

€ 250 - 300

456

JARRO

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Decoração em relevo com parras 
e cachos de uvas e vidrado 
castanho e verde
Alt.: 27 cm

A jug
Portuguese faience 
Decoration with wine leaves and 
grapes 
Caldas da Rainha 
Brown and green glazing

€ 180 - 220

457

GARRAFA EM FORMA DE 
MULHER

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Herculano Elias 
Decoração com vidrado em 
tons de bege, azul e castanho 
Pega em forma de trança  
(falta tampa)
Alt.: 29 cm

A bottle in the form a Lady
Portuguese faience 
Caldas da Rainha 
Herculano Elias 
Beige, blue and brown glazing 
Relief handle 
(missing cover)

€ 150 - 180

458

GARRAFA COM TAMPA EM 
FORMA DE MULHER

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Herculano Elias ? 
Decoração com vidrado  em 
tons de bege, castanho e 
verde 
Pega em forma de trança
Alt.: 29 cm

A bottle in the form a Lady
Portuguese faience 
Caldas da Rainha 
Herculano Elias ? 
Beige, brown and green 
glazing 
Relief handle

€ 150 - 180

459

WENCESLAU CIFKA (1811-1883)

Triunfo de Galateia 
Grande prato  
Em faiança com decoração policromada 
Marcado na base “Galathea” e “Wenceslau 
Cifka Bohaemianusfecit. Lisabon. Fab: de 
Janellas Verdes”
Diam.: 70 cm

Bibliografia/ Bibliography:  
Monteiro, João Pedro (coord.), “A cerâmica 
portuguesa da Monarquia à República”, ill. 6. 
Catálogo, “Vente D’Objects D’Art - Collections 
Comte de Ameal - Catalogue descriptif”, Julho 
1921, lot. 614.

Triumph of Galatea
A large faience dish 
Policrome decoration 
Marked at the base “Galathea” and 
“Wenceslau Cifka Bohaemianusfecit. Lisabon. 
Fab: de Janellas Verdes”

€ 2.500 - 3.000

460

PAR DE MANGAS DE FARMÁCIA

Em faiança 
Decoração a azul com cartela barroca  
Com inscrições C. VIOLAD e U. PAPOL 
Portugal, séc. XVII/XVIII 
(cabelos e restauros)
Alt.: 14 cm

A pair of albarellos 
Faience 
Blue decoration with baroque cartouche 
Inscriptions C. VIOLAD and U. PAPOL 
Portugal, 17th/18th century 
(hairlines and restorations)

€ 700 - 900
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461

PAR DE CONSOLAS COM ESPELHOS

Em madeira entalhada e dourada 
Decoradas com plumas, concheados e 
motivos vegetalistas 
Consolas com tampos em mármore e pernas 
decoradas com cabeças de anjo em madeira 
entalhada e policromada
Europa, séc. XIX
93x110x44 cm (consolas) 
130x90 cm (espelhos)

A pair of 19th century European pier tables 
with mirrors
Carved and gilt wood decorated with feathers, 
shells and floral motifs 
Marble tops and legs decorated with carved 
and painted cherubs

€ 4.000 - 6.000
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462

GARNITURE 

Composta por relógio de mesa e par de candelabros de 
seis lumes 
Em bronze dourado e cinzelado ricamente decorados com 
enrolamentos vegetalistas, flores e concheados 
Relógio representando ao centro fauno com parras e 
cachos de uva e candelabros com puttis 
Mecanismo de corda com mostrador em esmalte 
Toca horas e meias horas
Alt.: 54 cm (relógio) 
Alt.: 63 cm (candelabros)

Garniture
Comprising a clock and a pair of six-light candelabra 
Gilt and chiseled bronze with profuse decoration with 
scrolls, flowers and shells 
Clock with faun with wine leaves and grapes at the center; 
candelabra with putti 
Winding mechanism and enameled dial

€ 3.000 - 4.000
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463

LUSTRE DE CINCO LUMES

Em vidro e cristal 
com globos em vidro fosco gravado 
Séc. XX 
(dois globos partidos e colados)
Alt.: 120 cm

A five-light chandelier
Cut-glass and frosted glass shades 
20th century 
(two broken shades)

€ 400-600

464

LUSTRE DE SACO

Estilo D. Maria 
Em metal prateado com pingentes em cristal e vidro 
Séc. XX 
(electrificado)
Alt.: 85 cm

A D.Maria style chandelier
Silver-plated metal structure with cut-glass and crystal pendants 
20th century 
(wired)

€ 800 - 1.200

465

PAR DE GIRÂNDOLAS ESTILO LUÍS XV

Com armação em bronze e pingentes em 
vidro e cristal lapidado 
França, séc. XIX 
(electrificadas; uma com pináculo partido 
e colado)
Alt.: 64 cm

A pair of Louis XVI style girandoles
Bronze structure with cut-glass pendants 
France, 19th century 
(electrified, one finial broken)

€ 1.000 - 1.500

466

GRANDE ESPELHO ROMÂNTICO

Em talha dourada a ouro fino 
Decorado com grinaldas e enrolamentos 
vegetalistas 
Séc. XIX
117x191 cm

A large romantic mirror
Carved and gilt wood 
Decorated with garlands and scrolls 
19th century

€ 2.000 - 3.000
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467

468 469 467

TAPETE

Decorado com grinaldas e outros motivos 
florais sobre fundo bordeaux 
Possivelmente manufactura da Real Fábrica 
de Tapices de Madrid 
Espanha, séc. XIX 
(pequenos defeitos e manchas)
396x287 cm

Carpet
Decorated with garlands and other floral motifs 
on red ground 
Possibly Real Fabrica de Tapices de Madrid 
Spain, 19th century 
(minor defects and stains)

€ 900 - 1.300

468

TAPETE TABRIZ

Em lã e algodão, com desenho floral em tons 
de azul, vermelho e bege 
Irão
300x225 cm

Tabriz carpet
Cotton and wool 
Floral design in blue, red and beige 
Iran

€ 1.000 - 1.500

469

TAPETE BALUCHI

Em lã e algodão, com desenho geométrico 
em tons bordeaux e bege 
Irão
260x125 cm

Baluchi carpet
Cotton and wool 
Geometric design in red and beige 
Iran

€ 400 - 600

470

TAPETE MASHAD

Em lã e algodão, com desenho floral em tons 
bordeax, azul e bege 

Irão  
(raro por ser redondo)

Diam.: 245cm

Mashad carpet
Cotton and wool 

Floral design in red, blue and beige 
Iran 

(rare for its round shape)

€ 800 - 1.200
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471

472 473 474

471

TAPETE ORIENTAL

Em lã e algodão 
De desenho floral em tons bordeaux, bege, 
azul e castanho
273x185

An oriental carpet
Cotton and wool 
Floral decoration in red, beige, blue and  brown

€ 800 - 1.200

475

TAPETE DE ARRAIOLOS

Em fio de lã, 
com decoração policromada 

Portugal, séc. XVII/XVIII
220x123 cm

Nota: Proveniente do quarto de dormir de 
Berta de Guimarães de Menezes

An Arraiolos Carpet
Wool 

Polychrome decoration 
Portugal, 17th/18th century

€ 1.200 - 2.000

472

TAPETE BALUCHI

Em lã e algodão, com desenho geométrico 
em tons de bordeaux, verde e bege 
Irão
305x180 cm

Baluchi carpet
Cotton and wool 
Geometric design in red, green and beige 
Iran

€ 850 - 1.250

473

TAPETE KILIM VARANIM

Em algodão,com desenho geométrico em tons 
bordeaux, verde e preto 
Irão
300x130 cm

Kilim Varanim carpet
Cotton 
Geometric design in red, green and black 
Iran

€ 450 - 650

474

TAPETE ORIENTAL

Em lã e algodão 
De desenho floral em tons bordeaux, bege 
e verde
263x198 cm

An oriental carpet
Cotton and wool 
Floral decoration in red, beige and green

€ 800 - 1.200
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476

PAR DE ESPELHOS

Em metal amarelo 
Decoração relevada e 

pintada representando 
volutas e outros motivos 

vegetalistas
37x43 cm

A pair of mirrors
Yellow metal, relief and 
painted decoration with 
scrolls and floral motifs

€ 600 - 800

480

RELÓGIO DE MESA “PÓRTICO”

Estrutura em madeira faixeada a mogno 
decorada com trabalho de marcheteria e 
aplicações em metal amarelo 
Mecanismo em metal amarelo com 
mostrador e pêndulo decorados com motivos 
vegetalistas e enrolamentos 
Mostrador em esmalte 
França, séc. XIX 
(pequenas faltas e defeitos; mecanismo 
necessita revisão)
49x29x14 cm

A 19th century French table clock
Mahogany veneered wood with marquetry 
decoration and brass mounts 
Brass mechanism with dial and pendulum 
decorated with floral motifs and scrolls 
Enamelled dial 
France, 19th century 
(minor losses and defects; mechanism in need 
of maintenance)

€ 200-300

481

ADORAÇÃO DOS REIS MAGOS

Placa em madrepérola esculpida e vazada 
assente sobre placa forrada a tecido 
adamascado cor bordeaux 
Séc. XIX 
16x15 cm

Adoration of the magi
Carved and pierced mother-of-pearl plaque, 
on red damask lined base 
19th century

€ 150 - 200

477

CRUZ DA TERRA SANTA

Em madeira de oliveira  
Incrustações em madrepérola com decoração 
esgrafitada 
Representando os Evangelistas, Nossa 
Senhora das Dores e os símbolos da Paixão 
de Cristo 
Peanha decorada com representação da 
Coroação de Nossa Senhora, ladeada por São 
Francisco e São Domingos 
(defeitos e faltas)
98x44 cm

