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1
CABEÇA DE BODHISATTVA

1ª SESSÃO

Em terracota com restos de engobe branco
Escultura de feições naturalistas de influência
clássica greco-romana
Região Bactro-Gandhara, sécs. IV-V
Alt.: 23 cm

SESSION I

Lote 1 a 308
Lot 1 to 308

Bodhisattva’s head
Terracotta with traces of white slipware
Naturalistic sculpture of classical GrecoRoman influence
Bactro-Gandhara Region, 4th to 5th centuries
€ 6.000 - 8.000
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COVER LOT
355

LIVROS E MANUSCRITOS
BOOKS AND MANUSCRIPTS
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CABEÇA DE VISHNU

TORSO DE DIVINDADE HINDU OU BUDISTA

Em pedra esverdeada
Com rosto oval, olhos almendrados,
sobrancelhas arqueadas, orelhas
grandes e estilizadas e mitra
Khmer, Camboja, Período Pré-Angkor,
sécs. V-IX
Alt.: 27 cm

Em pedra calcária
Escultura de características formais hirtas, ao
estilo de Angkor Wat com rosto quadrangular,
sobrancelhas direitas, narinas largas e
bochechas pouco acentuadas
Orelhas ornamentadas com grandes brincos
e cabeça coberta com toucado cónico e
diadema trabalhados
Khmer, Camboja, estilo Angkor Wat
Período de Angkor, séc. XII
Alt.: 34 cm

Vishnu’s head
Greenish stone
Oval face, almond eyes, arched
eyebrows, big ears and mitre
Khmer, Cambodia, Pre-Angkor Period,
5th to 9th centuries

Torso of Hindu or Buddhist deity
Limestone
Angkor Wat style sculpture, square face, plain
eyebrows, big nose and slight cheeks
Large earrings to the ears and head with
conical headdress and diadem
Khmer, Cambodia, Angkor Wat style
Angkor Period, 12th century

€ 3.000 - 4.000

€ 1.500 - 3.000
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CABEÇA DE VISHNU

CABEÇA DE DIVINDADE

Em grés castanho
Representada com olhos almendrados,
sobrancelhas ondulantes, boca pequena
e complexo penteado com mitra
Índia Central, sécs. X-XII
Alt.: 30 cm

Em grés castanho
Com olhos almendrados, sobrancelhas
arqueadas, grossos lábios e orelhas
compridas estilizadas
Penteado com tranças apanhadas por
banda de contas num carrapito
Khmer, Cambodja, Período Baphuon, séc. XI
Alt.: 16 cm

Vishnu’s head
Brown stoneware
Almond eyes, wavy eyebrows, small mouth
and sophisticated coiffure with mitre
Central India, 10th to 12th centuries

Divinity head
Brown stoneware
Almond eyes, arched eyebrows, thick lips
and long ears
Hair with braids and a beaded band
Khmer, Cambodia, Baphuon Period, 9th century

€ 1.500 - 3.000

€ 1.500 - 3.000
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DUAS FIGURAS FEMININAS

VISHNU

Esculturas em terracota chinesa
As figuras apresentam-se em pé com longas
vestes e as mãos juntas
Possivelmente Dinastia Tang
Sécs. VII a X
(defeitos)
Alt.: 33 cm

Escultura em grés
Índia, possivelmente Madhya
Pradesh, sécs. XI-XII
Alt.: 54 cm
Vishnu
Stoneware sculpture
India, probably Madhya
Pradesh
11th to 12th centuries

Two feminine figures
Chinese terracotta
The figures are standing with long clothes
Tang Dynasty
7th to 10th century
(defects)

€ 1.200 - 1.600

€ 1.000 - 1.500
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FIGURA FEMININA

FIGURA FEMININA

Escultura em terracota chinesa
Com restos de policromia
A figura apresenta-se de pé com
longas vestes
Possivelmente Dinastia Tang
Sécs. VII a X
Falta das mãos
(defeitos)
Alt.: 50 cm

Escultura em terracota chinesa
Com restos de policromia
A figura apresenta-se de pé com
longas vestes
Possivelmente Dinastia Tang
Sécs. VII a X
(falta das mãos)
(defeitos)
Alt.: 48 cm

Feminine figure
Chinese terracotta
Traces of polychromy
The figure is standing with long
clothes
Possibly Tang Dynasty
7th to 10th century
Missing handles
(defects)

Feminine figure
Chinese terracotta
Traces of polychromy
The figure is standing with long
clothes
Possibly Tang Dynasty
7th to 10th century
Missing handles
(defects)

€ 1.000 - 1.500

€ 1.000 - 1.500

11
FIGURA FEMININA
Escultura em terracota chinesa
Com restos de policromia
A figura apresenta-se de pé com longas
vestes e as mãos juntas
Dinastia Tang
Séc. VII a X
(defeitos)
Alt.: 53 cm
Feminine figure
Chinese terracotta
Traces of polychromy
The figure is standing with long clothes
Tang Dynasty
7th to 10th century
(defects)
€ 1.500 - 2.000

10
FIGURA MASCULINA A CAVALO
Escultura em terracota chinesa
Possivelmente dinastia Tang
Sécs. VII a X
(defeitos)
30x34 cm
Horse rider
Chinese terracotta
Possibly Tang Dynasty
7th to 10th century
(defects)
€ 2.000 - 2.500

12
FIGURA MASCULINA A CAVALO
Escultura em terracota chinesa
Possivelmente Dinastia Tang
Sécs VII a X
(defeitos no corpo)
Alt.: 35,5 cm
Horse rider
Chinese terracotta
Possibly Tang Dynasty
7th to 10th century
(defects)
€ 800 - 1.200
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13
DOIS VASOS CILÍNDRICOS
Em terracota
Um monocromático com tampa e outro com
figuras e pegas representando cabeças
Cultura Maia
México ou Guatemala, sécs. V-IX
Alt.: 15,5 cm
17 cm
Two beaker vases
Terracotta
One monochrome with cover, the other with
figures and head shaped handles
Maya civilization
Mexico or Guatemala, 5th to 9th centuries
€ 200 - 300

14
PRATO
Em terracota policromada
Representando ao centro alto dignitário
Cultura Maia
México, sécs. VI-IX
(consolidado)
Diam.: 27 cm
A plate
Polychromed terracotta
Centre depicting high dignitary
Maya civilization
Mexico, 6th to 9th centuries
(consolidated)

16
CABEÇA
Escultura em estuque e terra com policromia
Cultura Maia
Honduras, provavelmente região de Cópan, sécs. V-VIII
Alt.: 24 cm
Head
Polychromed parget and clay
Maya civilization
Honduras, probably Copan region
5th to 8th centuries

€ 300 - 400

€ 600 - 700

17
CONJUNTO DE ESCULTURAS
Em terracota
Representando cabeças
Culturas Maia e Veracruz
México, sécs. V-X
Alt.: 10 cm
13 cm
11,5 cm
A set of sculptures
Terracotta
Depicting heads
Maya and Veracruz civilizations
Mexico, 5th to 10th centuries
€ 200 - 300

15
DIGNITÁRIO
Escultura em terracota pigmentada
Cultura Veracruz
México, sécs. VI-IX
Alt.: 22,5 cm
Dignitary
Polichromed terracotta
Veracruz civilization
Mexico, 6th to 9th centuries
€ 500 - 600
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18
PAR DE GRANDES JARRÕES
Em porcelana da China
Decoração a azul representando cenas do
quotidiano chinês
Base, pescoço e gargalo decorado com motivos
florais
Bases em tamarindo
China, séc. XX
(um dos potes com cabelo no gargalo)
Alt.: 180 cm
A pair of large baluster vases
Chinese porcelain
Blue decoration depicting Chinese quotidian scenes
Base, neck and rim decorated with floral motifs
Tamarind bases
China, 20th century
(one vase with hairline at the spout)
€ 4.000 - 6.000
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19
DUAS LEITEIRAS
Em porcelana da China
Decoração dourada e policromada “Mandarim”
Período Guangxu (1875-1908)
(esbeiçadelas)
4x14,5x11 cm
Two Guangxu milk jugs
Chinese porcelain
Gilt and polychrome Mandarin decoration
Guangxu Period (1875-1908)
(chips)
€ 50 - 80

20
TRAVESSA OVAL
Em porcelana da China
Decoração policromada e dourada “Mandarim”
Com monture em bronze relevado e dourado
Período Guangxu (1875-1980)
26x20 cm
An oval dish
Chinese porcelain
Polychrome and gilt Mandarin decoration
Relief and gilt bronze monture
Guangxu Period (1875-1908)
€ 200 - 300

23
CONJUNTO DE SEIS PRATOS

22

Em porcelana da China
Decoração dourada e policromada “Mandarim”
Período Guangxu (1875-1908)
(esbeiçadelas)
Diam.: 17 cm (2 pratos)
Diam.: 21 cm (4 pratos)

CINCO PRATOS
Em porcelana da China
Com diferentes decorações “Mandarim”
Período Guangxu (1875-1908)
(esbeiçadelas)
Diam.: 25 cm

A set of six Guangxu plates
Chinese porcelain
Gilt and polychrome Mandarin decoration
Guangxu Period (1875-1908)
(chips)

Five Guangxu plates
Chinese porcelain
Gilt and polychrome Mandarin decoration
Guangxu Period (1875-1908)
(chips)

€ 50 - 80

€ 100 - 150

21
COVILHETE GOMADO
Em porcelana da China
Decoração policromada, dita “Mandarim
Antigo”, comemorativo do quarto centenário
do descobrimento do caminho marítimo para
a Índia (1898)
Período Guangxu (1875-1908)
Diam.: 27 cm

24
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 fluted saucer
Chinese porcelain
Polychrome Mandarin decoration
commemorative of the 4th centenary of the
discovery of the maritime route to India (1898)
Guangxu Period (1875-1908)
€ 500 - 700

25
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 teapot
Chinese porcelain
Polychrome Mandarin decoration
depicting quotidian Chinese scenes,
bouquets, birds and butterflies
Guangxu period (1875-1908)
(restored handle)

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

€ 100 - 150
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30

PAR DE JARRAS

DIVINDADES ORIENTAIS

Em metal cloisonné
Decoração policromada com flores e outros
motivos vegetalistas
China, séc. XX
Alt.: 31 cm

Placa em malaquite com base
em marfim esculpidas
China, séc. XX
17x20 cm
Oriental divinities
Malachite plaque with carved
ivory base
China, 20th century

A pair of vases
Cloisonné metal
Polychrome decoration with flowers
China, 20th century

27

€ 600 - 800

Em jade com base em madeira entalhada
Comp.: 20 cm

QILIN

€ 1.500 - 2.000

Qilin
Jade with carved wood base
€ 250 - 350

29
PLACA
Em porcelana
Representando dragão com cinco garras,
símbolo do poder imperial, cuspindo água
sobre peixe
Moldura em tamarindo
China, séc. XIX
56,5x42 cm

31
CAIXA DE COSTURA
Em madeira lacada a negro
Trabalho de xarão com decoração a dourado
representando paisagens orientais
Interior com compartimentos e utensílios em
marfim e gaveta
China, séc. XIX
(desgaste no dourado, faltas e defeitos)
16x36,5x27 cm

A 19th century Chinese porcelain plaque
Representing dragon with five claws, a symbol
of imperial power, spitting water on a fish
Mounted in a tamarind frame
€ 500 - 800

A work box
Black lacquered wood
Gilt decorated with Oriental landscapes
Interior with compartments and ivory utensils
Drawer
China, 19th century
(wear to the gilding, losses and defects)
€ 200 - 300

28
LEQUE
Com varetas em madeira lacada e decoração a ouro
com paisagem oriental e figuras
Folhas em papel pintado com aplicações em marfim
Emoldurado
China, séc. XIX
35x62,5 cm (moldura)
A fan
Lacquered wood structure with gilt decoration
depicting Oriental landscape and figures
Painted paper with ivory applications
Framed
China, 19th century
€ 250 - 350

32
GUANINE
Em jade com
decoração incisa
Alt.: 30 cm
Guanyin
Jade with engraved
decoration
€ 250 - 350
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36

PAR DE PORTADORES DE OFERENDAS

JARRÃO DE GRANDE DIMENSÃO

34

Esculturas chinesas em grés vidrado
Decoração a verde e cor de laranja
Dinastia Ming, séc. XVI/XVII
(pequenas faltas e uma com colagem na oferenda)
Alt.: 47 cm

Em porcelana chinesa, decoração azul
sob fundo Celadon representando
pássaros no meio de ramos e flores.
Pegas em forma de dragão
Pequeno cabelo
China, Séc. XIX
Alt: 81cm

JARRA
Em porcelana da China
Decoração monocroma azul turquesa
Período Tongzhi (1862-1874)
Alt.: 40,5 cm

A pair of Ming stoneware sculptures of offering carriers
Glazed stoneware sculptures
Green and orange decoration
Ming Dynasty, late 16th, early 17th century
(minor losses, one with glued part at the offering)

A Tongzhi jar
Chinese porcelain
Turquoise blue monochrome decoration
Tongzhi Period (1862-1874)
(hairline to the spout)

€ 1.200 - 1.800

A large baluster vase
Chinese porcelain, blue decoration
on celadon ground depicting birds,
branches and flowers
Dragon handles
China, 19th century

€ 350 - 500

€ 1.000 - 1.500

35
PAR DE CAIXAS REDONDAS COM TAMPA
Em porcelana da China
Decoradas com figuras orientais
Alt.: 18,5 cm
Diam.: 19 cm
A pair of Chinese porcelain boxes with covers
Decorated with oriental figures
€ 200 - 300

28

29

42
37
FIGURA ORIENTAL
Escultura em marfim
Japão, período Meiji
(1868-1912)
Alt.: 41 cm
Oriental figure
Ivory sculpture
Japan, Meiji Period
(1868-1912)
€ 800 - 1.200

CAMELOS

38
NOSSA SENHORA COM O MENINO
Em marfim assente em base de madeira
Representada ao jeito de Guanin
China, séc. XIX
Alt.: 40,5 cm (total)
35 cm
Our Lady with the Child
Ivory sculpture with wood base
Depicted in the Guanine manner
China, 19th century
€ 500 - 600

39
PAR DE JARRAS
Em porcelana da China
Decoração com vidrado celadon e em relevo
representando pássaros e motivos vegetalistas
Marcadas na base
Bases em madeira
Séc. XX
(pequeno restauro)
Alt.: 29 cm

Par de esculturas em grês vidrado
em tons de laranja e verde
China
Alt.: 35 cm
Camels
A pair of glazed stonewear
sculptures, orange and green glazing
China
€ 500 - 700

A pair of vases
Chinese porcelain
Celadon and relief decoration with birds and
floral motifs
Marked at the base
Wood bases
20th century
(small restoration)
€ 300 - 400

43
PAR DE CÃES DE FÓO

40
BULE YIXING
Em argila Zisha
Decoração policromada com flores e
borboleta em esmalte
Pega em forma de orelha
Pomo da tampa gravado com o símbolo ying
yang
Alt.: 12,5 cm
A Yixing tea pot
Zisha clay
Polychrome enameled decoration depicting
flower motifs and butterflies
Ear shaped hand and cover’s finial with
engraved Ying Yang symbol

41
BULE YIXING
Em argila Zisha
Decoração policromada com flores e
borboletas em esmalte
Tampa com interior forrado a metal prateado
Com caracteres chineses na base
Alt.: 14 cm
A Yixing tea pot
Zisha clay
Polychrome enameled decoration depicting
flower motifs and butterflies
Marked at the base

Em grés vidrado
Decorado em tons de verde,
amarelo e manganês
China, séc. XIX
(pequenos restauros e
esbeiçadelas)
Alt.: 20 cm
A pair of dragons
Glazed stoneware
Green, yellow and manganese
decorated
China, 19th century
(small restorations and chips)
€ 850 - 1.000

€200-300

€450-600
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44

46

CÓMODA MINIATURA REGÊNCIA

CÓMODA MINIATURA ESTILO D. JOSÉ

Com frente e ilhargas abauladas
Decorada com trabalho de marchetaria em
pau-santo, pau-roxo, pau-rosa e buxo
Com duas gavetas e ferragens em bronze
dourado
França, séc. XVIII
(pequenos defeitos)
38x53x34 cm

Em pau-santo
Com pernas curvas e saial recortado
Quatro gavetinhas e ferragens em bronze
Portugal, séc. XIX
39x47x31 cm
A miniature commode
In the D.José manner
Carved rosewood, cabriole legs and
scalloped apron
Four drawers and bronze mounts
Portugal, 19th century

A Regency miniature commode
Serpentine front and sides
Rosewood, kingwood and boxwood marquetry
decoration
Two drawers and gilt bronze mounts
France, 18th century
(minor defects)

€ 2.000 - 3.000

€ 1.000 - 1.500

47
CÓMODA MINIATURA REGÊNCIA
Em nogueira
Com frente ondulada em forma
de arco, três gavetas com
almofadas ligeiramente salientes,
saial recortado decorado com
entalhamentos e pés a terminar
em enrolamento
Ferragens em bronze dourado
França, séc. XVIII
(pequenos defeitos e vestígios de
xilófagos)
50x60x38 cm

45

A miniature Regency commode
Walnut
Serpentine front, three drawers
with relief framing, scalloped
apron with carved decoration and
scroll feet
Gilt bronze mounts
France, 18th century
(minor defects and traces of
xylophages)

PEQUENA MESA DE ENCOSTAR D. MARIA
Em vinhático
Com uma gaveta e ferragens em metal
amarelo
Portugal, séc. XVIII
49x67x45 cm
A small D.Maria (1777-1816) side table
Thornbush
One drawer and brass mounts
Portugal, 18th century

€ 1.000 - 1.500

€ 800 - 1.200

32

33

48
ARMÁRIO LOUCEIRO
Em vinhático e outras madeiras
Corpo superior com duas
portas de vidrinhos e interior
com nicho central e gavetas
Ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XVIII/XIX
231x134x63 cm
A cupboard
Brazilian mahogany and other
woods
Upper part with two glazed
doors and interior with central
niche and drawers
Yellow metal mounts
Portugal, 18th/19th century
€ 700 - 900

49
PAR DE MESAS DE JOGO ESTILO IMPÉRIO
Em mogno e raiz de mogno
Com quatro pés em garra com rodízios e
apoio central vazado em forma de arco e lira
Uma com tampo interior forrado a feltro
Portugal, séc. XIX/XX
(pequenos defeitos)
78x87x43 cm
A pair of Empire style card tables
Mahogany and burr-mahogany
Four claw feet with castors
Pierced stem with arch and lyre
One lined
Portugal, 19th/20th century
(small defects)
€ 1.200 - 1.800

34
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50
MESA DE SALA DE JANTAR INGLESA
Em mogno
Com tampo quadrangular assente em três
colunas torneadas terminando em quatro pés
curvos com rodízios
Com duas tábuas
Séc.XIX/XX
76x170x125 cm
76x351x125 cm (aberta)
A late 19th, early 20th century mahogany
dinning table
Raised on four turned columns, feet with
castors
€ 2.300 - 3.300

51
CONJUNTO DE DOZE CADEIRAS ESTILO D. MARIA
Em madeira pintada
Assentos em palhinha e espaldar quadrangular com travessas
decoradas com dourados representando motivos vegetalistas
e travessa torneada na parte superior
Duas com braços em curva e contra curva
Portugal, séc. XX
A set of 12 chairs in the D. Maria style
Painted wood
Caned seats and square backs gilt decorated with floral motifs
Two with arms
Portugal, 20th century
€ 1.500 - 2.000

36

37

56

52

55

MESA DE APOIO ROMÂNTICA

MESA DE ABAS D. MARIA

Em carvalho
Decorada com entalhamentos
Tampo oval e pé de galo
80x45x38 cm

Em pau-cetim e filetes em pau-santo
Com gaveta lateral com puxadores
Portugal, séc. XVIII
(pequenas faltas e defeitos)
78x84x49 cm

A romantic side table
Oak
Decorated with carvings
Oval top, tripod stem

MESA DE ABAS D. MARIA
Em pau-cetim e filetes em pau-santo
Com gaveta lateral
Portugal, sé. XVIII
(pequenas faltas e defeitos)
78x87,5x50 cm
A D. Maria twin flat top table
Satinwood with rosewood friezes
Lateral drawer
Portugal, 18th century
(small losses and defects)

A D. Maria twin flat top table
Satinwood with rosewood friezes
Lateral drawer
Portugal, 18th century
(small losses and defects)

€ 80 - 120

€ 250 - 300

€ 250 - 300
53
MESA DE CANCELA
Em mogno
de pernas torneadas e uma gavetinha
Portugal, séc. XX
75x109x34
20th century table
Turned legs and with a small drawer
Portugal, 20th century
€400-600

57

54

PAPELEIRA D. MARIA

MESA COSTUREIRA ROMÂNTICA

Em pau-santo
Com cinco gavetas de tamanhos
diferentes e fábrica com escaninhos
e cinco gavetas
Ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XVIII
103,5x99x53,5 cm

Em mogno
Com decoração embutida em pau-santo e pau-cetim
Com duas abas e três gavetas
Espelho das fechaduras em osso e pernas torneadas
França, séc. XIX/XX
(pequenos defeitos)
69x38x50 cm (fechada)
69x91x50 cm (aberta)

A D. Maria (1777-1816) bureau
Rosewood
With five drawers of different sizes,
the fall front opens to reveal interior
with pigeon holes and five drawers
Yellow metal mounts
Portugal, 18th century

A romantic work table
Mahogany
Rosewood and satinwood inlaid decoration
Twin flat top and three drawers
Bone locks and turned legs
France, 19th/20th century
(small defects)

€ 2.500 - 3.500

€ 150 - 200

38

39

58
PAR DE CADEIRAS ESTILO LUÍS XV
Em pau-santo entalhado com motivos
vegetalistas
Assento e costas forrados a tecido
França, séc. XIX

61
MESA DE ENCOSTAR D. JOSÉ
Em pau-santo
Com saial vazado e recortado com entalhamentos representando motivos
vegetalistas e enrolamentos
Com duas gavetas e ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XVIII
80x102x54 cm

A pair of Louis XV style chairs
Carved rosewood with floral motifs
Upholstered back and seat
France, 19th century
€ 900 - 1.200

A D. José (1750-1777) side table
Rosewood
Scalloped and pierced apron with floral motifs and scrolls
Two drawers and yellow metal mounts
Portugal, 18th century
€ 4.000 - 6.000

59
PAR DE FAUTEUILS ESTILO LUÍS XV
Em pau-santo entalhado com motivos
vegetalistas
Assento, costas e braços forrados a tecido
França, séc. XIX
A pair of Louis XV style fauteuils
Carved rosewood with floral motifs
Upholstered back, seat and arms
France, 19th century
€ 900 - 1.200

60
CANAPÉ DE TRÊS LUGARES ESTILO LUÍS XV
Em pau-santo entalhado com motivos
vegetalistas
Assento, costas e braços forrados a tecido
França, séc. XIX
109x178x66 cm
A Louis XV style settee
Carved rosewood with floral motifs
Upholstered back, seat and arms
France, 19th century
€ 1.200 - 1.700

40

41

64
CÓMODA D. JOSÉ
Em vinhático
Com três gavetões, ferragens em metal
amarelo e pés entalhados
Portugal, séc. XVIII
95x137x66 cm
A D.José (1750-1777) commode
Brazilian mahogany with carved feet
Three long drawers and brass mounts
Portugal, 18th century
€ 3.000 - 5.000

63
MESA DE JOGO MEIA-LUA D. MARIA
Em pau-santo e faixeada a pau-santo com
trabalho de marchetaria em espinheiro
Interior forrado a feltro verde
Portugal, séc. XVIII
(restauros)
79x92x44 cm
A D. Maria (1777-1816) demi-lune card table
Rosewood veneered rosewood with thornbush
marquetry
Green lined interior
Portugal, 18th century
(restorations)
€ 1.000 - 2.000

62
CÓMODA D. JOSÉ
Em vinhático
Com três gavetões e ferragens
em metal
Portugal, séc. XVIII
93x113x61 cm
A D. José (1750-1777) commode
Brazilian mahogany
Three long drawers and metal
mounts
Portugal, 18th century
€ 1.800 - 2.200

42
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65
TAPETE KERMAN
Em lã e algodão
De desenho floral em tons bordeaux, bege,
azul e castanho
273x185
A Kerman carpet
Cotton and wool
Floral decoration in red, beige, blue and brown
€ 1.000 - 1.200

66
TAPETE HERIZ
Em lã e algodão
Decorado em tons de bege, verde
e azul com motivos florais
495x295 cm
An Oriental carpet
Cotton and wool
Beige, green and blue decoration
with floral motifs
€ 4.000 - 6.000

68

69

TAPETE SHIRAZ

TAPETE MASHARD

Em lã e algodão
De desenho geométrico com aves
Em tons bordeaux, beje e azul
230x160 cm

Em lã e algodão
Decorado com motivos florais em tons de vermelho, azul,
verde e bege
Irão
290x200 cm

A Shiraz carpet
Wool and cotton
Of geometric design with birds
In red, beige and blue

A Mashard carpet
Cotton and wool
Floral decoration in red, blue, green and beige
Iran

€ 500 - 900
67
TAPETE SHIBIRGHAM
Em lã e algodão
De desenho floral em tons bege
Afeganistão ou Paquistão
263x198 cm
A Shibirgham carpet
Cotton and wool
Floral decoration in red, beige and green
€ 1.000 - 1.200

€ 700 - 900

70

71

TAPETE BAKHTIARI

TAPETE BALUCHI

Em lã e algodão
De desenho geométrico e floral
Em bordeaux, beje e azul
310x215 cm

Em lã e algodão
De desenho geométrico
Em tons bordeaux e preto
350x215 cm

A Bakhtiari carpet
Wool and cotton
Of geometric and floral design in red, beige
and blue

A Baluchi carpet
Wool and cotton
Of geometric design in red and black
€ 1.250 - 1.600

€ 1.000 - 1.500

44
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72
TAPETE KAZAK
Em lã e algodão de desenho geométrico
em tons de bordeaux, azul, verde, branco e
amarelo
200x160 cm
A carpet
Wool and cotton with geometric design in red,
blue, green, white and yellow
€ 300 - 400

73
TAPETE MALAYER
Em lã e algodão
De desenho geométrico
Em tons bordeaux e azul
265x125 cm
A Malayer carpet
Wool and cotton
Of geometric design in red and blue
€ 600 - 900

74
TAPETE HAMADAM
Em lã e algodão
Desenho geométrico com medalhão ao
centro, em tons de bordeaux, azul e bege
206x209 cm
An Oriental carpet
Wool and cotton
Of geometric design with central medallion, in
red, blue and beige
€ 500 - 800

75

76

TAPETE KAZAK

TAPETE HAMADAN

Em lã e algodão
De desenho geométrico
Em tons beje, azul e bordeaux
190x110 cm

Em lã e algodão
De desenho geométrico e floral com medalhão ao centro
Em tons castanhos, bordeaux e beje
200x110 cm

A Kazak carpet
Wool and cotton
Of geometric design in beige, blue and red

A Hamedan carpet
Wool and cotton
Of geometric and floral design with medallion at the centre
In brown, red and beige

€ 400 - 600

€ 400 - 600

77

78

TAPETE ESTILO SHIRWAN, RUSSO

TAPETE HAMADAM

Em lã e algodão
Decorado com padrão geométrico, motivos florais e
zoomórficos em tons de vermelho, azul e amarelo
Afeganistão
210x205 cm

Em lã e algodão
Decorado com motivos geométricos em tons de
vermelho, azul, verde e amarelo
(sinais de uso)
287x89 cm

A Russian carpet, Shirwan style
Cotton and wool
Geometric pattern, floral and zoomorphic motifs in red, blue
and yellow
Afghanistan

An Oriental carpet
Wool and cotton
Of geometric design in red, blue, green and yellow
(wear signs)
€ 200 - 300

€ 400 - 600

46

47

79
TAPETE HERIZ
Em lã e algodão
Decorado com motivos florais em tons de vermelho,
bege, azul, salmão e verde
Irão
355x475 cm
An Heiriz carpet
Cotton and wool
Floral decoration in red, beige, blue, salmon and green
Iran
€ 1.200 - 1.800

80
TAPETE ORIENTAL ESTILO ZIGHER, PERSA
Em lã e algodão
Decorado com motivos floras em tons de
vermelho, verde, bege e azul
Paquistão
365x265 cm
A Persian carpet, Zigher style
Cotton and wool
Floral decoration in red, green, beige and blue
Pakistan
€ 1.000 - 1.500

82
CONJUNTO DE TRÊS APLIQUES
Em metal amarelo
Braços, base e pingentes em vidro moldado
Com quatro lumes
Alt.: 38 cm

81

Set of three wall-lights
Yellow metal
Arms, base and pendants in molded glass
Four-light

TAPETE ORIENTAL ZIGLER, PERSA
Em lã e algodão
Decorado com motivos florais em tons de bege,
salmão, azul e vermelho
Paquistão
270x170 cm

€ 800-1000

A Persian Zigler carpet
Cotton and wool
Floral decoration in beige, salmon, blue and red
Pakistan
€ 700 - 1300

48

49

85
ÁGUIA
Escultura em bronze com base em pedra de
mármore
Marca de fundição Aldorp e numerada A1272
Alt.: 39 cm

83

Eagle
Bronze sculpture, marble base
Aldorp mark, numbered A1272

PIETRO CANONICA (ITÁLIA, 1869-1959)
Busto de bebé
Escultura em bronze patinado Assinada
Alt.: 17 cm

€ 400 - 500

Sculpture of a baby
Patinated bronze Signed
€1.200 - 1.800

84
PAR DE APLIQUES
Em forma de palmitos de dois lumes cada
Em folha de metal prateado
Decoração relevada e cinzelada
Alt.: 72 cm
A pair of wall-lights
Designed bouquets
Silvered metal sheet
Relief decoration
€ 300 - 400

87
NU FEMININO
Escultura em bronze patinado e com
restos de dourado representando mulher
espreguiçando-se
Alt.: 27 cm
Nude
Patinated bronze sculpture, traces of gilding
Depicting woman stretching
€ 200 - 300

86
SOLDADO COM TROMPETE
Escultura em bronze francês representando
soldado com trompete e dois cães
Assinatura ilegível
França, séc. XIX
Alt.: 73 cm
Soldier with trumpet
French bronze representing soldier with
trumpet and two dogs
Faded signature
France, 19th century
€ 600 - 800

50

51

88

89

FIGURA FEMININA CANDELÁRIA

FIGURA FEMININA CANDELÁRIA

Escultura em antimónio de figura alada com
globo em vidro de grandes dimensões
Assente em coluna em madeira pintada
de verde com entalhamentos a amarelo
simulando canas de bambú
Séc. XX
Alt.: 240 cm

Escultura em madeira policromada e bronze d’Arte
Quatro lumes, três com pingentes em vidro e um
central com globo em forma de chama
Base policromada e marmoreada assente em quatro
pés em forma de pata de leão
França, séc. XIX/XX
Alt.: 254,5 cm

A feminine figure lamp
Antimony depicting winged figure holding a
large cut glass globe
On a carved and painted base representing
bamboo
20th century

A four-light candelabrum
Polychrome wood and antimony sculpture
The central light with glass shade shaped as a flame
Polychromed and marbled base on four lion feet
France, late 19th, early 20th century
€ 2.000 - 3.000

€ 1.800 - 2.200

52

53

90
ESCOLA PORTUGUESA, C. 1930

91

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

ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XX
Retrato do general e estadista Leopoldo O’
Donnell, 1º duque de Tetuán, representado,
entre outras, com a grã-cruz das ordens de
São Fernando, Isabel a Católica, Carlos III e da
Ordem da Torre e Espada
Óleo sobre madeira
45x37 cm

Portuguese School, ca. 1930
Hercules Room - Vila Viçosa Palace
Oil on canvas
€ 2.000 - 3.000

Spanish school of the 20th century
Portrait of General Leopoldo O’Donnell, 1st
Duke of Tetuán, depicted, among others, with
Saint Ferdinand, Isabel the Catholic, Carlos III
and Torre e Espada decorations
Oil on panel
€ 800 - 1.200

54

55

92
ALBERTO SOUZA PINTO (1861-1928)
Retrato de senhora
Óleo sobre tela
Assinado
185x83 cm
Lady’s portrait
Oil on canvas
Signed

93

€ 3.800 - 5.000

MIGUEL ÂNGELO LUPI (1826-1883)
Retrato de senhora
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1873
90x70 cm
Lady’s portrait
Oil on canvas
Signed and dated of 1873
€ 5.000 - 7.000

56

57

95
JOÃO REIS (1899-1982)
“Campo doirado”
Óleo sobre platex
Assinado
67x82 cm
Nota: Autenticado no verso pela mulher
do pintor, Maria do Carmo Reis
“Campo doirado”
Oil on hardboard
Signed
Note: authenticated at the back by the
author’s widow, Maria do Carmo Reis
€ 2.200 - 2.800

94

AURÉLIA DE SOUZA (1866-1922)

Rosas
Óleo sobre tela
Assinado
27x31 cm

Jarra com flores
Óleo sobre tela colado em cartão
Assinado
37,5x21,5 cm

Roses
Oil on canvas
Signed
€ 1.000 - 1.500

58

96

EDUARDA LAPA (1895-1976)

A vase with flowers
Oil on canvas laid on cardboard
Signed
€ 2.500 - 3.000

59

98
EDUARDA LAPA (1895-1976)
Vista de praia com figuras
Óleo sobre madeira
Assinado
15x20,5 cm
Beach with figures
Oil on panel
Signed
€ 1.500 - 2.000

