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RARO FRASCO EM FORMA DE PEIXE
Em vidro opaco colorido - “core glass” - decorado com
padrão em zig zag em tons de amarelo, azul e rosa
Com boca/ gargalo e barbatanas moldadas
Provavelmente com produção no Oriente-Próximo (Síria
ou Palestina), séc. IV a I a.C.
Nota:
Com muito poucos exemplares conhecidos, estes
frascos seriam possivelmente utilizados para transporte
de unguentos.
Conhecem-se frascos semelhantes com produção no
Antigo Egipto e Oriente Próximo.
Um exemplar semelhante no British Musem, Londres, de
produção egípcia, XVIII Dinastia.
8x4,5x3 cm

DIRECTORA

HEAD DIRECTOR
Dolores Segrelles
ds@veritasleiloes.com

A rare core glass fish vessel, 4th century B.C. - 1st century B.C.
Colored opaque glass decorated with chevron pattern in
yellow, blue and pink
Molded mouth/ neck and fins
Probably from Near East (Syria or Palestine), 4th century
B.C. to 1st century B.C

COLABORAÇÃO TÉCNICA
TECHNICAL ADVISORS
Enrique Calderón
Gonçalo Castelbranco
João Barreto
João Júlio Teixeira
João Sanches de Baêna
José Antonio Urbina
Fátima Mascarenhas
Francisco Franco de Sousa
Luís Gomes
Maria Moser
Manuel Costa Cabral
Manuel Lencastre Cardia
Raquel Rocha Vieira
Victor Segrelles del Pilar

Note:
With very few known examples, these bottles would be
possibly used to transport ointments.
Similar bottles were produced in Ancient Egypt and Near East.
Similar piece in the British Musem, London, Egyptian
origin, XVIII Dynasty.
€ 10.000 - 15.000
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IMPRESSÃO
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PRATA, JÓIAS E MOEDAS

LOTE DA CAPA
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COVER LOT
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LIVROS E MANUSCRITOS
BOOKS AND MANUSCRIPTS
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GARRAFA
Em vidro transparente azul
Com duas pegas moldadas
Período Romano
Alt.: 12 cm
A Roman glass bottle
With two handles
Roman Period

4
UNGUENTÁRIO ROMANO/ AMPHORISKOS
Em cristal de rocha
Frasco em forma de ânfora com base afilada e
duas pegas de formato angular
C. Séc. I a.C. a séc. I d.C.
Alt.: 6 cm

€ 150 - 200

A Roman Rock Crystal Amphoriskos
Shaped as an amphorae with pointed base
and two angled handles
Circa 1st Century B.C.-1st Century A.D.
€ 4.000 - 6.000

3
TAÇA GOMADA MOGOL
Em ágata
Com decoração relevada
representando flor na base e folhas
Índia, séc. XIX
Diam.: 10 cm
A Mogul fluted bowl
Agate
Relief decoration depicting flower
at the base and leaves
India, 19th century
€300-400
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SNUFF-BOTTLE
5
SNUFF-BOTTLE
Em vidro opaline branco
Com decoração pintada representando
jardim com flores, árvore e aves exóticas
Tampa em pedra dura
Marcada na base
China
Alt.: 8,5 cm
Snuff-bottle
Opaline with painted decoration depicting
garden with flowers, trees and exotic birds
Hardstone cover
Marked at the base
China

SNUFF-BOTTLE

Em ambar
Com decoração relevada
representando simbolos
budistas
China
Alt.: 7 cm

Em vidro “overlay” preto
Representando carpa
China
(tampa posterior)
Alt.: 7 cm
Snuff-bottle
Black overlay glass
Representing carp
China
(cover of later date)

Snuff-bottle
Amber
Relief decorated with
Buddhist symbols
China

€ 120 - 180

€ 250 - 350

€ 80 - 120

6
SNUFF-BOTTLE
Em vidro opaline branco
Decoração pintada com reservas representando
crianças a brincar no jardim
Fundo decorado com enrolamentos vegetalistas a
amarelo sobre fundo vermelho
Tampa em pedra dura
Marcada na base
China
Alt.: 8,5 cm
Snuff-bottle
Opaline with painted decoration depicting children
playing in a garden and a yellow and red scroll
ground
Harstone cover
Marked at the base
China
€ 80 - 120
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SNUFF-BOTTLE

SNUFF-BOTTLE

Em metal cloisonne
Decorada em tons de azul
com flores e passaros
Marcada na base
China
Alt.: 7 cm