A Holy Land Cross
Olive tree wood with engraved mother-of-
pearl decoration depicting the Evangelists, 
Our Lady of Sorrows and the Calvary symbols 
Base decorated with the Our Lady’’s 
coronation flanked by Saint Francis and Saint 
Dominic

€ 1.250 - 2.000

482

ASCENÇÃO DE CRISTO

Placa em madrepérola esculpida e vazada 
Assente sobre placa forrada a tecido 
adamascado cor bordeaux 
Séc. XIX
15x11,5 cm

Ascension of Jesus
Carved and pierced mother-of-pearl plaque, 
on red damask lined base 
19th century

€ 150 - 250

478

ESPELHO HOLANDÊS

Em latão e tartaruga 
Com profusa decoração de motivos 

vegetalistas e mascarão 
Séc. XVIII

97x58 cm

A Dutch mirror
Brass and tortoiseshell with profuse floral 

motifs and mask 
18th century

€ 600 - 800

479

TABULEIRO PARA JOGO DE 
GAMÃO E XADREZ

Em teca com embutidos em 
espinheiro 
Pedras de gamão em marfim 
Português, séc. XIX 
(falta de um embutido no 
xadrez) 
56x76,5 cm

A backgammon and chess 
board
Teak with thornbush inlaid 
decoration 
Ivory backgammon pieces 
Portugal, 19th century 
(one inlaid square missing)

€ 700 - 1.000
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485

RELÓGIO DE MESA FRANCÊS

Com montures em bronze dourado 
Decorado com par de esculturas cães de fó e 
flores em cerâmica vidrada a azul 
35x28x11 cm

A French table clock
Gilt bronze mounts 
Decorated with a pair of dragons and blue 
glazed ceramic flowers

€ 600 - 800

483

CAÇADOR

Escultura em várias madeiras 
Com peanha entalhada 
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 55 cm

Hunter
Sculpture in several woods  
Carved base 
Europe, 19th/20th century

€ 600 - 900

484

MÚSICOS 

Par de esculturas em terracota policromada 
Itália, séc.XIX
Alt.: 70 cm

Musicians
A pair of polychrome terracotta sculptures 
Italy, 19th century

€ 3.000 - 4.000
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486

MOLDURA COM PLACA ESMALTADA

Moldura com profusa decoração gravada com elementos vegetalistas e pedra-dura aplicada 
Esmalte representando painel do Infante dos painéis de S. Vicente de Fora 
Contraste do Porto (1938-1984), de ourives e assinado Pedro Baptista  
Porto 
(pequenos sinais de uso)
Alt.: 30 cm

A Portuguese silver frame with enameled plaque
Profuse engraved decoration with floral motifs and set with pietra-dura on top 
Enameled plaque depicting “Painel do Infante” by Nuno Gonçalves  
Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark and signed Pedro Baptista - Porto  
(minor wear signs)

€ 300 - 400

487

ÍCONE, NOSSA SENHORA COM O MENINO

Pintura sobre madeira 
Com aplicações em metal dourado relevado 
e gravado 
Rússia, séc. XIX/XX
31x28 cm

Icon, Our Lady with the Child
Painting on panel 
Gilt and relief metal mounts 
Russia, late 19th, early 20th century

€ 400 - 600

488

BENGALA

Em madeira com parte do cabo 
e punho em prata relevada com 
motivos vegetalistas 
Séc. XIX/XX 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 86 cm

Cane
Silver handle with relief decoration 
with flowers 
19th/20th century 
(wear signs, minor defects)

€ 150 - 250

489

BENGALA

Em madeira com punho em prata  
Contraste de Lisboa (1887-1937) 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 87,5 cm

Cane
Silver handle 
Lisboa assay mark (1887-1937) 
(wear signs, minor defects)

€ 100 - 180

490

CAIXA ESCRITÓRIO DE VIAGEM VICTORIANA

Em madeira folheada a pau-rosa e aplicações em 
metal dourado (faltas) 

Interior com tampo revestido em veludo e divisórias 
Inglaterra, séc. XIX 

(Faltam tinteiros no interior, defeitos)
18x39x24,5 cm

A Victorian travel cabinet
Kingwood veneered wood, gilt-metal mounts (losses) 

Interior with velvet lined writing surface 
England, 19th century 

(missing inkpots, defects)

€ 400 - 800

491

BARRETINA

Caixa faqueiro em madeira revestida a pele 
Ferragens em metal amarelo 

Interior forrado a veludo vermelho com galões 
e monograma 

Portugal, séc. XIX 
(faltas e defeitos)

38x21,5x30 cm

A flatware box “Barretina”
Galouchat lined wood, brass mounts, 

interior lined in rd velvet with gilt gallons and 
monogram 

Portugal, 19th century 
(losses and defects)

€ 700 - 900
492

ABÓBORA, LUIZ FERREIRA

Escultura em porcelana da China relevada e 
policromada 
Pé em prata dourada 
Contraste do Porto em uso desde 1985, de 
ourives e marca da Casa Luiz Ferreira 
(pequenos sinais de uso)
Alt.: 16,5 cm

Pumpkin, LUIZ FERREIRA
Chinese porcelain sculpture with vermeil 
mount 
Porto assay mark (after 1985), maker’s mark 
and signed by the House of Luiz Ferreira 
(minor wear signs)

€ 1.000 - 1.500

493

PAR DE ESCULTURAS

Em massa castanha  
Representando par de cães deitados com coleiras em prata 
Contraste do Porto em uso desde 1985, de ourives e da 
Casa Luiz Ferreira 
(sinais de uso, mínimos defeitos)
Comp.: 30,5 cm

A pair of silver-mounted sculptures
Brown paste representing a pair of dogs with silver collars 
Porto assay mark (after 1985), maker’s mark and signed by 
the House of Luiz Ferreira 
(wear signs, minor defects)

€ 350 - 500
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494

CASTIÇAL ARTE NOVA

Em metal dourado 
Decoração relevada com motivos vegetalistas 
Quebra luz em forma de trevo de três folhas 
com três camafeus em concha 
França, séc. XX
Alt.: 38 cm

Art Nouveau table lamp
Gilt metal 
Relief decoration with floral motifs 
Shade set with three shell cameos 
France, 20th century

€ 1.500 - 2.000

495

ARLEQUIM COM VIOLINO

Automato de três movimentos 
Com mecanismo de corda com uma melodia 
Em pasta de papel, madeira e outros materiais 
Séc. XIX
Alt.: 36 cm

Harlequin with violin
Automaton with three movements 
Winding mechanism with one tune 
Papier-mâché, wood and other materials 
19th century

€ 1.200 - 1.600
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496

CAIXA CINGALO-PORTUGUESA

Em sissó 
Decoração entalhada em baixo relevo com 

motivos vegetalistas  
Com três gavetas

Séc. XVIII
34x37x70 cm

An 18th century Cingalo-Portuguese box
Sissó 

Carved decoration with floral motifs 
Three drawers

€ 1.200 - 1.800

497

ARCA CINGALESA 

Em madeira entalhada 
Com leões, pássaros e elementos vegetalistas 
Pés em forma de animais fantásticos  
Restauros e faltas 
Interior com divisórias 
Séc. XIX
32x63x37 cm

A 19th century Cingalese chest 
Carved wood with lions, birds and floral motifs 
Feet carved as fantasy animals 
Restorations and losses 
Divided interior

€ 2.000 - 3.000

498

PAR DE ESPELHOS REDONDOS ESTILO IMPÉRIO

Em madeira pintada e dourada 
Com decoração entalhada representando águias no topo
Um dos espelhos convexo
97x68 cm

A pair of Empire style circular mirrors 
Painted and gilt wood with carved eagles at the top
One convex mirror

€ 600 - 800
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499

PAR DE PEANHAS

Em madeira entalhada 
Decoradas com enrolamentos vegetalistas e 
cabeças de anjo 
Portugal, séc. XVIII
48x46x18 cm

A pair of bases
Carved wood 
Decorated with scrolls and cherubs 
Portugal, 18th century

€ 600 - 800

500

PAR DE PAINÉIS 

Em madeira pintada e dourada 
representando cabeças de anjos 
e enrolamentos 
vegetalistas 
Com molduras em caixa, em 
madeira dourada 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas ou defeitos)
52x86 cm

A pair of panels
Painted and gilt wood depicting 
cherubs and scrolls 
Carved and gilt wood frames 
Portugal, 18th century 
(losses and defects)

€ 680 - 900

501

PAR DE COLUNAS

Em castanho, entalhado e dourado 
Decoradas com concheados, serafins e 
motivos vegetalistas 
Portugal, séc. XVIII
139x40x21 cm

A pair of columns
Carved and gilt chestnut 
Decorated with shells, angels and floral motifs 
Portugal, 18th century

€ 1.000 - 1.500

502

PAR DE COLUNAS

Em castanho entalhado e dourado 
Decoradas com anjos, cabeças de anjos e 
motivos vegetalistas 
Portugal, séc. XVIII
137x39x32 cm

A pair of columns
Carved and gilt chestnut with angels and floral 
motifs 
Portugal, 18th century

€ 1.000 - 1.500
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503

ESPELHO

Em bronze dourado 
Decorado com concheados e enrolamentos 
vegetalistas
82x47 cm

A mirror
Gilt bronze 
Decorated with shell and floral motifs

€ 400 - 600

504

PAR DE CANDELABROS

Com quatro lumes cada 
Fustes em forma de figuras aladas em bronze 
dourado e patinado 
França, séc. XIX
Alt.: 51 cm