99
EDUARDA LAPA (1895-1976)
Figuras na praia
Óleo sobre madeira
Assinado e datado 1940
15x20 cm
Beach with figures
Oil on panel
Signed and dated of 1940
€ 1.200 - 1.800
97
JOSÉ JÚLIO DE SOUZA PINTO ATTRIB. (1856-1939)
Minhota
Pastel sobre papel
(defeitos)
36,5x32 cm
Woman from Minho
Pastel on paper
(defects)
€ 1.500 - 2.000

60

61

100
JOAQUIM LOPES (1886-1956)
Praça do Anjo
Óleo sobre tela colada em madeira
Assinado
23x33 cm

101

Angel Square
Oil on canvas laid on panel
Signed

JOSÉ GYRÃO (1840-1916)
Galináceos
Óleo sobre madeira
Assinado e datado 1907
22x13 cm

€ 2.000 - 3.000

Bibliografia/ Literature:
Manuel Nunes Corrêa, “Moura
Girão (1840-1916)”, p. 66, il. 47.
Poultry
Oil on panel
Signed and dated of 1907
€ 2.500 - 3.000

62

63

102
TÚLIO VICTORINO (1906-1967)
103

Paisagem com rio, ponte e figuras
Óleo sobre madeira
Assinado
16x22 cm

JOAQUIM LOPES (1886-1956)
Paisagem
Óleo sobre madeira
Assinado e datado 1925
30x41 cm

Landscape with river, bridge and figures
Oil on panel
Signed

Landscape
Oil on panel
Signed and dated of 1925

€ 1.500 - 2.000

€ 1.700 - 2.500

64

65

104

106

GARNITURE NAPOLEÃO III
Em bronze relevado e dourado com flores
Composta por relógio com mostrador em esmalte e par de candelabros de três lumes cada,
com aplicações de porcelana policromada e dourada com putti e flores
Mostrador com marca “Lay & Cherfils - Paris - Passage Jouffroy 29”
França, séc. XIX
(mecanismo a necessitar de revisão e pequenos defeitos)
Alt.: 39 (relógio)
38,5 cm (candelabros)
A Napoleon III garniture
Relief and gilt bronze decorated with flowers
Comprising a clock with enamelled dial and a pair of porcelain-mounted three-light candelabra
Marked “Lay & Cherfils - Paris- Passage Jouffroy 29”
France, 19th century
(mechanism in need of maintenance, small defects)

ESPELHO DE PAREDE NAPOLEÃO III
Moldura em madeira dourada com
entalhamentos
França, séc. XIX
(pequenas faltas e defeitos)
105x70 cm
A Napoleon III wall mirror
Carved and gilt wood frame
France, 19th century
(small losses and defects)
€ 600 - 900

€ 700 - 900

105
PAR DE APLIQUES DE DOIS LUMES ESTILO IMPÉRIO
Em madeira e metal dourados
Com decoração entalhada representando águia e
lanças no topo e motivos vegetalistas na base
Espelhos redondos convexos
Séc. XX
(faltas e defeitos)
95x40 cm
A pair of two-light wall-lights in the Empire manner
Gilt wood and metal
Carved decoration depicting eagle and spears at the
top and floral decoration at the base
Circular convex mirrors
20th century
(losses and defects)
€ 200 - 300

66

67

107

108

CONJUNTO DE TRÊS MOLDURAS

PAR DE MOLDURAS

Em metal amarelo e vidro
Formato em leque com espaço para três
fotografias
Cimalhas relevadas e vazadas em forma de
laço, e aplicações em metal amarelo relevadas
e vazadas com motivos vegetalistas
Pés esféricos, dois descansos para apoio e
três argolas para pendurar
10,5x6,5 cm (cada espaço para fotografia)
20x43 cm (total)

Em metal amarelo e vidro
Formato em leque com espaço para cinco
fotografias
Cimalhas relevadas e vazadas em forma de
laço, e aplicações em metal amarelo relevadas
e vazadas com motivos vegetalistas
Pés esféricos, dois descansos para apoio e
cinco argolas para pendurar
10,5x6,5 cm (espaço para fotografias)
20x43 cm (total)

A set of three table frames
Yellow metal and glass
Designed as a fan with three separate frames
Relief and pierced pediments with yellow
metal mounts
Ball feet, two back rests and three hoops

A pair of table frames
Yellow metal and glass
Designed as a fan with five separate frames
Relief and pierced pediments with yellow
metal mounts
Ball feet, two back rests and five hoops

€ 200 - 400

€ 400 - 600

110
RELÓGIO DE MESA NAPOLEÃO III
Em madeira entalhada e dourada com figuras alegóricas
Mostrador em metal amarelo e esmalte
Toca horas e meias horas
França, séc. XIX
(faltas, defeitos e mecanismo a necessitar de revisão)
68x47x15 cm
A Napoleon III table clock
Carved and gilt wood with allegorical figures
Yellow metal and enamel dial
France, 19th century
(losses, defects and mechanism in need of maintenance)
€ 800 - 1.000

112
ESPELHO NEOCLÁSSICO
Em madeira entalhada e dourada
Decorado com flores e outros motivos vegetalistas
Europa, séc. XVIII/XIX
(faltas e defeitos; vestígios de xilófagos)
90x53 cm
A Neoclassical mirror
Carved and gilt wood
Decorated with flowers and other floral motifs
Europe, 18th/19th century
(losses and defects, traces of xylophages)

111
PAR DE APLIQUES ESTILO LUÍS XV
De dois lumes cada
Em bronze dourado e relevado
Alt.: 40 cm

€ 400 - 600

A pair of Louis XV two-light wall-lights
Gilt bronze with relief decoration
€ 200 - 400

109
PAR DE CASTIÇAIS ESTILO LUÍS XV
Em bronze relevado e dourado
Decorados com flores, folhas e enrolamentos
Alt.: 27 cm
A pair of Louis XV style candlesticks
Relief and gilt bronze
Decorated with flowers, leaves and scrolls
€ 150 - 200

68

69

113

117

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Tríptico em marfim
Representando a cena do calvário
10,5x10 cm

Escultura Indo-Portuguesa em marfim com
dourados e vermelho
Base em marfim esculpido com concha
Coroa em prata
Séc. XVII/XVIII
(falta um pé, outros defeitos)
Alt.: 20,5 cm

116
NOSSA SENHORA COM MENINO JESUS EM PÉ

Triptych
Ivory
Depicting Golgotha

Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Base com anjos
Séc. XVII/XVIII
Alt.: 21 cm

€ 250 - 300

115
NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO

Our Lady of the Conception
Gilt and red dyed ivory Indo-Portuguese
sculpture
Carved ivory base with shell
Silver crown
Late 17th, early 18th century
(one foot missing, defects)

Our Lady with the Child
Ivory Indo-Portuguese sculpture
Base with angels
Late 17th, early 18th century
€ 2.500 - 3.000

Escultura Indo-Portuguesa em
marfim com dourados
Séc. XVII
Alt.: 11,5 cm
114
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO COM O MENINO
Escultura Indo-portuguesa em marfim
policromado e dourado
Peanha dourada a ouro fino
Séc. XVIII
Alt.: 17 cm
26,5 cm (total)

€ 2.200 - 2.800

Our Lady of the Conception
Gilt ivory Indo-Portuguese
sculpture
17th century
€ 1.000 - 1.500

An 18th century Indo-Portuguese ivory
sculpture of Our Lady of the Rosary
Carved, polychrome and gilt ivory
Gilt base
€ 1.800 - 2.200

70

71

121
118

PROFETISA ANA

SANTA

Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Séc. XVIII
Alt.: 12 cm

Em marfim
Segurando livro, ladeada
possivelmente por figuras de anjos
Etiqueta com referência “Abbaye
de Fonterault”
Alt.: 21 cm

Anna the Prophetess
An 18th century Indo-Portuguese ivory
sculpture
€ 1.500 - 2.000

Saint
Ivory sculpture
Holding book, flanked by angels
“Abbaye de Fonterault” label

119

€ 250 - 300

SÃO MIGUEL ARCANJO
Escultura Indo-Portuguesa em
marfim
Séc. XVII
(com pequena base em madeira)
Alt.: 14,5 cm
Saint Michael, the Archangel
Ivory Indo-Portuguese sculpture
17th century
(with small wood base)
€ 1.500 - 2.000

120
SANTA TERESA DO MENINO JESUS
Escultura Sino-portuguesa em marfim
Séc. XIX
Alt.: 8 cm
Saint Thérèse of Lisieux
Ivory Sino-Portuguese sculpture
19th century
123

€ 1.000 - 1.500

MENINO JESUS DEITADO

122

Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Séc. XVIII
(defeitos e faltas em uma mão e joelho)
Comp.: 10 cm

CAMILHA PARA MENINO JESUS
Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Séc. XVIII
14x16x8,5 cm

72

Child Jesus bed
Ivory Indo-Portuguese sculpture
18th century

Child Jesus lying
Ivory Indo-Portuguese sculpture
18th century
(defects and losses to one hand and knee)

€ 1.800 - 2.200

€ 800 - 1.200

73

124
SÃO JOSÉ COM MENINO

126

Escultura em madeira
policromada e dourada
Resplendor em prata
Portugal, séc. XVIII
(Defeitos na policromia, falta
de açucenas na vara)
Alt.: 40 cm

SANTO ANTÓNIO
Escultura em madeira policromada e dourada
Cabeça, mãos e pés em marfim
Base em madeira entalhada e dourada
Portugal, séc. XVII
(faltas, defeitos e pequenos restauros)
Alt.: 28,5 cm

Saint Joseph with the Child
Polychrome and gilt wood
sculpture
Silver halo
Portugal, 18th century
(defects to the polychromy,
some lilies missing)

125
SANTO ANTÓNIO COM O MENINO
Escultura em madeira policromada e dourada
Portugal, séc. XVIII
(pequenos defeitos)
Alt.: 31,5 cm

€ 1.500 - 2.000

Saint Anthony
Polychrome and gilt wood sculpture
Ivory head, hands and feet
Carved and gilt wood base
Portugal, 17th century
(losses, defects and small restorations)

127

€ 1.600 - 2.200

NOSSA SENHORA COM O MENINO
Escultura em madeira policromada e dourada
Europa, séc. XVIII
(defeitos)
Alt.: 16,5 cm

Saint Anthony with the Child
Polychrome and gilt wood sculpture
Portugal, 18th century
(small defects)

Our Lady with the Child
Polychrome and gilt wood sculpture
Europe, 18th century
(defects)

€ 1.800 - 2.300

€ 1.400 - 1.800

74

75

129
ANJO CANDELÁRIO
Escultura em madeira policromada
Base em madeira marmoreada
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 61 cm
A candlestick sculpture
Representing an angel
Polychrome wood sculpture
Portugal, 18th century
€ 1.200 - 1.400

130
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Escultura em madeira policromada e dourada
Base com crescente e querubins
Portugal, séc. XVIII
(restauro)
Alt.: 50 cm
Our Lady of the Conception
Polychrome and gilt wood sculpture
Base with crescent and cherubs
Portugal, 18th century
(restoration)
€ 1.500 - 2.000

131
PIETÀ
Escultura em madeira policromada e dourada
com resplendor em prata
Trabalho português do Séc. XVIII
(Pequenas faltas e defeitos de policromia)
Alt.: 24 cm

128
SÃO JOÃO BAPTISTA MENINO
Escultura em madeira policromada e dourada
Europa, séc. XIX
(falta Agnus Dei)
Alt.: 24,5 cm

Pietà
Pietà. Carved, polychrome and gilt wood
sculpture with silver halos. Portugal, 18th
century. Minor losses and defects to the
polychromy.

A Child Saint John the Baptist
Polychrome and gilt wood sculpture
Europe, 19th century
(Agnus Dei missing)

€ 2.000 - 3.000

€ 700 - 900

76

77

132

133

SÃO JOSÉ COM MENINO

SANTO ANTÓNIO

Escultura em madeira policromada e dourada
representando São José levando pela mão
o Menino Jesus e segurando na outra mão o
bastão de São José
Portugal, séc. XVII/XVIII
(faltas, defeitos, indícios de xilófagos)
Alt.: 90 cm

Escultura em madeira policromada e dourada
Portugal, séc. XVI
(pequenas faltas, defeitos e indícios de xilófagos)
Alt.: 99 cm
Saint Anthony
Carved, polychrome and gilt decoration
Portugal, 16th century
(minor losses, defects and traces of xylophages)

Saint Joseph with the Child
Polychrome and gilt wood sculpture depicting
Saint Joseph with Child Jesus by the hand, on
the other hand the cane
Portugal, late 17th, early 18th century
(losses, defects, traces of xylophages)

€ 4.000 - 5.000

€ 3.000 - 5.000

78

79

134
SÃO JOAQUIM E SANTA ANA ENSINANDO
NOSSA SENHORA A LER
Escultura em madeira policromada e dourada
Portugal, séc. XVII/XVIII
(faltas e pequenos restauros)
Alt.: 57 cm
Saint Joachim and Saint Anne teaching Our
Lady how to read
Polychrome and gilt wood sculpture
Portugal, 17th/18th century
(losses and small restorations)
€ 6.000 - 8.000

80

81

135

136

GRANDE TALHA

RESPLENDOR

Em madeira dourada e policromada
Com cartela ao centro decorada com entalhamentos
vegetalistas e duas cabeças de querubim
Portugal, séc. XVIII
70x75 cm

Em madeira entalhada e dourada
Ao centro com seis cabeças de anjos
Portugal, séc. XVIII
(pequenas faltas e defeitos)
Diam.: 95 cm

A large panel fragment
Gilt and polychromed wood
Cartouche at the centre with floral
decoration and two cherub heads
Portugal, 18th century

Halo
Carved and gilt wood
Centre with six cherubs
Portugal, 18th century
(small losses and defects)

€ 900 - 1.300

€ 1.500 - 2.000
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137
PAR DE PEANHAS NEOCLÁSSICAS
Em madeira entalhada e dourada
Decoradas com flores
Portugal, séc. XIX
Alt.: 46 cm
A pair of neoclassical socles
Carved and gilt wood
Decorated with flowers
Portugal, 19th century
€ 600 - 800

138

139

CRUZ PROCESSIONAL

MÍSULA DE CANTO

Em ferro
Portugal, séc XVI/XVII (amolgadelas)
19 cm

Em madeira entalhada, vazada e dourada a
ouro fino
Tampo em mármore
Portugal, séc. XVIII
46x42 cm

A late 16th, early 17th
Iron processional cross (bruises)

A corner socle
Carved, pierced and gilt wood
Marble top
Portugal, 18th century

€200 - 300

€ 500 - 700

140
LUSTRE DE CINCO LUMES LUIS XV
Em bronze dourado e cinzelado
Com profusa decoração de folhas de acanto
e puttis
França, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
115x60 cm
A Louis XV ormolu chandelier
Chiselled ormolu
Profuse decoration with acanthus leaves and
putti
France, 18th century
(losses and defects)
€ 2.000 - 3.000

84
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141

142

145

TRAVESSA OITAVADA

PAR DE TRAVESSAS OITAVADOS

GRANDE TRAVESSA

146

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com esmaltes da Família
rosa, de fundo verde com flores e pavões
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
23,5x32,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com esmaltes da Família
rosa, de fundo verde com flores e pavões
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
(uma com gatos)
21x28,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com esmaltes
da Família rosa, de fundo verde com flores e pavões
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
33x41 cm

PAR DE TRAVESSAS OVAIS RECORTADAS

An octagonal dish
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose decoration depicting
flowers and peacocks on green ground
This service is attributed to D. João VI, King of Portugal
Qianlong Period (1736-1795)

A pair of octagonal dishes
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose decoration depicting flowers
and peacocks on green ground
This service is attributed to D. João VI, King of Portugal
Qianlong Period (1736-1795)
(one broken)

A charger
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose decoration
depicting flowers and peacocks on green ground
This service is attributed to D. João VI, King of
Portugal
Qianlong Period (1736-1795)
(small chips)

€ 600 - 900

€ 800 - 1.200

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com esmaltes da Família
rosa, de fundo verde com flores e pavões
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
19x28 cm
A pair of scalloped oval dishes
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose decoration depicting
flowers and peacocks on green ground
This service is attributed to D. João VI, King of Portugal
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)

€ 1.200 - 1.800

€ 800 - 1.200

144
PAR DE PEQUENAS TRAVESSAS OITAVADAS
143
TRAVESSA OITAVADA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com esmaltes da
Família rosa, de fundo verde com flores e pavões
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
17x25,5 cm
An octagonal dish
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose decoration depicting
flowers and peacocks on green ground
This service is attributed to D. João VI, King of Portugal
Qianlong Period (1736-1795)
€ 300 - 500

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com esmaltes da Família rosa, de
fundo verde com flores e pavões
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
17x25,5 cm
A pair of small octagonal dishes
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose decoration depicting flowers and
peacocks on green ground
This service is attributed to D. João VI, King of Portugal
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)
€ 600 - 900

147

148

TRAVESSA OITAVADA

TRAVESSA OITAVADA

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com esmaltes da Família
rosa, de fundo verde com flores e pavões
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
28x36,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com esmaltes da Família rosa,
de fundo verde com flores e pavões
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
28x36,5 cm

An octagonal dish
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose decoration depicting
flowers and peacocks on green ground
This service is attributed to D. João VI, King of Portugal
Qianlong Period (1736-1795)
(small chips)

An octagonal dish
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose decoration depicting flowers and
peacocks on green ground
This service is attributed to D. João VI, King of Portugal
Qianlong Period (1736-1795)
(small chips)

€ 800 - 1.200

86

€ 800 - 1.200

87

149

150

CONJUNTO DE SEIS PRATOS
FUNDOS OITAVADOS

CONJUNTO DE QUATRO PRATOS
FUNDOS OITAVADOS

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com
esmaltes da Família rosa, de fundo verde
com flores e pavões
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas, cabelos)

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com
esmaltes da Família rosa, de fundo verde com
flores e pavões
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas e cabelos)
Diam.: 22 cm

A set of six octagonal deep plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose
decoration depicting flowers and
peacocks on green ground
This service is attributed to D. João VI,
King of Portugal
Qianlong Period (1736-1795)
(chips and hairlines)

A set of four octagonal deep plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose decoration
depicting flowers and peacocks on green
ground
This service is attributed to D. João VI, King of
Portugal
Qianlong Period (1736-1795)
(chips and hairlines)

€ 600 - 900

€ 200 - 300

152
153

CONJUNTO DE SEIS PRATOS
OITAVADOS

CONJUNTO DE QUATRO PRATOS
OITAVADOS

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
com esmaltes da Família rosa, de fundo
verde com flores e pavões
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas, restauro e cabelos)
Diam.: 22 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com esmaltes da Família
rosa, de fundo verde com flores e pavões
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas, restauro, cabelo)
Diam.: 22 cm

A set of six octagonal plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose
decoration depicting flowers and
peacocks on green ground
This service is attributed to D. João VI,
King of Portugal
Qianlong Period (1736-1795)
(chips, restoration and hairlines)

A set of four octagonal plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose decoration depicting flowers
and peacocks on green ground
This service is attributed to D. João VI, King of Portugal
Qianlong Period (1736-1795)
(chips, restoration and hairline)
€ 200 - 300

€ 600 - 900

154

151

TERRINA COM TRAVESSA OITAVADAS

TERRINA COM TRAVESSA OITAVADAS

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com
esmaltes da Família rosa, de fundo verde
com flores e pavões
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas e cabelos)
21x33x21,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com
esmaltes da Família rosa, de fundo verde com
flores e pavões
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros)
An octagonal tureen with dish
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose decoration
depicting flowers and peacocks on green
ground
This service is attributed to D. João VI, King of
Portugal
Qianlong Period (1736-1795)
(restorations)

An octagonal tureen with dish
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose
decoration depicting flowers and peacocks
on green ground
This service is attributed to D. João VI, King
of Portugal
Qianlong Period (1736-1795)
(chips and hairlines)

€ 500 - 800

€ 2.000 - 3.000
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155
TRAVESSA OVAL RECORTADA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração com esmaltes da Família
Rosa e dourada com flores e pavões
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas, desgaste no
esmalte, defeito de cozedura)
34x42,5 cm

157
TRAVESSA DE MOLHEIRA RECORTADA
ROCAILLE
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada da Família Rosa
representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
17,5x22 cm

A scalloped oval dish
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration with
flowers and peacocks
This service is attributed to D. João VI,
King of Portugal
Qianlong Period (1736-1795)
(minor chips, wear to the polychromy
and firing defect)

A rocaille scalloped tureen dish
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration
depicting flowers
Qianlong Period (1736-1795)
€ 1.600 - 2.000

€ 1.500 - 3.000

156
PAR DE PEQUENAS TRAVESSAS OITAVADAS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com flores e pavões
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
18x25,5 cm

158
TRAVESSA OVAL RECORTADA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Aba e centro com friso de pontas de lança a
ouro e rouge-de-fer
Período Qianlong (1736-1795)
(faltas no dourado)
44x50 cm

A pair of small octogonal dishes, Peacocks Service
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with flowers and peacocks
Known as D.João VI (1816-1826) Service
Qianlong Period (1736-1795)
€ 2.000 - 2.500

A scalloped oval dish
Chinese export porcelain
Tab and centre with knife-edge friezes
Qianlong Period (1736-1795)
(losses to gilding)
€ 4.000 - 6.000

90
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159
TERRINA OVAL COM TAMPA E TRAVESSA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa
e dourado com flores e pavões
Aba da travessa e bordo da tampa com friso de
enrolamentos, pegas zoomórficas e pomo da tampa em
forma de romã
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas falhas no bordo da travessa e numa das
pegas)
32x39,5 cm (travessa)
20x22,5x35 cm (terrina)
An oval tureen with cover and dish
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose and gilt decoration depicting
flowers and peacocks
Dish and cover tabs decorated with scroll friezes,
zoomorphic handles and cover finial shaped as a
pomegranate
This service is attributed to D.João VI, King of Portugal
Qianlong Period (1736-1795)
(small chips to the dish and to one handle)
€ 9.000 - 12.000

92
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161

162

PRATO

PRATO OITAVADO

PAR DE PRATOS FUNDOS

165

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração com esmaltes da Família
Rosa e dourada com flores e pavões
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro, desgaste no esmalte)
Diam.: 22,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com flores e pavões
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelos)
Diam.: 23 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com flores e pavões
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros)
Diam.: 23 cm

CHÁVENA COM PIRES

A plate
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration with
flowers and peacocks
This service is attributed to D. João VI,
King of Portugal
Qianlong Period (1736-1795)
(restoration, wear to the polychromy)

A Qianlong octagonal plate, Peacocks Service
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with flowers and
peacocks
Known as D.João VI (1816-1826) Service
Qianlong Period (1736-1795)
(hairlines)

A pair of soup plates
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with flowers and
peacocks
This service is attributed to D. João VI, King of
Portugal
Qianlong Period (1736-1795)
(restorations)

€ 200 - 300

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração com esmaltes da Família Rosa
Armas Joaquim Inácio da Cruz Sobral
3º Serviço (Silvados)
Período Qianlong, c. 1775
Alt.: 6 cm (chávena)
Diam.: 13,5 cm (pires)
Bibliografia/ Literature:
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa e os
Brasões do Império”, p.137;
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana da
China - 500 Anos de Comércio”, vol. IV, pp.
1091-1093.

€ 300 - 400

€ 150 - 200

A cup and saucer
Chinese export porcelain
Famille Rose decoration bearing coat-of-arms
of Joaquim Inácio da Cruz Sobral
3rd Service
Qianlong Period, ca. 1775
€ 350 - 500

164
PRATO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Na aba decoração a grisaille e dourado com representação
de motivos vegetalistas, geométricos e pavões
Ao centro decoração grisaille e dourada representando “A
escolha de Hércules” inspirada numa pintura de Annibale
Carracci
Período Qianlong (c. 1745)
(cabelo)
Diam.: 23 cm

163
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

Bibliografia/ Literature:
François et Nicole Hervouët, Yves Bruneau, “La Porcelaine
des Compagnie des Indes à décor Occidental”, p. 313, il.
13.80;
David Howard, John Ayers, “China for the West”, vol. I, p. 333,
il. 329.

A plate
Chinese export porcelain
Grisaille and gilt decoration depicting allegory
to the Peace flanked by two gilt monograms
Qianlong Period (1736-1795)

A plate
Chinese export porcelain
Tab decorated in grisaille and gold depicting floral and
geometric motifs and peacocks
Centre depicting “Hercules Choice” after Annibale Carracci
Qianlong Period, ca. 1745
(hairline)

€ 500 - 700

166
CHÁVENA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração com esmaltes da Família Rosa
Armas de José Correia de Melo e Brito de Alvim
Período Qianlong, c. 1775
Alt.: 6 cm
Bibliografia/ Literature:
Calvão (coord.), João Rodrigues, “Caminhos da Porcelana
- Dinastias Ming e Qing”, Fundação Oriente, p. 228; Castro,
Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 148.
A cup
Chinese export porcelain
Famille Rose decoration bearing coat-of-arms of José Correia
de Melo e Brito de Alvim
Qianlong Period, ca. 1775
€ 500 - 600

€ 550 - 850
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169
PAR DE PRATOS RECORTADOS
167
PRATO RECORTADO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
Aba recortada com grinalda de flores e
caldeira com friso de pontas de lança
Brasão ao centro com armas de António de
Sousa Falcão de Saldanha Coutinho, fidalgo da
Casa Real
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1760
(cabelo e esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm
Bibliografia/ Literature:
Calvão (coord.), João Rodrigues, “Caminhos da
Porcelana - Dinastias Ming e Qing”, Fundação
Oriente, p. 228; Castro, Nuno de, “A Porcelana
Chinesa ao Tempo do Império”, p. 148.

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com armas de D. Cristóvão Pereira de Castro
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Diam.: 25 cm
Bibliografia/ Literature:
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império - Portugal / Brasil”, p. 189;
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana da China - 500 Anos de Comércio”, Volume IV, pp. 1275-1277.
A pair of scalloped plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration depicting arms
of D. Cristóvão Pereira de Castro
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)
€ 1.200 - 1.400

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

170
PAR DE TRAVESSAS OVAIS
168
PEQUENO COVILHETE
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com armas
de Vital de Bettencourt de Vasconcelos e
Lemos
Período Jiaqing (c. 1800)
(esbeiçadela e cabelos)
Diam.: 14,5 cm
Bibliografia/ Literature:
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao
Tempo do Império - Portugal/Brasil”, p. 206.

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com armas Joaquim Pedro Quintela, 1º Barão de Quintela
Reinado Jiaqing (1796-1820)
(esbeiçada consolidada, pequena falha no dourado)
34x40 cm
Bibliografia/ Literature: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 208.
A pair of oval dishes
Chinese export porcelain
Polychrome decoration depicting coat-of-arms of Joaquim Pedro Quintela, 1st Barão de Quintela
Jiaqing Period (1796-1820)
(consolidated chip, small loss to the gilding)
€ 6.500 - 8.500

A small saucer
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration bearing Vital
de Bettencourt de Vasconcelos e Lemos
coat-of-arms
Jiaqing Period (ca. 1800)
(chip and hairlines)
€ 350 - 400
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171
PAR DE PRATOS RECHAUD
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração dourada e policromada representando motivos orientais
Período Daoguang (1821-1850)
Diam.: 25 cm
A pair of plate warmers
Chinese export porcelain
Gilt and polychrome decoration depicting oriental motifs
Daoguang Period (1821-1850)
€ 800 - 1.200

172
COVILHETE
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Redecorado na Europa
Decoração dourada e policromada representando ilustração da
fábula de La Fontaine “La Laitière et le pot au lait”
Verso com “figura erótica”
Diam.: 11 cm
Bibliografia/ Literature:
François et Nicole Hervouët, Yves Bruneau, “La Porcelaine des
Compagnie des Indes à décor Occidental”, p. 179, il. 7.111 e p. 200,
il. 9.19.
A saucer
Chinese export porcelain
Redecorated in Europe
Gilt and polychrome decoration depicting La
Fontaine’s fable “La Laitière at le pot au lait”
Back depicting erotic scene
€ 400 - 600

173
TERRINA EM FORMA DE CARPA
Em porcelana da China
Corpo curvo em rouge-de-fer com escamas a dourado, tampa com barbatana saliente formando pega, boca ligeiramente aberta e parte posterior
com barbatana incisa
Interior com arranjo floral policromado
China, inicio do séc. XIX
Comp.: 28 cm
Nota: Podemos encontrar peças semelhantes nas colecções Copeland, no museu Peabody em Salem, e Mottahedeh. No primeiro caso, trata-se de
uma terrina idêntica, tanto na forma como na decoração, atribuída ao período Qianlong, mais concretamente ao período compreendido entre 1750
a 1770. No caso da Colecção Mottahedeh a terrina, ainda que ligeiramente mais pequena e com tampa a ocupar toda a parte superior da carpa,
apresenta também corpo curvo, barbatana saliente formando a pega e o mesmo tipo de decoração. Esta terrina está datada do séc. XVIII, c. 1740 a
1760. Ainda de referir uma outra terrina idêntica que, em Novembro de 1999, no leilão de Arte Asiática da Christie’s (6214), surge atribuída ao período
compreendido entre 1750 a 1770.
Bibliografia/ Literature:
David Howard, John Ayers, “China for the West”, vol. II, p. 588, il. 612;
William R. Sargent, “The Copeland Collection”, p. 215.
A carp tureen
Chinese porcelain
Head and tail curled upwards, rouge-de-fer with gilt scales, cover with relief fin
Mouth slightly open and engraved fin
Interior with polychrome bouquet
China, early 19th century
Note: Similar pieces at Copeland collection, Peabody (Salem) and Mottahedeh Museums.
The first case is a tureen similar in shape and decoration, attributed to the Qianlong Period, ca. 1750/70.
The Mottahedeh tureen, slightly smaller and with bigger cover, shows curled body, relief fin and similar decoration. It is dated between 1740/60.
Another example is a similar tureen sold Christie’s, sale 6214, dated ca. 1750/70.
€ 6.500 - 9.000
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174
PAR DE TAÇAS E PIRES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando “A Primavera”
Tema retirado de um desenho de
Lancret, gravado por Larmessin
Período Qianlong (c. 1770)
Alt.: 4 cm (taça)
Diam.: 12 cm (pires)
Bibliografia/ Literature:
François et Nicole Hervouët,
Yves Bruneau, “La Porcelaine des
Compagnies des Indes a Décor
Occidental”, p. 164, fig. 7.65;
Michel Beurdelay, “Porcelaine de
la Compagnie des Indes”, p. 59.
A pair of cups and saucers
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
depicting “Spring”
After a Lancret draw engraved by
Larmessin
Qianlong Period (ca. 1770)
€ 500 - 700
175
PAR DE TAÇAS E PIRES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando “A Primavera”
Tema retirado de um desenho de
Lancret, gravado por Larmessin
Período Qianlong (c. 1770)
Alt.: 4 cm
Diam.: 12 cm
A pair of cups and saucers
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
depicting “Spring”
After a Lancret draw engraved by
Larmessin
Qianlong Period (ca. 1770)
€ 500 - 700
176
TAÇA E PIRES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando “A Primavera”
Tema retirado de um desenho de
Lancret, gravado por Larmessin
Período Qianlong (c. 1770)
(taça com cabelo e pires com
ligeira esbeiçadela)
Alt.: 4 cm (taça)
Diam.: 12 cm (pires)
Cup and saucer
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
depicting “Spring”
After a Lancret draw engraved by
Larmessin
Qianlong Period (ca. 1770)
(cup with hairline and saucer with
small chip)
€ 200 - 300

177
PAR DE CHÁVENAS E PIRES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando “A Primavera”
Tema retirado de um desenho de
Lancret, gravado por Larmessin
Período Qianlong (c. 1770)
(uma chávena com ligeira
esbeiçadela e um pires com cabelo)
Alt.: 6 cm (chávena)
Diam.: 12 cm (pires)
A pair of cups and saucers
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
depicting “Spring”
After a Lancret draw engraved by
Larmessin
Qianlong Period (ca. 1770)
(one cup with small chip and one
saucer with hairline)
€ 600 - 800

180
TAÇA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e
dourada representando “A
Primavera”
Tema retirado de um desenho de
Lancret, gravado por Larmessin
Período Qianlong (c. 1770)
Diam.: 14 cm
A bowl
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
depicting “Spring”
After a Lancret draw engraved by
Larmessin
Qianlong Period (ca. 1770)
€ 700 - 900

178
PAR DE CHÁVENA E PIRES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando “A Primavera”
Tema retirado de um desenho de
Lancret, gravado por Larmessin
Período Qianlong (c. 1770)
(uma chávena com ligeira
esbeiçadela)
Alt.: 6 cm (chávena)
Diam.: 12 cm (pires)
A pair of cups and saucers
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
depicting “Spring”
After a Lancret draw engraved by
Larmessin
Qianlong Period (ca. 1770)
(one cup with small chip)
€ 600 - 800

181
PEQUENA TAÇA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e
dourada representando “A
Primavera”
Tema retirado de um desenho de
Lancret, gravado por Larmessin
Período Qianlong (c. 1770)
Diam.: 12 cm
Bibliografia/ Literature:
François et Nicole Hervouët,
Yves Bruneau, “La Porcelaine des
Compagnies des Indes a Décor
Occidental”, p. 164, fig. 7.65;
Michel Beurdelay, “Porcelain de la
Compagnie des Indes”, p. 59.
A small bowl
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
depicting “Spring”
After a Lancret draw engraved by
Larmessin
Qianlong Period (ca. 1770)
€ 500 - 700