Em metal cloisonne
Decorada com enrolamentos vegetalistas
em tons de amarelo e verde sobre fundo
azul
Com reservas representando objectos
semi-preciosos e flores
Pegas em forma de cabeça de dragão
China
Alt.: 8,5 cm

Snuff-bottle
Cloisonné metal
Decorated in blue with
flowers and birds
Marked at the base
China

Snuff-bottle
Cloisonné metal
Decorated with floral scrolls in yellow and
green on blue ground
Cartouches depicting semi-precious
objects and flowers
Dragon shaped handles
China

€ 80 - 120
7
SNUFF-BOTTLE
Em vidro opaline branco
Com decoração pintada representando gatos
Tampa em jadeíte
Assinada na base
China
Alt.: 8 cm

€ 120 - 180

Snuff-bottle
Opaline with painted decoration depicting roosters
Jade cover
Signed at the base
China
€ 80 - 120
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SNUFF-BOTTLE

DUAS SNUFF-BOTTLES

Em laca e metal dourado
Em forma de peixes
Japão
Alt.: 8 cm

Em laca
Uma em forma de ancião com peixe
A outra com decoração policromada em
relevo representando paisagem oriental e
terminação da tampa em forma de sapo
China
Al.: 6,5 cm
Alt.. 7,5 cm

Snuff-bottle
Lacquer and gilt metal
Representing fishes
Japan

16
DUAS SNUFF-BOTTLES
Uma representando macaco em ramo
Outra com paisagem fluvial com
pagodes e figuras
China
Alt.: 7,5 cm
Alt.: 8 cm

Two snuff-bottles
Lacquer
One representing elder with fish, the other
with relief polychrome decoration depicting
oriental landscape and frog shaped cover
China

€ 80 - 120

Two snuff-bottles
One representing monkey
The other with riverscape with pagoda
and figures
China
€ 80 - 120

€ 80 - 120
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TRÊS SNUFF-BOTTLES

SNUFF-BOTTLE

Duas snuff-bottles em laca com decoração
relevada
A terceira em forma de cabaça com
decoração esgrafitada
China
Alt.: 8,5 cm
Alt.: 7 cm
Alt.: 5,5 cm
Three snuff-bottles
Two with relief lacquered decoration
The other gourd shaped with engraved
decoration
China

Em madreperola
Decorado em baixo relevo com passaros e
dragão
China
(falta terminação da tampa)
Alt.: 6 cm
Snuff-bottle
Mother-of-pearl
Relief decorated with birds and dragon
China
(cover finial missing)
€ 60 - 80
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DUAS SNUFF-BOTTLES
Uma em ágata com decoração esculpida representando motivos vegetalista
Outra representando carpa com caracteres no verso
China
Alt.: 7,5 cm
Alt.: 7,5 cm
Two snuff-bottles
One in agate with carved floral decoration
The other representing a carp with Chinese
symbols at the back
China
€ 80 - 120

€ 50 - 80
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DUAS SNUFF-BOTTLES

SNUFF-BOTTLE

Em vidro pintado no interior
Uma com cerejeira em flor e outra
representando vista de porto com figuras
China
Alt.: 8 cm
Alt.: 6 cm

Em vidro roxo
Em forma de abobora
Tampa em pedra dura com aplicações em
metal dourado
Alt.: 7 cm
Snuff-bottle
Purple glass
Representing pumpkin
Harstone cover with gilt metal mount

Two snuff-bottles
Painted glass
One with cherry tree, the other depicting
harbor with figures
China
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SNUFF-BOTTLE

DUAS SNUFF-BOTTLES

Em agata
Tampa em preda laranja com
aplicações em metal prateado
China
Alt.: 7,5 cm

Uma em esmalte representando garça real
sob quarto crescente
Outra em pedra dura com decoração facetada
China
(snuff-bottle em esmalte sem tampa)
Alt.: 6 cm
Alt.: 5,5 cm

Snuff-bottle
Agate
Orange stone with silvered metal
mounts
China

€ 80 - 120

€ 80 - 120

Two snuff-bottles
One enameled depicting heron and crescent
The other harstone with faceted decoration
China
(enameled one with missing cover)

€ 100 - 150

€ 80 - 120
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SNUFF-BOTTLE
Em vidro
Com decoração facetada
Tampa em coral esculpido em forma de rosa
Alt.: 6 cm
Snuff-bottle
Glass
Faceted decoration
Carved coral cover representing a rose
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SNUFF-BOTTLE