A pair of four-light candelabra
Gilt and patinated bronze with winged figures 
France, 19th century

€ 2.500 - 3.000
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505

BUSSOLA NAUTICA

Invulgar caixa em forma de globo 
Decorada com trabalho de marchetaria em pau-rosa e marfim descrevendo padrão geométrico 
Montures em bronze representando grinaldas e outros motivos vegetalistas  
Bússola com duas escalas (128 divisões e com graduação de 0º a 360º) 
Marcada Seattle 
Fabrico possivelmente americano, séc. XIX/ XX 
(faltas e pequenos defeitos)
Alt.: 34 cm

A navy compass
Unusual globe case decorated in geometric kingwood and ivory marquetry 
Relief bronze mounts with garlands and other floral motifs 
Compass with two scales (128 sections and graduated from 0º to 360º) 
Marked Seattle 
Possibly American, late 19th, early 20th century 
(losses and minor defects)

€ 2.000 - 3.000
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506

“HAPPINESS” E “WISDOM”

Par de gravuras coloridas 
Segundo originais de I.F. Rigaud 
(manchas de humidade)
60x43 cm

“Happiness” and “Wisdom”
A pair of colored etchings 
After I.F. Rigaud 
(moisture spots)

€ 600 - 800

507

VISTAS DA CIDADE DE MALTA

“Veue de la cité Valette du Grand Port” e  
“Veue de la cité Valette du Cofte de Marfamufcet” 

Par de desenhos sobre papel 
(defeitos, pequenos restauros e vestígios de insecto xilófago)

24x41 cm

Views of Malta
“Veue de la cité Valette du Grand Port” and 

“Veue de la cité Valette du Cofte de Marfamufcet” 
Pair of drawings on paper 

(defects, minor restorations and traces of xylophage)

€ 800 - 1.000

508

JOSÉ DE ANCHIETA MESQUITA (BRASIL, SÉC. XVIII/XIX)

Lavagem de diamantes, Minas Gerais, Brasil 
Aguarela sobre papel 
Segundo original de Carlos Julião (1740 - 1811), engenheiro do 
exército colonial português 
Reproduzido em “Riscos Iluminados de Figurinhas de Negros 
e Brancos dos Uzos do Rio de Janeiro e Serro Frio”
21x31 cm

Diamond prospecting, Minas Gerais, Brazil
Watercolour on paper after Carlos Julião (1740-1811), engineer 
of the colonial Portuguese army 
Reproduced at “Riscos Iluminados de Figurinhas de Negros e 
Brancos dos Uzos do Rio de Janeiro e Serro Frio”

€ 700 - 1.000
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509

COLUMBANO BORDALO PINHEIRO (1857-1929)

Homem sobre barril 
Desenho a lápis sobre papel 
Assinado e datado 29 abril de 1903
21x30 cm

Man on barrel
Crayon on paper 
Signed and dated of 29th April 1903

€ 200 - 400

510

RAQUEL ROQUE GAMEIRO (1889-1970)

Varinas 
Aguarela sobre papel 

Assinada e datada 1928
27x37 cm

Varinas
Watercolor on paper 

Signed and dated of 1928

€ 400 - 800

511

HEITOR CRAMEZ (1889-1967)

Jarra com flores
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1941
20,5x21 cm

Nota: Colecção Abreu Burmester

Vase with flowers
Watercolor on paper 
Signed and dated of 1941

€ 400 - 600

512

REI D. FERNANDO II (1816-1885)

Cavaleiro 
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1875, Lisbonne
23x34 cm

Knight
Watercolor on paper 
Signed and dated 1875, Lisbonne

€ 700 - 1.000
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515

TOMÁS DE MELLO JUNIOR (SÉC. XIX/XX)

Veleiros 
Aguarela sobre papel 
Assinada
24,5x41,5 cm

Sailboats
Watercolor on paper 
Signed

€ 600 - 900

516

J. MELLO (SÉC. XIX/XX)

Cruzador D. Carlos I 
Aguarela sobre papel 

Assinada e datada 1899
16,6x22,9 cm

D.Carlos I ship
Watercolor on paper 

Signed and dated of 1899

€ 200 - 400

513

ALDA MACHADO (1892-1977)

Natureza morta com lagosta 
Óleo sobre madeira 

Assinado
51x60 cm

Still-life with lobster
Oil on panel 

Signed

€ 890 - 1.500

514

GLYCÉRIO GERALDO CARNELOSSO (BRASIL, 
1921-2009)

Marinha 
Óleo sobre tela colado em platex 
Assinado e datado 54
50x61 cm

Seascape
Oil on canvas laid on hardboard 
Signed and dated of 54

€ 200 - 400
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517

ESCOLA PRÉ-RAFAELITA, SÉC. XIX

Figura feminina a rezar 
Óleo sobre tela
55x46 cm

Pre-Raphaelite School of the 19th century
Feminine figure 
Oil on canvas

€ 400 - 600

518

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX

Primavera 
Óleo sobre madeira
60x46 cm

French school of the 19th century
Spring 
Oil on panel

€ 1.000 - 1.400
519

ADORAÇÃO DOS REIS MAGOS

Óleo sobre cobre 
Escola Portuguesa, séc. XVII
49x39 cm

Adoration of the Magi
Oil on copper 
Portuguese school of the 17th century

€ 1.200 - 1.500
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520

HENRI JOSEPH HARPIGNIES 
(FRANÇA, 1819-1916)

Casario com figuras 
Óleo sobre madeira 
Assinado
28x55 cm

Houses and figures
Oil on hardboard 
Signed

€ 1.200 - 2.000

521

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX

Paisagem com rio e montanha 
Óleo sobre cartão

26,5x33 cm

French School of the 19th century
Riverscape with mountain 

Oil on cardboard

€ 300 - 400

522

EDMOND DE PRATERE 
(BELGICA, 1826-1888)

Vacas no pasto 
Óleo sobre tela 

Assinado
28x39 cm

Cows
Oil on canvas 

Signed

€ 600 - 1.000

523

JULES LÉON MONTIGNY (BELGICA, 
1847-1899)

Paisagem com casario, figura e vaca 
Óleo sobre tela 
Assinado
28x36 cm

Landscape with houses, figure and cow
Oil on canvas 
Signed

€ 600 - 1.000
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524

LUIZ TOMAZINI (1823-1902)

Marinha 
Óleo sobre cartão 
Assinado
13x19 cm

Seascape
Oil on cardboard 
Signed

€ 900 - 1.500

525

TONY DE BERGUE (1820-1890)

Marinha com barcos e figuras 
Óleo sobre tela 
Assinado
35x60 cm

Seascape with boats and figures
Oil on canvas 
Signed

€ 1.800 - 3.000
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526

JOSÉ JOAQUIM RAMOS (1881-1972)

Praia com rochas e figuras 
Óleo sobre tela 
Assinado
53x63 cm

Beach with rocks and figures
Oil on canvas 
Signed

€ 1.200 - 2.000

527

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX

Vista de jardim com figura e rio 
Óleo sobre tela
60x101 cm

European School of the 19th century
Garden view with figure and river 
Oil on canvas

€ 450 - 700

528

ALFREDO KEIL (1850-1907)

“Convento de Saint Caterine au lac majeur” 
Pintura a óleo sobre madeira 
Assinado e datado Itália, 1888
27x20 cm

Oil on panel 
Signed and dated, Italy 1888

€ 8.000 - 12.000
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529

JOSÉ JÚLIO DE SOUZA PINTO (1856-1939)

Paisagem com casario, arvoredo e vacas 
pastando 
Óleo sobre tela
91x73 cm

Landscape with houses, trees and cows
Oil on canvas

€ 20.000 - 30.000

530

JOSÉ MALHOA (1855-1933)

“Crianças espreitando” 
Óleo sobre tela 
Assinado 
Diam.: 94 cm

Proveniência/ Provenance:  
Coleção particular

Bibliografia/ Bibliography:  
Saldanha, 2006-2010 
Nuno Saldanha, Catálogo Raisonné 1855-1933, pág. 227 Crjm/0569.