179
PAR DE CHÁVENAS E PIRES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando “A Primavera”
Tema retirado de um desenho de
Lancret, gravado por Larmessin
Período Qianlong (c. 1770)
Alt.: 6 cm (chávena)
Diam.: 12 cm (pires)
A pair of cups and saucers
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
depicting “Spring”
After a Lancret draw engraved by
Larmessin
Qianlong Period (ca. 1770)
€ 600 - 800

182
LEITEIRA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e
dourada representando “A
Primavera”
Tema retirado de um desenho de
Lancret, gravado por Larmessin
Período Qianlong (c. 1770)
Alt.: 12,5 cm
A milk jug
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
depicting “Spring”
After a Lancret draw engraved by
Larmessin
Qianlong Period (ca. 1770)
€ 600 - 800

102

183
POTICHE
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando “A Primavera”
Tema retirado de um desenho de
Lancret, gravado por Larmessin
Período Qianlong (c. 1770)
Alt.: 14 cm
A small vase
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
depicting “Spring”
After a Lancret draw engraved by
Larmessin
Qianlong Period (ca. 1770)
€ 600 - 800
184
COVILHETE REDONDO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando “A Primavera”
Tema retirado de um desenho de
Lancret, gravado por Larmessin
Período Qianlong (c. 1770)
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 20,5 cm
A saucer
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
depicting “Spring”
After a Lancret draw engraved by
Larmessin
Qianlong Period (ca. 1770)
€ 600 - 800
185
COVILHETE POLILOBADO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando “A Primavera”
Tema retirado de um desenho de
Lancret, gravado por Larmessin
Período Qianlong (c. 1770)
Diam.: 13 cm
A scalloped saucer
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
depicting “Spring”
After a Lancret draw engraved by
Larmessin
Qianlong Period (ca. 1770)
€ 500 - 700
186
PEQUENO COVILHETE
POLILOBADO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando “A Primavera”
Tema retirado de um desenho de
Lancret, gravado por Larmessin
Período Qianlong (c. 1770)
8x12 cm
A small scalloped saucer
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
depicting “Spring”
After a Lancret draw engraved by
Larmessin
Qianlong Period (ca. 1770)
€ 400 - 600

103

187
TERRINA COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa e dourado com pequenos
arranjos florais
Modelo rococó “Chapêau Chinois” inspirado nas terrinas de Delft com tampa
recortada e ondulada e pega em enrolamento
Corpo oval com decoração relevada com concheados
Pegas e pés em enrolamento
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos restauros e cabelo)
26x32 cm
Bibliografia/ Literature:
David Howard e John Ayers, “China for the West”, vol. II, pp. 552-553, il. 571;
Michel Beurdelay, “Porcelaine de la Compagnie des Indes”, pp. 52-53, figs. 23-24.
A “Chapêau Chinois” tureen with cover
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose and gilt decoration with small bouquets
Rococo “Chapeau Chinois” model, inspired by Delft
Scalloped and wavy cover, scroll handle
Oval body with relief decoration and shell motifs
Scroll handles and feet
Qianlong Period (1736-1795)
(small restorations and hairline)
€ 16.000 - 20.000

104

105

188
TRAVESSA RECORTADA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada, com reserva ao
centro representando cornaca montando elefante
Aba recortada com decoração vegetalista
policromada e em bianco supra bianco
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
25,5x35,5 cm
Bibliografia/ Literature:
(Peças semelhantes/ similar pieces)
François et Nicole Hervouët, Yves Bruneau, “La
Porcelaine des Compagnies des Indes a Decór
Occidental”, p. 105;
David Howard, John Ayers, “China for the West”, vol.
II, p. 468.
A scalloped dish
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration, centre with
cartouche depicting elephant and driver
Scalloped tab with polychrome and bianco supra
bianco floral decoration
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)
€ 3.500 - 4.000

106

107

189

191

CHÁVENA E PIRES RECORTADOS

PAR DE PRATOS FUNDOS

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com
grinaldas de flores e reserva representando
mulher sentada dormindo
Período Qianlong (c. 1775)
(restauro na chávena)
Alt.: 6 cm (chávena)
Diam.: 14 cm (pires)

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração dourada e policromada com esmaltes da Família Rosa com
armas de Louis Cardevac, marquês d’Havricourt e de sua mulher Antoinette
Barbonne Thérèse Languet de Cergy
Decorados ao centro com mosca e asas de borboleta
Período Yongzheng (c. 1737)
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

Bibliografia/ Literature:
François et Nicole Hervouët, Yves Bruneau, “La
Porcelaine des Compagnies des Indes a Décor
Occidental”, p. 119, fig. 6.13

A pair of soup plates
Chinese export porcelain
Gilt and polychrome Famille Rose decoration depicting Coat-of-arms of Louis
Cardevac, Marquis d’Havricourt and his wife Antoinette Barbonne Thérèse
Languet de Cergy
Centre depicting fly and butterfly wings
Yongzheng Period (ca. 1737)
(minor chips)

A scalloped cup and saucer
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration depicting
garlands and cartouche with sleeping lady
Qianlong Period (ca. 1775)
(cup restored)

€ 600 - 800

€ 250 - 300

190
PEQUENO COVILHETE QUADRANGULAR
Em esmalte policromado sobre metal amarelo
Representada, ao centro, uma cena doméstica
europeia com figura feminina com criança ao
colo e outras duas ao lado
Bordo decorado com padrão vegetalista
Assente em quatro pés e com marca na base
China, séc. XVIII
9,5x9,5 cm
A small square saucer
Polychrome enamel on yellow metal
Depicting, at the centre, European domestic
scene with feminine figure with holding child
and two other at her side
Tab decorated with floral pattern
On four feet and marked at the base
China, 18th century
€ 400 - 600

108

109

192
PAR DE PRATOS OITAVADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração “ruby ground” com esmaltes da
Família Rosa
Aba com reservas de flores e centro com
arranjo floral
Período Yongzheng (1722-1735)
Diam.: 20,5 cm
Bibliografia/ Literature:
(Decoração semelhante/ similar decoration)
David Howard, John Ayers, “China for the
West”, vol. I, p. 150, il. 130.
A pair of octagonal plates
Chinese export porcelain
Ruby Ground and Famille Rose decoration
Tab with floral reserves and centre with
bouquet
Yongzheng Period (1722-1735)
€ 2.500 - 4.000

110

111

193
TERRINA OVAL RECORTADA COM TAMPA E TRAVESSA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa
e dourado representando pequenos arranjos florais e
frisos de escamas
Ao centro, dois monogramas unidos por dois braços
encimados por coroa de Duque
Pomo da tampa em forma de limão
Período Qianlong (1736-1795)
31x37 cm (travessa)
26x23x32 cm (terrina)
A scalloped oval tureen with cover and dish
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose and gilt decoration depicting
small bouquets and fish scales frieze
Centre bearing two monograms united by arms and
under Duke’s coronet
Cover final shaped as a lemon
Qianlong Period (1736-1795)
€ 7.000 - 10.000

112

113

194

195

POTE COM TAMPA

DOIS PRATOS

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada da Família Rosa
representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
(tampa com restauro e cão de foo em biscuit
posterior)
Alt.: 56 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração “Fitzhugh” em tons rubi com cercadura de
enrolamentos vegetalistas e reserva a ouro com “Paisagem
europeia”
Período Daoguang (1821-1850)
Diam.: 25 cm
Two plates
Chinese export porcelain
Fitzhugh decoration in red, floral framing and gilt cartouche
depicting “European landscape”
Daoguang Period (1821-1850)

A baluster vase with cover
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration
depicting flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(restored cover and biscuit dragon finial of
later date)

€ 600 - 900

€ 3.000 - 4.000

114

115

196

197

WINE COOLER

POTE COM TAMPA DE
GRANDES DIMENSÕES

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Corpo gomado com decoração a azul
representando motivos vegetalistas
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 19 cm
Diam.: 21 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração powder blue com
dourados representando
paisagem fluvial com barcos e
pagodes
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros)
Alt.: 62 cm

Wine Cooler
Chinese export porcelain
Fluted with blue decoration depicting floral
motifs
Qianlong Period (1736-1795)

A large baluster vase with cover
Chinese export porcelain
Powder blue and gilt decoration
depicting riverscape with boats
and pagoda
Qianlong Period (1736-1795)
(restorations)

€ 1.600 - 2.000

€ 2.000 - 3.000

116

117

199
TERRINA REDONDA
Em porcelana da China
Decoração policromada com esmaltes da
Família Verde representando elementos
vegetalistas e no interior pássaro e romãs
Pomo em forma de galinha e pegas gomadas
Período Kangxi (1662-1722)
(tampa e pomo com pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 25cm
Alt.: 15cm
A Kangxi tureen
Chines export porcelain
Polychrome Famille Verte decoration
depicting floral motifs, interior with bird and
pomegranates
Cover finial representing chiken and fluted
handles
Kangxi Period (1662-1722)
(cover with minor chips)
€ 3.000 - 6.000

200
PAR DE 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)
€ 1.000 - 1.500

198
BULE
Em porcelana da China
Decoração policromada com esmaltes da
Família Verde
Período Kangxi (1662-1722)
(restauro na pega, asas e tampa)
Alt.: 22,5 cm
A Kangxi tea-pot
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Verte decoration
Kangxi Period (1662-1722)
(handle, finial and cover restored)
€ 700 - 900

118

119

203

201

CHÁVENA COM PIRES

POTICHE COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando cenas do quotidiano Chinês
Base com decoração relevada
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas falhas)
Alt.: 13 cm
A small vase with cover
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration depicting
Chinese quotidian scenes
Base with relief decoration
Qianlong Period (1736-1795)
(small losses)
€ 100 - 150

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada representando
cenas do quotidiano chinês
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 6,5 cm (chávena)
Diam.: 12 cm (pires)

202
DUAS LEITEIRAS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração com figuras orientais
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 10,5 cm
Two Qianlong milk jugs
Chinese export porcelain
Decoration depicting oriental figures
Qianlong Period (1736-1795)
(minor chips)

A cup and saucer
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration depicting Chinese
quotidian scenes
Qianlong Period (1736-1795)
€ 100 - 150

€ 100 - 150
207

206

TRAVESSA OVAL

COVILHETE

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com armas da Companhia das
Índias Inglesa
Período Jiaqing (1796-1820)
(desgaste no dourado)
30x23 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com armas das
famílias De la Bistrate (Antuérpia) e de Proli (de Milão
e Brabante)
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro na aba)
Diam.: 25 cm

Nota: lote adquirido no leilão da Christie’s “Diana Cargo”, conforme
etiqueta colada no verso.

Bibliografia/ Literature:
David Sanctuary Howard, “Chinese Armorial Porcelain”,
vol. 1, p. 41

Bibliografia/ Literature:
David Sanctuary Howard, John Ayers, “China for the West - Chinese
Porcelain & other Decorative Arts for Export illustrated from the
Mottahedeh Collection”, vol. I, p. 202, il. 201.

A saucer
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration bearing de la Bistrate
coat-of-arms (Antwerp) and Proli (Milan and Brabante)
Qianlong Period (1736-1795)
(tab restored)

An oval dish
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration bearing East India Company arms
Jiaqing Period (1796-1820)
(wear to the gilding)

€ 500 - 700

204

205

TRAVESSA OVAL

PAR DE PRATOS

Em porcelana da China
Companhia das Índia
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando flores
(desgaste dos esmaltes)
31x37 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração adamascada e policromada com
motivos florais e frutos
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas e cabelos)
Diam.: 23 cm

An oval dish
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration depicting
flowers
(wear)

€ 500 - 700

208
CHÁVENA E PIRES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com armas
das famílias Weyland, Roberts e Sheldon
Período Qianlong (1736-1795)
(pires com ligeiro cabelo)
Diam.: 12 cm (pires)
Alt.: 6,5 cm (chávena)

A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome damask decoration with floral
motifs and fruits
Qianlong Period (1736-1795)
(minor chips and hairlines)

€ 300 - 400

Bibliografia/ Literature:
David Sanctuary Howard, “Chinese Armorial
Porcelain”, 1974, p. 471, P18

€ 150 - 200

A cup and saucer
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration bearing
Weyland, Roberts and Sheldon coat-of-arms
Qianlong Period (1736-1795)
(saucer with small hairline)
€ 350 - 400

120

121

209

210

211

214

TRÊS PRATOS

PAR DE PRATOS RECORTADOS

COVILHETE

PAR DE PRATOS

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

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com grinaldas e
medalhão ao centro com flores
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros e esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando ao centro arranjo
floral e aba decorada com padrão de escamas e
motivos vegetalistas
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Diam.: 22 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando paisagem com
arvoredo e flores
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 31 cm

Three Qianlong plates
Chinese export porcelain
Polychrome decoration depicting flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(hairlines and chips)
€ 80 - 120

A pair of Qianlong scalloped plates
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with garlands and
medallion at the centre with flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(restorations and chips)
€ 40 - 60

A saucer
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration depicting
bouquet, tab decorated with fish scales and
floral motifs
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)

A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration depicting
landscape with trees and flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(small chips)
€ 800 - 1.200

€ 120 - 160

212

215

PAR DE CÃES

PAR DE PRATOS

Esculturas miniatura em porcelana da China
Decoração monocroma a branco
Séc. XVIII/XIX
(um com pequenos cabelos)
Comp.: 7 cm
Alt.: 6 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada ao estilo
Meissen com reserva central representando
paisagem com igreja e figuras
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm

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

A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration in the Meissen
style with central cartouche depicting
landscape with church and figures
Qianlong Period (1736-1795)

€ 250 - 350

€ 850 - 1.250

213
CASTIÇAL ELEFANTE
Em porcelana da China
“Blanc de Chine”
Período Minguo (1912-1949)
15,5x15 cm
A “elephant” candlestick
Chinese porcelain
“Blanc de Chine”
Minguo Period (1912-1949)
€ 700 - 900

122

123

216

218

BULE

FLOREIRA

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa e dourado representando ramos
de flores
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas falhas na tampa)
Alt.: 14,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada representando cenas do
quotidiano chinês, paisagens orientais e arranjos florais
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos restauros)
Alt.: 21 cm

A tea pot
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration depicting
bouquets
Qianlong Period (1736-1795)
(minor losses to the cover)

A flower vase
Chinese export porcelain
Polychrome decoration depicting
Chinese quotidian scenes, oriental
landscapes and bouquets
Qianlong Period (1736-1795)
(small restorations)

219

€ 200 - 300

€ 800 - 1.200

CANECA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com esmaltes da
Família Rosa, de fundo com flores e reservas com cena do
quotidiano chinês, paisagens fluviais e pássaros
Pega em forma de dragão
Período Qianlong (c. 1780)
(cabelo consolidado)
Alt.: 12,5 cm
A mug
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose decoration depicting
flowers and cartouches with Chinese quotidian scenes,
riverscapes and birds
Dragon shaped handle
Qianlong Period (ca. 1780)
(consolidated hairline)
€ 800 - 1.200

217
PAR DE COVILHETES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração em tons de cor-de-rosa e dourado representando paisagem oriental com casario e
flores
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas e um com pequeno defeito de cozedura no bordo)
Diam.: 22 cm

220
TERRINA COM TRAVESSA DE PEQUENAS DIMENSÕES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração com esmaltes da Família Rosa e dourado
representando arranjos florais
Pegas zoomórficas
Período Qianlong (1736-1795)
10,5x16,5x11,5 cm (terrina)
14,5x19,5 cm (travessa)

A pair of saucers
Chinese export porcelain
Pink and gilt decoration depicting oriental landscape with houses and flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(minor chips and one with small firing defect to the tab)
€ 150 - 200

A small tureen with dish
Chinese export porcelain
Famille Rose and gilt decoration depicting bouquets
Zoomorphic handles
Qianlong Period (1736-1795)
€ 1.400 - 1.600

124

125

224

221

PAR DE PRATOS

PAR DE PRATOS

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração dourada e policromada representando motivos florais
Aba decorada com pétalas de flor de lótus
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros na aba e pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 25 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com motivos vegetalistas
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm
A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration with flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)

A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
depicting floral motifs
Tab decorated with lotus
flower petals
Qianlong Period (1736-1795)
(restorations to the tab and
minor chips)

€ 250 - 300

€ 150 - 200

222

223

AÇUCAREIRO COM TAMPA

AÇUCAREIRO COM TAMPA

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração dourada e policromada com
esmaltes da Família Rosa representando flores
Pegas em forma de dragões e pomo de
tampa em forma de flor
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 14 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos restauros)
Alt.: 11 cm

225
GRANDE PRATO
Em porcelana da China
Decoração Imari
Período Kangxi (1662-1722)
Diam.: 35 cm

A sugar bowl with cover
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with Famille Rose
decoration depicting flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(small restorations)

A sugar bowl with cover
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose decoration
depicting flowers
Dragon shaped handles and floral cover finial
Qianlong Period (1736-1795)

A charger
Chinese porcelain
Imari decoration
Kangxi Period (1662-1722)

€ 300 - 450

€ 200 - 300

€ 400 - 600

126

127

226

232

TRÊS TAÇAS E PIRES

TAÇA E PIRES

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul representando galos e flores
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas e defeitos)
Diam.: 14 cm (pires)
Alt.: 4,5 cm (taça)

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada
com reservas representando
animais e fundo com flores
Período Yongzheng (17231735)
Diam.: 10,5 cm (pires)
Alt.: 3,5 cm (taça)

227
SALEIRO REDONDO COM PÉ
HEXAGONAL
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul representando
paisagem fluvial com casario, pagodes
e motivos vegetalistas
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro e desgaste no vidrado do
bordo)
4x8,5 cm

A set of three Qianlong cups and saucers
Chinese export porcelain
Blue decoration depicting roosters and flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(chips and defects)
€ 80 - 120

A salt cellar with hexagonal foot
Chinese export porcelain
Blue decoration depicting riverscape
with houses, pagoda and floral motifs
Qianlong Period (1736-1795)
(restoration and wear to the rim glazing)

234

233

A cup and saucer
Chinese export porcelain
Polychrome decoration
with cartouches depicting
animals on floral ground
Yongzheng Period (17231735)

TAÇA E PIRES

TAÇA E PIRES YONGZHENG
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada representando flores
Período Yongzheng (1723-1735)
Diam.: 11,5 cm (pires)
Alt.: 3,5 cm (taça)
A cup and saucer
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with flowers
Yongzheng Period (1723-1735)
€ 350 - 400

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com flores
e fundo a azul
Período Qianlong (1736-1795)
(pires com pequeno cabelo)
Diam.: 13,5 cm (pires)
Alt.: 4,5 cm (taça)
A cup and saucer
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration with flowers on
cobalt-blue ground
Qianlong Period (1736-1795)
(cup with hairline)
€ 350 - 400

€ 350 - 400

€ 80 - 100

235

236

228

229

230

231

AÇUCAREIRO COM TAMPA

PRATO COBERTO
RECORTADO

AÇUCAREIRO COM TAMPA

TRAVESSA OCTOGONAL

PRATO RECHAUD OITAVADO

TRAVESSA RECORTADA

Em porcelana da China
Decoração a azul Cantão
representando paisagem fluvial e
pagodes
Período Daoguang (1821-1850)
27x34,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul representando
paisagem fluvial
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul representando
arranjos florais
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
31x39 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada Imari
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 11 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a grisaille, verde e dourado com
arranjos florais
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 14 cm

A Qianlong plate warmer
A Qianlong plate warmer. Chinese
export porcelain, blue and white
decoration depicting riverscape.
Wear.

A scalloped dish
Chinese export porcelain
Blue decoration with bouquets
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)

€ 200 - 400

€ 400 - 600

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul
representando paisagem
fluvial com pagodes
Período Jiaqing (17961820)
(base com pequenos
defeitos)
7x29x23 cm
A scalloped entrée dish
Chinese export porcelain
Blue decoration depicting
rivescape with pagoda
Jiaqing Period (17961820)
(base with small defects)

An octagonal dish
Chinese porcelain
Blue Canton decoration depicting
riverscape and pagoda
Daoguang Period (1821-1850)
€ 150 - 200

A sugar bowl with cover
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Imari decoration
Qianlong Period (1736-1795)
€ 120 - 160

A sugar bowl with cover
Chinese export porcelain
Grisaille, green and gilt decoration depicting
bouquets
Qianlong Period (1736-1795)
€ 230 - 400

€ 200 - 300

128

129

237
TAÇA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com figuras europeias
Marcada na base
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 8 cm
Diam.: 19,5 cm

240
TAÇA

Bibliografia/ Literature:
(Decoração semelhante/ similar decoration)
François et Nicole Hervouet, Yves Bruneau, “La
Porcelaine des Compagnie des Indes à décor
Occidental”, p. 108.

Em porcelana da China
Decoração a azul com flores e peixes
Marcada na base
Período Kangxi (1622-1722)
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 6,5 cm
Diam.: 14 cm

A bowl
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with European figures
Marked at the base
Qianlong Period (1736-1795)

A bowl
Chinese export porcelain
Blue decoration with flowers and fishes
Marked at the base
Kangxi Period (1622-1722)
(small chips)

€ 1.400 - 1.800

€ 900 - 1.200

238
PRATO
Em porcelana da China
Decoração a azul com motivos geométricos e
caracteres chineses
Bordo com aro prateado
Marcado na base
Período Kangxi (1662-1722)
Diam.: 16 cm
A plate
Chinese export porcelain
Blue decoration with geometric motifs and
Chinese symbols
Tab with silvered rim
Marked at the base
Kangxi Period (1662-1722)
€ 350 - 500

239
PRATINHO
Em porcelana da China
Decoração a azul com motivos vegetalistas
Marcado na base
Período Kangxi (1662-1722)
(cabelo)
Diam.: 12 cm

241

A small plate
Chinese export porcelain
Blue decoration with floral motifs
Marked at the base
Kangxi Period (1662-1722)
(hairline)

TAÇA
Em porcelana da China
Decoração a azul com dragões e peixes
Período Kangxi (1662-1722)
(cabelo)
Alt.: 9,5 cm
Diam.: 21 cm

€ 300 - 400

A bowl
Chinese export porcelain
Blue decoration with dragons and fishes
Kangxi Period (1662-1722)
(hairline)
€ 450 - 650

130

131

245
242
PRATO
Em porcelana da China
Decoração a azul representando ao centro paisagem com rio e
flores
Aba decorada com reservas representando flores e objectos
semi-preciosos
Dinastia Ming, Período Wanli (1573-1620)
(ligeiras esbeiçadelas e defeito de cozedura na base)
Diam.: 21 cm
A plate
Chinese export porcelain
Blue decoration depicting riverscape and flowers
Tab decorated with flowers and semi-precious objects
Ming dynasty, Wanli Period (1573-1620)
(minor chips and firing defects to the base)

TRAVESSA OVAL
Em esmalte
Decoração policromada com flores tendo
ao centro reserva com cena de exterior do
quotidiano chinês
Período Qianlong (1736-1795)
(craquelé e pequenos restauros)
24,5x34 cm
An oval dish
Enamel
Polychrome decoration with flowers and
centre with Chinese quotidian scene
Qianlong Period (1736-1795)
(craquelé and small restorations)
€ 900 - 1.200

€ 500 - 750

243
PRATO
Em porcelana da China
Decoração a azul representando ao centro paisagem com flores
Aba decorada com reservas representando flores e objectos
semi-preciosos
Período Kangxi (c. 1690)
(esbeiçadelas)
Diam.: 21,5 cm
A plate
Chinese porcelain
Blue decoration depicting landscape with flowers
Tab decorated with cartouches depicting flowers and semiprecious objects
Kangxi Period (ca. 1690)
(chips)
€ 500 - 750

246
PAR DE TAÇAS
Em esmalte
Decoração policromada com árvores de frutos e reservas com dragões
Interior com flores e borboletas
Marcadas na base
Período Qianlong (1736-1795)
(craquelé e pequenos restauros)
Alt.: 7,5 cm
Diam.: 16,5 cm
A pair of bowls
Enamel
Polychrome decoration with fruit trees and dragons
Interior with flowers and butterflies
Marked at the base
Qianlong Period (1736-1795)
(craquelé and small restorations)

244

€ 1.600 - 2.000

TAÇA
Em porcelana da China
Decoração a azul e branco com motivos vegetalistas e figuras
orientais
Dinastia Ming, reinado Wanli (1573-1620)
Diam.: 14 cm
Alt.: 5 cm
A bowl
Chinese porcelain
Blue and white decoration with floral motifs and oriental figures
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1620)
€ 250 - 350

132

133

247

248

250

PRATO RECORTADO

PRATO FUNDO DE GRANDES DIMENSÕES

TAÇA

Em porcelana da China
Decoração a azul representando ao centro duas figuras
orientais num jardim
Aba decorada com motivos vegetalistas
Período Kangxi (1662-1722)
(cabelo e esbeiçadelas)
Diam.: 27,5 cm

Em porcelana da China
Decoração a azul representando flores e fénix
Marcado na base
Dinastia Ming, Período Wanli (1573-1620)
(partido e consolidado)
Diam.: 34 cm

Em porcelana da China
Decoração a azul com cenas do
quotidiano chinês e aros metálicos
Período Guangxu (1875-1908)
(cabelos e craquelé)
7,5x17 cm

A scalloped plate
Blue decoration depicting two Chinese figures in a garden
Tab decorated with floral motifs
Kangxi Period (1662-1722)
(hairline and chips)

A large deep plate
Chinese porcelain
Blue decoration with flowers and phoenix
Marked at the base
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1620)
(broken and consolidated)

€ 450 - 550

€ 1.500 - 2.000

A bowl
Chinese porcelain
Blue decoration depicting Chinese
quotidian scenes
Metal mounts
Guangxu Period (1875-1908)
(hairlines and craquelé)

249
PRATO
Em porcelana da China
Decoração a azul representando ao centro vista de jardim com pássaros
Aba decorada com reservas representando flores e objectos semi-preciosos
Dinastia Ming, período Wanli (1573-1620)
Diam.: 36 cm
A plate
Chinese porcelain
Blue decoration depicting garden view with birds at the centre
Tab decorated with flowers and semi-precious objects
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1620)
€ 800 - 1.200

PEQUENA CABAÇA
Em porcelana da China
Decoração a azul com motivos
vegetalistas e bocal em prata
Período Kangxi (1662-1722)
Alt.: 17,5 cm
A small gourd
Chinese export porcelain
Blue decoration depicting floral
motifs, silver spout
Kangxi Period (1662-1722)
€ 450 - 650

€ 100 - 150

252

253

GARRAFA

KENDI

Em porcelana da China
Decoração a azul com
reservas representando
motivos vegetalistas e
cavalos
Dinastia Ming, Período Wanli
(1573-1620)
(pequeno restauro no
gargalo)
Alt.: 28 cm

Em porcelana da China
Decoração a azul representando
reservas com objectos semipreciosos e motivos vegetalistas
Formato de influência islâmica
Gargalo em prata
Dinastia Ming, período Wanli
(1572-1620)
(restauro)
Alt.: 20 cm

A Bottle
Chinese porcelain
Blue decoration with
reserved depicting floral
motifs and horses
Ming Dynasty, Wanli Period
(1573-1620)
(small restoration to the
spout)

Kendi
Chinese porcelain
Blue decoration depicting
cartouches with semi-precious
objects and floral motifs
Shape of Islamic influence
Silver spout
Ming Dynasty, Wanli Period
(1572-1620)
(restoration)

€ 1.100 - 1.500

134

251

€ 600 - 800

135

260

254

ANEL DIAMANTES

PULSEIRA

Ouro 19kt cravejado com 13
diamantes talhe brilhante (ca.
0,25ct)
Contraste português de
difícil leitura em uso entre
1938 e 1984
(sinais de uso)
Tam.: 17 mm
3,5 g

Malha de barbela oca, fecho de travessão
(sinais de uso, amolgadelas)
Comp.: 20,5 cm
26 g
A bracelet
Designed as a chain
(wear signs, bruises)

255
PULSEIRA

€ 680 - 1.000

Ouro bicolor cravejado com
135 pequenos diamantes
talhe brilhante
Contraste estrangeiro
Comp.: 19 cm
35 g

FIO

COLAR
Ouro 19kt
Composto por oito fios
em malha, fechos com
decoração modernista
Contraste do Porto em uso
desde 1985 e de ourives da
mesma época
Comp.: 48 cm
87 g

A diamond ring
Set in 19kt gold with 13
brilliant cut diamonds (ca.
0,25ct)
Portuguese assay mark
(1938-1984)
(wear signs)

A diamond bracelet
Set in two-toned gold
with 135 small brilliant cut
diamonds
Foreign assay mark

256

261

Necklace
19kt gold
Eight gold mesh rows
Porto assay mark (after
1985) and maker’s mark

€ 100 - 200

€ 1.200 - 2.000

Ouro 19kt
Decoração torcida
Contraste do Porto em uso desde 1985 e de
ourives da mesma época
Comp.: 61 cm
11 g

€ 2.300 - 3.500

262
ANEL DIAMANTES
Ouro 19kt cravejado com 14
diamantes talhe brilhante (ca.
0,35ct)
Contraste do Porto em uso desde
1985
(sinais de uso)
Tam.: 17,1 mm
2,7 g

257
PAR DE BRINCOS

A chain
19kt gold
Porto assay mark (after 1985) and maker’s
mark

Ouro bicolor 19kt cravejado com 18
pequenos diamantes talhe 8/8
Contraste do Porto em uso desde 1985
(sinais de uso)
7,7 g

€ 300 - 500

A diamond ring
Set in 19kt gold with 14 brilliant
cut diamonds (ca. 0,35ct)
Porto assay mark (after 1985)
(wear signs)

A pair of earrings
19kt gold set with 18 single cut
diamonds
Porto assay mark (after 1985)
(wear signs)

€ 200 - 300

€ 180 - 250
263
PULSEIRA
Ouro 19kt
Malha de cordão, fecho e travessões com
decoração cinzelada com flores
Contraste do Porto em uso desde 1985 e de
ourives Manuel António Costa Santos & Filhos
(reg. 1966)
(sinais de uso)
Comp.: 18,5 cm
31,4 g

258
PAR DE BRINCOS

259

Cravejados com oito
diamantes talhe antigo de
brilhante (ca. 0,80ct)
Comp.: 3 cm
3,5 g

ANEL BELLE-ÉPOQUE
Ouro cravejado com uma pérola e 22
diamantes talhe antigo de brilhante (ca.
0,70ct)
Contraste português (1887-1937) e de ourives
da mesma época
(sinais de uso)
Tam.: 16,8 mm
4,1 g

A pair of diamond earrings
Set with eight old brilliant
cut diamonds (ca. 0,80ct)
€ 500 - 700

A bracelet
19kt gold
Stretchers chiselled with flowers
Porto assay mark (after 1985) and Manuel
António C. Santos & Filhos maker’s mark (reg.
1966)
(wear signs)

264
PULSEIRA
Ouro 19kt
Composta por quatro fios de malha tubular,
travessões com decoração filigranada
Contraste do Porto em usos desde 1985 e de ourives
da mesma época
(sinais de uso)
Comp.: 19,6 cm
35 g

€ 800 - 1.200

A Belle-Époque ring
Set in gold with one pearl and 22 old brilliant
cut diamonds (ca. 0,70ct)
Portuguese assay mark (1887-1937) and
maker’s mark
(wear signs)

A bracelet
19kt gold
Tubular mesh, stretchers with filigree decoration
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark
(wear signs)
€ 900 - 1.200

€ 400 - 700

136

137

270
ESCRAVA
266
COLAR DE PIPAS
Ouro tradicional do Minho
Contas ovoides estriadas
“pipas”
Fecho em metal dourado
Comp.: 42 cm
Peso total: 27 g

Em ouro
Portugal, séc. XX
(sinais de uso, amolgadelas) 19 g
A gold bangle Portugal,
20th century (wear signs, bruises)
€ 400 - 600

A traditional gold necklace
Minho’s traditional gold
Oval beads, traditionally
called “pipas”
Gilt metal clasp

265
COLAR DE PIPAS

€ 700 - 1.000

Ouro tradicional do Minho
Contas ovoides estriadas “pipas”
Fecho em metal dourado
Comp.: 37,5 cm
Peso total: 18 g
A traditional gold necklace
Minho’s traditional gold
Oval beads, traditionally called “pipas”
Gilt metal clasp

271
PULSEIRA

€ 460 - 700

Malha de ouro 19kt com 10 pendentes
“coração” em ouro 19kt liso e escovado
Contraste do Porto em uso desde 1985 e de
ourives da mesma época
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Comp.: 18 cm
72 g

267
PENDENTE “CAVALO
MARINHO”

268

Ouro 19kt relevado e
cinzelado representando
cavalo-marinho
Contraste português em
uso entre 1938 e 1984
Alt.: 4 cm
4g

Libra do reinado da rainha Victoria
com moldura em ouro 19kt com
decoração tradicional
Contraste do Porto em uso desde
1985
Alt.: 5,4 cm
14,5 g

A charm bracelet
19kt gold with 10 19kt gold “heart” charms
Porto assay mark (after 1985) and maker’s
mark
(wear signs, small bruises)

PENDENTE “LIBRA”

A pendant
19kt gold representing a
seahorse
Portuguese assay mark
(1938-1984)

€ 1.750 - 2.500

A gold “sovereign” pendant
Victoria gold sovereign with
traditional 19kt gold frame
Porto assay mark (after 1985)
€ 450 - 550

€ 100 - 200

272
PULSEIRA
Em ouro representando uma serpente, corpo
flexível e cabeça cravejada com três rubelites
talhe navete e 55 diamantes talhe brilhante
(ca. 0,50ct)
Marca de garantia estrangeira
(sinais de uso)
39,4 g