SNUFF-BOTTLE

Em vidro
Com decoração facetada
Alt.: 10,5 cm

Em vidro de cor ambar
Com decoração facetada
Alt.: 6 cm
Snuff-bottle
Amber colored glass
Faceted decoration
€ 70 - 90

€ 80 - 120

Snuff-bottle
Glass
Faceted decoration
€ 70 - 90

25

26

SNUFF-BOTTLE

SNUFF-BOTTLE

Em “olho de falcão”
com decoração relevada
China
(tampa não original)
Alt.: 6 cm

Em “olho de falcão”
com decoração relevada
China
(tampa com pequena esbeiçadela)
Alt.: 6 cm

Snuff-bottle
Falcon’s eye quartz
Relief decoration
China
(unoriginal cover)

Snuff-bottle
Falcon’s eye quartz
Relief decoration
China
(cover with small chip)

€ 80 - 120

14

€ 80 - 120
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CINCO PUXADORES “MILLE FIORI”
Cristal lapidado com decoração no interior em paste vítrea colorida
Um com “mille fiori” em branco, azul claro, vermelho e azul escuro, os outros quatro com flores coloridas grandes
ao centro, folhas verdes e roodeados por “mille fiori”
Com quatro espelhos de porta redondos e lisos em bronze
Trabalho francês dos meados do séc. XIX
Marcados F. C. Jne
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Diam.: 6 cm
Five “millefiori” crystal door handles
Cut-crystal with “millefiori” decoration
One with white, light blue, red, dark blue milefiori, the other four with large colored flowers at the centre, green
leaves and framed by milefiori
With four circular bronze door plates
French work of the mid-19th century
Marked F.C. Jne
(wear signs, small defects)
€ 300 - 500
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IMPORTANTE PAR DE ESPELHOS E
PUXADORES DE PORTA ROMÂNTICOS

IMPORTANTE PAR DE ESPELHOS E
PUXADORES DE PORTA ROMÂNTICOS

IMPORTANTE PAR DE ESPELHOS E
PUXADORES DE PORTA ROMÂNTICOS

Espelhos de enorme dimensão em prata
relevada, recortada e cinzelada com
motivos vegetalistas e volutas
Puxadores em cristal lapidado com
decoração no interior em pasta vítrea
colorida representando grande flor branca e
folhas verdes
Trabalho francês de meados do séc. XIX
Puxadores marcados F. C. Jne
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 36 cm (espelhos de porta)
Diam.: 6 cm (puxadores)
495 g (prata)

Espelhos de enorme dimensão em prata
relevada, recortada e cinzelada com motivos
vegetalistas e volutas
Puxadores em cristal lapidado com
decoração no interior em pasta vítrea colorida
representando grande flor roxa e folhas verdes
envoltos em “mille-fiori”
Trabalho francês de meados do séc. XIX
Puxadores marcados F. C. Jne
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 36 cm (espelhos de porta)
Diam.: 6 cm (puxadores)
455 g (prata)

Espelhos de enorme dimensão em prata
relevada, recortada e cinzelada com motivos
vegetalistas e volutas
Puxadores em cristal lapidado com
decoração no interior em pasta vítrea colorida
representando grande flor vermelha e folhas
verdes envoltos em “mille-fiori”
Trabalho francês de meados do séc. XIX
Puxadores marcados F. C. Jne
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 36 cm (espelhos de porta)
Diam.: 6 cm (puxadores)
448 g (prata)

An important pair of door plates and handles
Relief, scalloped and chiselled silver plates
of very large dimension decorated with
scrolls and floral motifs
Cut-crystal handles with “millefiori”
decoration with large white flower and green
leaves
French work of the mid-19th century
Handles marked F.C. Jne
(wear signs, small defects)

An important pair of door plates and handles
Relief, scalloped and chiselled silver plates of
very large dimension decorated with scrolls and
floral motifs
Cut-crystal handles with “millefiore” decoration
with large purple flower and green leaves,
framed by colored “millefiori”
French work of the mid-19th century
Handles marked F.C. Jne
(wear signs, small defects)

An important pair of door plates and handles
Relief, scalloped and chiselled silver plates of
very large dimension decorated with scrolls
and floral motifs
Cut-crystal handles with “millefiore” decoration
with large red flower and green leaves, framed
by colored “millefiori”
French work of the mid-19th century
Handles marked F.C. Jne
(wear signs, small defects)