Oil on canvas 
Signed

€ 36.000 - 50.000
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531

HENRY DAWSON (INGLATERRA, 1811-1878)

Vista de rio com barcos, figuras e casario 
Óleo sobre tela 
Assinado

Riverscape with boats, figures and houses
Oil on canvas 
Signed

€ 1.200 - 2.000

532

JOSEF LAUER (ÁUSTRIA, 1818-1881)

Natureza morta com flores, pássaro e ruínas 
Óleo sobre tela 

Assinado
105x75 cm

Still-life with flowers, bird and ruins
Oil on canvas 

Signed

€ 8.000 - 12.000
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533

ESCOLA HOLANDESA, SÉC XVIII

Comerciantes 
Óleo sobre tela
46,5x56,5 cm

Dutch School of the 18th century
Businessmen 
Oil on canvas

€ 1.000 - 1.400

534

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII

Apóstolos 
Óleo sobre tela colado em madeira 
44x179 cm

Portuguese school of the 18th century
Apostles 
Oil on canvas laid on panel

€ 2.200 - 2.800

535

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII

Apóstolos  
Óleo sobre tela colado em madeira

44x157 cm

Portuguese school of the 18th century
Apostles 

Oil on canvas laid on panel

€ 1.500 - 2.500
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536

CAMILLO BOCCACCINO ATTRIB. (1504-1546)

“Santo Vescovo” 
Óleo sobre tela

170x228 cm

“Santo Vescovo”
Oil on canvas

€ 15.000 - 20.000
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537

SEGUIDOR DE DAVID TENIERS THE YOUNGER
ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVIII

Festa popular
Óleo sobre tela

220x290 cm

Follower of David Teniers the Younger
Flemish school of the 18th century

Popular celebration
Oil on canvas

€ 60.000-80.000
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538

RELÓGIO DE BOLSO LONGINES 

Em ouro 
Mecanismo 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)

€ 950 - 1.500

545

RELÓGIO DE PULSO, OMEGA

Caixa e pulseira em ouro branco, pulseira flexível texturada 
Mostrador enquadrado por 20 diamantes talhe brilhante (ca. 0,20ct) 
Movimento mecânico de corda manual 
Marcado 
(mínimos sinais de uso)
Comp.: 16,5 cm
31,4 g

A diamond and gold OMEGA wristwatch
White gold, flexible bracelet, dial framed by 20 brilliant cut diamonds 
(ca. 0,20ct) 
Mechanic movement 
(minor wear signs)

€ 1.000 - 1.500

546

RELÓGIO DE PULSO SANTOS DA CARTIER

Em aço e ouro  
Movimento mecânico automático, caixa de 30mm 
Marcado, assinado e numerado 
(sinais de uso, com elos extra)

A Santos de CARTIER wristwatch
Steel and gold 
Automatic mechanism, 30mm case 
Marked, signed and numbered 
(wear signs, with extra links for the bracelet)

€ 850 - 1.200

539

RELÓGIO DE BOLSO DE SENHORA

Caixa em ouro com friso de pérolas 
Movimento mecânico de corda 
com chave 
(falta do vidro e da chave e defeitos 
mínimos no mostrador)

A lady’s pocket watch
Gold case with pearl decoration 
Mechanic movement with key 
(glass and key missing, dial with 
minor defects)

€ 250 - 400
540

RELÓGIO DE BOLSO DE SENHORA

Caixa em ouro 14kt com tampas 
guilhochadas, a da frente com 
reserva lisa 
Mostrador esmaltado com 
numeração romana a negro 
Numerado e marcado 
Suíça, séc. XIX/XX 
(sinais de uso, necessita revisão)

A 14kt gold lady’s pocket watch
Guilloché decoration 
Enameled dial with roman numbers 
Numbered and marked 
Swiss, 19th/20th century 
(wear signs, in need of maintenance)

€ 150 - 250

541

RELÓGIO DE PULSO DE 
SENHORA ZENITH

Em ouro 
Relógio com caixa rectangular 
com movimento mecânico de 
corda manual e pulseira em 
ouro potuguês (19kt) 
(sinais de uso, vidro com alguns 
riscos, a funcionar)
33 g

A ZENITH gold lady’s wristwatch
Gold case and bracelet 
Square case, mechanic 
movement 
Portuguese gold (19kt) bracelet 
(wear signs, working)

€ 500 - 800

542

RELÓGIO DE PULSO MUST DA CARTIER

Caixa em prata plaqueada a ouro com anéis 
Trinity 
Pulseira original em pele cor-de-rosa 
Marcado, assinado e numerado 
(sinais de uso, pequenos defeitos, sem pilha, 
não testado)

A Must de CARTIER wristwatch
Plaqué or silver with the Trinity rings 
Original pink leather bracelet 
Marked, signed and numbered 
(wear signs, minor defects, without battery, 
not tested)

€ 400 - 600

543

RELÓGIO DE PULSO MUST DA CARTIER

Caixa em prata plaqueada a ouro 
Mostrador em vários tons de ouro e 
numeração romana a negro 
Pulseira não original em lagarto castanho 
Marcado, assinado e numerado 
(sinais de uso, sem pilha, não testado)

A Must de CARTIER wristwatch
Plaqué or silver 
Unoriginal leather bracelet 
Marked, signed and numbered 
(wear signs, minor defects, without battery, 
not tested)

€ 300 - 400

544

RELÓGIO DE PULSO RAYMOND WEIL

Em ouro 
Caixa quadrangular com numeração 
romana a negro sobre fundo branco, 
pulseira em ouro mate e polido 
Marcado, assinado e numerado 
Suíça, séc. XX 
(sinais de uso, sem pilha, não testado)
97 g

A gold RAYMOND WEIL wristwatch
Square case with white dial with black 
numbers 
Gold bracelet 
Marked, signed and numbered 
Swiss, 20th century 
(wear signs, without battery, not tested)

€ 2.800 - 3.500

547

RELÓGIO DE PULSO SANTOS DA CARTIER

Em aço 
Movimento mecânico automático 

Assinado e numerado 
(sinais de uso)

A SANTOS de CARTIER wristwatch
Steel 

Automatic movement 
Signed and numbered 

(wear signs)

€ 400 - 600

548

RELÓGIO DE PULSO DE SENHORA RAYMOND 
WEIL

Em plaqué de ouro 
Pulseira em malha bicolor e mostrador 
rectangular 
Marcado 
(sinais de uso, sem pilha, não testado)

A ladies RAYMOND WEIL wristwatch
Two-toned gold plated 
Marked 
(wear signs, without battery, not tested)

€ 130 - 250
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559

COLAR DE PÉROLAS

Pérolas de cultura de boa qualidade, fecho 
esférico em ouro branco cravejado em pavé 
com diamantes talhe brilhante 
Portugal, séc. XX/XXI 
Com estojo original em veludo preto 
(pequenos sinais de uso, necessita 
reenfiamento)
Comp.: 43,5 cm

A cultured pearl and diamond necklace
Fine cultured pearls, white gold diamond 
paved clasp 
Portugal, late 20th, early 21st century 
(minor wear signs, in need of re-stranding)

€ 1.500 - 2.000

560

ANEL

Em ouro branco cravejado com 
diamantes talhe 8/8 e diamantes 
talhe baguette 
Portugal, séc. XX/XXI 
(mínimos sinais de uso)
Tam.: 18 mm
8 g

A diamond ring
Set in white gold with single 
cut diamonds and baguette cut 
diamonds 
Portugal, late 20th, early 21st 
century 
(minor wear signs)

€ 350 - 500

549

ANEL 

Em ouro bicolor cravejado com 24 diamantes 
talhe brilhante (ca. 0,25ct) 
Portugal, séc. XX/XXI 
(pequenos sinais de uso)
Tam.: 16,5 mm
10 g

A diamond ring
Set in two-toned gold with 24 brilliant cut 
diamonds (ca. 0,25t) 
Portugal, late 20th, early 21st century 
(minor wear signs)

€ 250 - 350

550

ANEL “ELEFANTES”

Em ouro bicolor, centro relevado e vazado 
com três elefantes em manada 
Cravejado com 37 pequenos diamantes talhe 
brilhante 
Portugal, séc. XX/XXI 
(pequenos sinais de uso)
Tam.: 21 mm
9,7 g

A diamond ring
Designed as hard of elephants 
Set in two-toned gold with 37 small brilliant 
cut diamonds 
Portugal, late 20th, early 21st century 
(minor wear signs)

€ 350 - 500

551

ANEL DE DIAMANTE

Em ouro escovado cravejado com um 
diamante talhe navette (ca. 0,20ct) 
Portugal, séc. XX/XXI
Tam.: 18,2 mm
7,2 g

A diamond ring
Set in gold with one marquise cut diamond 
weighing approx. 0,20ct 
Portugal, late 20th, early 21st century

€ 250 - 350

552

ANEL

Em ouro cravejado com pequenos 
diamantes talhe 8/8 
Portugal, séc. XX/XXI 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Tam.: 17,9 mm
5 g

A diamond ring
Set in gold with small single cut 
diamonds 
Portugal, late 20th, early 21st century 
(wear signs, minor defects)

€ 180 - 250

553

ANEL 

Em ouro cravejado com 22 
diamantes talhe brilhante (ca. 
0,20ct) 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 18,7 mm
5,3 g

A diamond ring
Set in gold with 22 brilliant cut 
diamonds (ca. 0,20ct) 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€ 170 - 250

554

ANEL

Em ouro bicolor cravejado 
com seis pequenos 
diamantes talhe brilhante 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 17,5 mm
5,2 g

A diamond ring
Set in two-toned gold with six 
small brilliant cut diamonds 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€ 180 - 220

555

PAR DE BRINCOS

Em ouro cravejado com pequenos 
diamantes talhe brilhante 
Portugal, séc. XX/XXI 
(pequenos sinais de uso)
Comp.: 2,7 cm
10,9 g

A pair of diamond earrings
Set in gold with small brilliant cut diamonds 
Portugal, late 20th, early 21st century 
(minor wear signs)

€ 350 - 500

556

ANEL

Duplo, em ouro cravejado 
com três diamantes talhe 
brilhante  
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso, defeito num 
diamante)
Tam.: 17,6 mm
6,5 g

A diamond ring
Set in gold with three brilliant 
cut diamonds 
Portugal, 20th century 
(wear signs, one diamond with 
defect)

€ 180 - 250

557

ANEL 

Em ouro bicolor cravejado com safira talhe 
cabochão e dois diamantes talhe 8/8 

Portugal, séc. XX/XXI 
(sinais de uso)
Tam.: 18,8 mm

7,4 g

A gem-set ring
Set in two-toned gold with cabochon sapphire 

and two single cut diamonds 
Portugal, late 20th, early 21st century 

(wear signs)

€ 200 - 300

558

ESCRAVA

Em ouro  
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso, amolgadelas)
19 g

A gold bangle
Portugal, 20th century 
(wear signs, bruises)