269
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 gem-set bracelet
Designed as a flexible snake, set in gold with
three marquise cut rubellites and 55 brilliant
cut diamonds (ca. 0,50ct)
Guarantee mark
(wear signs)

A traditional gold brooch/pendant
Gold with typical pierced and chiseled
decoration
Portugal, 20th century
(wear signs, small defects)

€ 1.700 - 2.000

€ 400 - 600

138

139

273

274

ANEL

ANEL

Duplo, em ouro cravejado com
três diamantes talhe brilhante
Contraste do Porto (1938-1984)
(sinais de uso, defeito num
diamante)
Tam.: 17,6 mm
6,5 g

Em ouro bicolor
cravejado com seis pequenos diamantes talhe
brilhante Portugal, séc. XX
(sinais de uso)

279
DEMI-PARURE
Composta por colar e pulseira
Ouro branco 18kt, centros em serpentina
cravejados com cerca de 120 diamantes talhe
trapézio
Marcas italianas, séc. XX
Com estojo
(sinais de uso)
70,6 g

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)

A diamond ring
Set in gold with three brilliant
cut diamonds
Portugal, 20th century
(wear signs, one diamond with
defect)

€ 180 - 220

A diamond demi-parure
Comprising a necklace and a bangle
18kt white gold set with approx. 120 trapeze
cut diamonds
Italy, 20th century
With case
(wear signs)

€ 150 - 250

275

€ 2.500 - 3.500

ANEL
Em ouro
cravejado com pequenos diamantes talhe 8/8
Portugal, séc. XX/XXI
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Tam.: 17,9 mm
5g
A diamond ring
Set in gold with small single cut diamonds
Portugal, late 20th, early 21st century
(wear signs, minor defects)
€ 180 - 250

276
COLAR
Malha de ouro
com elos ovais intercalados
Europa, séc. XX
(sinais de uso, amolgadelas)
Comp.: 46 cm 26,6 g

280

A gold necklace
Europe, 20th century
(wear signs, bruises)

ANEL
Ouro branco 19kt cravejado com uma pérola de cultura rosaacastanhada e pequenos diamantes talhe brilhante
Contraste do Porto em uso desde 1985
(sinais de uso, um diamante substituído por imitação)
Tam.: 17,5 mm
6,4 g

€ 700 - 900

277
COLAR DE PÉROLAS

278

Pérolas de cultura
Fecho para colar de duas voltas cravejado
com uma pérola de cultura
(sinais de uso)
Comp.: 41 cm

PULSEIRA
Malha de ouro com
Europa, séc. XX
(sinais de uso, amolgadelas)
Comp.: 20 cm
15 g

A cultured pearl necklace
Cultured pearls
Two-row necklace clasp set with one cultured
pearl
(wear signs)

A gem-set ring
19kt white gold set with one brownish-pink cultured pearl and
small brilliant cut diamonds
Porto assay mark (after 1985)
(wear signs, one diamond replaced for simulant)
€ 400 - 600

A gold bracelet Europe,
20th century
(wear signs, bruises)
€ 400 - 600

€ 400 - 600

140

141

285
FIO COM PENDENTE
Ouro 19kt, fio torcido, pendente modernista
cravejado com citrino talhe esmeralda
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives
da mesma época
(sinais de uso, fecho do fio partido)
19 g

281
ESCRAVA
Ouro 14kt cravejado com pequenas
esmeraldas talhe brilhante
Marcas de garantia estrangeiras
(sinais de uso)
7,2 g

A chain with pendant
19kt gold, pendant of modernist design set
with one emerald cut citrine
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs, chain clasp broken)

A bangle
14kt gold set with small brilliant cut emeralds
Foreign marks
(wear signs)

€ 400 - 600

€ 200 - 300

286
ANEL ESTILO RETRO
Ouro 14kt e platina
Cravejado com rubis sintéticos e um diamante
talhe baguete com ca. 0,25ct
Contraste português em uso desde 1985
Com estojo
(sinais de uso)
Tam.: 18 mm
6,3 g

283
COLAR
282

Ouro 19kt, elos texturados e espiralados
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives
da mesma época
Comp.: 78,5 cm
28 g

ANEL
Cravejado em metal dourado com um
diamante talhe antigo de brilhante e 27
diamantes talhe 8/8 (ca. 1,00ct)
(sinais de uso, alguns defeitos)
Tam.: 17,8 mm
6g

A ring
14kt gold and platinum
Set with synthetic rubies and one baguette
cut diamond (ca. 0,25ct)
Portuguese assay mark (after 1985)
With case
(wear signs)

A gold chain
19kt gold with textured and spiral decoration
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark

A diamond ring
Set with one old mine cut and 27 single cut
diamonds (ca. 1,00ct)
(wear signs, some defects)

€ 700 - 1.000

€ 480 - 700

€ 700 - 1.000

287
PULSEIRA

284
PAR DE BRINCOS
Ouro 19kt e contas facetadas de crisoprásios
formando cacho de uvas, estrutura articulada
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives
da mesma época
(sinais de uso)
Comp.: 5 cm
26 g
A gem-set ear pendants
19kt gold articulated structure set with
faceted chrysoprases
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)

Ouro vazado com friso de pérolas de cultura e
pedraria colorida
Contraste do Porto (1938-1984) e de ourives
da mesma época
(sinais de uso, faltam três pérolas)
37,4 g
A bangle
Pierced gold with cultured pearl frieze and
coloured paste
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs, three pearls missing)
€ 800 - 1.200

€ 500 - 700

142

143

288
ANEL
Ouro branco 19kt cravejado com um topázio
azul talhe misto e pequenos diamantes talhe
brilhante
Contraste do Porto em uso desde 1985
(sinais de uso)
Tam.: 17,7 mm
16 g
A gem-set ring
19kt white gold set with one blue topaz and
small brilliant cut diamonds
Porto assay mark (after 1985)
(wear signs)
€ 600 - 900

291
COLAR
Ouro branco 18kt cravejado com contas de
turquesa e 151 diamantes talhe brilhante (ca.
1,05ct)
Marcas de garantia estrangeiras para 18kt
Com estojo
180 g

289
ANEL
Cravejado com 27 diamantes talhe brilhante
Marca de garantia “750”
Tam.: 16,8 mm
17 g

A gem-set necklace
18kt white gold set with turquoise beads and
151 brilliant cut diamonds (approx. 1,05ct)
Foreign guarantee marks for 18kt
With case

A diamond ring
Set with 27 brilliant cut diamonds
Stamped “750”

€ 5.800 - 7.500

€ 700 - 1.000

290
PULSEIRA
Cravejada em ouro branco 18kt
com contas de turquesa e 93
diamantes talhe brilhante (ca.
0,90ct)
Marca de garantia estrangeira
(fecho com defeito)
Comp.: 18 cm
102 g
A gem-set bracelet
Set in 18kt white gold with
turquoise beads and 93 brilliant
cut diamonds (ca. 0,90ct)
Guarantee mark
(defect to the clasp)
€ 2.500 - 3.500

144

145

292

294

COLAR DE PÉROLAS

PAR DE BRINCOS

41 pérolas negras do Taiti (9,5~10,5mm) de muito
boa qualidade, fecho em ouro branco 19kt
Contraste em uso desde 1985 e de ourives da
mesma época
Com estojo, caixa e certificado originais da
Ourivesaria Diadema - Lisboa
Comp.: 42,5 cm

Representando dois enrolamentos abstractos
cravejados em metal branco com 58
diamantes talhe 8/8 (ca. 0,75ct)
(sinais de uso)
Diam.: 2 cm
13,3 g
A pair of diamond earrings
Designed as abstract scrolls and set with 58
single cut diamonds (0,75ct)
(wear signs)

A Tahiti cultured pearl necklace
41 Tahitian black cultured pearls (9,5~10,5mm) of
fine quality, 19kt white gold clasp
Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s
mark
With original case, box and certificate by
Ourivesaria Diadema - Lisboa

€ 500 - 800

€ 1.500 - 2.500

295
ALFINETE “RAMO”
Cravejado com diamantes talhe rosa, duas pérolas
de cultura e seis diamantes talhe brilhante com
ca. 0,25ct
Trabalho português do séc. XX, marcas sumidas
Com estojo em veludo azul
(sinais de uso)
Comp.: 8 cm
16,4 g
A brooch
Designed as a tree branch
Set with rose cut diamonds, two cultured pearls
and six old brilliant cut diamonds (ca. 0,25ct)
Portuguese work of the 20th century, faded marks
Blue velvet case
(wear signs)
€ 400 - 600

297
ANEL
Prata e ouro cravejado com diamantes talhe
rosa e um em talhe antigo de brilhante
Contraste português (1887-1937)
(sinais de uso)
Tam.: 18 mm
5,5 g
A diamond ring
Set in silver and gold with rose cut diamonds
and one brilliant cut diamond
Portuguese assay mark (1887-1937)
(wear signs)

293
PAR DE BRINCOS
Ouro branco 14kt
cravejado com duas pérolas de cultura,
pendente esférico cravejado com 102
diamantes talhe brilhante (ca. 5,10ct)
Contraste do Porto em uso desde 1985 e de
ourives da mesma época
Alt.: 4,6 cm
28,4 g

€ 150 - 250

296
PAR DE BRINCOS
Modelo Arte Deco em prata e ouro cravejados
com diamantes talhe rosa
Contraste português em uso desde 1985
(sinais de uso)
8,3 g

€900 - 1.500

A pair of diamond earrings
Of Art Deco design, set in silver and gold with
rose cut diamonds
Portuguese assay mark (after 1985)
(wear signs)
€ 200 - 300
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298

ALFINETE DIAMANTES

PAR DE BRINCOS

Representando um enrolamento vegetalista
cravejado com diamantes talhe rosa, um
diamante em talhe rosa coroada e seis em
talhe antigo de brilhante (ca. 3,00ct)
Marcas sumidas, trabalho português do séc.
XIX/XX
(sinais de uso)
Diam.: 3,5 cm
7,6 g

Modelo neoclássico com laço e grinalda,
cravejados em ouro branco 18kt com
diamantes talhe brilhante e dois diamantes
maiores talhe rosa coroada
Contraste português em uso desde 1985
Alt.: 3,5 cm
9g
A pair of diamond ear pendants
Of neoclassic design, set in 18kt white gold
with brilliant cut diamonds and two larger rose
cut diamonds
Portuguese assay mark (after 1985)

A diamond brooch
Designed as a naturalistic scroll, set with
rose cut diamonds and six old European cut
diamonds weighing approx. 3,00ct
Faded marks, Portuguese work of the late
19th, early 20th century
(wear signs)

€ 1.500 - 2.500

€ 1.500 - 2.500

299
ANEL

302

Ouro branco cravejado com um doublet oval e
34 diamantes talhe brilhante (ca. 0,85ct)
Contraste do Porto em uso desde 1985
Tam.: 17,5 mm
9g

PAR DE BRINCOS DIAMANTES

A diamond ring
Set in white gold with one oval doublet and 34
brilliant cut diamonds (ca. 0,85ct)
Porto assay mark (after 1985)
€ 600 - 900

Cravejados com dois diamantes mais pequenos
(ca. 0,15ct) e dois maiores, todos em talhe antigo de
brilhante
Os dois maiores com o peso aproximado de 4,80ct,
cor H~J e pequenas inclusões (SI3 e SI1).
Com estojo em pele com ferros a ouro
(pequenos sinais de uso)
6,9 g
A pair of diamond earrings
Set with two smaller old brilliant cut diamonds (ca.
0,15ct) and two old European cut diamonds (ca.
4,80ct), H~J colour and small inclusions (SI3 and SI1)
With leather case
(minor wear signs)
€ 10.000 - 15.000

300
PAR DE BRINCOS
Cravejados em metal branco com dois
diamantes talhe brilhante (ca. 0,90ct)
3,4g
A pair of diamond earstuds
Set with two brilliant cut diamonds (ca. 0,90ct)
€ 700 - 900
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303
RELÓGIO DE PULSO BREITLING
Breitling CADETTE
Cronógrafo
Caixa em ouro 18kt, pulseira moderna em
pele, movimento mecânico de corda manual
(defeitos, vidro solto, descalibrado)

306

A BREITLING gold wristwatch
Breitling Cadette
Chronograph
18kt gold case, modern leather bracelet
Mechanical movement
(defects, defects to the glass, movement in
need of repair)

RELÓGIO DE BOLSO
Longines
Caixa em ouro 14kt nº2157111, movimento
mecânico de corda manual nº2157111
Suíça, séc. XX
Com um estojo
(sinais de uso)

€ 600 - 900

A Longines gold pocket watch
14kt gold case nr. 2157111, mechanical
movement nr.2157111
Swiss, 20th century
With one case
(wear signs)
€ 600 - 900

305
RELÓGIO DE BOLSO PATEK PHILIPPE

304
RELÓGIO DE BOLSO
Caixa em ouro 18kt, tampa traseira com cartela lisa
Mostrador em esmalte branco com numeração romana a negro,
segundos às 6 horas
Movimento mecânico de corda manual assinado “Ch. E. Lardet” e
numerado 21948
Trabalho do séc. XIX/XX
(sinais de uso, defeitos na tampa traseira, mecanismo necessita
revisão)
Alt: 6,5 cm
A late 19th, early 20th century gold pocket watch
18kt gold case, back cover with plain cartouche
White enamel dial with black roman numbers, seconds at 6 hours
Mechanical movement signed “Ch. E. Lardet” and numbered 21948
Late 19th, early 20th century
(wear signs, defects to the back cover, mechanism in need of
maintenance)

Caixa em platina, mostrador com numeração árabe e
segundos às seis horas
Movimento mecânico de corda manual nº198307, 29
rubis, com sistema de campainhas
Caixa nº4166455
Suíça, primeira metade do séc. XX
(sinais de uso)
Alt.: 5,5 cm
A platinum repetition dress watch, by PATEK PHILIPPE
Platinum case, dial with Arabian numbers
Mechanic repetition movement, nr. 198307, 29 jewels
Case nr. 4166455
Swiss, first half of the 20th century
(wear signs)
€ 2.000 - 3.000

€ 400 - 600
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307
RELÓGIO DE BOLSO ARTE DÉCO BUREN

308

Caixa em platina
Mostrador com numeração árabe e segundos às 6 horas
Cintura inteiramente cravejada com diamantes talhe 8/8
Movimento mecânico de corda manual
Trabalho dos anos 20/30
Marcado “platine”
(sinais de uso)
Alt.: 5,1 cm

IMPORTANTE RELÓGIO DE BOLSO CARTIER
Caixa em ouro 18kt com mecanismo visível tanto na frente
como no verso, “esqueleto”
Janela da frente com banda com numeração romana a
negro e assinada CARTIER - PARIS
Caixa numerada 7030 e marca de reconhecimento francesa
Movimento mecânico de corda manual com sistema de
campainhas
(sinais de uso)
Alt.: 6,3 cm

An Art Deco platinum and diamond dress watch, by
BUREN
Platinum case
Dial with Arabian numbers and seconds at 6 hours
Band entirely set with single cut diamonds
Mechanical movement
1920s/30s
Marked “platine”
(wear signs)

An important repetition dress watch, by CARTIER
18kt gold case with visible mechanism on both sides,
“skeleton”
At the front the window is framed by band bearing black
roman numbers and Cartier-Paris signature
Case numbered 7030 and French recognition mark for gold
Mechanic repetition movement
(wear signs)

€ 1.200 - 2.000

€ 3.500 - 5.000
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309
IMPORTANTE RELÓGIO DE BOLSO ARTE DÉCO CARTIER
Caixa em platina, ouro e ónix
Mostrador guilhochado com minutos a negro, caixa com numeração
romana a ouro e esmalte branco
Cintura inteiramente cravejada com diamantes talhe rosa coroada
Movimento mecânico de corda manual
França, ca. 1925, marcado
(pequena esbeiçadela no ónix, mecanismo a necessitar de revisão)
Alt.: 6,1 cm
Nota: Exemplar em tudo semelhante vendido Christie’s Genebra,
leilão 1348, 12 de Novembro de 2007, lote 361.
An Important Art Deco onyx and diamond dress watch, by CARTIER
Platinum, gold and onyx case
Guilloché dial with black minutes, gold and white enameled bezel
with roman numbers
Band entirely set with rose cut diamonds
Mechanical movement
France, ca. 1925, hallmarked
(minor chip to the onyx, mechanism in need of maintenance)
Note: similar piece sold Christie’s Geneva, sale 1348, 12th November
2007, lot 361.
€ 11.000 - 17.000
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310
CAIXA DE RELÓGIO ASTRONÓMICO PARA MODELO DE JEREMIAS METZKER, 1565(?)
Ourives desconhecido, Ausburgo
Em bronze dourado e prateado com decoração cinzelada, vazada e moldada
Sendo o mecanismo original uma peça de extrema complexidade, os mostradores
correspondentes permitiriam, entre outras funcionalidades, determinar as horas no
sistema italiano e de Nuremberga, indicar as horas correspondentes ao nascer e pôr do
sol e prever as posições dos astros. O relógio apresenta também um calendário com os
dias dos Santos e outras datas religiosas e ainda indicações para determinar o Número
Dourado para cada ano.
O topo em forma de abóbada de arestas esconde a campainha e apresenta uma rica
decoração vazada com enrolamentos vegetalistas e cenas de caça inspiradas em
gravuras de Virgil Solis (Nuremberga, 1514-1562). As arestas são decoradas com cavalos
alados e a fechar a abóbada, uma representação da deusa Fortuna em vulto perfeito
sobre um pedestal de inspiração clássica.
Nas laterais, dispostas entre os vários mostradores e sobre um fundo gravado com
padrão de arabescos e enrolamentos vegetalistas, observam-se cinco figuras femininas
em relevo, cada uma com um animal, possivelmente com um significado alegórico
alusivo aos cinco sentidos.
A base é decorada em baixo relevo com um cortejo de mulheres triunfantes inspirado
na gravura de Hans Sebald Beham (Nuremberga, 1500-1550)
A profusa decoração da caixa, explorando temas como a morte, o desejo e o poder da
mulher, culminando na representação da deusa Fortuna no topo, e associado ao arranjo
dos mostradores e às inscrições presentes, procura transmitir a ideia de que é possível
conquistar o Tempo através da ciência racional.
São conhecidos outros exemplares deste modelo de caixa com mecanismos de
Jeremias Metzker datados de 1563 e 1564. O mesmo ourives terá ainda repetido o
modelo para outros relojoeiros, tais como Caspar Böheim (1568)
Assinado “IEREMIAS 0 1565(?) 0 METZKER” “0 VRMACHER 0 Iᴎ 0 AVGSPVR”
Ausburgo, 1562
(interior com mecanismo simples não original; pequenas faltas e defeitos; desgaste do
douramento)
29x19x12 cm
Nota:
Modelos semelhantes no Metropolitan Museum of Art (Nova York, EUA), Kunst Historisches
Museum Wien (Viena, Austria), Waddesdon’s collection (Aylesbury, Inglaterra).
An astronomical clock case for Jeremias Metzker model, 1565(?)
Unknown maker, Augsburg
Gilt and silvered bronze with chiselled, pierced and molded decoration
Being the original mechanism a piece of great complexity the case bears dials for,
at least, Italian system hours, Nuremberg system hours, sunset and sunrise and star
position. With calendar of saints and other religious dates, also idications to determine
the golden number for each year.
The dome hides the bell and shows rich pierced decoration with scrolls and hunting
scenes after Virgil Solis (Nuremberg, 1514-1562). Corners decorated with winged horses
and finial representing Fortune on a classical plinth.
Sides with five relief feminine figures on floral pattern ground, possibly an allegory of the
five senses.
Base decorated in relief depicting procession of triumphant women after Hans Sebald
Beham (Nuremberg 1500-1550).
This rich decoration explores themes as the Death and the desire of feminie power and
is crowned by the figure of fortune an it can be associated with the idea of conquering
the Time through rational science.
Similar examples of cases for Jeremias Metzker mechanisms are known and dated
between 1563 and 1564. The same maker also worked to other clockmaker’s, such as
Caspar Böheim (1568)
Signed IEREMIAS O 1565(?) O METZKER, O VRMACHER O Iᴎ O AVGSPVR
Augsburg, 1562
(interior with simple unoriginal mechanism; small losses and defects; wear to the gilding)
Note:
Similar pieces at the Metropolitan Museum of Art (New York, USA), Kunst Historisches
Museum Wien (Vienna, Austria), Waddesdon’s collection (Aylesbury, England)
€10.000 - 15.000
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311
VENTÓ CINGALO-PORTUGUÊS
Em ébano e sissó
Exterior densamente decorado com padrão vegetalista de enrolamentos e
flores delimitados por reservas rectangulares e circulares
Interior com três gavetas de decoração semelhante e puxadores em marfim
Assente em quatro pés esféricos achatados
Fechadura e dobradiças posteriores
Ceilão, séc. XVII
24x19,5x27 cm
Bibliografia/ Literature:
Manuel Castilho Antiguidades, “Oriente Ocidente 2, Por mares nunca dantes
navegados “, pp.84-87.
A Cingalo-Portuguese “Ventó” cabinet
Ebony and Sissoo
Exterior richly decorated with floral pattern of scrolls and flowers framed by
rectangular a round cartouches
Interior with three drawers and similar decoration, ivory handles
On four ball feet
Lock and hinges of later date
Ceylon, 17th century
€ 6.000 - 8.000
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312
CONTADOR
Em pau-santo com decoração embutida em marfim
Com tampo de abater e oito gavetas simulando dez dispostas em volta de uma porta central
Frentes das gavetas com decoração embutida em marfim representando enrolamentos vegetalistas,
figuras aladas e animais
Puxadores em forma de cabeça de leão
Itália, séc. XVIII
(pequenos defeitos e restauros)
39x50x32 cm
A cabinet
Rosewood with ivory inlaid decoration
Fall-front and eight drawers simulating ten framing a central door
Drawers decorated with ivory inlaid decoration depicting floral scrolls, winged figures and animals
Lion’s head handles
Italy, 18th century
(small defects and restorations)
€ 3.000 - 4.000
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314
CONTADOR
Em pau-santo com decoração embutida em marfim
Com seis gavetas e uma porta central decorada com
representação de figura feminina em marfim gravado
Frentes de gavetas com decoração embutida
representando figuras aladas e enrolamentos vegetalistas
Ferragens em bronze dourado e puxadores em forma de
cabeça de leão
Itália séc. XVII/XVIII
(pequenos defeitos e restauros)
35x79x32 cm
A Renaissance cabinet
Rosewood with ivory inlaid decoration
Six drawers and one central door decorated with feminine figure
Drawers decorated with winged figures and floral scrolls
Gilt bronze mounts and lion’s head handles
Italy, 17th/18th century
(small defects and restorations)
€ 3.000 - 4.000

313
CONTADOR
Em pau-santo com decoração embutida em
marfim representando a deusa Atena rodeada
de outras figuras da mitologia clássica
Com nove gavetas e uma porta central
Itália, séc. XVIII
39x57x31 cm
A cabinet
Rosewood with ivory inlaid decoration
depicting the godess Athena and other
mythological figures
Nine drawers and one central door
Italy, 18th century
€ 3.000 - 4.000
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315
PEQUENA ARCA
Em madeira revestida a tartaruga
Com decoração embutida em marfim e marfim tingido descrevendo padrão
geométrico e friso de motivos vegetalistas
Ferragens em bronze e interior forrado a veludo
Colonial espanhol, séc. XVIII
(pequenos defeitos e restauros)
30,5x37x23 cm
A small chest
Tortoiseshell veneered wood
Ivory and polychromed ivory inlaid decoration depicting geometric pattern and
floral frieze
Bronze mounts and velvet lined interior
Spanish colonial, 18th century
(small defects and restorations)
€ 3.500 - 4.500

316
CAIXA DE CHÁ GUILHERME IV
Em madeira revestida a tartaruga
Decorada com aplicações em prata e filetes em marfim
Interior com dois compartimentos
Pega da tampa e quatro pés em forma de esfera
Inglaterra, séc. XIX
17x19x11 cm
A George IV tea caddy
Tortoiseshell veneered wood
Silver and ivory inlaid decoration
Interior with two compartments
Spherical cover finial and feet
England, 19th century
€ 500 - 800
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317
POLVORINHO
Chifre gravado representando motivos vegetalistas, enrolamentos, animais,
cabeças de anjo, cena de duelo de espadas e armas encimadas com coroa
real ladeadas por anjos e águia bicéfala, sendo estes dois últimos elementos
atribuíveis, tradicionalmente, à Ordem de Santo Agostinho
Base selada a pau-santo gravado
Datado com inscrição 1793
Portugal, séc. XVIII
(falta tampa, pequenos defeitos)
Alt.: 30 cm
A powder flask
Engraved horn with floral motifs, scrolls, animals, cherubs, duel of swords
scene and coat-of-arms under royal crown flanked by angels and twoheaded eagle; these two elements attributable to the Order of Saint
Augustine
Engraved rosewood sealed base
Dated with inscription 1793
Portugal, 18th century
(missing cover, small defects)

319
DEUSA HINDU
Em bronze dourado
Figura com quatro braços, segurando flor
de lótus, espada, damaru (tambor com
forma de ampulheta), pequena tijela, e com
outros atributos tais como lingam, jata e dois
elefantes
Índia, séc. XVIII/XIX
(desgaste na testa pelo hábito de rezar
tocando com o polegar nesta zona)
24x16x6 cm
Hindu goddess
Gilt bronze
Figure with four arms with lotus flower, sword,
damaru (hourglass shaped drum), small bowl
and other attributes such as lingam, jata and
two elephants
India, late 18th, early 19th century
(wear to the forehead as a result of praying
with the thumb there supported)

€ 500 - 700

€ 400 - 600

318
ESCOLA INDIANA, SÉC. XVIII
Miniatura oval sobre papel representando figura
feminina europeia representada em pé por
detrás de uma balaustrada coberta com pano,
segurando livro nas mãos e cabeça inclinada
Cercadura de flores posterior, possivelmente
do séc. XIX
Verso com carimbo da colecção pessoal de
Sua Alteza o Marajá de Bikaner, com data de
inventariação de 1964 e nº 2592
Bikaner, Rajastão, Índia, séc. XVIII
20,5x13,5 cm
Indian school of the 18th century
Oval miniature on paper depicting standing
European feminine figure on a balustrade and
holding a book
Floral edging of later date, possibly 19th century
Back bearing seal of the personal collection of
HRH the Maharaja of Bikaner, inventory date of
1964, nr.2592
Bikaner, Rajasthan, India, 18th century

320
PUNHO DE PUNHAL
Em marfim com decoração relevada
representando motivos vegetalistas
Remate do punho com makara, criatura híbrida
da religião Hindu
Índia, séc. XVIII
Comp.: 19 cm
A dagger handle
Carved ivory with floral motifs and elephant’s
head with fish
India, 18th century
€ 1.000 - 2.000

€ 1.000 - 1.500
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321
CAPACETE DE PARADA
Em papel prensado e lacado a negro decorado a
dourado ao gosto Namban
Interior lacado a encarnado
Japão, finais do séc. XIX
(faltas e defeitos)

FALTA LEGENDA

A Parade Helmet
Black lacquered papier maché in the Namban style
Red lacquered interior
Japan, late 19th century
(losses and defects)

325
CAIXA DE COSTURA SADELI ANGLO-INDIANA
Em sândalo, decorada com embutidos em
marfim e outros materiais
Decoração geométrica, pegas e pés em forma
de garra e metal amarelo
Interior com diversos compartimentos, alguns
com tampas
Séc. XIX
12x33,5x24 cm

€ 180 - 220

322

A Sadeli Anglo-Indian work box
Sandalwood, ivory and other materials inlaid
geometric decoration
Claw feet and handles
Interior with compartments, some with covers
19th century

CAIXA DE ESCRITA
Em madeira lacada e litografada com
representação de cenas natalícias
Pérsia, séc. XVIII/XIX
Comp.: 23 cm

€ 700 - 900

A writing box
Lacquered and lithographed wood with
Christmas scenes
Persia, 18th/19th century
€ 200 - 300

326
CAIXA HISPANO-ÁRABE
Em madeira com embutidos
em osso e marfim
representando motivos
geométricos
Séc. XVI/XVII
(pequenas falhas e restauros)
15x39x24,5 cm

323
BENGALA DO SÉC. XIX/XX
Pau-santo com castão em ouro relevado e
cinzelado com flores, topo com monograma
Contraste de Lisboa (1887-1937) e de ourives
da mesma época
(sinais de uso, falta a ponteira)
Alt.: 88 cm

A Hispano-Arabic box
Bone and ivory inlaid wood
with geometric motifs
Late 16th, early 17th century
(minor losses and restorations)

A late 19th, early 20th century cane
Rosewood with gold handle
Relief and chiselled decoration with flowers
and monogram
Lisboa assay mark (1887-1937) and maker’s
mark
(wear signs, missing tip)

€ 1.200 - 1.600

€ 600 - 900
324

327

BENGALA

CAIXA DE ESCRITA MOGOL

Em osso
Com pomo facetado
decorado com aplicações
em madeira exótica
Europa, séc. XIX/ XX
Alt.: 80,5 cm

Em madeira com embutidos em marfim
representando motivos vegetalistas e frisos de
flores estilizadas
Interior com compartimentos
Índia, séc. XIX
5x27x8 cm

A cane
Bone
Faceted handle decorated
with exotic wood applications
Europe, 19th/20th century

A Mogul writing box
Ivory inlaid wood
Decoration depicting floral motifs and stylized
floral friezes
Compartmented interior
India, 19th century

€ 100 - 200

170

€ 250 - 300
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329
LUSTRE DE OITO LUMES

330

Em vidro de Murano
Decoração relevada com flores e folhas
Itália, séc. XX
(faltas e defeitos)
Alt.: 90 cm
Diam.: 80 cm

LUSTRE DE TRÊS LUMES
Em vidro e cristal
Alt.: 90 cm
A cut-glass chandelier
€ 600 - 900

An eight-light chandelier
Murano glass
Relief decoration with leaves and flowers
Italy, 20th century
(losses and defects)
€ 600 - 900

328
FACA E GARFO
Em aço, prata e filigrana de prata
Lâmina e dentes do garfo possivelmente
europeus ou de modelo europeu e cabo em
filigrana de prata sobre superfície em metal
amarelo
Remate do cabo com continhas em prata e
pedra encastrada
Índia, séc. XVIII
Comp.: 18 cm (faca)
A knife and a fork
Steel, silver and silver filigree
European blade and tines (or of European
model), filigree handles on yellow metal
Handle finial with beaded decoration and set
with paste
India, 18th century
€ 1.200 - 1.600

331
PAR DE PEQUENOS LUSTRES
DE SEIS LUMES
Em vidro e cristal
Séc. XX
(faltas e defeitos)
Alt.: 58 cm
A pair of small chandeliers
Cut-glass
20th century
€ 250 - 350

172

173

332
LANTERNA DE MESQUITA
Em vidro
Com inscrições cúficas
Síria, séc. XIX
Alt.: 21,5 cm

333

334

335

336

TAÇA E FRASCO GLOBULAR
ROMANOS

FRASCO E UNGUENTARIUM

DUAS TAÇAS

TAÇA E FRASCO

Em vidro iridescente
Um com decoração do tipo
ponta de diamante e outro
espirando com duas pegas
Médio Oriente, sécs. III-IV
Alt.: 7,5 cm
11,5 cm

Em vidro iridescente com alvéolos
Arte Islâmica
Médio Oriente, sécs. VII-IX
(partidas e coladas)
9x9,5 cm
7,5x9,5 cm

Um em vidro millefiori e outro em
pasta de vidro iridescente com
listas onduladas
Arte Islâmica
Médio Oriente, sécs. IX-XI
(frasquinho com pequeno
restauro)
5x9,5 cm
Alt.: 11 cm

Um em vidro iridescente
âmbar e outro verde
Europa, sécs. I-II
7x7,5 cm (taça)
Alt.: 11,5 cm (frasco)

A Mosque lantern
Glass
With Arabic calligraphy
Syria, 19th century
€ 350 - 400

A Roman bowl and flask
One amber iridescent glass,
and green the other
Europe, 1st to 2nd centuries
€ 150 - 200

Flask and unguentarium
Iridescent glass
Decorated with diamond point
pattern, the other with spiral
decoration with two handles
Middle East, 3rd to 4th century

Two bowls
Iridescent glass with cavities
Islamic art
Middle East, 7th to 9th centuries
(broken)
€ 200 - 300

€ 150 - 200

A bowl and flask
Millefiori glass and iridescent glass
with wavy bands
Islamic art
Middle East, 9th to 11th centuries
(flask with small restoration)
€ 200 - 300
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339

DUAS TAÇAS PEQUENAS

COPO E FRASCO

ALABASTRON

Em vidro esverdeado
Bacia do Mediterrâneo ou Médio
Oriente, séc. X
3,5 x 9 cm

Em vidro iridescente
Arte Islâmica
Médio Oriente, sécs. IX-XI
(frasco com restauro)
Alt.: 8,5
5 cm

Em pasta de vidro azul cobalto com
decorações a amarelo representando penas
Mediterrâneo Oriental, séc. IV AC
(com restauro)
Alt.: 17 cm

Two small bowls
Greenish glass
Mediterranean or Oriental
Mediterranean
10th century
€ 100 - 200

Cup and flask
Iridescent glass
Islamic art
Middle East, 9th to 11th centuries
(flask restored)
€ 150 - 200
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Alabastron
Cobalt-blue paste with yellow decoration
depicting feathers
Oriental Mediterranean, 4th century BC
(restored)
€ 250 - 300