€ 750 - 1.100

€ 750 - 1.100

€ 750 - 1.100

Nota:
Estas peças terão originalmente pertencido ao Palácio do Conde do Bolhão no Porto.
Construído a partir de 1844, o palácio do Conde do Bolhão é um dos mais luxuosos palácios do Porto romântico.
Os seus bailes ficaram célebres e serviram de inspiração directa a Camilo Castelo Branco, protegido do Conde.
Por duas vezes lá pernoitou a Família Real.
Note:
These pieces are most probably from the palace of Conde do Bolhão in Oporto.
Built after 1844 the palace was one of the most luxurious residences of the romantic period in that city.
The Bolhão balls became famous and inspired the great writer Camilo Castelo Branco, protégé of the count.
The Portuguese Royal Family slept there twice.
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TSUBA NAMBAN

31
FÍBULA ROMANA
Em metal branco
Em forma de golfinho
Comp.: 4 cm
Roman fibula
White metal
Dolphin’s shape
€ 400 - 600

Em ferro
Com decoração vazada representando
símbolos cristãos
Período Momoyama (1573-1615)
Diam.: 8 cm
Namban Tsuba
Iron
Pierced decoration depicting Christian
symbols
Momoyama Period (1573-1615)
€ 2.000 - 3.000

32
DUAS FÍBULAS ROMANAS
Em bronze
Em forma de besta, com decoração gravada
Período Romano
Comp.: 7,5 cm
Comp.: 7 cm
35

Two crossbow bronze fibulae
Engraved decoration
Roman period

ALMOFARIZ E MÃO
Em bronze
Com duas pegas e decoração em baixo
relevo representando motivos vegetalistas e
mascarões
Com inscrição
Alemanha, datado 1619
(pequenas amolgadelas)
Alt.: 12,5 cm

€ 300 - 400

Bronze mortar and pestle
With two handles, finely carved decoration
depicting floral motifs and mascarons
With inscription
Germany, dated 1619
(minor bruises)
€ 800 - 1.200
33
ARMELA DE ASA DE SÍTULA ROMANA
Em bronze
Com espelho circular em forma de mascarão
Período Romano
6,5x6 cm
A Roman Bronze Situla Bale
Decorated with mask
Roman Period
€ 200 - 300
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CAVALO

CAVALO

Escultura em terracota
Possivelmente Dinastia Tang
China, sécs. VII-X
(restauros)
47x40 cm

Escultura em terracota
Possivelmente Dinastia Tang
China, sécs. VII-X
(restauros)
47x40 cm

Horse
Terracotta
Possibly Tang Dynasty
China, 7th - 10th century
(restorations)

Horse
Terracotta
Possibly Tang Dynasty
China, 7th - 10th century
(restorations)

€ 2.500 - 3.000

€ 2.500 - 3.000
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CONTADOR PÓS-NASRID
Em pau-santo e outras madeiras
Com rica decoração embutida em osso e madeiras tingidas descrevendo padrões geométricos
Interior com estrutura de inspiração arquitectónica e profusa decoração embutida
Com quatro gavetas em escada ladeadas por arcos de influência islâmica
No topo, uma arcada com colunelos em marfim torneado ladeada por duas gavetas
Laterais com duas varandas em meia lua e colunelos em osso torneado
Tampa com espelho e moldura recortada
Ferragens em metal amarelo
Espanha, séc. XIX
(restauros)
33x43x25 cm
A Post-Nasrid cabinet
Rosewood and other woods
With rich bone and colored wood inlaid decoration depicting geometric patterns
Interior with architectonic structure and profuse inlaid decoration
Four drawers flanked by Islamic archs
Top with turned ivory arcade flanked by two drawers
Sides with two demi-lune balconies and turned bone columns
Brass mounts
Spain, 19th century
(restorations)
€ 6.000 - 8.000
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ESCOLA CHINESA, SÉC. XIX
Vista do porto interior de Macau
Óleo sobre tela
(pequenos restauros)
41,5x81 cm
Chinese school of the 19th century
View of Macau's Inner Harbour
Oil on canvas
(minor restorations)
€ 12.000-18.000
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DRAGÃO

41

PAR DE BIOMBOS DE MESA

Escultura em jade
China
(pata partida e colada)
19x25 cm

PAR DE CÃES

Em pedras duras e madreperola
Representando paisagem com figuras
orientais
Molduras e bases em madeira de tamarindo
China, séc. XIX/XX
(minimos defeitos)
16x11,5 cm (placas)
29x18,5x9,5 cm (total)