€ 400 - 600

561

COLAR COMPRIDO DE PÉROLAS DE 
CULTURA

Pérolas de cultura de tamanho 
decrescente 
Fecho adaptado em ouro e prata 
cravejado com diamantes talhe rosa e 
safiras sintéticas 
(sinais de uso)
Comp.: 99 cm

A cultured pearl sautoir
Cultured pearls of decreasing size, 
adapted clasp set in silver and gold 
with rose cut diamonds and paste 
(wear signs)

€ 300 - 500

562

ANEL

Em ouro branco  
Cravejado com aprox. 100 diamantes talhe 
brilhante (ca. 1,00ct)  
Elementos centrais articulados 
Portugal, séc. XX/XXI
Tam.: 18 mm
14 g

A diamond ring
Set in white gold with approx. 100 brilliant 
cut diamonds (ca. 1,00ct), articulated central 
elements 
Portugal, late 20th, early 21st century

€ 800 - 1.200

563

GARGANTILHA

Com três voltas de pérolas de cultura de tom 
dourado 
Fecho em ouro com pérola de cultura, meias-
pérolas e diamantes talhe rosa 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 35 cm

A cultured pearl choker
Three rows of fine golden cultured pearls, 
gold clasp set with cultured pearl, half-pearls 
and rose cut diamonds 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark 
(wear signs)

€ 380 - 500

564

ANEL

Em ouro e prata formando dois corações 
unidos cravejado com pedras de imitação e 

diamantes talhe rosa 
Marcas sumidas 

(sinais de uso, pequenos defeitos)
Tam.: 16,1 mm

3 g

Ring
Set in silver and gold with red paste and rose 

cut diamonds 
Faded marks 

(wear signs, minor defects)

€ 70-100
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565

PULSEIRA

Malha de barbela batida em ouro  
Com catorze pendentes em forma de coração 
em diferentes pedras-duras 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 18,7 cm
45 g (total)

A charm bracelet
Gold chain with 14 pietra-dura heart-shaped 
charms 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark  
(wear signs)

€ 400 - 600

566

PULSEIRA

Em ouro de 19kt  
Com pérolas de cultura e cabochões vermelhos 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 18,5 cm
49,8 g

A gold bracelet
19kt gold set with red paste and cultured pearls 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 1.500 - 2.000

570

FIO

Em ouro  
Malha batida 
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso, acrescento)
Comp.: 54,5 cm
18,3 g

A gold chain
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark 
(wear signs, composite)

€ 400 - 600

571

ALFINETE “BARRETTE” BELLE-ÉPOQUE

Em ouro e platina cravejada com três safiras 
talhe cochim e 16 diamantes talhe simples 
antigo (ca. 0,40ct) 
França, início do séc. XX 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Comp.: 6,3 cm
7 g

A Belle-Époque gem-set bar brooch
Set in gold and platinum with three oval cut 
sapphires and 16 old single cut diamonds (ca. 
0,40ct) 
France, early 20th century 
(wear signs, minor defects)

€ 250 - 350

567

CUNHO DE GRAVADOR

Em bronze 
Representando brasão de armas 
de família portuguesa, encimado 

por coroa de conde 
Séc. XIX

7,5x5,7 cm

A 19th century engraving stamp
Bronze 

Depicting Portuguese coat-of-
arms under earl’s coronet 

19th century

€ 800 - 1.000

568

PULSEIRA

Malha extensível de ouro  
Fecho em ouro cravejado com camafeu em 
turquesa rodeado de diamantes talhe rosa, 

pequenas granadas e pérolas 
Portugal, séc. XX 

(sinais de uso)
Comp.: 18,7 cm

40,6 g

A gold bracelet
Gold mesh, clasp set in gold with turquoise 

cameo with rose cut diamond frame, cultured 
pearls and garnets 

Portugal, 20th century 
(wear signs)

€ 1.500 - 2.500

569

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

572

FIO

Em ouro 
Malha de barbela batida 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 53 cm
60 g

A gold chain
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€ 1.500 - 2.000

573

COLAR

Em ouro 
Com contas de Viana intercaladas com 

pérolas de cultura 
Portugal, séc. XX/XXI 

(pequenos sinais de uso)
Comp.: 46,5 cm

19,6 g

A traditional gold necklace
“Viana” beads and cultured 

pearls 
Portugal, late 20th, early 

21st century 
(minor wear signs)

€ 400 - 600

574

PULSEIRA 

Em ouro cravejado com 16 
ametistas talhe oval 

Portugal, séc. XX 
(pequenos sinais de uso)

19 cm
34,4 g

An amethyst bracelet
Set win gold with 16 oval cut 

amethysts 
Portugal, 20th century 

(minor wear signs)

€ 350 - 500

575

COLAR EM CONTAS DE CORAL

Fecho em ouro branco 
(coral tingido)

Comp.: 54,5 cm

A coral necklace
White gold clasp 

(dyed coral)

€ 1.000 - 1.500
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576

PAR DE BRINCOS 

Em ouro e prata cravejado 
com diamantes talhe rosa e 
quatro diamantes talhe 8/8 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
2,2 cm
9,3 g

A pair of diamond earrings
Set in silver and gold with 
rose cut and four single cut 
diamonds 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€ 80 - 120

577

PAR DE BRINCOS

Em ouro cravejado com 
cabochões de safira 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Alt.. 2,3 cm
7 g

A pair of earrings
Set in gold with cabochon 
sapphires 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€ 250 - 300

578

ANEL DE DIAMANTES

Em ouro e prata cravejado com diamantes 
talhe 8/8 e talhes irregulares forrados 
Contraste nacional, séc. XX 
Trabalho oriental 
(sinais de uso)
Tam.: 18,1 mm
8 g

A diamond ring
Set in silver and gold with single cut diamonds 
and foiled irregular cut diamonds 
Portuguese assay mark, oriental work, 20th 
century 
(wear signs)

€ 300 - 400

579

ANEL

Em ouro bicolor cravejado em pavé com 
pequenos diamantes talhe brilhante 
Portugal, séc. XX/XXI 
Marca da Casa Luiz Ferreira 
(sinais de uso)
Tam.: 18,4 mm
8,8 g

A diamond ring
Paved in two-tone gold with small brilliant cut 
diamonds 
Portugal, late 20th, early 21st century 
Signed by the House of Luiz Ferreira

€ 800 - 1.200

580

PENDENTE

Em ouro cravejado com um 
pequeno diamante talhe brilhante 
e um “dente” em ónix 
Portugal, séc. XX/XXI 
(pequenos sinais de uso)
Alt.: 6,6 cm

A pendant
Onyx set in gold and one 
small brilliant cut diamond 
Portugal, late 20th, early 
21st century 
(minor wear signs)

€ 200 - 300

581

PAR DE BRINCOS

Em ouro cravejado com duas pérolas de cultura, um 
diamante talhe rosa e sete diamantes talhe antigo de 
brilhante num total de aprox. 1,65ct 
Trabalho da primeira metade do Séc. XX 
(sinais de uso, pequenos restauros)
Alt.: 2,5 cm
7,6 g

A pair of diamond and pearl earrings
Set in gold with two cultured pearls, one rose cut 
diamond and seven old brilliant cut diamonds 
weighing a total of approx.: 1,65ct 
1st half of the 20th century 
(wear signs, minor restorations)

€ 1.800 - 2.000

584

ANEL 

Cravejado em ouro branco com uma 
esmeralda oval e 42 diamantes talhe 8/8 (ca. 
0,40ct) 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 16 mm
4,1 g

A diamond and emerald ring
Set in white gold with one oval cut emerald 
and 42 single cut diamonds 
(ca. 0,40ct) 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€ 250 - 500

585

ANEL DE DIAMANTES E ESMERALDAS

Em ouro cravejado com esmeraldas talhe 
carré, uma talhe oval e 24 diamantes talhe 
brilhante (ca. 0,65ct) 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso, falta uma esmeralda)
16,7 mm
7 g

A diamond and emerald ring
Set in gold with carré cut emeralds, one oval 
cut emerald and 24 brilliant cut diamonds (ca. 
0,65ct) 
Portugal, 20th century 
(wear signs, one emerald missing)

€ 350 - 500
587

ANEL

Em ouro cravejado com uma 
água-marinha talhe esmeralda 
(18,24x15,00x10,20) 
Portugal, séc. XX 
(pequenos sinais de uso)
Tam.: 17,3 mm
9,8 g

An aquamarine ring
Set in gold with one emerald cut 
aquamarine (18,24x15,00x10,20mm) 
Portugal, 20th century 
(minor wear signs)

€ 1.500-2.500

588

PAR DE BRINCOS DE DIAMANTES ALTERÁVEIS

Em ouro branco cravejado em pavé com cerca de 
230 diamantes talhe 8/8 (ca. 2,50ct) 
Parte superior em forma de cochim, parte inferior 
destacável com friso cravejado com diamantes e 
franja em malha de ouro 
Europa, séc. XX/XXI  
Remarcados com contraste nacional 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Comp.: 8,3 cm
18,7 g

A pair of detachable diamond earrings
White gold paved with approx. 230 single cut 
diamonds (ca. 2,50ct) 
The upper part designed as a diamond paved cushion 
detaches from the lower part set with a frieze of 
diamonds and suspending a white gold fringe 
Europe, late 20th, early 21st century, later remarked 
in Portugal 
(wear signs, minor defects)

€ 1.500 - 2.000

586

PAR DE BRINCOS

Em ouro branco cravejado com 
pequenos diamantes talhe 8/8 e duas 
esmeraldas 
Portugal, séc. XX 
(mínimos sinais de uso)
1,6 g