340
TAPEÇARIA AUBUSSON
Em fio de lã policromada
Representando paisagem oriental com pagodes, barcos,
árvores e vegetação exótica, aves e animais selvagens
França, séc. XVII/XVIII
(pequenos restauros e defeitos)
245x245 cm
An Aubusson tapestry
Polychromed wool
Depicting Oriental landscape with pagoda, boats, trees and
exotic vegetation, birds and wild animals
France, late 17th, early 18th century
(small restorations and defects)
€ 5.500 - 8.000

176
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342
APOLO
Escultura em pedra compósita representando
deus Apolo com arco na mão, aljava com
flechas às costas, cão aos pés e assente sobre
um plinto
Europa, séc. XX
Alt.: 140 cm
Apollo
Composite stone, representing Apollo with
bow, quiver and a dog at his feet
On a plinth
Europe, 20th century
€ 800 - 1.200

341
FRAGMENTO DE
TAPEÇARIA AUBUSSON
Representando paisagem
com casario
Em fio de lã policromado
França, séc. XVIII
162x67 cm
An Aubusson fragment
Depicting landscape with
houses
Polychrome wool
France, 18th century
€ 1.400 - 1.800
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343
CENAS DE CAÇA
Par de placas em esmalte de Limoges
França, séc. XIX
(algumas falhas e riscos no esmalte)
6,5x23,5 cm
Hunting scenes
A pair of Limoges plaques
France, 19th century
(some losses and scratches)
€ 400 - 600

345
PARÁBOLA DO FILHO PRÓDIGO
Placa em esmalte de Limoges
França, séc. XIX
(algumas falhas e riscos no esmalte)
17x23 cm
Parable of the Prodigal Son
Limoges plaque
France, 19th century
(some losses and scratches)

344
CENAS DE CAÇA
Par de placas em esmalte de
Limoges
França, séc. XIX
(algumas falhas e riscos no
esmalte)
6,5x17 cm

€ 600 - 800

Hunting scenes
A pair of Limoges plaques
France, 19th century
(some losses and scratches)
€ 400 - 600
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346
ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XVII
São Filipe Nery envolto por cercadura de flores
Óleo sobre tela
Datado no verso MDCLXIII (1663)
Possível Escola de Madrid ou Sevilha
66x76 cm
Spanish school of the 17th century
Philip Neri on floral frame
Oil on canvas
Dated at the back MDCLXIII (1663)
Possibly school of Madrid or Seville
€ 5.000 - 7.000
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347

348

ESCOLA ITALIANA, SÉC. XV/XVI

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII/XIX

Anjo
Têmpera sobre madeira
31x13 cm

Pietá
Óleo sobre tela
(reentelado, pequenos defeitos)
54x39,5 cm

Italian school of the late 15th, early 16th century
Angel
Tempera on panel

Portuguese school of the late 18th, early 19th century
Pietà
Oil on canvas
(relined, small defects)

€ 300 - 400

€ 250 - 300

349
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVII/ XVIII
Nossa Senhora do Rosário
Óleo sobre madeira
120x81 cm
Portuguese school of the late 17th, early 18th century
Our Lady of the Rosary
Oil on panel
€ 2.000 - 3.000
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351
ESCOLA ITALIANA, SÉC. XVIII
Nossa Senhora com Menino Jesus dormindo
Óleo sobre madeira
Baseado numa gravura produzida a partir de uma
pintura original de Guido Reni (1575-1642)
Itália, séc. XVIII
39x51 cm
Italian school of the 18th century
Our Lady with sleeping Child
Oil on panel
After etching inspired by Guido Reni (1575-1642)
Italy, 18th century

350
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVII
Santa Maria Madalena
Óleo sobre madeira
70x55,5 cm

€ 200 - 300

Portuguese school of the 17th century
Mary Magdalene
Oil on panel
€ 600 - 900
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353
ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XIX
Calvário
Óleo sobre madeira
Moldura ao estilo gótico em madeira pintada
26x18,5 cm
39x27 cm (moldura)
Flemish school of the 19th century
Golgotha
Oil on panel
Painted wood frame in the gothic manner
€ 600 - 800

354
ESCOLA ITALIANA, SÉC. XVI/XVII
352
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVII/XVIII
Descida da cruz
Óleo sobre madeira
56x33 cm
Portuguese school of the late 17th, early 18th
century
Descent from the Cross
Oil on panel
€ 1.200 - 1.800

Adoração dos magos
Segundo original de Jacopo Bassano
(c. 1510-1592)
Óleo sobre cobre
17x13,5 cm
Italian school of the late 16th, early
17th century
Adoration of the Magi
After Jacopo Bassano (ca.1510-1592)
Oil on copper
€ 600 - 800

188

189

355
MESTRE DO BROCADO DOURADO ATTRIB. (FLANDRES, ACTIVO CIRCA 1500)
Nossa Senhora do Leite
Óleo sobre madeira de carvalho
A Virgem é representada a amamentar o Menino, segurando-o com ambas as mãos e
com o seio direito descoberto.
Junto à base a inscrição “Ave regina celo[ru]m Mati regis angelo[ru]m O Maria flos v[ir]gin[u]
m velut rosa vel lil[iu]m [...]de pro[nobi]s ad fil[iu]m pro salute fidelium”.
Esta composição é tradicionalmente atribuída ao Mestre da Lenda de Santa Madalena,
aparecendo reproduzida na capa da revista Kunst (Zurique) em 1951. São conhecidos
vários exemplares muito semelhantes em coleções públicas localizadas sobretudo nos
Países Baixos com atribuições não só ao Mestre da Lenda de Madalena mas também a
outros Mestres Primitivos Flamengos. Neste caso, a decoração com o brocado de padrão
vegetalista sobre fundo dourado remete também para outros trabalhos do Mestre do
Brocado Dourado.
O Mestre da Lenda de Santa Madalena é um pintor flamengo de identidade
desconhecida que deve o seu nome a um tríptico com o mesmo tema. O tríptico
atualmente desagregado é datado de 1515-20, sendo que outras obras que lhe são
atribuídas sugerem um período de atividade compreendido entre 1483 e 1527.
Nota:
O quadro foi submetido a uma análise através de raios-X e de Fluorescência de raios-X
dispersiva de energias (EDXRF) para identificação dos elementos presentes em cada cor e
dessa forma determinar os pigmentos que possam estar associados.
A observação da radiografia permitiu determinar que a pintura foi realizada sobre uma
camada de preparação aplicada diretamente sobre a tábua, não tendo sido detectados
quaisquer indícios de restauros ou alterações à composição.
A análise de EDXFR a vários pontos das diferentes cores presentes na composição sugere
que os pigmentos utilizados são compatíveis com o período a que o quadro é atribuído.
43x29 cm
The Master of the Gold Brocade Attrib. (Flemish, active circa 1500)
The Holy Virgin and Child - Maria lactans
Oil on oak panel
The Virgin is depicted nursing the Child, holding Him with both hands and bare breast.
Bottom bearing inscription “Ave regina celo [ru]m Mati regis angelo[ru]m O Maria flos v[ir]
gin[u]m velut rosa vel lil[iu]m [...]de pro[nobi]s ad fil[iu]m pro salute fidelium”.
This composition is traditionally attributed to the Master of the Legend of Magdalene
and it is reproduced on the cover of Kunst magazine (Zurich), in 1951. Some very similar
examples are known in public collections, specially in the Netherlands, attributed to the
Master of the Legend and other Flemish primitives. In this work, the golden brocade with
floral pattern could also refer to the work of the Master of the Gold Brocade.
The Master of the Legend of Magdalene is a Flemish painter of unknown identity that was
named after a tryptic depicting that subject. Nowadays the tryptic is disaggregated and
its production dates of 1515/20, suggesting other works attributed to this Master a activity
period between 1483 and 1527.
Note:
This painting was subjected to an X-ray and X-ray fluorescence analysis (EDXRF) to identify
elements of each color and therefore determine the associated pigments.
The radiography showed that the painting was executed in one preparation layer with no
indications of restorations or changes to the composition.
The EDXFR analysis suggests that the pigments used are compatible with the period to
which this painting is attributed.
€25.000-35.000
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356
PAR DE GRANDES APLIQUES ITALIANOS DE UM LUME
Em madeira entalhada e dourada com enrolamentos, flores,
coroa de louros e outros motivos vegetalistas
Itália, 1ª metade do séc. XVIII
91x50x54 cm
A pair of large Italian wall lights
Carved and gilt wood with volutes, flowers,
laurel wreath and other motifs
Italy, 1st half of the 18th century
€ 4.000 - 6.000
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359
PAINEL DE AZULEJOS
Composto por 60 azulejos
Representando ao centro vista de jardim com
fidalgo e decorados com tarja barroca
Portugal, séc. XVIII
(pequenos defeitos e restauros)
144x87 cm

357

A tile panel
Comprising 60 tiles
Depicting garden view with nobleman and
baroque strap
Portugal, 18th century
(minor defects and restorations)

FRISO

€ 500 - 800

Composto por 18 azulejos
Decoração a azul
Portugal, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
37x79 cm

358
FRISO

Frize
Composed of 18 blue decorated tiles
Portugal, 18th century
(losses and defects)

Composto por 18 azulejos
Decoração a azul
Portugal, séc. XVIII
(falta e defeitos)
37x79 cm

€ 1.000 - 1.500

Frize
Composed of 18 blue decorated tiles
Portugal, 18th century
€ 1.000 - 1.500

360
PAINEL DE AZULEJOS
Composto por 42 azulejos
Decoração a azul representando florão e putti
com cornucópias
Portugal, séc. XVIII
(pequenos defeitos e restauros)
89x123 cm
A tile panel
Comprising 42 tiles
Blue decoration with flowers and putti with
cornucopias
Portugal, 18th century
(minor defects and restorations)
€ 500 - 800
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361

362

GATOS

JARRA

Em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha, Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro (1867-1920)
Decoração em tons de verde, castanho e branco com inscrição “Romeo e
Julieta”
Marca da fábrica no verso, data 1905-1914
(pequena esbeiçadela)
Alt.: 19 cm

Em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha, Manuel Gustavo
Bordalo Pinheiro (1867-1920)
Decoração com vidrado em tons de azul e verde
com cachos de cerejas em relevo no bocal
Marcada na base
Alt.: 21 cm

Bibliografia/ Literature:
Guilhermina Costa e Marta Pereira, “Marcas da Cerâmica das Caldas, As
colecções do Museu da Cerâmica e do Museu José Malhoa”, pp. 64-65.

Bibliografia/ Literature:
Guilhermina Costa e Marta Pereira, “Marcas da
Cerâmica das Caldas, As colecções do Museu da
Cerâmica e do Museu José Malhoa”, pp. 64-65.

Cats
Portuguese faience
Caldas da Rainha, Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro (1867-1920)
Green, brown and white decoration with “Romeo e Julieta” inscription
Marked at the back (1905-1914)
(minor chip)

A vase
Portuguese faience
Caldas da Rainha, Manuel
Gustavo Bordalo Pinheiro
(1867-1920)
Decorated in blue and
green with relief cherries
Marked at the base

€ 280 - 320

367
PRATO COM RÉPTEIS E INSECTOS
Em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha, Manuel Cipriano Gomes Mafra (1829-1905)
Decoração relevada em tons de verde e castanho, representando
cobras, lagartos, sapo e escaravelhos
Marca após 1870
(pequenos defeitos)
Diam.: 42 cm
Plate with reptiles and insects
Portuguese faience
Caldas da Rainha, Manuel Cipriano Gomes Mafra (1829-1905)
Relief and glazed decoration in green and brown representing, snakes,
lizards, frog and beetles
Mark after 1870
(small defects)

€ 100 - 200

€ 800 - 1.000

364
JARRA

JARRA COM TAMPA

Em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha
Decoração em relevo representando
repteis e insectos
Com duas pegas em forma de cobra
Vidrado em tons de verde e castanho
(pequenos defeitos e esbeiçadelas)
Alt.: 18,5

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

A jug
Portuguese faience
Caldas da Rainha
Glazed decoration representing reptiles
and insects
Brown and green glazing
(minor defects and chips)
€ 100 - 150

€ 200 - 300
366
FLOREIRA
Em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha
Decoração com motivos
vegetalistas e vidrado azul cobalto
Marca na base de José Avelino
Soares Belo
(pega restaurada)
15x36x15 cm

369
PAR DE JAVALIS EM FAIANÇA PORTUGUESA
365
PRETA
Caixa com tampa
Em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha
Decoração com vidrado em
tons de castanho, rosa e bege
(pequenos defeitos e restauro
na tampa)
Alt.: 22 cm

Em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha, João Duarte Angélico
Decoração em tons de verde, amarelo e castanho
Marca de 1906-1926
22x26x16 cm
A pair of Portuguese faience boars
Caldas da Rainha, João Duarte Angélico
Green, yellow and brown decoration
Mark (1906-1926)
€ 650 - 850

Black lady
A box with cover
Portuguese faience, Caldas
da Rainha
Glazed decoration in brown,
pink and beige
(minor defects and restoration
to the cover)
€ 400 - 600

A flower vase
Portuguese faience
Caldas da Rainha, José Avelino
Soares Belo
Blue glazing
(one handle restored)
€ 200 - 250

196

Em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha
Decoração policromada vidrada simulando
areia e algas
Diam.: 32 cm
Plate with lobster and shellfish
Portuguese faience
Caldas da Rainha
Polychrome decoration representing sand
and algae

€ 300 - 460

363

368
PRATO COM LAGOSTA E BIVALVES
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371
JARRA EM FAIANÇA PORTUGUESA

370
JARRO COM TAMPA
Em biscuit da Vista Alegre
Decoração relevada com
uvas e parras
Alt.: 27 cm
A jug with cover
Vista Alegre biscuit
Relief decoration with vine
leaves and grapes
€ 100 - 150

Fabrico das Caldas da Rainha, Manuel
Gustavo Bordalo Pinheiro
Marca de 1905-1914
Decoração com vidrado azul-escuro e com
aplicação em prata portuguesa do séc.
XIX/XX, contraste javali II de Lisboa (18871937) ourives Leitão e Irmão, vazada com
inscrição “SOUVENIR”
(faltas e defeitos)
Alt.: 16 cm
A Portuguese faience vase
Caldas da Rainha, Manuel Gustavo Bordalo
Pinheiro
Mark 1905-1914
Dark blue glazing, silver-mounted
The silver with Lisboa assay mark (18871937) and Leitão & Irmão maker’s mark
Inscription “Souvenir”
(losses and defects)
€ 50 - 80

372
FRASCO
Em vidro facetado e gravado com tampa em metal
branco relevado e cinzelado
Decoração representando enrolamentos, motivos
vegetalistas e pássaros
Uma das faces tendo São Lourenço com palma
do martírio e grelha encimando-o a inscrição “S.
LAURENTIUS M.”, e face oposta com armas da Ordem
dos Franciscanos encimadas por pomba do espírito
Santo com divisa “PIETATE ET DOCTRINA FVLGET”
Tampa com flores e cruz
França, séc. XVIII
Alt.: 19,5 cm
A flask
Faceted and engraved glass with white metal cover with
relief and chiselled decoration depicting flowers and cross
Glass decorated with scrolls, floral motifs and birds
One side depicting Saint Lawrence of Rome with palm,
under “S. Laurentius M.” inscription, the opposite side
with Franciscan insignia under holy spirit dove and
“Pietate et Doctrina Fvlget” inscription
France, 18th century

374
MENINO ESCREVENDO
Escultura em mármore
Base em bronze relevado
Europa, séc. XIX
(pequenos defeitos)
62x54 cm
Boy writing
Marble sculpture
Relief bronze base
Europe, 19th century
(minor defects)
€ 3.500 - 4.500

€ 300 - 500

373
PAR DE JARRAS
Em faiança portuguesa
Fábrica de Fervença
Decoração em tons de amarelo e verde,
com reserva policromada
Marcados “S.V.”
Portugal, séc. XIX
Alt.: 22 cm
A pair of vases
Portuguese faience
Fervença factory
Yellow and green decoration with
polychrome cartouche
Marked S.V.
Portugal, 19th century
€ 450 - 600
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375
PAR DE VASOS
Modelo Grega nº 3
Em porcelana da Vista Alegre moldada e relevada
Decoração a verde e dourado com reserva ao centro a grisaille
representando retrato de Dr. Lourenço d’Almeida e Azevedo e
possivelmente esposa
Parte posterior com arranjo floral e folhas
Um vaso com base assinada “por Joaq. J. Mag. Junior Vista Alegre
1880” e outro com monograma “Copiado por J. J. Mag. Junior”
Marca nº20 (1870-1880)
Alt.: 31,5 cm
A pair of baluster vases
Grega nº 3 model
Vista Alegre porcelain
Green and gilt decoration with grisaille reserve at the centre
depicting Dr. Lourenço d’Almeida e Azevedo and wife
Backs depicting bouquets and leaves
One signed “por Joaq. J. Mag. Junior Vista Alegre 1880”, the other
with monogram “Copiado por J.J. Mag. Junor”
Mark nr.20 (1870-1880)
€ 200 - 300

379
PAR DE CANDELABROS ESTILO LUÍS XV
Em bronze dourado e cinzelado decorados
com enrolamentos vegetalistas, flores,
concheados e putti
Pingentes em vidro branco e encarnado
Com cinco lumes cada
França, séc. XIX
Alt.: 52 cm
A pair of Louis XV style candelabra
Gilt and chiselled bronze with floral scrolls,
flowers, shell motifs and putti
Colourless and red cut-glass pendants
Five-light each
France, 19th century
€ 600 - 800

377
JARRA BELLE-ÉPOQUE

376
JARRA
Em vidro opaline branco
Com decoração
policromada
representando
paisagem e figuras
orientais
França, séc. XIX
(defeitos)
Alt.: 27,5 cm
A vase
White opaline
Polychrome decoration
depicting landscape and
oriental figures
France, 19th century
(defects)

Vidro roxo com decoração pintada a
ouro e cor-de-laranja
Assinada Moser-Karlsbad
Base em prata portuguesa com
decoração relevada, vazada e
cinzelada ao gosto Luís XVI
Contraste Javali II do Porto (1887-1937),
de ourives e assinada Reis-Porto
(sinais de uso)
Alt.: 29,5 cm
315 g (base)
A Belle-Époque vase
Purple glass with gilt and orange
decoration
Signed Moser-Karlsbad
Portuguese silver with relief, pierced
and chiselled decoration in the Louis
XVI style
Porto assay mark (1887-1937), maker’s
mark and signed Reis-Port
(wear signs)

380
COFRE GUARDA-JÓIAS
Em casquinha inglesa
Profusa decoração com animais de caça,
floresta e cartelas
Interior forrado em capitoné
Marcado “L. Oudry et C.ir P.res Editeu”
(sinais de uso, gastos vários)
14x20x19 cm
A coffer
Silver plated
Richly decorated with game animals, forest
and cartouches
Lined interior
Marked “L. Oudry et C.ir P.res Editeu”
(several wear signs)
€ 650 - 800

€ 300 - 500

€ 200 - 300

378
PRATO ARTE DÉCO
Em vidro iridescente
Decoração em relevo com sereia e peixes
Assinado Carrillo
França, séc. XX
Diam.: 35 cm
An Art Deco plate
Iridescent glass
Relief decoration with mermaid and fish
Signed Carrillo
France, 20th century
€ 200 - 300
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383
PAR DE URNAS
Em mármore e bronze dourado
Com dois mascarões representando o deus
grego Pã e decoração com grinaldas e
motivos vegetalistas
França, séc. XIX
(pequenas falhas no mármore)
Alt.: 52 cm
A pair of urns
Marble and gilt bronze
With two masks depicting Greek god Pan,
garlands and floral motifs
France, 19th century
(small losses to the marble)
€ 3.000 - 4.000

381
PAR DE CHENETS E FRENTE DE LAREIRA
Em bronze dourado e patinado
Decoração relevada e cinzelada com putti,
enrolamentos e motivos vegetalistas
França, séc. XIX
36x135 cm
A pair of chenets and guard
Gilt and patinated bronze
Relief and chiselled decoration with putti,
scrolls and floral motifs
France, 19th century
€ 1.000 - 1.500

382
HOMERO E VIRGÍLIO
Par de bustos em bronze patinado e dourado
assentes em colunas de mármore cinzento
Inglaterra, séc. XIX
Alt.: 31 cm
Homer and Virgil
A pair of patinated and gilt bronze busts, on
grey marble columns
England, 19th century
€ 1.000 - 1.500
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387
384

RELÓGIO DE MESA IMPÉRIO

PAR DE CANDELABROS DE TRÊS LUMES
ESTILO IMPÉRIO

Em mármore negro com aplicações em bronze dourado e
cinzelado, decorado com motivos vegetalistas
Mostrador com numeração romana e ponteiros cinzelados
em forma de cobra
Mecanismo marcado Devaux Paris
França, séc. XIX
(mecanismo necessita revisão; pequenos defeitos)
33x40x17 cm

Em bronze dourado e patinado
Com base em mármore verde
Fustes em forma de figuras femininas
Alt.: 45 cm
A pair of three-light candelabra
Empire style
Gilt and patinated bronze
Green marble bases
Stem representing feminine figures

An Empire table clock
Black marble with gilt bronze mounts
Decorated with floral motifs
Dial with roman numbers and snake pointers
Mechanism marked “Devaux Paris”
France, 19th century
(mechanism in need of maintenance, small defects)

€ 800 - 1.200

€ 2.000 - 3.000

386
RELÓGIO DE MESA LUÍS FILIPE
385

Em metal com aplicações em bronze dourado representando
frisos de folhas e bode
Mostrador em esmalte
França, séc. XIX
(mecanismo a necessitar de revisão)
38x18,5x10 cm

PAR DE CANDELABROS ESTILO LUÍS XV
Em bronze dourado
Com quatro lumes cada
Alt.: 44 cm
A pair of four-light Louis XV style candelabra
Gilt bronze

A Louis Philippe table clock
Metal with gilt bronze mounts depicting floral frieze and goat
Enamel dial
France, 19th century
(mechanism in need of maintenance)

€ 800 - 1.200

€ 300 - 400
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390
RELÓGIO DE BIBLIOTECA
Em carvalho revestido a tartaruga
Com aplicações em bronze dourado e relevado com friso na base representando cenas
clássicas, pinhas, colunas de capitéis coríntios, rosto feminino e motivos vegetalistas
Mostrador em latão prateado, granitado e dourado com aplicações relevadas e
douradas representando “Chronos” e com inscrição a seus pés “TEMPUS FUGIT”
Autonomia de oito dias, toque de horas em bordão e de quartos de hora em quatro
bordões e carrilhão de dez campainhas com três opções musicais
Mecanismo atribuível a John Creed Jennens
Inglaterra, séc. XIX
(mecanismo a necessitar de revisão, pequenas faltas e defeitos)
108x68x36 cm

388

Library clock
Tortoiseshell veneered oak
Gilt bronze mounts with frieze at the base depicting
classical scenes, pinecones, Corinthian capitals,
feminine masks and floral motifs
Silvered and gilt brass dial with relief and gilt mounts
depicting “Chronos” and “Tempus Fugit” inscription
Eight day autonomy, strikes hours on rod and
quarters on four rods; ten bells with three melodies
Mechanism attributable to John Creed Jennens
England, 19th century
(mechanism in need of maintenance, small losses
and defects)

PAR DE CASTIÇAIS ESTILO LUÍS XV
Em bronze dourado
Decorados com folhas e enrolamentos
Alt.: 22,5 cm
A pair of Louis XV style candlesticks
Gilt bronze
Decorated with leaves and volutes
€ 150 - 200

€ 6.000 - 8.000

389
CAIXA DE CHÁ REGÊNCIA
Em forma de urna
Folheada a pau-santo com ferragens em
metal amarelo
Interior com dois compartimentos para o chá e
taça para degustação ao centro
Inglaterra, séc. XIX/XX
17x28x14,5 cm
A Regency tea caddy
Designed as a urn
Rosewood veneered with brass mounts
Interior with two compartments for tea and
tasting bowl at the centre
England, 19th/20th century
€ 100 - 150
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391
MESA BUFETE
Em pau-santo com torcidos e tremidos
Com duas gavetinhas simulando seis e
ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XVIII/XIX
81x111x73 cm
A Portuguese “bufete” table
Rosewood with ripple and spiral decoration
Two small drawers simulating six and brass
mounts
Portugal, late 18th, early 19th century
€ 1.200 - 1.700

392
CONTADOR INDO-PORTUGUÊS
Com embutidos em teca, sissó e ebano
Com doze gavetas simulando dezasseis
Tampo, ilhargas e frentes decorados com motivos vegetalistas
Assente em trempe em pau-santo de época posterior com saial
entalhado, pernas e travejamentos torneados
Ferragens em metal amarelo
Séc. XVII
124x82x44
A 17th century Indo-Portuguese cabinet
With teak, sissoo and ebony inlaid decoration
Twelve drawers simulating sixteen
Top, sides and corners decorated with floral motifs
On a carved rosewood stand of later date with carved apron and turned
legs and stretchers
Yellow metal mounts
17th century
€ 10.000 - 12.000
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395
CÓMODA D. JOSÉ
Em pau-santo com entalhamentos
Três gavetões e ferragens em bronze
(pequenas faltas)
92x122x67 cm
A D.José (1750-1777) rosewood commode
Carved rosewood
Three drawers and bronze mounts
(minor losses)

393
MESA RATONA ESTILO D. JOSÉ
Em nogueira
Com uma gaveta, saiais
recortados decorados com
entalhamentos, pernas
galbadas com joelhos salientes
e ferragens em metal dourado
Interior da gaveta com divisórias
(pequenos defeitos e restauros)
55x63x39 cm

€ 3.000 - 4.000

A small D. José style table
Walnut
One drawer, scalloped aprons
with carved decoration, cabriole
legs and gilt metal mounts
Compartmented drawer
(small defects and restorations)
€ 700 - 900

394
MESA DE JOGO D. JOSÉ
Em mogno com entalhamentos
Com gaveta lateral e pés de garra e bola
Interior forrado a feltro verde
Portugal, séc. XVIII
72x82x42,5 cm
A D. José (1750-1777) card table
Carved mahogany
Lateral drawer, ball and claw feet
Green lined
Portugal, 18th century
€ 600 - 800
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396
CÓMODA D. JOSÉ AO GOSTO LUÍS XV
Com trabalho de marchetaria em pau-santo, pau-cetim e outras madeiras representando ramos de flores
Duas gavetas, ferragens em metal amarelo, tampo em pedra mármore e saial recortado
Portugal, séc. XVIII
(pequenas faltas e defeitos no tampo)
84x108x56 cm
A D. José (1750-1777) commode in manner of Lois XV
Rosewood, satinwood and other woods marquetry decoration depicting bouquets
Two drawers, yellow metal mounts, marble top and scalloped apron
Portugal, 18th century
€ 2.500 - 3.000

397
PAR DE MESAS DE JOGO MEIA-LUA ESTILO D. MARIA
Em pau-santo
Com trabalho de marchetaria em pau-santo e
pau-cetim representando motivos geométricos,
vegetalistas e instrumentos musicais
Interior forrado a feltro verde
Portugal, séc. XIX/XX
77x80x39,5 cm
A pair of D. Maria style card tables
Rosewood with rosewood and satinwood
marquetry decoration depicting geometric and
motifs and musical instruments
Green lined interior
Portugal, 19th/20th century
€ 1.500 - 2.000
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400
MÓVEL TOUCADOR D. JOSÉ/ D. MARIA

398

Em pau-santo com trabalho de marchetaria em pausanto, pau-rosa e pau-cetim
Gaveta falsa, tampo basculante e interior com
compartimentos e espelho
Ferragens em bronze
Portugal, séc. XVIII
(pequenas faltas e defeitos)
75x92,5x51 cm

MESA DE JOGO MEIA-LUA D. MARIA
Marchetaria de pau-santo, espinheiro e buxo
com motivos vegetalistas
(pequenas faltas na marchetaria)
76x86x42 cm
A D.Maria (1777-1816) cardtable
Rosewood, thorn bush and boxwood
marquetry decoration depicting floral motifs
(minor losses to the marquetry)

A D. José(1750-1777)/D. Maria(1777-1816) dressing table
Rosewood with rosewood, kingwood and satinwood
marquetry decoration
The top lifts to reveal interior with compartments and mirror
Bronze mounts
Portugal, 18th century
(minor losses and defects)

€ 1.200 - 1.800

€ 1.200 - 1.500

399
PAPELEIRA ESTILO D. MARIA
Em madeira faixeada a pau-santo
Fábrica com escaninhos e gavetas
Ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XX
106x90x48 cm
A D. Maria style bureau
Rosewood veneered wood
The fall-front opens to reveal interior with
pigeon holes and drawers
Yellow metal mounts
Portugal, 20th century

401

€ 1.000 - 1.500

CADEIRA DE COSTURA ROMÂNTICA
Em mogno
Com costas vazadas com entalhamentos,
assento forrado a veludo amarelo e
rodízios em metal amarelo
A romantic sewing chair
Mahogany
Pierced and carved back, yellow velvet
seat and yellow metal castors
€ 100 - 200
€ 100 - 200
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404
CÓMODA D. JOSÉ
Em castanho
Saial recortado decorado com entalhamentos
Três gavetas e três gavetões
Ferragens em metal dourado
Portugal, séc. XVIII
(vestígios de douramento, defeitos)
113x133x70 cm
A D. José commode
Chestnut
Scalloped apron with carved decoration
Three short and three long drawers
Gilt metal mounts
Portugal, 18th century
(traces of gilding, defects)
€ 1.500 - 2.000

402
PAR DE FAUTEUILS ESTILO LUÍS XV
Em nogueira
Assentos, costas e braços forrados a tecido
França, séc. XIX/XX
87x59x50 cm
A pair of Louis XV style armchairs
Carved walnut
Upholstered backs, seats and arms
France, 19th/20th century
€ 500 - 700

403
MESA ESTILO JORGE II
Em raiz de mogno
Com uma gaveta, saial
recortado e pés de garra e bola
Ferragens em metal
Inglaterra, séc. XIX/XX
(faltas e defeitos)
72x83x53 cm
A George II style table
Burr-mahogany
One drawer, scalloped apron
and ball and claw feet
Metal mounts
England, 19th/20th century
(losses and defects)
€ 300 - 400
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405
MOVÉL TOUCADOR ESTILO INGLÊS
Faixeada a mogno
Interior com espelho rebatível e vários compartimentos
Séc. XIX
(faltas e defeitos)
73x76x53 cm

407
MESA MEIA-LUA ESTILO D. MARIA
Em pau-santo com trabalho de marchetaria
em várias madeiras representando flores
Com uma gavetinha
75x90x43 cm

Dressing table
Mahogany veneered wood
Interior with folding mirror and several compartments
England, 19th century
(losses and defects)

A demi-lune table
D. Maria style
Rosewood with marquetry decoration
depicting flowers
One small drawer

€ 400 - 600

€ 400 - 600

406
TREMÓ D. MARIA
Em pau-cetim
Aplicação em metal amarelo e tampo em
pedra mármore
Portugal, séc. XVIII
(restauro e pequenos defeitos)
185x90,5x45,5 cm
A D. Maria pier table with mirror
Satinwood
Yellow metal mount and marble top
Portugal, 18th century
(restoration and small defects)
€ 250 - 300
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409
MESA DE CENTRO NAPOLEÃO III
Decorada com trabalho de marchetaria em
várias madeiras representando motivos florais
e aplicações em metal amarelo
Com uma gaveta
França, séc. XIX
74x101x59 cm

408
CÓMODA ESTILO IMPÉRIO
Em mogno
Com duas gavetas e um gavetão
Puxadores em forma de cabeça de leão,
aplicações em metal dourado e tampos em
mármore preto
França, séc. XX
86x155x62 cm

A centre table
Marquetry decorated depicting floral motifs
and yellow metal mounts
One drawer
France, 19th century
€ 450 - 650

An Empire style commode
Mahogany
Two short and one long drawers
Lion-head handles, gilt metal mounts and
black marble top
France, 20th century
€ 600 - 800

410
CÓMODA LUÍS XVI
Em pau-rosa com trabalho de marchetaria
Decoração com motivos vegetalistas
Ferragens em metal amarelo
Dois gavetões e pedra mármore posterior
França, séc. XIX
84x89,5x52,5 cm
A Louis XVI commode
Kingwood with marquetry decoration
depicting floral motifs
Yellow metal mounts
Two long drawer and marble top of later date
France, 19th century
€ 800 - 1.000
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413
MESA DE SALA DE JANTAR ESTILO D. MARIA
Com trabalho de marchetaria em pau-santo,
buxo e pau-rosa
Com duas tábuas
Portugal, séc. XIX
78x130x90 cm (fechada)
78x210x90 cm (aberta)
A D. Maria (1777-1816) dining table
Rosewood, boxwood and kingwood marquetry
decoration
With two extension boards
Portugal, 19th century
€ 3.000 - 4.000
411

412

CANTONEIRA NEOCLÁSSICA

CANTONEIRA NEOCLÁSSICA

Em madeira faixeada a mogno
Decorada com trabalho de marchetaria em
pau-santo e espinheiro e placas em laca
oriental representando motivos florais e
paisagem com lago e pássaros a ouro
Com uma gaveta e uma porta, ferragens em
metal amarelo e pés recortados
Inglaterra, séc. XVIII/XIX
90x75x39 cm

Em madeira faixeada
Decorada com trabalho de marcheteria
em nogueira, pau-rosa, pau-cetim e
outras madeiras
Com uma porta decorada com placa
lacada a negro com chinoiseries a ouro
representando paisagem montanhosa
com pássaros, árvores e flores
Interior com uma prateleira e ferragens
em metal amarelo
Inglaterra, séc. XIX
84x73,5x42 cm