A pair of gem-set earrings
White gold set with small single cut 
diamonds and two round emeralds 
Portugal, 20th century 
(minor wear signs)

€ 70 - 100

582

ANEL

Em ouro texturado cravejado com dois 
diamantes talhe antigo de brilhante num total 
aproximado de 1,00ct 
Portugal, séc. XX/XXI 
Marca da Casa Luiz Ferreira
Tam.: 18,3 mm
11,5 g

A diamond ring
Set in textured gold with two old brilliant cut 
diamonds weighing approx. 1,00ct 
Portugal, late 20th, early 21st century 
Signed by the House of Luiz Ferreira

€ 1.800 - 2.500

583

ANEL 

Em ouro com decoração 
relevada e cravejado com 

uma pérola de cultura barroca 
Portugal, séc. XX/XXI 

(sinais de uso)
8,6 g

Ring
Gold with relief decoration 
and set with one cultured 

pearl 
Portugal, 20th/21st century

€ 200-300

589

ANEL

Em ouro bicolor com decoração 
entrançada e cravejada com 
54 pequenos diamantes talhe 
brilhante 
Portugal, séc. XX/XXI 
(sinais de uso)
Tam. ajustável
19 g

A diamond ring
Set in two-toned gold with 54 
small brilliant cut diamonds 
Portugal, late 20th, early 21st 
century 
(wear signs)

€ 800 - 1.200

590

PAR DE BRINCOS

Ouro, cravejados com 
pequenos diamantes e 
esmeraldas 
Portugal, séc. XX 
(Pequenos sinais de uso)
10,8 g

A pair of earrings 
Gold, set with small 
diamonds and emeralds 
Portugal, 20th century 

€ 280-400



258 259

591

ALFINETE “BÚSSOLA”

Em ouro 
Laço com decoração cinzelada 
com pendente “bússola” amovível 
Marcas sumidas, séc. XIX/XX 
(sinais de uso)
Alt.: 3,7 cm
6,4 g

A “compass” brooch
Gold 
Designed as bow suspending a 
“compass” pendant 
Faded marks, late 19th, early 20th 
century 
(wear signs)

€ 200 - 300

592

1/4 DINAR

Em ouro
0,98 g

1/4 dinar
Gold

€ 40 - 60

593

1/4 DINAR

Em ouro
1 g

1/4 dinar
Gold

€ 40 - 60

603

PAR DE BRINCOS TRADICIONAIS DO DOURO

Em ouro tradicional do Minho  
Decoração estampada relevada com motivos 
barrocos e esmaltes azuis e brancos 
Portugal, séc. XIX/XX 
(sinais de uso)
Alt.: 7,4 cm
17,6 g

A pair of traditional gold earrings
Relief and enamelled decoration in the 
baroque manner 
Portugal, 19th/20th century 
(wear signs)

€ 1.500 - 2.000

604

FIO COM PENDENTE

Fio em malha de cordão  
Pendente circular com decoração vegetalista 

Portugal, séc. XX/XXI  
Marcado e assinado Leitão & Irmão 

Com estojo original
Comp.: 41,5 cm

36 g

A gold chain with pendant
Gold 

Goldchain with pendant with floral decoration 
Portugal, late 20th, early 21st century, signed 

Leitão & Irmão 
Original case

€ 1.000 - 1.500

605

COLAR

Em ouro cravejado com doublets de 
safira em diversos talhes e cerca de 390 
diamantes talhe brilhante (ca. 5,00ct) 
Marcas sumidas 
Séc. XX/XXI 
(sinais de uso)
Comp.: 42 cm
62,6 g

A gem-set necklace
Set in gold with sapphire doublets and 
approx. 390 brilliant cut diamonds (ca. 
5,00ct) 
Faded marks, 20th/21st century 
(wear signs)

€ 2.500 - 3.000

594

PORTA-CHAVES

Em ouro 
Malha e moldura em 
ouro com moeda de 
20 Dólares (20 dollars 
Liberty) em ouro 
(sinais de uso)

Peso total: 48 g

A gold key holder
Set with a 20 Dollars 
Liberty gold coin 
(wear signs)

€ 1.300-2.000

595

50 PESOS

Em ouro 
México
41,8 g

50 Pesos, Mexico 
Gold

€ 900-1.500

596

LIBRA

Ouro 
Victória, 1893

8 g

A gold Sovereign
Victoria, 1893

€ 250 - 350

597

COLAR

Malha de ouro com 
elos ovais intercalados 

Europa, séc. XX 
(sinais de uso, 
amolgadelas)
Comp.: 46 cm

26,6 g

A gold necklace
Europe, 20th century 
(wear signs, bruises)

€ 700 - 900

598

PULSEIRA

Malha de ouro com elos ovais intercalados 
Europa, séc. XX 
(sinais de uso, amolgadelas)
Comp.: 20 cm
15 g

A gold bracelet
Europe, 20th century 
(wear signs, bruises)

€ 400 - 600

599

PENDENTE “CÃO”

Em ouro cinzelado e relevado representando 
cão em vulto perfeito, coleira esmaltada e 
base com pedra-dura verde 
França, séc. XIX/XX 
(sinais de uso, pequena falta no esmalte)
Alt.: 3 cm
7,2 g

A late 19th, early 20th century gold pendant
Chiseled gold representing a dog 
Enameled collar and base set with green 
pietra-dura 
France, 19th/20th century 
(wear signs, enamel with minor loss)

€ 100 - 150

600

ADEREÇO

Composto por pendente e par de 
brincos 

Ouro cravejado com meias-
pérolas, um citrino (pendente) e 
dois vidros amarelos talhe oval 

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

6,5 g

A demi-parure
Comprising a pair of earrings and 

a pendant 
Gold set with half-pearls, one 

citrine (pendant) and two pastes 
Portugal, late 19th, early 20th 

century 
(wear signs, minor defects)

€ 380 - 500

601

ALFINETE

Em ouro cravejado com uma 
granada talhe cabochão ao 
centro e 20 diamantes talhe rosa 
Portugal, séc. XX 
(pequenos sinais de uso)
Comp.: 3 cm
9,8 g

A gem-set brooch
Set in gold with one cabochon 
garnet and 20 rose cut diamonds 
Portugal, 20th century 
(minor wear signs)

€ 250 - 350

602

ANEL 

Em ouro cinzelado 
e gravado cravejado 
com citrino oval 
Marcado
25,2 g

A citrine ring
Chiselles gold set with 
one oval cut citrine 
Marked

€ 500 - 800

606

PAR DE GRANDES ARRECADAS MINHOTAS

Em ouro 
Tradicional decoração vazada e filigranada com lúnula articulada 
Marcas sumidas  
Portugal, séc. XX 
(pequenos sinais de uso)
Alt.: 8 cm
37 g

A pair of large traditional gold earrings
Of traditional “arrecada” design with filigree decoration 
Faded marks, Portugal, 20th century 
(minor wear signs)

€ 1.500 - 2.000

607

PENDENTE

Em ouro filigranado com 
crisoprasse e meias pérolas 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Alt.: 5,5 cm
14 g

A pendant
Gold with filigree decoration 
and set with crisoprasse and 
half pearls 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€ 230 - 350

608

ANEL 

Em ouro cravejado com citrino 
talhe oval 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 16,3 mm
11,4 g

A citrine ring
Set in gold with one oval cut 
citrine 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€ 320 - 500

609

ALFINETE/PENDENTE “LAÇA”

Em ouro com tradicional 
decoração vazada, recortada e 

cinzelada 
Trabalho português do séc. XX 

(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 7 cm

16,5 g

A traditional gold brooch/pendant
Gold with typical pierced and 

chiseled decoration 
Portugal, 20th century 

(wear signs, small defects)

€ 400 - 600
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610

ANEL

Em ouro baixo cravejado com 17 
diamantes talhe rosa coroada 
Europa, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 16,4 mm
3 g

A diamond ring
Set in poor gold with 17 rose cut 
diamonds 
Europe, 20th century 
(wear signs)

€ 180 - 250

611

ANEL DE DIAMANTES

Em ouro branco cravejado com 7 diamantes 
talhe brilhante (ca. 0,80ct) 
Portugal, séc. XX/XXI 
(pequenos sinais de uso)
Tam.: 17,7 mm
5,2 g

A diamond ring
Set in white gold with seven brilliant cut 
diamonds (ca. 0,80ct) 
Portugal, late 20th, early 21st century 
(minor wear signs)

€ 350 - 500

612

PAR DE BRINCOS ALTERÁVEIS

Cravejados em ouro branco com 14 diamantes 
talhe brilhante (ca. 1,20ct) e duas pérolas de 
cultura em forma de pêra de excelente brilho 
Parte inferior destacável permitindo três 
formas de uso 
Com estojo e certificado originais 
LUISA G. BRITO 
Portugal, 2008
Comp.: 3,7 cm
10,6 g

A pair of cultured pearl and diamond 
detachable earrings, LUISA G. BRITO
Set in white gold with 14 brilliant cut diamonds 
(ca. 1,20ct) and two fine pear-shaped cultured 
pearls 
Detachable pearls and chains 
Original case and certificate 
Portugal, 2008

€ 1.800 - 3.000

613

ANEL 

Em platina cinzelada com 24 diamantes talhe 
8/8 e uma esmeralda talhe quadrado 

Portugal, séc. XX/XXI 
(pequenos sinais de uso)

Tam.: 16,8 mm
8,7 g

A gem-set ring
Set in platinum with 24 single cut diamonds 

and one square cut emerald 
Portugal, late 20th, early 21st century 

(minor wear signs)

€ 350 - 500

614

ANEL ESTILO D.MARIA

Em ouro e prata cravejado com strass 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 17 mm
7,1 g

A D.Maria style ring
Set in silver and gold with paste 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€ 150 - 200

615

ANEL 

Em ouro branco cravejado com 54 diamantes 
talhe 8/8 e uma safira oval 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 15,8 mm
7 g

A sapphire and diamond ring
Set in white gold with 54 single cut diamonds 
and one oval cut sapphire 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€ 200-300

616

ANEL 

Em ouro cravejado com 
uma ametista talhe oval 

Portugal, séc. XX
Tam.: 16,2 mm

14,5 g

An amethyst ring
Set in gold with one oval 

cut amethyst 
Portugal, 20th century

€ 300 - 500

617

ANEL DE DIAMANTES

Em platina cravejado com 24 diamantes talhe 
brilhante e quatro em talhe baguette num 
total aproximado de 0,50ct   
Diamante central em talhe antigo de brilhante 
com ca. 2,00ct, de tonalidade amarela (O~P) e 
muito pequenas inclusões (VS-SI) 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 17,5 mm
6,3 g

A diamond ring
Set with 24 brilliant cut diamonds and four 
baguette cut diamonds weighing a total of 
approx. 0,50ct and one central old brilliant cut 
diamond weighing approx. 2,00ct of yellow 
tint (O~P) and very small inclusions (VS-SI) 
Portugal, 20th century

€ 4.000 - 6.000

618

PAR DE BRINCOS DIAMANTES E PÉROLAS

Em ouro cravejado com 114 diamantes talhe 
brilhante (ca. 2,00ct) representando flor com 

pingente cravejado com pérola de cultura 
Portugal, séc. XX/XXI

Alt.: 3,5 cm
18,4 g

A pair of diamond earrings
Designed as flowers, set in gold with 114 

brilliant cut diamonds (ca. 2,00ct) and two 
cultured pearls 

Portugal, late 20th, early 21st century

€ 2.500 - 3.000

619

PULSEIRA

Em ouro cravejado com 14 diamantes talhe 
brilhante num total aproximado de 5,20ct 
Marcas sumidas  
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso, pequeno defeito num 
diamante)
18,2 g

A diamond bracelet
Set in white gold with 14 brilliant cut diamonds 
weighing approx. 5,20ct 
Faded marks, Portugal, 20th century 
(wear signs, minor defect to one diamond)

€ 3.500 - 5.500

620

ANEL 

Cravejado em ouro bicolor com um diamante 
talhe brilhante (old European) com o peso 
aproximado de 5,95ct, cor K~L, pureza VS 

Contraste de Lisboa em uso desde 1985 e de 
ourives Manuel &  Fernandes Lda. (reg.  1968)

Tam.: 17,8 mm
11,8 g

Nota: este diamante foi graduado cravejado

A diamond single-stone ring
Set in two-toned gold with one old brilliant 

European cut diamond weighing approx. 5,95ct, 
K~L color, VS clarity 

Lisboa assay mark in use since 1985 and Manuel 
& Fernandes Lda. maker’s mark (reg. 1968)

Note: Please note that this diamond with graded 
in its mount (bezel)

€ 25.000 - 35.000
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621

COLAR

Em ouro 
Centro em ouro e prata 
cravejado com diamantes 
talhe rosa e um em talhe 
8/8 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 46,5 cm
19,5 g

A diamond necklace
Gold 
Center in silver and gold, 
set with rose cut and one 
single cut diamond 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€ 400 - 600

622

ALFINETE 

Em ouro e prata cravejado com dois 
citrinos quadrangulares, diamantes 
talhe rosa e micro-pérolas 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 3,6 cm
6,3 g

A gem-set brooch
Set in silver and gold with two square 
cut citrines, rose cut diamonds and 
seed pearls 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€ 180 - 250

630

PENDENTE D.MARIA

Miniatura oval representando Senhora com 
flores e fita azul no cabelo, moldura cravejada 
com crisólitas (crisoberilos) talhe antigo de 
brilhante; parte superior em forma de amor-
perfeito igualmente cravejado com crisólitas 
Verso com trabalho entrançado em cabelo 
Com o estojo original 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(restauros, transformado em dois alfinetes)
Alt.: 8,5 cm

A D.Maria Chrysoberyl Pendant 
Oval miniature depicting Lady with blue 
ribbon and flowers, framed by old mine cut 
chrysoberyls; upper part designed as a pansy 
set with chrysoberyls 
Back with hair 
Original fitted case 
Portugal, late 18th, early 19th century 
(restorations, separated to form two brooches)

€ 4.000 - 5.000

631

ALFINETE/PENDENTE

Em ouro cravejado com um citrino talhe 
coração e 73 diamantes talhe antigo de 
brilhante (ca. 3,00ct) 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso, alguns diamantes partidos e 
com defeitos, falta um diamante)
Alt.: 4 cm
23,8 g

A gem-set brooch/pendant
Set in gold with one heart shaped citrine and 
73 old brilliant cut diamonds (ca. 3,00ct) 
Portugal, 20th century 
(wear signs, some diamonds with defects, one 
diamond missing)

€ 850 - 1.200

632

CAIXA DE MÚSICA/AUTÓMATO

Em tartaruga 
Tampa com reserva oval em metal dourado decorada com motivos 
vegetalistas cinzelados  
Mecanismo accionado por patilha em metal dourado 
A tampa abre revelando um pássaro autómato com decoração realista 
com penas coloridas que dança e canta ao som da música 
Parte traseira com segredo 
Com estojo original e chave 
Alemanha, ínicio do séc. XX 
(sinais de uso e pequenos defeitos; mecanismo necessita arranjo)

A German tortoiseshell automaton music box
Cover with oval gilt metal reserve 
Front with sliding tab that triggers the mechanism opening the oval gilt 
metal cartouche at the cover to reveal an automaton bird that sings and 
dance according to the music 
Back with secret compartment 
Original fitted case and key 
Germany, early 20th century 
(wear signs, minor defects, mechanism in need of maintenance and 
small refit)

€ 2.800 - 3.500

623

COLAR

Em ouro e prata cravejado com cristais 
de rocha talhe oval 
Portugal, séc. XX/XXI 
(sinais de uso)
Comp.: 45 cm
36,2 g

A necklace
Silver and gold set with rock crystal 
Portugal, late 20th, early 21st century 
(wear signs)

€ 700 - 900

624

ANEL DE DIAMANTES

Em ouro de 14kt e prata  
Cravejado com diamantes talhe 
rosa, talhe antigo de brilhante e 
o central em talhe brilhante com 
cerca 0,35ct 
(sinais de uso)
Tam.: 19 mm
5,5 g

A diamond ring
Set in 14kt gold with rose cut 
diamonds, old brilliant cut 
diamonds and the central brilliant 
cut diamond weighing approx. 
0,35ct 
(wear signs)

€ 350 - 500

625

ANEL

Em ouro cravejado com 14 diamantes talhe 
8/8 e 1 talhe navette num total de ca. 0,49ct 
Portugal, séc. XX, anos 80
Tam.: 18,8 mm
2,3 g

A diamond ring
Set in gold with 14 single cut diamonds and 
one marquise cut diamond weighing a total of 
approx.: 0,49ct 
Portugal, 1980s

€ 350 - 500

626

ALIANÇA

Em ouro branco cravejado 
com 7 diamantes talhe 8/8 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 17,8 mm
1,8 g

A diamond band
Set in white gold with seven 
single cut diamonds 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€ 70 - 100

627

PENDENTE “OVO” RUSSO

Decoração esmaltada a verde-
água com risca esmaltada a negro 

e cravejada a toda a volta com 
diamantes talhe 8/8 
Rússia, início séc. XX 

(sinais de uso, pequenos defeitos 
no esmalte)

2 cm
4,6 g

A diamond Russian “egg” pendant
Green enameled decoration with a 

circle of single cut diamonds 
Russia, early 20th century 

(wear signs, minor defects to the 
enamels)

€ 600 - 800

628

DOIS ALFINETES DE GRAVATA

Em ouro branco cravejado com dois 
diamantes talhe antigo de brilhante (ca. 
0,70ct) 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
3 g

Two diamond tie pins
Set in white gold with two old brilliant cut 
diamonds (ca. 0,70ct) 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€ 350 - 450

629

ANEL DE DIAMANTES

Em ouro patinado relevado representando 
ramo com flor, cravejado com aprox. 150 
diamantes incolores talhe brilhante, seis 
diamantes talhe trapézio  e um diamante talhe 
brilhante de cor amarela e 10 diamantes talhe 
brilhante castanhos 
Europa, séc. XX/XXI
Tam.: 16,8 mm
11,1 g

A diamond ring
Patinated gold designed as a flower, set with 
approx. 150 colorless brilliant cut diamonds, 
six yellow baguette cut diamonds, one yellow 
brilliant cut diamond and ten brown brilliant 
cut diamonds 
Europe, late 20th, early 21st century 

€ 1.900 - 2.500
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633

PAR DE BRINCOS

Modelo neoclássico composto por dois corpos 
articulados em prata cravejados com diamantes 
talhe rosa e rosa coroada, fechos em ouro 
Contraste de Lisboa (1938-1984) e de ourives 
António Araújo de Castro (reg. 1951) 
(sinais de uso, falta um diamante)
Comp.: 4,3 cm
13,4 g