A mahogany, rosewood and thornbush
encoignure
Mahogany veneered with rosewood and
thornbush marquetry decoration
Lacquered plaques gilt decorated with floral
motifs and landscapes
One drawer and one door, brass mounts,
scalloped feet
England, 18th/19th century
€ 1.000 - 1.500

A kingwood, satinwood and walnut
encoignure
In the neoclassical manner
Walnut, kingwood, satinwood and other
woods marquetry decoration
Door with black lacquered and gilt
decorated plaque depicting chinoiseries
Interior with one shelf and brass mounts
England, 19th century
€ 800 - 1.200
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414

416

CÓMODA ESTILO JORGE III

BREAKFAST-TABLE

Faixeada a mogno e raiz de mogno
Com frente ligeiramente abaulada,
duas gavetas e três gavetões
Ferragens em metal dourado
Inglaterra, séc. XIX
(pequenas faltas e defeitos)
99x114x51 cm

Em mogno
Com coluna central facetada e três pés a
terminar em garra
Inglaterra, séc. XIX
Alt.: 76 cm
Diam.: 98 cm
Breakfast-table
Mahogany
Faceted central column, three claw feet
England, 19th century

A George III style commode
Mahogany and burr-mahogany
veneered
Slight serpentine front, two short
and three long drawers
Gilt metal mounts
England, 19th century
(minor losses and defects)

€ 800 - 1.200

€ 300 - 400

417
SIDEBOARD VITORIANO
Em mogno e raiz de mogno com pequeno
alçado
Inglaterra, finais do séc. XIX
112x197x55 cm
A Victorian sideboard
Mahogany and burr-mahogany
England, late 19th century
€ 1.000 - 2.000

415
MESA DE ABAS ESTILO JORGE III
Em mogno com uma gaveta lateral
Inglaterra, séc. XIX/XX
80x69x62 cm
A George III style table
Mahogany with one lateral drawer
England, 19th/20th century
€ 600 - 900
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418
MESA DE TRABALHO
Em mogno
Com uma gaveta central facetada e quatro
pés com rodízios
Inglaterra, séc. XX
74x98x52 cm
A working table
Mahogany
One central drawer and four feet with castors
England, 20th century
€ 400 - 600

420
MESA DE APOIO
Com trabalho de marchetaria em pau-santo,
pau-cetim, espinheiro e outras madeiras
representando ao centro padrão axadrezado
Tampo assente em dois pés vazadas unidos
por uma trave em metal amarelo
55x114x64,5 cm
A side table
Rosewood, satinwood, thornbush and other woods
marquetry decoration with geometric pattern
Top on two pierced feet united by a brass
stretcher
€ 500 - 700

419
DUMBWAITER
Em mogno
Com três tabuleiros e coluna central torneada
Inglaterra, séc. XIX
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 132 cm
Diam.: 70 cm
Dumbwaiter
Mahogany
Three shelves and turned stem
England, 19th century
(minor losses and defects)

421
MESA DE CENTRO OVAL ROMÂNTICA

€ 300 - 400

Em raiz de nogueira
Tampo basculante assente em coluna
entalhada com motivos vegetalistas,
terminando em quatro pés em forma de garra
estilizadas
68x130x95 cm
A romantic oval centre table
Burr-walnut
Tilt-top on carved stem with floral motifs
Four claw feet
€ 750 - 950
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424
CÓMODA D. MARIA AO GOSTO FRANCÊS
Com trabalho de marchetaria em pau-santo e outras madeiras
Três gavetões, ferragens em bronze, tampo em pedra mármore e saial recortado
Portugal, séc. XVIII
89x115x60 cm

422
CÓMODA ESTILO LUIS XV

A D. Maria (1777-1816) commode in french manner
Rosewood and other wood marquetry decoration
Three long drawers, bronze mounts, marble top, scalloped apron
Portugal, 18th century

Em madeira faixeada a pau-santo
Decorada com trabalho de marchetaria em pau-rosa e buxo
Com três gavetas e ferragens em bronze dourado
Tampo em pedra mármore
90,5x78x40 cm

€ 3.000 - 4.000

A Louis XV commode
Rosewood veneered wood
Marquetry decoration in kingwood and boxwood
Three drawers and gilt bronze mounts Marble top
€ 1.000-1.500

423
CÓMODA ESTILO LUIS XV
Em madeira faixeada a pau-santo
Decorada com trabalho de marcheteria em
pau-rosa e buxo
Com três gavetas e ferragens em bronze
dourado
Tampo em pedra mármore
91x80x39 cm
A Louis XV commode
Rosewood veneered wood
Marquetry decoration in kingwood
and boxwood
Three drawers and gilt bronze mounts
Marble top
€ 800 - 1.200
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425
PAR DE CAMAS ESTILO D. MARIA
Em pau-santo com trabalho de marchetaria
representando flores
(defeitos)
161x105 cm
A pair of beds
D. Maria style
Rosewood with marquetry decoration
depicting flowers
(defects)
€ 200 - 400

426
CAMA BATEAU LUÍS FILIPE
Folheada a pau-santo com embutidos em
buxo
França, séc. XIX
(rodízios posteriores)
150x130x160 cm
A bateau-lit
Rosewood veneered with boxwood inlaid
decoration
France, 19th century
(castors of later date)
€ 1.800 - 2.200
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429
MESA DE CENTRO ESTILO IMPÉRIO
427
CAIXA ESCRITÓRIO DE
VIAGEM VITORIANA COM
TREMPE
Em pau-santo com
aplicações em metal amarelo
Interior com tampo forrado a
pele e divisórias
Inglaterra, séc. XIX
68,5x35x24,5 cm
A Victorian travelling cabinet
Rosewood with brass mounts
Interior with leather lined
writing surface and
compartments
England, 19th century

Em madeira folheada a raiz de mogno
Tampo oval com friso perlado e dourado
Pé composto por quatro colunas torsas assentes numa base
com quatro pés, cada um com uma vieira entalhada e dourada
França, séc. XIX/XX
(pequenas faltas e defeitos)
75x122x76,5 cm
An Empire style centre table
Burr-mahogany veneered
Oval top with gilt beaded frieze
Four spiral columns forming central stem, on four shell feet
France, 19th/20th century
(minor losses and defects)
€ 900 - 1.200

€ 900 - 1.200

428
PAR DE CADEIRÕES DE BRAÇOS DE
BIBLIOTECA ESTILO JORGE II
Em mogno
Assento, costas e braços forrados a seda bege
Com entalhamentos nos braços representando
motivos vegetalistas
Pés dianteiros terminando em garra e os
traseiros em bolacha
Inglaterra, séc. XIX/XX
106x71x73 cm
A pair of library armchairs in the George II style
Mahogany
Silk upholstered seats, backs and arms
Carved arms depicting floral motifs
Two claw feet
England, 19th/20th century
€ 800 - 1.200

232

233

432
GUERIDON NAPOLEÃO III
Em nogueira, com trabalho de marchetaria
em várias madeiras
Dourado com aplicações em metal amarelo
Com duas prateleiras e tampo superior de
gradinha
França, séc. XIX
78x40x29 cm
A Napoleon III guéridon
Walnut with marquetry decoration
Gilt with yellow metal mounts
Two shelves and top with gallery
France, 19th century
€ 250 - 300

430
MESA COSTUREIRA
Em madeira lacada a negro
Decoração a ouro representando figuras
orientais e reservas com paisagem e arranjos
florais
China, séc. XIX
79x59x42 cm
A work table
Black lacquered wood
Gilt decorated with oriental figures and
cartouches with landscapes and flowers
China, 19th century
€ 350 - 600

431
MESA DE CENTRO ESTILO LUÍS XV

433

Em madeira lacada a negro
Decoração policromada, dourada e relevada
com figuras e paisagem orientais
Tampo recortado e perlado
Saial recortado
Séc. XIX/XX
51x80x80

GUERIDON NAPOLEÃO III
Em nogueira ebanizada e raiz de nogueira
Decorado com aplicações em metal amarelo
e trabalho de marchetaria em pau-rosa e
madrepérola
Com duas prateleiras e uma gavetinha
Tampo superior com gradinha
França, séc. XIX
(pequenas faltas e defeitos)
85x41x31 cm

A centre table
Black lacquered wood
Polychrome and relief decoration depicting
oriental figures

A Napoleon III guéridon
Ebonized walnut and burr-walnut
Yellow metal mounts, kingwood and motherof-pearl marquetry decoration
Two shelves and one small drawer
Top with gallery
France, 19th century
(minor losses and defects)

€ 600 - 800

€ 400 - 600
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434
CREDÊNCIA ESTILO LUÍS XV
Em madeira entalhada e dourada
representando motivos vegetalistas e animais
fantásticos
Tampo em pedra mármore
França, séc. XIX/XX
85,5x122x59 cm

436
CONSOLA LUÍS XVI

A Louis XV style pier table
Carved and gilt wood decorated with floral
motifs and fantasy animals
Marble top
France, 19th/20th century

Em nogueira dourada e entalhada com motivos vegetalistas
Quatro pernas unidas por traves em curva e contra-curva com urna com flores
França, séc. XVIII
(restauros, faltas e defeitos, pedra posterior)
92x131x52 cm

€ 2.500 - 3.000

A Louis XVI console
Carved and gilt walnut with floral motifs
Four legs and wavy stretchers with central urn with flowers
France, 18th century
(restorations, losses and defects, top of later date)
€ 2.000 - 3.000

435
ESPELHO DE PAREDE
Em madeira revestida a gesso com decoração
relevada representando motivos vegetalistas
120x170 cm
A wall mirror
Wood and gesso with relief decoration
depicting floral motifs
€ 2.300 - 2.500

236

237

437
CÓMODA LUÍS XV
Com trabalho de marchetaria em pau-santo
Ferragens em bronze dourado representando enrolamentos, motivos
vegetalistas, animais fantásticos e cabeças femininas
Dois gavetões e duas gavetas, tampo em pedra mármore e saial recortado
França, séc. XVIII
88x132x63 cm
A Louis XV commode
Rosewood marquetry, ormolu mounts with scrolls, floral motifs, animals and
feminine heads
Two long and two short drawers, marble top and scalloped apron
France, 18th century
€ 2.500 - 3.000
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438
HARPA
Em nogueira e raiz de nogueira
Decorada na base e coluna com motivos
neoclássicos em baixo relevo em madeira
entalhada e gesso dourado
Inglaterra, séc. XIX
(faltas e sinais de uso)
164x73x36 cm
Harp
Walnut and burr-walnut
Base and column decorated with
relief and gilt neoclassical motifs
England, 19th century
(losses and wear signs)
€ 3.500 - 5.000
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439
“VISTA DA REGOA”
Gravura a sanguínea sobre papel
Desenho de António Joaquim Souza Vasconcellos de 1816
Aberta por Edwardo Harrifs Crofs, Londres em 1817
(com picos de humidade)
69,5x89,5 cm
View of Regoa
Sanguine on paper
António Joaquim Souza Vasconcellos drawing of 1816
Etching by Edward Harrifs Crofs, London 1817
(moisture spots)
€ 200 - 300

441
HENRI FANTIN-LATOUR (ATTRIB.) (FRANÇA, 1836-1904)
Rosto de mulher
Desenho a sanguínea sobre papel
Assinado com iniciais
12x15,5 cm
Feminine face
Sanguine on paper
Signed with monogram

440
SACRIFÍCIO DO BODE
Estudo a sanguínea sobre papel
Datado 1788
Com inscrição
57x49,5 cm

€ 200 - 300

Goat sacrifice
Sanguine on paper
Dated of 1788
Inscription
€ 100 - 200
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442
ESCOLA ITALIANA
Vista de Veneza
Desenho a tinta-da-China e
aguada sobre papel
Assinado
18,5x27 cm
Italian school
View of Venice
Nankin on paper
Signed
€ 200 - 300

443
EDUARD HILDEBRANDT
(ALEMANHA, 1817-1868)
Vista de Macau
Aguarela sobre papel
Assinada
Com inscrição “Macao China”
26x38,5 cm

444

View of Macau
Watercolour on paper
Signed
Inscription “Macao China”

HENDRIK FRANS VAN LINT (FLANDRES, 1684-1763)
“Jardim”
Jardim com fonte, figura e cão
Aguarela sobre papel
Assinada
(manchas de humidade)
18x18 cm

€ 400 - 600

“Garden”
Watercolor on paper
Signed
(moisture spots)
€ 3.000 - 4.000

244
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445
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX
Paisagem com ruínas, gado e pastor
Guache sobre papel
55x67 cm
European school, 19th century
Landscape with ruins, cattle and shepherd
Gouache on paper
€1.000 - 1.500
446
ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX
Ruínas com figuras
Par Têmperas sobre cartão
80x32 cm
French School of the 19th century
Ruins and figures
Tempera on cardboard
€ 600 - 900

246
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448
447

PAISAGEM GELADA

PAUL LEMASSON (FRANÇA, 1897-1971)

Óleo sobre platex
Assinado
30x40cm

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

Winter landscape
Oil on hardboard
Signed

Winterscape
Oil on hardboard
Signed

€ 400 - 600

€ 400 - 800

248
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449
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX/XX
Marinha com barcos, cena de batalha
Óleo sobre tela
73x93 cm

450

European School of the late 19th, early 20th
century
Seascape with boats
Oil on canvas

Veleiros
Óleo sobre tela
64x82 cm

ESCOLA INGLESA, SÉC XIX

English school of the 19th century
Sailboats
Oil on canvas

€ 500 - 800

€ 2.500 - 3.500
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451
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX/XX

452

Vista do Bósforo
Óleo sobre madeira
Assinado
20x30 cm

WILLIAM ARCHIBALD WALL (INGLATERRA, 1828-1875)
Marinha
Óleo sobre tela
Assinado
45,5x81 cm

European school of the late 19th, early 20th
century
View of the Bosphorus
Oil on panel
Signed

Seascape
Oil on canvas
Signed
€ 2.000 - 3.000

€ 400 - 600
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455

453

SEGUIDOR DE D. VINCKBOONS

ESCOLA INGLESA, SÉC. XIX

Escola Flamenga, séc. XVII
Paisagem rural
Óleo sobre madeira
24,5x37 cm

Paisagem com casario e animais
Óleo sobre madeira
23x33 cm
English school of the 19th century
Oil on panel
Depicting landscape with houses and animals

Follower of D. Vinckboons
Flemish school of the 17th century
Country scene
Oil on panel

€ 400 - 600

€ 1.000 - 1.200

456
CLAUDE CARDON (1864-1937)

454

Gado bebendo água
Óleo sobre tela
Assinado e datado 97
42x62 cm

J. BOTH (ATTRIB.) (HOLANDA, 1615-1652)
Paisagem com figuras e rebanho
Óleo sobre tela
(com defeitos e repintes)
72x97 cm

Cattle drinking water
Oil on canvas
Signed and dated of 97

Landscape with figures and flock of sheep
Oil on canvas
(defects and restorations)

€ 1.200 - 1.800

€ 1.500 - 2.000
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458
PAISAGEM COM MENINOS BRINCANDO
Óleo sobre madeira
Assinatura ilegível
59x90 cm
Landscape with children playing
Oil panel
Faded signature

457
ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX
Cena galante no jardim com músicos
Óleo sobre tela
80x90 cm

€ 2.500 - 3.500

French School of the 19th century
Gallant scene with musicians
Oil on canvas
€ 2.500 - 3.000
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460
ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVIII
Natureza morta com flores, aves e frutos
Óleo sobre tela
59x99 cm
Flemish school of the 18th century
Still life with flowers, birds and fruits
Oil on canvas

459
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX

€ 1.200 - 1.800

Natureza morta com caça e frutos
Óleo sobre tela colado em platex
100x101 cm
European school of the 19th century
Still-life with hunting trophies and fruits
Oil on canvas laid on hardboard
€ 1.700 - 2.500
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461
ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XVIII
Par de naturezas mortas com frutos, flores e pássaros
Óleos sobre tela
85x121 cm
Dutch school of the 18th century
Pair of still lifes with fruits, flowers and birds
€ 5.500 - 8.000
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465
CAIXA DE MÚSICA POLYPHON
Em castanho com decoração gravada
Com um disco e mecanismo a funcionar
Alemanha, séc. XIX/XX
22x53x46 cm
A Polyphon music box
Chestnut with engraved decoration
With one disc
Working
Germany, 19th/20th century

462
PAR DE TOCHEIROS MANEIRISTAS
Em pau-santo torneado
Portugal, séc. XVII
(faltas e defeitos)
Alt.: 57 cm
Diam.: 16 cm

€ 1.200 - 1.600

A pair of mannerist torchéres
Turned rosewood
Portugal, 17th century
(losses and defects)
€ 400 - 600

463
PEQUENO COFRE
Em madeira forrada a veludo com galões
Tampa facetada e fecho em ferro
Portugal, séc. XVI
(defeitos e desgaste no veludo)
11x18,5x12,5 cm
A small coffer
Velvet lined wood
Facet cover with iron lock
Portugal, 16th century
(defects and wear to the velvet)

466
CAIXA DE TOILETTE VICTORIANA

€ 300 - 600

Faixeada a pau-santo com aplicações em
madrepérola
Interior com divisórias, espelho e gaveta
Pertences em vidro e casquinha gravada e
com marca “PARKINS & GOTTO”
Inglaterra, séc. XIX
(pequenas faltas e defeitos)
€ 300 - 500

464
PEQUENA ARCA ESPANHOLA
Em nogueira com decoração geométrica
embutida
Ferragens em ferro
Espanha, séc. XVII/XVIII
(várias faltas e defeitos)
28x36x56 cm
A small late 17th, early 18th century chest
Walnut with geometric inlaid decoration
Iron mounts
Spain, 17th/18th century
(several losses and defects)
€ 800 - 1.200
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469
RELÓGIO DE MESA DE BIBLIOTECA IMPÉRIO
Em bronze dourado
Representando no topo figura feminina segurando livro e coroa de flores
Mostrador em bronze envolto com flores em baixo relevo
Decoração em baixo relevo representando estante com livros, cena mitológica,
motivos vegetalistas e globos terrestres
Europa, séc. XIX
(faltas, defeitos e máquina a necessitar de restauro)
51x32x12 cm
An Empire table clock
Gilt-bronze
Representing feminine figure with book and
wreath of flowers
Dial framed by flowers
Low-relief decoration representing bookcase,
mythological scene, floral motifs and globes
Europe, 19th century
(losses, defects and mechanism in need of
maintenance)
€ 1.000 - 2.000

467
GARNITURE
Composto por relógio e par de urnas
Em alabastro e bronze dourado e relevado
representando querubins e cenas de batalha
Mecanismo de corda com marca francesa “Japy
Frères & Cie.”
Toca horas e meias-horas
França, séc. XIX
Alt.: 47 cm (relógio)
Alt.: 37 cm (urnas)
Garniture
Comprising a clock and a pair of urns
Alabaster and gilt bronze decorated with cherubs
and battle scenes
Mechanical movement marked “Japy Frères & Cie”
France, 19th century
€ 1.200 - 1.800

468
RELÓGIO DE MESA
Em mármore branco com
aplicações em metal amarelo e
mostrador em metal
França, séc. XIX
(mecanismo a necessitar de
revisão, faltas e defeitos)
Alt.: 41 cm
A 19th century French tbale
clock
White marble with yellow metal
mounts and metal dial
France, 19th century
(mechanism in need of
maintenance, losses and
defects)
€ 200 - 300
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472
470
CASTIÇAL NAPOLEÃO III
Em bronze dourado e relevado com insectos e
motivos vegetalistas
França, séc. XIX
Alt.: 27 cm
A Napoleon III candlestick
Gilt bronze with relief decoration with insects
and floral motifs
France, 19th century
€ 100 - 200

RELÓGIO DE MESA IMPÉRIO
Em bronze dourado
Decoração relevada e cinzelada “Orfeu”
Mostrador em esmalte marcado “Bled a Paris”
França, séc. XIX
(mecanismo necessita revisão; falta chave e pêndulo)
73x25x9 cm
An Empire table clock
Gilt bronze
Relief decoration depicting Orpheus
White dial marked “Bled a Paris”
France, 19th century
(mechanism in need of maintenance; missing key
and pendulum)
€ 750 - 900

471
PAR DE APLIQUES DE TRÊS LUMES
Em madeira entalhada e dourada com braços em metal dourado
Decorados com concheados, motivos florais e mascarões
França
(electrificados, pequenos defeitos)
Alt.: 80 cm
A pair of three-light wall lights
Carved and gilt wood with gilt metal arms
Decorated with shell and floral motifs and masks
France
(electrified, small defects)
€ 600 - 800

473
PAR DE CASTIÇAIS ESTILO LUÍS XV
Em bronze dourado
Decorados com folhas e enrolamentos
Alt.: 26 cm
A pair of Louis XV style candlesticks
Gilt bronze
Decorated with leaves and volutes
€ 150 - 200
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474
PIERRE-PHILIPPE THOMIRE ATRIBB. (FRANÇA, 1751-1843)
Sûrtout de table restauração
Em bronze dourado e cinzelado
Decorado com friso de motivos vegetalistas, com galeria de
florões e grinaldas de parras e cachos de uva
Com quatro pés decorados com bustos do deus Baco
envoltos em grinaldas de flores, liras e enrolamentos
vegetalistas
França, c. 1820
Diam.: 68 cm
Bibliografia/ Literature:
(Decoração semelhante/ similar decoration)
François et Nicole Hervouet, Yves Bruneau,
“La Porcelaine des Compagnie des Indes à
décor Occidental”, p. 108.
A Restauration ormolu surtout de table, ca. 1820
Ormolu
Decorated with floral frieze, the gallery with
flowers and garlands of vine leaves and grapes
Four feet with Bacchus busts framed by
garlands, lire and floral scrolls
France, ca. 1820
Note: Similar model signed by Thomire at San
Francisco Museum of fine arts
€ 4.000 - 6.000
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475

477

TABULEIRO

PAR DE CANDELABROS DE
CINCO LUMES

Em pau-santo
Pegas em metal dourado
50x81,5 cm

Em prata portuguesa
Decoração lisa e gomada
Serpentinas e remate central
destacáveis
Contraste Águia 833 de Lisboa
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 46,5 cm
2889 g

A tray
Rosewood with gilt metal handles
€ 250 - 350

A pair of five-light candelabra
Portuguese silver
Plain and fluted decoration
Detachable arms and finial
Lisboa assay mark (1938-1984)
and maker’s mark
(wear signs)
€ 1.200 - 2.000

478
PORTA-CARTAS
476
FAQUEIRO
Em prata portuguesa
Cabos decorados com pequeno remate
vegetalista
Composto por: 5 talheres de servir, 12 colheres
de sopa, 12 garfos de carne, 12 facas de carne, 12
garfos de peixe, 12 facas de peixe, 13 colheres de
sobremesa, 12 garfos de sobremesa, 12 facas de
sobremesa, 14 garfos de bolo, 14 colheres de chá
e 12 colheres de café
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
Com as caixas originais de cartão da Ourivesaria
Ferreira Marques
(sinais de uso)
7362 g

Em madeira, frente inteiramente forrada a prata
com profusa decoração relevada e vazada ao
gosto rocaille, centro com cartela e monograma
Interior forrado a seda moiré verde
Contrastes de difícil leitura, possivelmente Javali
II do Porto (1887-1937)
Com chave
(sinais de uso, defeitos e pequenas faltas)
20,5x30x14 cm
A correspondence box
Wood, front covered in silver with relief and
pierced decoration in the rocaille manner,
centre with cartouche bearing monogram
Silk lined interior
Faded marks, possibly Porto (1887-1937)
With key
(wear signs, defects and minor losses)
€ 200 - 300

A service of flatware
Portuguese silver
Handles decorated with floral finial
Comprising: 5 servers, 12 soup spoons, 12 table
forks, 12 table knives, 12 fish forks, 12 fish knives,
13 dessert spoons, 12 dessert forks, 12 dessert
knives, 14 cake forks, 14 tea spoons and 12 coffee
spoons
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
With original card boxes by Ourivesaria Ferreira
Marques
(wear signs)
€ 3.000 - 5.000
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479
BANDEJA COM TESOURA DE MORRÕES D.MARIA
Em prata portuguesa
Decoração neoclássica perlada, gravada, guilhochada e perfurada
Marca de ensaiador do Porto (1784-1790) (P-15) e de ourives Miguel Gonçalves Aranha
(1784-1804) (P-468)
(sinais de uso, falta um pé na tesoura e amolgadelas)
Comp.: 25,1 cm
251 g

481

A D.Maria (1777-1816) snuffers with snuffers tray
Portuguese silver
Neoclassical decoration
Porto assay mark (1784-1790) and Miguel Gonçalves Aranha maker’s mark (1784-1804)
(wear signs,one foot missing to the snuffers and bruises)

PEITORAL DE IMAGEM EM PRATA
ESPANHOLA, SÉC. XVIII
Em prata espanhola
Decoração relevada com enrolamentos
vegetalistas
Marcado, possivelmente Córdoba, séc.
XVIII
(sinais de uso e restauros)
Alt: 16,5 cm
76,4 g

€ 800 - 1.200

An 18th century Spanish silver
sculpture’s breastplate
Relief decorated with floral scrolls
Marked, possibly Cordoba, 18th century
(wear signs and restorations)
€ 350 - 500

482
TAÇA DE PINGOS D. JOSÉ

480

Em prata portuguesa
Bordo com decoração cinzelada com concheados, flores e folhagem
Marca de ensaiador de Lisboa (1750-1770) (L-27) e de ourives Dionísio
Gomes da Silva (1750-1804) (L-486)
(sinais de uso)
Diam.: 14,5 cm
418 g

DUAS BANDEJAS POLILOBADAS
Em prata portuguesa
Pés, gradinhas e asas relevadas e vazadas, fundos gravados
com motivos vegetalistas e reserva central lisa
Contraste Javali II do Porto (1887-1937)e de ourives da
mesma época
(sinais de uso, ligeiras amolgadelas)
Dim.: 30,5 cm (maior)
639 g

A D. José (1750-1777) Portuguese silver waste bowl
Chiselled decoration with shells, flowers and leaves
Lisboa assay mark (1750-1770) and Dionísio Gomes da Silva (1750-1804)
maker’s mark
(wear signs)

Two scalloped trays
Portuguese silver
Pierced and relief feet, gallery and floral motifs
Engraved decoration with cartouche
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark
(wear signs, slight bruises)

€ 850 - 1.200

€ 260 - 350
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483
ESPELHO DE MESA REDONDO
Moldura em prata relevada com rosas
Verso em madeira
Contraste Águia 833 do Porto
(1938-1984) e de ourives da mesma
época
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Diam.: 30,5 cm
A round table mirror
Portuguese silver frame with relief
decoration depicting roses
Wood back
Porto assay mark (1938-1984) and
maker’s mark
(wear signs, minor defects)
€ 250 - 350

486
AÇUCAREIRO COM TAMPA E COLHER
484
ESPELHO DE MESA
CIRCULAR
Com moldura em prata
portuguesa
Marca de contraste Águia e
de ourives da mesma época
Diam.: 22 cm
A Portuguese silver table
mirror
assay mark (1938-1984) and
maker's mark
€ 100 - 150

485
ESPELHO DE MESA
CIRCULAR
Moldura em prata
portuguesa
Marca de contraste
Águia (1938-1984)
Diam.: 18 cm
A Portuguese silver
table mirror
Águia assay mark
(1938-1984)

Em prata com decoração gomada
Contraste italiano, Águia 925 do Porto em uso
desde 1985 e de ourives Manuel Alcino
(pomo da tampa amolgado)
Alt: 11,5 cm
204 g
A sugar bowl with cover and spoon
Silver with fluted decoration
Italian assay mark, Porto assay mark (after
1985) and Manuel Alcino maker’s mark
(bruise to the cover finial)
€ 150 - 250
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493

CAIXA DE LENÇOS

MEALHEIRO

CAIXA DE CIGARROS

Pau-santo com friso de tremidos,
aplicações em prata relevada com flores
e inscrição “lenços”
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e
de ourives da mesma época
(sinais de uso)
8x24x20 cm

Representando cofre
Pau-santo entalhado com aplicações em prata
relevada, ao centro monograma
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso, defeitos)
Alt.: 18,6 cm

Pau-santo com aplicações e pés em prata
ao gosto neoclássico com grinaldas, puttis e
medalhões, tampa com inscrição “tabacos”
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de
ourives Almeida Miranda & Filho (1909-1921)
(sinais de uso, pequenos defeitos)
10,5x27x15 cm

A foulard table box
Silver-mounted rosewood
Silver decorated with flowers and
inscription “lenços”
Porto assay mark (1887-1937)
and maker’s mark
(wear signs)

A moneybox
Designed as a coffer
Silver-mounted rosewood, monogram at the centre
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
(wear signs, defects)

Nota: Interior da tampa com cartão de
visita do Almirante João do Canto e Castro
Silva Antunes, 5º Presidente da República
Portuguesa (1918-1919), que ofereceu esta
caixa como presente a 18 de Novembro de
1919, pouco depois de deixar a presidência da
república

€ 150 - 250

€ 60 - 80

A cigar table box
Silver-mounted rosewood in the neoclassical
manner with garlands, putti and medallions,
cover with inscription “tabacos”
Porto assay mark (1887-1937) and Almeida
Miranda & Filho maker’s mark (1909-1921)
(wear signs, minor defects)
Note: Back of the cover with Almirante João do
Canto e Castro Silva Antunes, 5th Portuguese
Republic President (1918-1919) card stating that
this box was offered in the 18th November of
1919, shortly after leaving the presidency

€ 100 - 150

€ 100 - 150

487
BANDEJA
494

Em prata portuguesa
Bordo recortado, assente sobre quatro pés
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984), de
ourives Delmar Gomes Pinheiro (1945-1981) e
assinada David Ferreira - Porto
(sinais de uso)
24x16,5 cm
290 g

TRÊS SALVINHAS E CAIXA REDONDA COM TAMPA
Em prata portuguesa
Decorações relevadas diversas
Contrastes variados
(sinais de uso)
Diam.: 10,5 cm (maior)
106 g

A tray
Portuguese silver
Scalloped rim, on four feet
Porto assay mark (1938-1984), Delmar Gomes
Pinheiro maker’s mark (1945-1981) and signed
David Ferreira - Porto
(wear signs)

MATA-BORRÃO

490

Em prata portuguesa
Desenho geométrico, pomo esférico
sobre quatro volutas estilizadas
Monograma gravado
Contraste Águia 833 de Lisboa
(1938-1984) e de ourives da mesma
época
Comp.: 14,6 cm
325 g

COFRE GUARDA-JÓIAS

€ 150 - 250

€ 40 - 60

€ 180 - 250

488

A blotter
Portuguese silver
Of geometric design, spherical finial
on four stylized scrolls
Engraved monogram
Lisboa assay mark (1938-1984) and
maker’s mark

Three small salvers and a box with cover
Portuguese silver
Different decorations and marks
(wear signs)

Em prata portuguesa
Decoração lisa, tampa com flores
relevadas e cinzeladas
Contraste Águia 833 do Porto
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Comp.: 24 cm
671 g

489
CAIXA REDONDA
Em prata chinesa de
exportação
Decoração relevada com
flores e folhas
Marca de garantia e de
ourives LW
(sinais de uso)
Diam.: 9,3 cm
239 g
A box
Chinese export silver
Relief decorated with flowers
and leaves
Guarantee mark and LW
maker’s mark
(wear signs)

495
FACA DE PAPEL ARTE DÉCO
Em prata portuguesa com decoração
alusiva à Farmácia
Contraste Javali II do Porto (1887-1937),
de ourives Carlos Alberto de Aguiar
Bragança (reg. 1922) e assinada Ferreira
Marques Filhos - Porto/Lisboa
(sinais de uso, ponta amolgada)
Comp.: 19 cm
63 g

A coffer
Portuguese silver
Plain decoration, cover with relief
flowers
Porto assay mark (1938-1984) and
maker’s mark
(wear signs)

An Art Deco paper knife
Portuguese silver with decoration
allusive to Pharmacy
Porto assay mark (1887-1937), Carlos
Alberto de Aguiar Bragança maker’s
mark (reg. 1922) and signed Ferreira
Marques Filhos - Porto/Lisboa
(wear signs, bruise)

€ 340 - 500

€ 40 - 60

€ 190 - 300
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497

496
GRANDE JARRO ESTILO D.J OÃO V
Em prata portuguesa
Rica decoração relevada e cinzelada com
volutas concheados e motivos vegetalistas
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e
de ourives da mesma época
Alt.: 31,5 cm
1149 g
A large D. João V style jug
Portuguese silver
Rich relief and chiselled decoration with
volutes, shell and floral motifs
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
€ 560 - 750

TABULEIRO DE DUAS ASAS ESTILO D.
JOÃO V
Em prata portuguesa
Rica decoração relevada e cinzelada
com volutas, concheados e motivos
vegetalistas
Contraste Águia 833 do Porto (19381984) e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Comp.: 77 cm
4323 g
A D. João V style tray
Portuguese silver
Rich relief and chiselled decoration with
volutes, shell and floral motifs
Porto assay mark (1938-1984) and
maker’s mark
(wear signs)
€ 2.100 - 3.200

498
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ ESTILO D. JOÃO V
Em prata portuguesa
Rica decoração relevada e cinzelada com
volutas, concheados, flores, asa com elementos
arquitectónicos, bicos em cabeça de ave, pomo
das tampa com flores
Composto por: bule, cafeteira, leiteira e açucareiro
com tampa
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 31 cm (cafeteira)
3966 g
A D. João V style coffee and tea set
Portuguese silver
Rich relief and chiselled decoration with volutes,
shell and floral motifs, architectonic motifs, bird’s
head spouts and floral cover finials
Comprising: tea pot, coffee pot, milk jug and sugar
bowl with cover
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
(wear signs)
€ 2.000 - 3.000
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499