A pair of diamond earrings
In the neoclassical style 
Each formed by two articulated parts set in silver 
with rose cut diamonds 
Gold clasps 
Lisboa assay mark (1938-1984) and António 
Araújo de Castro maker’s mark (reg. 1951) 
(wear signs, one diamond missing)

€ 800 - 1.200

634

PENDENTE 

Em ouro e prata cravejado com 
placa de ónix, diamantes talhe 
rosa e cinco em talhe simples 
antigo 
Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
Alt.: 5,6 cm
12 g

A gem-set pendant
Set in silver and gold with onyx 
plaque, rose cut and five old 
single cut diamonds 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€ 160 - 250

642

INSÍGNIA DA ORDEM DE MALTA

Em platina e ouro, cravejado com diamantes talhe rosa e talhe antigo de brilhante 
Cruz de Malta em ouro amarelo esmaltado a branco, entre os braços quatro flores-de-
lis com diamantes talhe rosa, encimada por coroa real vazada, cinzelada e inteiramente 
cravejada com diamantes 
Argola de suspensão igualmente cravejada com diamantes 
Verso com decoração vazada, cinzelada, recortada e esmaltada 
Assinada MUSY - TORINO 
Itália, início do Séc. XX 
(sinais de uso, esmalte com defeitos)
Alt.: 6,6 cm
21 g

Nota: A casa Musy, estabelecida em  Turim no início do Séc. XVIII é uma das mais célebres 
e históricas joalharias italianas. O patronato da casa da Sabóia foi oficial desde 1754 e 
ininterrupto até à última rainha desta dinastia, Maria José (1906-2001). Das inúmeras 
encomendas aos joalheiros de Turim destacam-se variadíssimas jóias célebres da casa real 
italiana, entre as quais grande parte das condecorações e insígnias reais. 

Não possuímos prova documental da proveniência desta peça, contudo a Rainha Maria 
José aparece retratada diversas vezes com uma cruz em tudo semelhante à agora 
oferecida para leilão. 
Uma dessas fotografias, que reproduzimos, foi tirada no jantar do casamento da sua filha 
Maria  Pia, em Fevereiro de 1955, em Cascais, quando a família vivia exilada em Portugal.

Bibliografia/ Bibliography: 
Savoy, Maria Gabriella of e PAPI, Stefano, “Jewellery of the House of Savoy”, pp. 170 e 194.

A diamond-set Malta Order insignia
Platinum and gold, set with rose and old brilliant cut diamonds 
Enameled gold cross with four diamond-set platinum fleurs-de-lys under a pierced, 
chiseled and diamond-set royal crown 
Back with pierced, chiseled, scalloped and enameled decoration 
Signed MUSY - TORINO 
Italy, early 20th century 
(wear signs, defects to the enamels)

Note: The house of Musy, founded in Turin in the early 18th century is one of the most 
famous and historic Italian jewelers. The patronage by the House of Savoy was official and 
constant since 1754 until the last Queen of Italy, Maria José (1906-2001). Musy created 
some of the most outstanding and famous jewels of the Savoys and a large number of 
decorations and insignias.

The provenance of this piece is not documented but the last Queen of Italy, Maria José, 
shows a Malta Order insignia absolutely similar to the one now offered for sale. 
One of those photographs, shown here, was taken at the gala dinner offered at the wedding 
of her daughter Maria Pia, February 1955, in Cascais, Portugal during the Portuguese exile of 
the Italian Royal Family.

€ 4.000 - 6.000

S.M. Rainha Maria José de Itália na recepção 
oferecida pelo casamento da sua filha Maria 
Pia em Cascais, Portugal, 1955

S.M. Rainha Maria José de Itália ainda princesa

635

PENDENTE “CRUZ”

Em ouro e prata cravejado com 
safiras sintéticas talhe calibrado e 
diamantes talhe rosa 
Portugal, primeira metade do séc. XX 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 6,2 cm
5,5 g

A gem-set pendant
Designed as cross 
Set in silver and gold with synthetic 
sapphires and rose cut diamonds 
Portugal, first half of the 20th century 
(wear signs, minor defects)

€ 150 - 200

636

ALFINETE/PENDENTE AO GOSTO D.MARIA

Prata cravejada com pasta vítrea incolor talhe 
oval 
Portugal, trabalho do séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 6,5 cm
29,8 g

A paste set brooch/pendant
In the neoclassical manner 
Set in silver with paste 
Portugal, 20th century 
(wear signs)

€ 250 - 350

637

PENDENTE “CRUZ”

Em ouro e prata  
Cravejado com diamantes talhe 
rosa, um diamante talhe antigo de 
brilhante e micro-pérolas 
Séc. XIX/XX 
(sinais de uso)
Alt.: 4 cm
1,4 g

A gem-set pendant
Silver and gold set with rose cut 
diamonds, one old brilliant cut 
diamond and seed pearls 
Late 19th, early 20th century 
(wear signs)

€ 100 - 180

638

ANEL ART DÉCO

Em platina vazada e cravejada com 
diamantes talhe rosa, esmeraldas talhe 
calibrado, 18 diamantes talhe 8/8 e um 
diamante talhe antigo de brilhante num 
total de ca. 0,50ct 
Trabalho dos anos 20/30 
(pequenos sinais de uso)
Tam.: 16,9 mm
5,8 g

A diamond Art Déco ring
Set in platinum with rose cut diamonds, 
calibrated emeralds, 18 single cut 
diamonds and one old brilliant cut 
diamond weighing a total of approx. 
0,50ct 
Work of the 1920s/30s 
(minor wear signs)

€ 600 - 900

639

PENDENTE “CRUZ” 

Em prata e ouro baixo cravejado 
com diamantes talhe 8/8 e talhes 
irregulares forrados 
Trabalho indiano, séc. XX/XXI
Alt.: 6,7 cm
13,6 g

A diamond pendant
Designed as a cross 
Set in poor gold and silver with 
single cut diamonds and foiled 
irregular cut diamonds 
Indian, 20th/21st century

€ 700 - 1.000

640

ALFINETE DIAMANTES

Prata e ouro baixo cravejado com 
pedraria cor-de-rosa, diamantes talhe 
8/8 e talhes irregulares forrados 
Trabalho indiano, séc. XX/XXI 
(sinais de uso, composição de três 
elementos)
Comp.: 10,5 cm
32 g

A diamond brooch
Set in poor gold and silver with pink 
paste, single cut diamonds and soiled 
irregular cut diamonds 
Indian, 20th/21st century 
(wear signs, composition)

€ 750 - 1.000

641

ALFINETE

Em prata e ouro 
Desenhado como um ramo 

de folhas com frutos 
Cravejado com diamantes 

talhe rosa, 9 diamantes 
talhe antigo de brilhante, 

micro-pérolas e pérolas de 
cultura 

Portugal, séc. XX 
(sinais de uso, pequenos 

defeitos)
Comp.: 6,7 cm

14,7 g

A gem-set brooch
Set in silver and gold with 

rose cut diamonds, nine old 
brilliant cut diamonds, seed 

pearls and cultured pearls 
Portugal, 20th century 

(wear signs, minor defects)

€ 300 - 400
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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 VERI-
TAS, 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 quad-
ros, 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 numera-
das, 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 consig-
nação 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, funcionári-
os ou colaboradores, não podem ser responsabilizados por qualquer erro ou falta na sua 
execução 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 represen-
tado por outrem, licite e arremate o lote pelo lance mais elevado, devendo o pregoeiro de-
cidir, 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 mesma, 
o montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação acresci-
do 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 con-
sidera 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 re-
ceber 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 ob-
tenção 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, armazena-
mento e seguro do bem a que possa haver lugar. 
b. O comprador faltoso que não tenha levantado o(s) lote(s) adquirido(s), ainda que os tenha 
pago, será o único responsável por todos os custos a que haja lugar com o manuseamento, 
embalamento, remoção, transporte, armazenamento e seguro do mesmo, ficando ao cri-
tério 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 “con-
trato” 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 relati-
vamente à proveniência dos bens e que não foram omitidas quaisquer informações rel-
evantes relativamente à titularidade, autenticidade, condição, atribuição ou histórico de 
eventuais importações 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 actualização 
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 au-
mentar o preço mínimo de venda dos bens constantes do contrato, bem como o direito de 
estabelecer o número de peças por cada lote.
e. Nos casos de rescição de contrato por iniciativa do vendedor, este compromete-se  a 
indemnizar 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 responsabi-
lidade 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 se-
gundo 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 au-
tor 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 
expressamente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos termos das 
condições 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 tér-
mino 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 an-
teriores, 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 con-
trato 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 compra-
dores 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, pro-
cessamento 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

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

SUBSCRIÇÃO DE CATÁLOGOS / CATALOGUES SUBSCRIPTION

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

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.

PRÓXIMO LEILÃO | NEXT AUCTION 

ARTE MODERNA E CONTEMPORÂNEA
MODERN & CONTEMPORARY ART
16 JULY, 2015

Manolo Valdés
“Retrato con mancha ocre”, 1992
Oil on burlap
200x180cm (78 3/4 in x 70 3/4 in)
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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 

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

USO INTERNO | INTERNAL USE
REBEBIDO POR

DATA

HORA

NOVOS CLIENTES, POR FAVOR INDICAR | NEW CLIENTS, PLEASE INDICATE

BANCO | BANK

BALCÃO | BRANCH 

CONTA Nª | ACCOUNT # 

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER 

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.

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

 :
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1 e 2 de Julho de 2015

www.veritasleiloes.com

ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE
PRATAS E JÓIAS
1 e 2 de Julho de 2015