500

SEIS LAVABOS

TAÇA COM DUAS ASAS E SALVA

Em prata portuguesa
Bordos perlados
Contraste Águia 833 de Lisboa (1938-1984), de ourives da
mesma época e assinados Joalharia do Carmo - Lisboa
(sinais de uso, amolgadela)
Diam.: 11 cm
710 g

Em prata portuguesa
Decoração relevada com volutas e
concheados
Contraste Javali I de Lisboa (1887-1937), de
ourives da mesma época, 1ºTítulo e assinados
Joalharia do Carmo - Lisboa
(sinais de uso)
Diam.: 18,5 cm
492 g

Six table bowls
Portuguese silver
Beaded decoration
Lisboa assay mark (1938-1984), maker’s mark and signed
Joalharia do Carmo - Lisboa
(wear signs, bruise)

A two-handle bowl and salver
Portuguese silver
Relief decoration with volutes and shells
Lisboa assay mark (1887-1937), maker’s mark
and signed Joalharia do Carmo - Lisboa
(wear signs)

€ 400 - 600

€ 350 - 500
501
PAR DE SOLITÁRIOS
Em prata chinesa de exportação
Decoração relevada com dragões
Contraste e marca de ourives KMS
(sinais de uso)
Alt.: 6,5 cm
34 g
A pair of solitaire vases
Chinese export silver
Decorated with dragons
Assay mark and KMS maker’s mark
(wear signs)

502
CONCHA DE SOPA ARTE DECO
Em prata portuguesa
Decoração com estrias e
volutas
Contraste Javali II do Porto
(1887-1937) e de ourives
Augusto César Trindade
Machado (reg. 1887)
Comp.: 33 cm
220 g
An Art Deco ladle
Portuguese silver
Decorated with stylized motifs
Porto assay mark (1887-1937)
and Augusto César Trindade
Machado maker’s mark (reg.
1887)
€ 160 - 250

€ 75 - 100

503

504

CAIXA COM TAMPA

CESTINHO

Armação em prata chinesa de
exportação com decoração relevada
e vazada com flores
Alma em cobre prateado
Contraste e marca de ourives MH
(sinais de uso, defeitos)
Diam.: 9,5 cm

Em prata chinesa de exportação
Decoração vazada e gravada com flores,
pássaro, dragão e monograma
Asa móvel
Contraste e marca de ourives MH
(sinais de uso)
Comp.: 18 cm
144 g

A box with cover
Chinese export silver frame
decorated in relief with flowers
Silvered copper liner
Assay mark and MH maker’s mark
(wear signs, defects)

A small basket
Chinese export silver
Pierced and engraved decoration with
flowers, bird, dragon and monogram
Articulated handle
Assay mark and MH maker’s mark
(wear signs)

€ 80 - 120

€ 120 - 200

505
PAR DE CANTOS
Em prata chinesa de
exportação
Decoração relevada com
dragões
Contraste e marca de
ourives MH
(sinais de uso)
Comp.: 12 cm
111 g
A pair of corner mounts
Chinese export silver
Decorated with dragons
Assay mark and MH maker’s
mark
(wear signs)
€ 70 - 100

506
CONJUNTO DE SOBREMESA BELLE-ÉPOQUE
Composto por 10 facas e 10 garfos com cabos
em prata com decoração neoclássica relevada
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso, defeitos nas lâminas e dentes)
A dessert set
Comprising ten forks and ten knives with silver
handles decorated in the neoclassical manner
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark
(wear signs, defects to the blades and tines)

507

508

509

SALVA

SALVA

SALVA

Prata portuguesa
Bordo relevado e recortado com volutas e
motivos vegetalistas
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e
de ourives
(sinais de uso)
Diam.: 39 cm
985 g

Prata portuguesa
Bordo relevado e recortado com volutas e
motivos vegetalistas
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e
de ourives
(sinais de uso)
Diam.: 26 cm
399 g

Prata portuguesa
Bordo relevado e recortado com volutas e
motivos vegetalistas
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e
de ourives
(sinais de uso)
Diam.: 22 cm
267 g

A salver
Portuguese silver
Relief and scalloped tab with volutes and
floral motifs
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)

A salver
Portuguese silver
Relief and scalloped tab with volutes and floral
motifs
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)

A salver
Portuguese silver
Relief and scalloped tab with volutes and floral
motifs
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)

€ 350 - 500

€ 130 - 250

€ 100 - 200

510
MOLHEIRA COM TRAVESSA
Prata portuguesa
Bordo relevado e recortado com volutas e
motivos vegetalistas
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives
(sinais de uso)
Comp.: 22cm (travessa)
845,6 g
A Portuguese silver sauce boat with tray
Portuguese silver
Relief and scalloped tab with volutes and floral
motifs
Porto assay mark (1938-1984) and maker's mark
(wear signs)
€ 400 - 600

€ 100 - 150
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511
SALVA DE GRADINHA E TRÊS PÉS
Prata portuguesa
Fundo gravado com motivos florais e cartela lisa
Pés e gradinha relevados e vazados com veados
correndo
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
Diam.: 37,5 cm
1414 g
A gallery salver
Portuguese silver
Engraved decoration with floral motifs and cartouche
Relief and pierced gallery and feet with deer
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
€ 580 - 750

512
FAQUEIRO ARTE DÉCO
Em prata portuguesa
Decoração geométrica e com friso de continhas
Composto por: 18 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 garfos de sobremesa, 12
facas de sobremesa, 12 colheres de chá e 12 colheres de café
Contraste Javali II do Porto (1887-1937), de ourives e assinado S.C. Mourão - Lisboa
Armário em madeira com tampa de levantar e duas gavetas
(sinais de uso)
Peso total: 7475 g
An Art Deco table service of flatware
Portuguese silver
Geometric and beaded decoration
Comprising: 18 serving pieces, 12 soup spoons, 12 table forks, 12 table knives, 12 fish forks, 12
fish knives, 12 dessert spoons, 12 dessert forks, 12 dessert knives, 12 tea spoons and 12 coffee
spoons
Porto assay mark (1887-1937), maker’s mark and signed SC Mourão - Lisboa
With wood cabinet
(wear signs)
€ 3.000 - 5.000
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513

514

ESPELHO DE MESA OVAL

RELÓGIO DE SECRETÁRIA, SÉC. XIX/XX

Moldura em prata portuguesa, topo com
grinalda e laço
Verso em madeira
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 30,5 cm

Moldura em prata portuguesa cinzelada e vazada com
motivos florais e concheados
Relógio de corda manual
Contraste Javali II de Lisboa (1887-1937), de ourives Leitão &
Irmão e assinado Leitão & Irmão
(sinais de uso)
Dim.: 9,2x9,2 cm
Peso bruto: 268 g

An oval table mirror
Portuguese silver frame,
garland and ribbon at the top
Wood back
Porto assay mark (1887-1937)
and maker’s mark
(wear signs)

519
PAR DE CASTIÇAIS
Em prata alemã
Modelo barroco
Interiores com contrapeso
Alemanha, séc. XX
(sinais de uso)
Alt. 17,5 cm

A table clock
Portuguese silver frame with pierced and chiselled
decoration with floral and shell motifs
Mechanical clock
Lisboa assay mark (1887-1937), Leitão & Irmão maker’s mark
and signed Leitão & Irmão
(wear signs)

€ 350 - 500

A pair of German silver candlesticks
Of baroque model
Interiors filled with non-precious metal
Germany, 20th century
(wear signs)

€ 100 - 150

€ 300 - 500

520
TAÇA DE GRADINHA

518
PEQUENO COFRE

517
TAÇA ARTE DÉCO
515
MANTEIGUEIRA ARTE DÉCO
Prato e tampa em prata portuguesa
com decoração lisa, recipiente em
porcelana da Vista Alegre com
decoração verde e frisos a ouro
Prata com marca de contraste
Javali II de Lisboa (1887-1937), de
ourives e da ourivesaria da
Guia - Lisboa
Porcelana com marca nº 31
(1924-1941)
(sinais de uso, pequenas
amolgadelas)
Diam.: 11,2 cm
An Art Deco butter dish
Portuguese silver saucer and cover,
Vista Alegre porcelain bowl
Silver with Lisboa assay mark (18871937), maker’s mark and Ourivesaria
da Guia mark
Porcelain with mark nr.31 (1924-1941)
(wear signs, minor bruises)
€ 50 - 70

516
CAIXA COM TAMPA
Em prata portuguesa
Rica decoração relevada
representando cesto com
flores, pomo da tampa
esférico, interior dourado
Contraste Águia 833 do
Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
Alt.: 11,5 cm
205 g

Em prata portuguesa,
bordo recortado com
florões
Contraste Javali II do Porto
(1887-1937) e de ourives da
mesma época
Diam.: 13,5 cm
157 g
An Art Deco bowl
Portuguese silver
Scalloped tab with floral
clusters
Porto assay mark (18871937) and maker’s mark

Em prata portuguesa
Em forma de baú com quatro pés
Profusamente decorado em relevo com
volutas e motivos vegetalistas
Interior dourado e forrado a veludo roxo
Com chave
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
8x10,5x6,5 cm
222 g

Em prata portuguesa
Circular, assente sobre três pés vazados,
gradinha vazada
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 31 cm
890 g
A gallery bowl
Portuguese silver
On three pierced feet, pierced gallery
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)
€ 450 - 800

A coffer
Portuguese silver
Designed as a chest with relief decoration
depicting volutes and floral motifs
Gilt and velvet lined interior
With key
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)

521
TAÇA DE QUATRO PÉS
Em prata portuguesa
Fundo gravado com motivos vegetalistas
e cartela lisa, pés e gradinha relevados e
vazados com veados correndo
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 28 cm
844 g

€ 300 - 500

€ 60 - 80

A bowl
Portuguese silver
Engraved decoration with floral motifs and
cartouche
Relief and pierced gallery and feet with deer
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)

A box with cover
Portuguese silver
Designed as a corbeille,
spherical cover finial, gilt
interior
Porto assay mark (19381984) and maker’s mark

€ 420 - 650

€ 100 - 180
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522

523

GALHETEIRO

JARRA

Armação em prata portuguesa
Friso perlado na base
Com duas galhetas lapidadas e dois
polvilhadores com tampas em prata
Contraste Javali II do Porto (18871937) e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 33 cm
850 g

Em prata portuguesa
Forma de balaústre,
decoração gravada com flores
e folhas
Contraste Águia 833 do Porto
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
Alt.: 26 cm
680 g

A cruet stand
Portuguese silver stand decorated
with beaded frieze
Cut-glass cruets, two with silver covers
Porto assay mark (1887-1937) and
maker’s mark
(wear signs)

525
CHOCOLATEIRA
Em prata portuguesa
Decoração lisa, bordo gomado, pomo e pega
lateral em madeira escurecida
Contraste Águia 916 de Lisboa (1938-1984), de
ourives da mesma época, 1ºTítulo e assinada
Eloy - Lisboa
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 18 cm
376 g

A vase
Portuguese silver
Of baluster form, decorated
with flowers and leaves
Porto assay mark (1938-1984)
and maker’s mark

A chocolate pot
Portuguese silver
Plain decoration, fluted rim, darkened wood
cover finial and handle
Lisboa assay mark (1938-1984), maker’s mark
and signed Eloy-Lisboa
(wear signs, minor defects)

€ 500 - 700

€ 800 - 1.200

€ 200 - 300

524
SALVA DE GRADINHA

526

Em prata portuguesa, séc. XIX
Assente sobre três pés vazados
de desenho geométrico,
gradinha vazada e fundo
gravado com flores
Marca de ensaiador do Porto
(1843-1853) (P-35 ou variante)
e de ourives AJM (1836-1853)
(P-127)
(sinais de uso, restauros e pés
possivelmente adaptados)
Diam.: 30 cm
840 g

PAR DE CASTIÇAIS ALTOS D. MARIA
Em prata portuguesa
Base circular alteada com frisos de continhas,
pé e fuste canelados com frisos de continhas,
monograma gravado na base
Marca de ensaiador do Porto (1790-1804) (P16) e de ourives FC (1790-1836) (P-262)
(sinais de uso)
Alt.: 27 cm
784 g
A pair of D.Maria (1777-1816) Portuguese silver
candlesticks
Of neoclassical design with beaded friezes
and fluted decoration, engraved monogram at
the base
Porto assay mark (1790-1804) and FC maker’s
mark (1790-1836)
(wear signs)

An 19th century Portuguese
silver gallery salver
Raised on three pierced feet of
geometric design, pierced galley
and engraved decoration with
flowers
Porto assay mark (1843-1853)
and AJM maker’s mark (18361853)
(wear signs, restorations, feet
possibly adapted)

€ 2.000 - 3.000

€ 650 - 800

284
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529
SALVA RECTANGULAR
Prata portuguesa
Bordo recortado, fundo cinzelado
com motivos florais e volutas
Contraste Águia 833 do Porto
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
37x37 cm
1104 g
A square salver
Portuguese silver
Scalloped rim, chiselled
decoration with flowers and
volutes
Porto assay mark (1938-1984) and
maker’s mark
€ 400 - 600

527
PAR DE CANDELABROS DE TRÊS LUMES
Metal branco
Assentes sobre quatro pés vazados e relevados com troncos de videira, parras e uvas
Base circular com “grega” guilhochada, fuste em forma de balaústre
Braços destacáveis com decoração relevada e arandelas amovíveis
Marca de indicação de 750 milésimas
Fundos preenchidos
(sinais de uso)
Alt.: 56,5 cm
A pair of three-light candelabra
On four pierced and relief feet representing vine trunks, vines and grapes
Circular base with engraved “greek” frieze, baluster stem, detachable arms with relief decoration and detachable candle guards
Guarantee marks for 750/000
Filled bases
(wear signs)
€ 600 - 900

530
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ BELLE-ÉPOQUE
Decoração lisa com estrias verticais, asas em voluta, pomos torneados
Composto por: bule, cafeteira, leiteira a açucareiro com tampa
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma época
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 27 cm (cafeteira)
2489 g
A Belle-Époque coffee and tea set
Portuguese silver
Comprising: tea pot, coffee pot, milk jug and sugar bowl with cover
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark
(wear signs, minor defects)

528
TABULEIRO DE GRADINHA

€ 1.750 - 2.200

Prata portuguesa
Rectangular com os cantos cortados,
gradinha vazada e pés de voluta e
garra cinzelados e vazados
Contraste Águia 833 de Lisboa
(1938-1984) e de ourives da mesma
época
(sinais de uso, alguns defeitos)
58x41 cm
3449 g
A gallery tray
Portuguese silver
Of octagonal design, pierced gallery,
chiselled and pierced claw feet
Lisboa assay mark (1938-1984) and
maker’s mark
(wear signs, some defects)
€ 1.700 - 2.500

286

287

531
SALVA
Prata portuguesa
Bordo recortado e relevado
com volutas e concheados
Contraste Águia 833 do Porto
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 39 cm
1103 g

532

533

TAÇA

TAÇA DE PÉ

Em prata portuguesa
Bordo relevado, recortado e gravado com volutas e concheados
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 28 cm
566 g

Em prata portuguesa
Bordo relevado, recortado e gravado com
volutas e concheados
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e
de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 22,6 cm
339 g

A salver
Portuguese silver
Relief and scalloped tab with
volutes and shells
Porto assay marks (19381984) and maker’s mark
(wear signs)

A bowl
Portuguese silver
Relief, scalloped and engraved decoration with volutes and shells
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
(wear signs)
€ 220 - 350

€ 400 - 600

A footed bowl
Portuguese silver
Relief, scalloped and engraved decoration
with volutes and shells
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)
€ 150 - 250

535
GRANDE SALVA
Em prata portuguesa
Bordo relevado, recortado e cinzelado com
volutas, concheados e motivos vegetalistas;
fundo com orla vegetalista gravada
Verso com argola de suspensão
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 52 cm
1710 g
A large salver
Portuguese silver
Relief, scalloped and chiselled rim with volutes,
shell and floral motifs
Back with suspension hoop
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
(wear signs)
€ 1.000 - 1.500

536
534

BULE E AÇUCAREIRO ROMÂNTICOS

PAR DE CANDELABROS DE CINCO LUMES

Em prata portuguesa, meados do séc. XIX
Assentes sobre quatro pés de garra, corpos gomados
com duas faixas de elementos vegetalistas relevados,
bordos gomados e com concheados; tampas com
decoração semelhante e pomos circulares, pegas do
açucareiro relevadas
Marca de ensaiador do Porto (1843-1853) (P-34) e de
ourives APC (1836-1853) (P-171)
Marca de reconhecimento francesa em uso até 1972
(sinais de uso, um pé do bule com pequena
amolgadela)
Alt.: 20 cm (bule)
1826 g

Em prata portuguesa
Profusa decoração relevada e cinzelada ao
gosto barroco com volutas, concheados e
motivos vegetalistas
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
Alt.: 42 cm
4467 g
A pair of five-light candelabra
Portuguese silver
Richly decorated in the baroque manner with
volutes, shells and floral motifs
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark

A mid-19th century Portuguese silver tea pot and sugar
bowl
Raised on claw feet, fluted and relief decoration
representing floral motifs, fluted rims with shell details
Porto assay mark (1843-1853) and APC maker’s mark
(1836-1853)
(wear signs, one tea pot foot with small bruise)

€ 2.000 - 3.000

€ 1.350 - 1.700

288
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537

538

GRANDE MOLHEIRA

GRANDE CONCHA

Com travessa oval
Em prata portuguesa, séc. XIX/XX
Decoração com frisos de continhas
Molheira em forma de naveta com elemento vegetalista cinzelado
Contraste Javali II do Porto (1887-1938) e de ourives da mesma época
Comp.: 29 cm
981 g
A large late 19th,early 20th century Portuguese silver sauce boat with tray
Decorated with beaded friezes and relief floral motif
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark
€ 600 - 1.200

Em prata portuguesa
Decoração naturalista e com perlados, três
pés em forma de búzio
Contraste Águia 833 de Lisboa (1938-1984) e
de ourives Armindo Martins de Oliveira e Costa
(reg. 1941)
10x24x25 cm
559 g
A large shell
Portuguese silver
Naturalistic decorated, three shell feet
Lisboa assay mark (1938-1984) and Armindo
Martins de Oliveira e Costa (reg. 1941)
€ 700 - 900

540
AÇUCAREIRO ESTILO D. MARIA
Em prata portuguesa
Assente sobre quatro pés de garra
Corpo gravado e cinzelado com frisos vegetalistas e
duas cabeças de leão
Pomo da tampa com duas bolotas
Contraste Águia 916 de Lisboa (1938-1984), de ourives
e assinado Joalharia Sarmento
(sinais de uso, amolgadelas)
Alt.: 14 cm
456 g
A sugar bowl with cover
Portuguese silver
On four claw feet
Engraved and chiselled decoration with floral friezes
and two heads of lion
Cover finial representing two acorns
Lisboa assay mark (1938-1984), maker’s mark and
signed Joalharia Sarmento
(wear signs, bruises)

541
CANDELABRO
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX
Modelo de saia com pé espiralado com
decoração relevada e cinzelada ao gosto
rocaille, braços destacáveis
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 44,5 cm
1904 g
Candelabrum
Portuguese silver
Spiral foot with relief and chiselled rocaille
decoration, detachable arms
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s
mark
(wear signs)
€ 1.500 - 2.500

€ 460 - 600

539
TRAVESSA RECHAUD
Em prata inglesa
Prata com decoração lisa, pomo em forma de
urna ao gosto neoclássico, trempe com pés
de bolacha
Marcas de Sheffield para 1900 e de ourives
Mappin & Webb (reg. 1892), assinado
(sinais de uso, falta lamparina)
18x31x18,5 cm
1480 g
An English silver dish warmer, MAPPIN &
WEBB
Plain decoration, urn shaped finial, on stand
Sheffield marks for 1900 and Mappin & Webb
maker’s mark (reg. 1892), signed
(wear signs, missing lamp)
€ 500 - 700
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542
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ ESTILO D. MARIA
Em prata portuguesa
Asas em pau-santo
Composto por: bule, cafeteira, leiteira com tampa e açucareiro com tampa
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984), de ourives J.J. Monteiro e assinado Guia-Lisboa
(sinais de uso)
Alt.: 29 cm (cafeteira)
3078 g
A Portuguese silver coffee and tea set
In the neoclassical manner
Rosewood handles
Comprising: tea pot, coffee pot, milk jug with cover and sugar bowl with cover
Porto assay mark (1938-1984), J.J. Monteiro maker’s mark and signed Guia-Lisboa
(wear signs)
€ 2.600 - 3.000

543

544

PAR DE CANDELABROS MODERNISTAS
DE DOIS LUMES

PRATO COBERTO

Em prata portuguesa
Decoração geométrica relevada
Contraste Águia 833 do Porto (19381984) e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 14,5 cm
447 g
A pair of two-light candelabra
Portuguese silver
Modernist design with geometric motifs
in relief
Porto assay mark (1938-1984) and
maker’s mark
(wear signs)
€ 150 - 250

292

Em prata portuguesa
Redondo com frisos de continhas, pega
destacável permitindo transformar em duas
taças
Contraste Águia 833 de Lisboa (1938-1984), de
ourives e assinado Eloy de Jesus - Lisboa
(sinais de uso, mínima amolgadela)
Diam.: 24,2 cm
1385 g
A entrée dish
Portuguese silver
Plain with beaded friezes, detachable handle
to transform in a pair of bowls
Lisboa assay mark (1938-1984), maker’s mark
and signed Eloy de Jesus- Lisboa
(wear signs, minor bruise)
€ 550 - 650
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545
SALVA DE APARATO
Em prata portuguesa
Bordo recortado, relevado e cinzelado com
concheados, volutas e flores
Fundo com orla gravada e cinzelada
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de
ourives da mesma época
(pequenos sinais de uso, marca de posse no
verso)
Diam.: 48 cm
1989 g
A large salver
Portuguese silver
Scalloped, relief and chiselled tab
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s
mark
(small wear signs, ownership mark at the back)
€ 1.200 - 1.500

548

549

PAR DE CASTIÇAIS ROMÂNTICOS

PAR DE CASTIÇAIS ROMÂNTICOS

Prata portuguesa do séc. XIX
Decoração relevada e cinzelada; pés com
flores, base quadrangular, fuste facetado com
frisos de flores
Marca de ensaiador de Lisboa (1870-1879)
(L-43) e de ourives José Anastácio Ribeiro
(1817-1843) (L-351)
(sinais de uso)
Alt.: 26 cm
1068 g

Em prata portuguesa
Decoração relevada com flores
Bases octogonais assentes sobre quatro pés
de garra
Fuste facetado e torneado com frisos de flores
e guilhochados e arandelas recortadas
Marca de ensaiador do Porto (1843-1853)
(P-34) e de ourives Domingos João Ferreira
(1836-1861)
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 25 cm
820 g

A pair of Romantic Portuguese silver
candlesticks
19th century
Relief and chiseled decoration, feet with
flowers, square base, stem with flower friezes
Lisboa assay mark (1870-1879) and José
Anastácio Ribeiro maker’s mark (1817-1843)
(wear signs)

A pair of Romantic Portuguese silver
candlesticks
Relief decoration with flowers
Octagonal bases on four claw feet
Faceted stem with floral friezes, scalloped
candle guards
Porto assay mark (1843-1853) and Domingos
João Ferreira (1836-1861) maker’s mark
(wear signs, minor defects)

€ 1.000 - 1.500

546
SALVA DE GRADINHA

€ 1.200 - 1.600

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX
Assente sobre quatro pés vazados, gradinha vazada
e relevada com motivos vegetalistas e veados
Fundo gravado e guilhochado com monograma
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de ourives
da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 40 cm
1390 g
A gallery salver
Portuguese silver
On four pierced feet, pierced and relief gallery with
floral motifs and deer
Engraved and guilhoché decorated with monogram
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark
(wear signs)
€ 980 - 1500

547
SALVA DE GRADINHA
Em prata portuguesa
Assente sobre quatro pés de garra e bola,
gradinha vazada interrompida por pégasos
correndo
Contraste Águia 916 do Porto (1938-1984), de
ourives da mesma época, 1ºTítulo e assinada
Ourivesaria Pimenta - Lisboa
Diam.: 35 cm
1394 g
A gallery salver
Portuguese silver
On four ball and claw feet, pierced gallery with
pegasus
Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark
and Ourivesaria Pimenta - Lisboa
€ 840 - 1.200

294

295

553

554

PAR DE SALVAS DE TRÊS PÉS

550
SALVA DE GRADINHA
Em prata portuguesa
Gradinha vazada e pés de garra
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 33 cm
Peso: 1212 g
A gallery salver
Portuguese silver
Pierced gallery, claw feet
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
(wear signs)

SALVA

Em prata portuguesa
Bordos recortados e relevados
com volutas e concheados
Contraste Águia 833 do Porto
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 24 cm
398 g

Em prata portuguesa
Bordo recortado e relevado
Contraste Águia 833 do Porto
(1938-1984) e de ourives da mesma
época
(sinais de uso, amolgadelas)
22 cm
144 g

A pair of footed salvers
Portuguese silver
Scalloped and relief rims with
scrolls and shell motifs
Porto assay mark (1938-1984) and
maker’s mark
(wear signs)

A salver
Portuguese silver
Scalloped and relief rim
Porto assay mark (1938-1984) and
maker’s mark
(wear signs, bruises)
€ 70 - 100

€ 220 - 350

555
PAR DE CASTIÇAIS D. MARIA
Em prata portuguesa
Base recortada e alteada, fuste torneado
em forma de balaústre
Marca de ensaiador de Lisboa (1810-1822)
(L-38), de ourives António José da Mota
(1804-1843) (L-107) e remarcados com
Cabeça de Velho
(sinais de uso)
Alt.: 21,5 cm
621 g
A pair of D.Maria (1777-1816) candlesticks
Portuguese silver
Scalloped base, baluster stem
Lisboa assay mark (1810-1822) and António
José da Mota maker’s mark (1804-1843),
later remarked
(wear signs)
€ 900 - 1.200

€ 480/700

551
SALVA D.MARIA
Em prata portuguesa
De gradinha, com pés vazados
Marca de ensaiador de Lisboa (1810-1822)
(L-38 ou variante) e de ourives José Anastácio
Ribeiro (1822-1870) (L-271)
(sinais de uso, pequenas faltas e defeitos)
Diam.: 19 cm
245 g
A D. Maria (1777-1816) Portuguese silver gallery
salver
Pierced gallery and feet
Lisboa assay mark (1810-1822) and José
Anastácio Ribeiro (1822-1870) maker’s mark
(wear signs, minor losses and defects)
€ 150 - 250

556
JARRINHA ARTE DÉCO
Em prata portuguesa
Decoração estilizada
com flores
Contraste Javali II do
Porto (1887-1937) e de
ourives José Alves de
Sousa Lopes (reg. 1887)
(sinais de uso, defeitos)
Alt.: 15 cm
155 g

552

A small Art Deco vase
Portuguese silver
Stylized floral decoration
Porto assay mark (18871937) and José Alves de
Sousa Lopes maker’s
mark (reg. 1887)
(wear signs, defects)

SALVA DE GRADINHA

€ 70 - 100

Em prata portuguesa, séc. XIX
Gradinha relevada e vazada com flores, fundo
gravado com flores e monograma ao centro
Marca de ensaiador do Porto (1861-1867)
(P-49A) e de ourives MJPS (1861-1881) (P-481)
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Diam.: 34,6 cm
923 g

557

558

CAIXA-PALITEIRO
ARTE DÉCO

PALITEIRO ARTE DÉCO

Em prata portuguesa
Decoração com friso
estilizado e inscrição
“palitos” na tampa
Contraste Javali II do
Porto (1887-1937) e
de ourives da mesma
época
Dim.: 2x8x6,2 cm
87 g
An Art Deco toothpick
box
Portuguese silver
Decorated with stylized
frieze and inscription
“palitos” at the cover
Porto assay mark (18871937) and maker’s mark

Em prata portuguesa com
decoração geométrica e
estilizada
Contraste Javali II de Lisboa
(1887-1937) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso, defeitos e
amolgadelas)
Alt: 10 cm
53 g
An Art Deco toothpick
holder
Portuguese silver with
geometric decoration
Lisboa assay mark (18871937) and maker’s mark
(wear signs, defects and
bruises)
€ 50 - 70

€ 40 - 60

A 19th century Portuguese silver gallery salver
Relief and pierced gallery, engraved
decoration with flowers and monogram at the
center
Porto assay mark (1861-1867) and MJPS
marker’s mark (1861-1881)
(wear signs, minor defects)
€ 700 - 1.000

296

297

559
TAÇA DE PÉ
Em prata portuguesa
Bordo recortado e gomado
Contraste Águia 833 de Lisboa (1938-1984) e
de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 24,6 cm
615 g
A footed bowl
Portuguese silver
Scalloped and fluted rim
Lisboa assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)
€ 250 - 350

562
JARRÃO
Em prata portuguesa
Em forma de balaústre profusamente decorado com
volutas, concheados e motivos vegetalistas
Alma amovível em prata lisa
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives
da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 38 cm
2862 g

560
SALVA ESTILO D.JOSÉ
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX
Decoração espiralada, com volutas,
concheados e motivos vegetalistas.
Contraste Javali II do Porto (1887-1937)
e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 36,5 cm
Peso: 456 g

A baluster vase
Portuguese silver
Richly decorated with volutes, shell and floral motifs
Plain silver liner
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
(wear signs)

A D.José style salver
Portuguese silver
Spiral decoratin with relief volutes,
shell and floral motifs
Porto assay mark (1887-1937)
and maker’s mark
(wear signs)

€ 2.500 - 3.500

€ 250/400

563
PAR DE CANDELABROS DE CINCO LUMES
Em prata portuguesa
Decoração relevada e gomada ao gosto rocaille
Pés cinzelados com folhas de acanto, frisos recortados
ao gosto Luís XVI e ramagens gravadas
Contraste Águia 916 (1938-1984) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 37 cm
3884 g

561
GALHETEIRO JORGE IV, 1817
Em prata inglesa
Assente sobre quatro pés de garra com
enrolamentos império, base rectangular com
friso floral relevado
Armação elevada sobre quatro plumas
estilizadas, haste central com folhas e conchas
Quatro galhetas em vidro lapidado e dois
saleiros em vidro moldado de época posterior
Marcas de Londres para 1817/18 e de ourives
Rebecca Emes & Edward Barnard
(sinais de uso e restauros)
26 x 24,5 x 18,5 cm
961 g (prata)

A pair of five-light candelabra
Portuguese silver
Relief decoration in the rocaille manner
Chiselled feet, Louis XVI style scalloped
friezes and engraved floral motifs
Portuguese assay mark (1938-1984) and
maker’s mark
(wear signs)
€ 1.700 - 2.300

A George IV cruet stand, London, 1817
English silver
On four claw feet, base decorated with floral
frieze
Frame on four stylized feathers, stem with
floral and shell motifs
Cut glass cruets and cellars of later date
London marks for 1817/18 and Rebecca Emes
& Edward Barnard maker’s mark
(wear signs and restorations)
€ 900 - 1.200

298
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564
PALITEIRO BELLE-ÉPOQUE

565

Em prata portuguesa
Base circular com decoração relevada
e três pés ao gosto rocaille, fuste em
forma de menino com ramagem de
flores, copa dourada
Contraste Javali II do Porto (1887-1937)
e de ourives da mesma época
Alt.: 22 cm
165 g

PALITEIRO
Em prata portuguesa
Representando ramo de folhas
encimado por pêra
Base circular assente sobre três pés
relevados
Contraste do Porto em uso desde
1985 e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 23 cm
195 g

A Belle-Époque toothpick holder
Portuguese silver
Circular base and three feet decorated
in relief in the rocaille manner
Stem representing boy and branch with
flowers
Porto assay mark (1887-1937) and
maker’s mark

A Portuguese silver toothpick holder
Representing a tree branch and a pear
Circular base on three feet
Porto assay mark (after 1985) and
maker’s mark
(wear signs)

€ 80 - 120

€ 280 - 380

569

570

571

572

PALITEIRO

PALITEIRO

PALITEIRO

PALITEIRO

Em prata portuguesa
Representando veado e
árvore em vulto perfeito
Base circular alteada assente
sobre quatro pés relevados e
vazados
Contraste Águia 835 do Porto
em uso desde 1985 e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 11 cm
255 g

Em prata portuguesa
Representando bouquet de
flores
Base circular relevada,
assente sobre três pés
Contraste Águia 833 de
Lisboa em uso desde 1985 e
de ourives da mesma época
(sinais de uso, alguns
defeitos)
Alt.: 17,5 cm
203 g

Em prata portuguesa
Representando cesto com folhas e frutos,
ao centro um pêra encimada por pássaro
Base circular de gradinha assente sobre
três pés vazados
Contraste Águia 833 de Lisboa em uso
desde 1985 e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 17 cm
259 g

A Portuguese silver toothpick
holder
Representing deer and tree
Circular base on four relief
and pierced feet
Porto assay mark (after 1985)
and maker’s mark
(wear signs)

A Portuguese silver toothpick
holder
Representing bouquet, relief
circular base on three feet
Lisbon assay mark (after 1985)
and maker’s mark
(wear signs, minor bruises)

Em prata portuguesa
Representando cavalo
em vulto perfeito
Base oval relevada
com copa espiralada,
assente sobre quatro
pés relevados
Contraste Águia 835
do Porto em uso
desde 1985 e de
ourives da mesma
época
(mínimos sinais de
uso)
Alt.: 14 cm
367 g

€ 280 - 350

€ 220 - 250

A Portuguese silver
toothpick holder
Representing horse,
oval relief base with
basket and relief feet
Porto assay mark
(after 1985) and
maker’s mark
(minor wear signs)

A Portuguese silver toothpick holder
Representing basket with leaves and fruits,
at the centre a pear under a bird
Circular base with pierced gallery
Porto assay mark (after 1985) and maker’s
mark
(wear signs)
€ 320 - 400

€ 380 - 500

566

567

568

CASTIÇAL

POLVILHADOR

CANECA

Em liga metálica branca de baixo teor
Decorado com frisos com motivos florais
Fundo preenchido
(sinais de uso e amolgadelas)
Alt.: 18cm

Em prata francesa
Em forma de balaústre com frisos perlados e
tampa vazada
Contraste Cabeça de Minerva 1º título (18381973) e de ourives da mesma época
(sinais de uso, amolgadelas)
Alt.: 15 cm
145 g

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

A candlestick
Poor alloy
Decorated with floral frises
Interior filled with non-precious metal
(wear signs and bruises)
€ 50 - 80

A sugar caster
French silver
Of baluster form with beaded friezes and
pierced cover
Tête de Minerve 1 assay mark (1838-1972) and
maker’s mark
(wear signs, bruises)
€ 350 - 500

A silver mug, Birmingham, 1931
Plain decoration
Birmingham marks for 1931 and
makers mark
(minor wear signs)
€ 200 - 300

573
PALITEIRO
Em prata portuguesa
Representando menino pajem
segurando pêra
Base circular com gradinha e
pés vazados
Contraste Águia 833 de Lisboa
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 14,5 cm
262 g
A Portuguese silver toothpick
holder
Representing a servant with
pear
Circular base with pierced feet
Lisbon assay mark (1938-1984)
and maker’s mark
(wear signs)
€ 300 - 400

575
574
PALITEIRO
Em prata portuguesa
Representando ramo de
folhas encimado por galo
Base circular relevada e
assente sobre três pés
Contraste Águia 835 do
Porto em uso desde 1985 e
de ourives da mesma época
(sinais de uso, amolgadelas)
Alt.: 19 cm
237 g
A Portuguese silver
toothpick holder
Representing a tree branch
with rooster
Relief circular base on three
feet
Porto assay mark (after
1985) and maker’s mark
(wear signs, bruises)
€ 300 - 400

300

576

PALITEIRO

PALITEIRO

Em prata portuguesa
Representando pêra
encimada por pavão em
vulto perfeito
Base circular com friso
relevado e pés vazados
Contraste Águia 833 de
Lisboa em uso desde 1985 e
de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 16,5 cm
173 g

Em prata portuguesa
Representando ramo
de videira com parras
Base circular com pés
em forma de folhas
relevadas
Contraste Javali II do
Porto (1887-1937) e
de ourives da mesma
época
(sinais de uso e faltas)
Alt.: 15 cm
65 g

A Portuguese silver
toothpick holder
Representing a pear under a
peacock, circular base with
pierced feet
Porto assay mark (after 1985)
and maker’s mark
(wear signs)
€ 220 - 250

A Portuguese silver
toothpick holder
Representing vine
leaves
Circular base
Porto assay mark
(1887-1937) and
maker’s mark
(wear signs and losses)
€ 100 - 150

301

580
SALVA RECORTADA
Em prata portuguesa
Fundo com orla gravada
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives JJ Monteiro
(sinais de uso)
Diam.: 23,7 cm
361 g
A scalloped salver
Portuguese silver
Engraved decoration
Porto assay mark (1938-1984) and JJ Monteiro maker’s mark
(wear signs)
€ 180 - 250

583
CESTO CIRCULAR
Em prata portuguesa
Decoração vazada no fundo, pés
e aba
Contraste Águia 833 do Porto
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 29 cm
539 g
A basket
Portuguese silver
Pierced decoration
Porto assay mark (1938-1984) and
maker’s mark
(wear signs)
€ 250 - 350

577

578

579

TAÇA DE GRADINHA

SALVA DE GRADINHA

SALVA DE GRADINHA

Em prata portuguesa
Circular, assente sobre três pés vazados,
gradinha vazada
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e
de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 31 cm
890 g

Em prata portuguesa
Assente sobre três pés relevados e vazados,
gradinha relevada e vazada com veados;
fundo com profusa decoração gravada
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
Diam.: 24,5 cm
442 g

A gallery bowl
Portuguese silver
On three pierced feet, pierced gallery
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)

A gallery salver
Portuguese silver
On three relief and pierced feet
Pierced and relief gallery with deer
Profuse engraved decoration
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX
Assente sobre três pés relevados, gradinha
vazada e fundo gravado com motivos
vegetalistas e monograma
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 17,5 cm
180 g

€ 450 - 800

€ 220 - 350

A gallery salver
Portuguese silver
On three relief feet, pierced gallery and
engraved decoration and monogram
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s
mark
(wear signs)
€ 180 - 200

582
TAÇA DE 4 PÉS
Prata portuguesa
Decoração gomada
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época
7x25x21cm
518 g
A bowl
Portuguese silver
Fluted decoration
Porto assay mark (19381984) and maker’s mark

581
CESTO CIRCULAR

€ 200 - 300

Em prata portuguesa com decoração vazada
com volutas e motivos vegetalistas
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 26,5 cm
373 g

584
PAR DE CASTIÇAIS D.MARIA
Em prata portuguesa
Decoração canelada com frisos
gomados
Marca de ensaiador do Porto
(1818-1836) (P-27) e de ourives ASN
(1784-1836) (P-186)
(sinais de uso, pequenos restauros
e amolgadelas na base)
Alt.: 17 cm
378 g
A pair of D.Maria (1777-1816)
candlesticks
Portuguese silver
Fluted decoration
Porto assay mark (1818-1836) and
ASN maker’s mark
(wear signs, minor restorations and
bruises to the bases)
€ 700 - 1.000

A basket
Portuguese silver
Pierced decoration with volutes and floral
motifs
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s
mark
(wear signs)
€ 140 - 250

302

303

586
CAIXA COM TAMPA
Em vidro com decoração relevada e dourada
com flores e folhas
Tampa em prata com decoração relevada
representanto bouquets de flores
Marcas francesas do séc. XIX/XX, remarcado
Javali I de Lisboa (1887-1937) e marca de
ourives de Leitão & Irmão
(sinais de uso, mínimas faltas)
Diam.: 13 cm
A table box
Frosted and gilt glass decorated with flowers
Silver cover decorated in relief with a couple
of bouquets
French marks of the 19th/20th century and
remarked in Portugal (1887-1937) and Leitão &
Irmão maker’s mark
(wear signs, minor losses)
ESPELHO DE MESA CIRCULAR
Moldura em prata relevada com volutas e
motivos vegetalistas
Verso em madeira
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso, restauros)
Diam.: 25 cm

PAR DE CASTIÇAIS DE SAIA, SÉC. XIX/XX
Em prata portuguesa
Decoração espiralada, arandelas amovíveis
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de
ourives José Martins (reg. 1887)
(sinais de uso, amolgadelas e fissuras)
Alt.: 23 cm
554 g
A pair of late 19th, early 20th century
candlesticks
Portuguese silver
Spiral decoration, detachable candle-guards
Porto assay mark (1887-1937) and José Martins
maker’s mark (reg. 1887)
(wear signs, bruises and fissures)

€ 80 - 120

585

590

€ 1.000 - 1.500
588
PEQUENO TACHO ARTE DÉCO

A round table mirror
Relief silver frame with volutes and floral motifs
Wood back
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs, restorations)

Em prata portuguesa
Com duas asas e friso relevados
Contraste Javali do Porto (1887-1937) e de ourives
(sinais de uso)
Comp.: 14,5 cm
123 g

€ 70 - 100

A small Portuguese silver pan
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark
(wear signs)
€ 60 - 100

587
DUAS ESCOVA

591

Em prata
Decoração relevada com cartela
Contraste Javali de Lisboa (1887-1937), de
ourives Leitão Irmão,
1ºtítulo e assinado
(sinais de uso, alguns defeitos)

TABULEIRO DE GRADINHA
Prata portuguesa
Rectangular com os cantos cortados, gradinha
vazada e pés de voluta e garra cinzelados e
vazados
Contraste Águia 833 de Lisboa (1938-1984) e
de ourives da mesma época
(sinais de uso, alguns defeitos)
58x41 cm
3449 g

Silver Decorated in relief with cartouche
Lisboa assay mark (1887-1937), Leitão Irmão
makers mark and signed
(wear signs, some defects)
€ 60 - 100

A gallery tray
Portuguese silver
Of octagonal design, pierced gallery, chiselled
and pierced claw feet
Lisboa assay mark (1938-1984) and maker’s mark
(wear signs, some defects)

589

€ 1.700 - 2.500

FRUTEIRO
Em prata portuguesa
Decoração naturalista e flores gravadas
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso, fissuras)
Comp.: 38,4 cm
638 g
A fruit bowl
Portuguese silver
Naturalist decoration with engraved flowers
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs, fissures)
€ 320 - 500

304

305

593
CODORNIZ

592

Escultura em pedra-dura e prata
representando codorniz em vulto perfeito
Contraste Águia 835 do Porto em uso desde
1985, de ourives Venâncio Pereira e da Casa
Luiz Ferreira
(sinais de uso, restauros)
Comp.: 17 cm

CROCODILO
Escultura em marfim e prata representando
crocodilo em vulto
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde
1985, de ourives da mesma época e da Casa
Luiz Ferreira
Comp.: 38,5 cm

Quail
Silver-mounted stone sculpture representing
a quail
Porto assay mark (after 1985), Venâncio Pereira
maker’s mark and signed Luiz Ferreira
(wear signs, restorations)

Crocodile
Ivory and silver sculpture
Porto assay mark (after 1985), maker’s mark
and signed by the House of Luiz Ferreira
€ 2.500 - 3.500

€ 700 - 1.000

595
PAR DE CONCHAS
Par de conchas de madrepérola com
aplicações de prata representando folhas e
contas em massa vermelha relevada
Contraste Águia 835 do Porto em uso desde
1985, de ourives Venâncio Pereira e da Casa
de Luís Ferreira
(pequenos sinais de uso)
Comp.: 22 cm
A pair of silver-mounted shells
Silver-mounted shells with naturalistic
decoration and red resin beads
Porto assay mark (after 1985), Venâncio Pereira
maker’s mark and signed by the House of Luiz
Ferreira
(minor wear signs)

596
ESCULTURA
Em marfim representando búfalo e duas figuras orientais,
base e aplicações em prata
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 1985, de
ourives da mesma época e da Casa Luiz Ferreira
15x30x15 cm

€ 1.000 - 1.500

Sculpture
Ivory and silver representing a buffalo and oriental figures
Porto assay mark (after 1985), maker’s mark and signed
by the House of Luiz Ferreira
€ 2.500 - 3.500

594
SERPENTE
Escultura em madeira e prata representando
serpente em vulto perfeito
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde
1985, de ourives da mesma época e da Casa
Luiz Ferreira
Comp.: 36 cm
Snake
Silver-mounted wood sculpture representing
a snake
Porto assay mark (after 1985), maker’s mark
and signed Luiz Ferreira
€ 1.500 - 2.500

306

307

600
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ ARTE DÉCO
597
TAÇA DE TRÊS PÉS
Em prata portuguesa
Bordo recortado, pés de sapata
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde
1985 e de ourives Manuel Alcino
Diam.: 21 cm
398 g
A footed bowl
Portuguese silver
Scalloped rim, three feet
Porto assay mark (after 1985) and Manuel
Alcino maker’s mark
€ 240 - 350

Em prata portuguesa
Formas geométricas lisas com dois frisos
perlados e asas geométricas
Composto por: bule, cafeteira, leiteira,
açucareiro com tampa e tabuleiro com duas asas
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e
de ourives António Alves Pacheco (1932-1978)
(sinais de uso, faltam os isoladores e
charneiras com defeitos)
Alt.: 20,5 cm (cafeteira)
Comp.: 55 cm (tabuleiro)
4873 g
An Art Deco coffee and tea set
Portuguese silver
Of geometric design with beaded friezes and
geometric handles
Comprising: tea pot, coffee pot, milk jug, sugar
bowl with cover and tray
Porto assay mark (1938-1984) and António
Alves Pacheco maker’s mark (1932-1978)
(wear signs, missing isolators and cover joints
with defects)
€ 2.800 - 3.200

599
CENTRO DE MESA/FLOREIRA COM PLATAEU
Em prata portuguesa
Decoração lisa com frisos perlados, grelha
vazada com decoração geométrica
Plateau com fundo em espelho
Contraste Águia 916 do Porto (1938-1984),
de ourives J.J. Monteiro, 1ºtítulo e assinado
Ourivesaria Rossio-Lisboa
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Diam.: 37 cm (plateau)
801 g (floreira)

598
FRUTEIRO MODERNISTA
Em prata portuguesa
Decoração lisa com frisos perlados e pegas
tubulares
Contraste Águia 916 do Porto (1938-1984),
de ourives J.J.Monteiro, 1º título e assinado
Guia-Lisboa
(pequenos sinais de uso)
Comp.: 42 cm
1286 g

A Portuguese silver centrepiece/flower bowl
Plain decoration with beaded friezes, pierced
strainer
Stand with mirror base
Porto assay mark (1938-1984), J.J. Monteiro
maker’s mark and signed Ourivesaria RossioLisboa
(wear signs, minor defects)

A Modernist Portuguese silver fruit bowl
Plain decoration with beaded friezes and
tubular handles
Porto assay mark (1938-1984), J.J. Monteiro
maker’s mark and signed Guia-Lisboa
(minor wear signs)

€ 600 - 800

€ 650 - 1.000

308

309

601
PAR DE CANDELABROS DE TRÊS LUMES D. MARIA
Em prata portuguesa
Decoração gomada com frisos estriados
Braços destacáveis
Braços e pés com marcas de ensaiador do Porto (1810-1832) (P-27)
e de ourives António Pereira Soares (1783-1836) (P-177 ou variante)
(sinais de uso)
Alt: 36 cm
2558 g
A pair of D. Maria (1777-1816) three-light candelabra
Portuguese silver
Fluted decoration with plain friezes
Detachable arms
Both parts with Porto assay mark (1810-1832) and António Pereira
Soares maker’s mark (1783-1836)
(wear signs)
€ 4.000 - 6.000

310

311

602
TABULEIRO ROMÂNTICO
Em prata portuguesa
Gradinha, asas e pés com profusa decoração relevada e
vazada com troncos de videira, parras e uvas
Fundo com decoração gravada e guilhochada, centro
com monograma sobre coroa de conde
Marca de ensaiador do Porto (1877-1881)(P-78) e de
ourives João Joaquim Monteiro & Filho (1870-1881)
(P-398)
(pequenos sinais de uso)
Comp.: 62 cm
3021 g
Nota: monograma do Dr. Lourenço de Almeida e
Azevedo (1833-1892), Par do Reino e Presidente da
Câmara de Coimbra.
A romantic gallery tray
Portuguese silver
Pierced and relief gallery, handles and feet depicting
vine trunks, vines and grapes
Engraved and guilloché decoration bearing monogram
under earl’s coronet
Porto assay mark (1877-1881) and João Joaquim
Monteiro (1870-1881) maker’s mark
(minor wear signs)
Note: Monogram of Dr. Lourenço de Almeida e Azevedo
(1833-1892), Par do Reino and Coimbra’s Mayor
€ 1.800 - 2.500

312

313

603
GRANDE TERRINA
Em prata portuguesa
Profusa decoração relevada e cinzelada
Pé com folhas de acanto, corpo com motivos vegetalistas, mascarões, aves, volutas e cestos com flores
Asas representando figuras femininas em vulto perfeito
Tampa com flores, mascarões e veado em vulto
Contraste Águia 916 de Lisboa (1938-1984) e de ourives David & Pinto Lda. (reg. 1953)
45x46x30 cm
7167 g
A large tureen
Portuguese silver
Profuse relief and chiselled decoration
Foot with acanthus leaves, body with floral motifs, masks, birds, volutes and corbeilles
Handles representing feminine figures
Cover with flowers, masks and deer
Lisboa assay mark (1938-1984) and David & Pinto Lda. maker’s mark (reg. 1953)
€ 6.000 - 10.000

314

315

CONDIÇÕES NEGOCIAIS
INTRODUÇÃO
A sociedade comercial por quotas Perihasta, Lda., adiante designada por “ VERITAS” ou
“leiloeira”, sujeita a sua actividade às condições negociais constantes dos artigos seguintes,
e ainda a quaisquer outras condições específicas, expressas ou publicadas em local próprio. As condições negociais apresentadas para a compra e para a venda em leilão devem
ser entendidas como um todo negocial.
GLOSSÁRIO E TERMOS FREQUENTES
Nas presentes condições negociais e nas comunicações da VERITAS entende-se como:
Catálogo – Toda e qualquer propaganda, brochura, lista de preços ou publicação da VERITAS.
Peça(s), Bens ou Lote(s) – Referem-se aos artigos ou objectos comercializados pelas VERITAS,
podendo estes constituir, ou não, obras de arte originais.
Obra de Arte Original – Corresponde, nos termos do artigo 54.º, n.º 2, do Código do Direito
de Autor e dos Direitos Conexos, a qualquer obra de arte gráfica ou plástica, tal como quadros, colagens, pinturas, desenhos, serigrafias, gravuras, estampas, litografias, esculturas,
tapeçarias, cerâmicas, vidros e fotografias, na medida em que seja executada pelo autor ou
se trate de cópias consideradas como obras de arte originais, devendo estas ser numeradas, assinadas ou por qualquer modo por ele autorizadas.
Lance – Oferta de um preço por determinado lote no decurso de uma licitação.
Preço de Martelo – Corresponde ao preço pelo qual um lote é adjudicado pelo pregoeiro a
favor do correspondente comprador.
Potencial Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, e que pode por si ou através
de representante, nos termos condições negociais, licitar os lotes apresentados em leilão.
Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, que apresentar por si ou através de
representante, nos termos das condições negociais, o lance mais alto e a quem o pregoeiro
confere o lote pelo preço de martelo.
Comissão de Compra - Corresponde à comissão relativa à compra de peça(s) ou lote(s),
aplicada sobre o preço de martelo, incluindo IVA à taxa legal, e paga pelo comprador à
taxa aplicável.
Vendedor – É a pessoa ou entidade que celebra com a VERITAS um contrato de consignação
para venda e/ou colocação de bens em leilão.
Comissão de Venda – Corresponde à comissão relativa à venda, a deduzir do preço de martelo,
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
compra praticadas e devidamente publicitadas ou especificadas pela VERITAS.
CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO
Artigo 1º - Registo
a. Para ser considerado comprador ou potencial comprador, é necessário o registo antes do
início do leilão e respectiva atribuição de um número de licitação. Para proceder ao registo, o
potencial comprador deve ser maior de idade e fornecer obrigatoriamente os dados 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 identificação.
c. A VERITAS considera que o potencial comprador actua em seu nome pessoal, salvo nos casos
em que actue na qualidade de mandatário ou representante de outrem, caso em que se exige
uma procuração juridicamente válida para o efeito.
Artigo 2º - Direito de Admissão
a. A VERITAS reserva-se o direito de admissão, presença ou registo nos seus leilões, bem
como o direito de ignorar qualquer lance a quem não tenha pontualmente cumprido as
condições negociais, nomeadamente no que respeite a obrigações de pagamento e levantamento dos bens comprados em leilões anteriores;
b. Poderá ser solicitada a qualquer momento e a qualquer potencial comprador uma garantia de pagamento tanto quanto à forma como quanto ao montante.
Artigo 3º - Licitação e compra
a. A VERITAS considera que a melhor forma de participação num leilão é a presença física
no local do leilão pelo potencial comprador, excepto nos casos em que o leilão decorra
única e exclusivamente em plataforma online. No caso de não ser possível a comparência
física do potencial comprador ou seu legal representante, tem o mesmo duas opções alternativas 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 mínimo,
a cobrir o valor de estimativa mínima indicado no catálogo. Não sendo possível, por qualquer
motivo, estabelecer contacto telefónico com o potencial comprador, a VERITAS reserva-se o
direito de licitar em seu nome pelo valor mínimo do catálogo o(s) lote(s) em questão.
b. Os serviços mencionados acima neste artigo, nomeadamente o serviço de execução de
licitações por escrito e licitações por telefone, são prestados a titulo de cortesia aos potenciais compradores que não possam comparecer presencialmente ao leilão, tendo por isso
carácter confidencial e gratuito.
c. Não obstante o acima referido, a VERITAS, bem como os seus representantes, funcionários
ou colaboradores, não podem ser responsabilizados por qualquer erro ou falta na sua
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 representado por outrem, licite e arremate o lote pelo lance mais elevado, devendo o pregoeiro decidir,
com total poder discricionário, qualquer dúvida que ocorra durante o leilão, podendo retirar
ou voltar a pôr em praça qualquer lote.

f. Num leilão da VERITAS que decorra única a exclusivamente em plataforma online, todos
os lances efectuados pelos licitantes online são contratos de compra e venda celebrados
e são considerados definitivos e vinculativos. Em caso de dois compradores fazerem uma
oferta máxima do mesmo valor, será considerada válida a primeira apresentada à VERITAS.
Artigo 4º - Aumento dos Lances
a. Com pleno e total poder discricionário, cabe à VERITAS decidir o montante em que os
lances evoluem na licitação de cada lote, nunca podendo o pregoeiro exceder 10% do valor
do lance anterior, nem aceitar qualquer lance inferior a €10.
b. O pregoeiro tem o direito de recusar qualquer lance que não exceda o valor do lance
anterior em pelo menos 5%.
c. Num leilão da VERITAS que decorra única a exclusivamente em plataforma online, os
acréscimos obrigatórios por cada lance são indicados no interface de licitação, não sendo
aceites lances de valores inferiores.
Artigo 5º - Estado e descrição dos lotes
Os lotes levados à praça serão arrematados nos locais e estado em que se encontrem, sendo
da responsabilidade dos potenciais compradores, analisar o estado dos mesmos durante 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 acrescido
de uma comissão de 14%, 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 considera
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 referidas,
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 receber
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 obtenção
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 outros
direitos de que a VERITAS possa ser titular, incluindo o direito de reclamar o pagamento de
juros e despesas de manuseamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento e
seguro do bem a que possa haver lugar.
b. O comprador faltoso que não tenha levantado o(s) lote(s) adquirido(s), ainda que os tenha
pago, será o único responsável por todos os custos a que haja lugar com o manuseamento,
embalamento, remoção, transporte, armazenamento e seguro do mesmo, ficando ao critério
da VERITAS decidir se o armazenamento será efectuado em armazéns próprios ou noutros.
Artigo 10º - Direitos sobre fotografias e publicações após a venda
O comprador autoriza expressamente a VERITAS a fotografar, publicar, publicitar e utilizar,
sob qualquer forma e a todo o tempo, para fins comerciais, culturais, académicos ou outros,
relacionados ou não com a realização do leilão, a imagem e a descrição de todos os bens
que através dela tenham sido adquiridos.
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CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO
Artigo 11º - Contrato de Consignação
Entre o vendedor e a leiloeira é celebrado um contrato de consignação para venda e/ou colocação de bens em leilão, assinado por ambas as partes e adiante designado por “contrato” do
qual constam:
a. A identificação fiscal e civil do vendedor;
b. A identificação e descrição sumária da(s) peça(s) a consignar;
c. A comissão devida à leiloeira;
d. O valor mínimo de venda da(s) peça(s);
e. Taxas relativas a seguro, inventariação e catalogação, e quaisquer outros custos especificamente
acordados pelas partes relativamente a transporte, fotografias, etc.
Artigo 12º - Garantias do Vendedor
a. O vendedor garante à leiloeira e ao comprador ser o legitimo proprietário ou legitimo
representante dos bens que consigna.
b. O vendedor assegura que não existem reclamações de terceiros sobre os direitos de
propriedade dos bens consignados.
c. O vendedor confirma que foram prestadas à leiloeira informações correctas relativamente
à proveniência dos bens e que não foram omitidas quaisquer informações relevantes 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 comprador,
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 apreciação
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 aumentar 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 posterior
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 responsabilidade
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 documento, nomeadamente nos casos em que estejam previstas indeminizações à leiloeira e/ou ao comprador.
Artigo 16º - Pagamento do vendedor à leiloeira
O vendedor autoriza expressamente a VERITAS a:
a. Deduzir do montante da arrematação a comissão de venda que é devida à leiloeira segundo
o previamente estipulado no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores referentes
a IVA à taxa em vigor;
b. Deduzir do montante da arrematação quaisquer outras taxas e custos devidos à leiloeira
especificados no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores referentes a IVA à
taxa em vigor;
c. Receber as comissões devidas pelo comprador segundo as condições negociais expostas
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, deduzidas
as comissões, taxas, custos e impostos devidos segundo as condições contratadas, no prazo
de 30 (trinta) dias após o término da última sessão do leilão.
b. No casos em que, decorrido o prazo acima estipulado, a leiloeira não tenha recebido do
comprador o valor total da venda, deverá informar o vendedor da situação, podendo as
partes decidir de mútuo acordo por: anular a venda ou aguardar a liquidação dos valores
devidos pelo comprador.

Artigo 18º - Outros pagamentos
1. Obras de Arte Originais
a. Sempre que uma peça vendida pela VERITAS se trate de uma Obra de Arte Original, que
não seja de arquitectura ou arte aplicada, segundo os termos do artigo 54º do Código do
Direito de Autor e dos Direitos Conexos (na redacção dada pela Lei n.º 24/2006, de 30 de
Junho), o autor da obra ou seus herdeiros têm direito a uma participação livre de impostos
sobre o valor obtido na venda. Nos termos do referido artigo o pagamento da participação
é da inteira responsabilidade do vendedor, comprometendo-se este a entregar ao autor da
obra ou seus herdeiros a quantia respectiva.
b. No caso de o autor, seus herdeiros ou válidos representantes contactarem a VERITAS com
vista ao pagamento da participação acima referida, a VERITAS informará da identificação e
dados de contacto do vendedor e dos termos em que se processou a venda, para que o autor possa exercer o seu direito legal junto do vendedor.
c. No caso de o autor, seus herdeiros, ou válidos representantes solicitarem tal pagamento à
VERITAS antes de esta ter efectuado o pagamento ao vendedor, o vendedor autoriza expressamente 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 término do
leilão, realizar a sua venda pelo valor mínimo de venda acordado com o vendedor, acrescido
da comissão da leiloeira e impostos devidos.
b. Nos casos em que, após o prazo acima estipulado ou outro acordado pelas partes, não se
tenha realizado a venda da(s) peça(s), a leiloeira deverá comunicar o facto ao vendedor, para que:
i. O vendedor pague à VERITAS o que estiver estipulado no contrato celebrado entre ambas
as partes;
ii. O vendedor proceda ao levantamento da(s) peça(s) consignada(s) nos 5(cinco) dias úteis
após a data da comunicação. Decorrido este prazo sem que o vendedor tenha levantado a(s)
peça(s) consignadas, este fica responsável por qualquer dano, incluindo furto ou roubo, não
podendo a partir dessa data pedir qualquer responsabilidade à VERITAS. Decorrido o prazo
aqui estabelecido, todas as despesas (seguro, armazenamento, acondicionamento, etc.) são
da responsabilidade do vendedor.
c. Passados 90 (noventa) dias sobre a comunicação de não venda referida nos pontos anteriores, a
VERITAS poderá vender o bem sem sujeição ao valor de venda mínimo acordado entre as partes,
recebendo sobre a venda as comissões, taxas ou custos estipulados no contrato celebrado entre
as partes, tendo ainda o direito a deduzir quaisquer quantias devidas pelo vendedor à leiloeira.
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Artigo 20º - Imagens reproduzidas em catálogo
A visualização das imagens nos catálogos não dispensa a observação directa dos objectos
representados, devendo o comprador ou potencial comprador conferir a conformidade da
peça reproduzida com o seu original e respectivas particularidades.
Artigo 21º - Descrição dos Lotes
a. Qualquer representação ou descrição apresentada pela VERITAS, em qualquer catálogo,
no que respeita à autoria, atribuição, genuinidade, origem, data, idade, proveniência, estado
ou estimativa de preço de venda, deverá ser entendida como mera emissão de opinião com
base nos seus conhecimentos actuais da peças e nas garantidas dadas pelo vendedor.
b. Todos os compradores ou potenciais compradores deverão estabelecer o seu próprio juízo
de valor relativamente à descrição, estado e condições dos lotes ou peças do seu interesse.
c. Relativamente ao estado e descrição dos lotes, deve ainda considerar-se o disposto no
artigo 5º das presentes condições negociais.
Artigo 22º - Comunicações
As comunicações da VERITAS dirigidas a vendedores, compradores, potenciais compradores ou
proprietários, deverão ser feitas por fax, correio electrónico, telefone ou por correio registado,
considerando-se recebidas até 48 horas após a sua expedição.
Artigo 23º - Dados pessoais
a. Os compradores e vendedores esclarecida e expressamente autorizam o processamento dos
seus dados pessoais recolhidos na ficha de registo no leilão, no contrato celebrado entre as partes,
facturas ou outros documentos, nos termos da Lei 67/98 de 26 de Outubro, processamento 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 pessoais
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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PRIVATE SALES
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.

SUBSCRIÇÃO DE CATÁLOGOS / CATALOGUES SUBSCRIPTION

NOME | NAME
MORADA | ADDRESS
CÓDIGO POSTAL | ZIP CODE

-

LOCALIDADE | CITY

N.º BI OU CC | ID OR PASSPORT NR 				
TELEFONE | TELEPHONE NR

PAÍS | COUNTRY
NIF | VAT NR

TELEFONE 2 | TELEPHONE NR 2

E-MAIL

SUBSCRIÇÃO ANUAL | ANNUAL SUBSCRIPTION

PORTUGAL - €200

DESPESAS DE ENVIO INCLUÍDAS | SHIPPING COSTS INCLUDED

RESTO DO MUNDO | OTHER COUNTRIES - €300

PAGAMENTO | PAYMENT
NUMERÁRIO | Cash
CHEQUE À ORDEM DE | Check payable to PERIHASTA
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | Bank transfer

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

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.

ASSINATURA | SIGNATURE

DATA | DATE

Devolver preenchido e assinado para | Return completed and signed to (+351) 217948009 ou/or info@veritasleiloes.com

Contacte-nos / Contact us: +351 21 794 80 00 | +351 93 333 00 37

PERIHASTA | AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B 1050-099 LISBOA - PORTUGAL
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T +351 21 794 8000 F +351 21 794 8009 E INFO@VERITASLEILOES.COM
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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

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

OPENING HOURS

Segunda-feira a Sexta-feira das 10h00 às 19h00.

Monday to Friday from 10am to 7pm

AVALIAÇÕES

APPRAISALS

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.

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

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

If you are unable to attend our sale, we would be pleased to accept 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.

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:

ACQUIRED LOTS PAYMENT

Beneficiário
Banco 		
Balcão 		
IBAN		
SWIFT/BIC

Beneficiary
Bank 		
Branch 		
IBAN		
SWIFT/BIC

PERIHASTA
BPI
Marquês de Tomar
PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2
BBPIPTPL

All lots acquired should be payed up to 5 days after the sale. Payment methods available are ATM Card, bank transfer and Cash.
All bank transfers should be referenced with invoice number, and
using the following details:
PERIHASTA
BPI
Marquês de Tomar
PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2
BBPIPTPL

LEVANTAMENTO DE LOTES ADQUIRIDOS

ACQUIRED LOTS COLLECTION

Os lotes adquiridos deverão ser levantados num prazo máximo
de 10 dias, após pagamento integral da factura. Para maior conforto e rapidez na recolha dos lotes, poderá efectuar uma marcação através do nosso número geral.

All lots should be collected up to 10 days after the sale, and after
full invoice payment.

A Veritas apoia este movimento contribuindo com um Euro por cada lote vendido.
www.movimento1euro.com
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ORDEM DE COMPRA | LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE | TELEPHONE BIDDING FORM

LEILÃO | SALE

DATA | DATE

RAQUETA Nº | PADDLE #

Nº CLIENTE | CLIENT #
NOME | NAME
NOME PARA FACTURA | INVOICE NAME
BI Nº | ID or PASSPORT #

CONTRIBUINTE Nº | VAT#

MORADA | ADDRESS
CÓD. POSTAL | ZIP CODE

-

CIDADE | CITY

PAÍS | COUNTRY

EMAIL | EMAIL

AUTORIZO A LICITAÇÃO EM MEU NOME DOS LOTES ABAIXO DISCRIMINADOS, PELOS VALORES MÁXIMOS DEFINIDOS (EXCLUI 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
I HEREBY DECLARE THAT I HAVE READ THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR AUCTION PRINTED IN THE CATALOGUE.

VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO
Nº LOTE | LOT #

DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

(EM EUROS E EXCLUÍNDO COMISSÃO E IVA)

MAXIMUM BID AMOUNT
(IN EUROS AND EXCLUDING BUYER’S PREMIUM & VAT)

NOVOS CLIENTES, POR FAVOR INDICAR | NEW CLIENTS, PLEASE INDICATE

USO INTERNO | INTERNAL USE
RECEBIDO POR

BANCO | BANK
DATA

BALCÃO | BRANCH
CONTA Nº | ACCOUNT #

HORA
:

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER

ASSINATURA | SIGNATURE

ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID

LICITAÇÃO TELEFÓNICA | PHONE BID
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www.veritasleiloes.com
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