Dragon
Jade sculpture
China
(one broken foot)
€ 1.500 - 2.000

Em metal cloisonné
Decoração policromada sobre fundo turquesa
China, séc. XIX
Comp.: 28 cm
A pair of dogs
Cloisonné metal
Polychrome decoration on turquoise ground
China, 19th century
€ 1.200 - 1.800

A pair of table screens
Hardstones and mother-of-pearl
Depicting landscape with oriental figures
Tamarind frames and bases
China, 19th/20th century
(minor defects)
€ 2.000 - 3.000

42
PAR DE JARRAS FUNERÁRIAS
Em grés vidrado
Decoração relevada com motivos orientais
China, Dinastia Song
(faltas e defeitos)
Alt.: 42,5 cm
A pair of ceremonial vases
Glazed stoneware
Relief decoration with oriental motifs
China, Song Dynasty
(losses and defects)
€ 1.500 - 2.000
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TRAVESSA OVAL

LAVANDA “CONCHA”
45

Em esmalte policromado sobre cobre
Profusa decoração floral sobre fundo verde e branco representando
ao centro reserva com cena do quotidiano chinês
China, séc. XIX
(pequenos defeitos)
23,5x30,5 cm

COVILHETE
Em esmalte policromado sobre metal amarelo
Representando ao centro Imperatriz Wu com
jarra de flores e cão
China, séc. XVIII/XIX
Diam.: 19 cm

An oval dish
Polychrome enamel on copper
Rich floral decoration on green and white ground, centre with
cartouche depicting Chinese quotidian scene
China, 19th century
(small defects)

A saucer
Polychrome enamel on yellow metal
Depicting Wu Empress at the centre, vase with
flowers and dog
China, late 18th, early 19th century

€ 600 - 800

€ 400 - 600

Em esmalte policromado sobre metal amarelo
Profusa decoração representando flores e outros
motivos vegetalistas
Com três pés
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos restauros)
8x35,5x28,5 cm
A “shell” basin
Polychrome enamel on yellow metal
Rich decoration depicting flowers and
other floral motifs
Three feet
Qianlong Period (1736-1795)
(small restorations)
€ 1.400 - 1.900
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PAR DE COVILHETES POLILOBADOS

PAR DE COVILHETES QUADRANGULARES

Em esmalte policromado sobre metal amarelo
Decoração com figuras orientais
China, Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos restauros)
7x9,5 cm

Em esmalte policromado sobre metal amarelo
Decoração com figuras orientais
China, Período Qianlong (1736-1795)
(restauros e faltas)
9,5x9,5 cm

A pair of scalloped saucers
Polychrome enamel on yellow metal
Decorated with oriental figures
China, Qianlong Period (1736-1795)
(small restorations)

A pair of square saucers
Polychrome enamel on yellow metal
Decorated with oriental figures
China, Qianlong Period (1736-1795)
(restorations and losses)

€ 100 - 150

€ 100 - 150
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POTE COM TAMPA

JARRA

Em porcelana da China
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa com reservas representando
galos e flores
Montures em bronze dourado
Período Guangxu (1875-1908)
(adaptado a candeeiro)
Alt.: 54 cm (total)

Em porcelana da China
Decoração policromada
representando paisagem com
bandos de garças
Pegas a rouge-de-fer e dourado
Com marca Qianlong na base
China, séc. XX
Alt.: 21 cm
A vase
Chinese porcelain
Polychrome decoration depicting
landscape with flocks of egrets
Rouge-de-fer and gilt handles
Qianlong mark at the base
China, 20th century

A vase with cover
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose and gilt decoration
depicting flowers and roosters
Gilt bronze mounts
Guangxu (1875-1908)
(mounted as a table lamp)
€ 800 - 1.200

€ 700 - 900

50
GRANDE JARRA CELADON
Em porcelana da China
Decoração incisa com elementos
geométricos, vegetalistas e dragão
Base em madeira vazada
Alt.: 45 cm
A large celadon baluster vase
Chinese porcelain
Engraved decoration with
geometric and floral motifs and
dragon
Pierced wood base
€ 1.200 - 1.500
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52
PAR DE GRANDES CÃES DE FÓO
Em grês vidrado em tons de turquesa e vinoso
Bases decoradas em relevo com bambus e gregas
China, Período Kangxi (1662-1722)
(restauros e pequenos defeitos)
Alt.: 92 cm
A pair of large dragons
Glazed stoneware with blue and red decoration
Relief bases with bamboos and greek friezes
Kangxi Period (1662-1722)
(restorations and small defects)
€ 15.000 - 20.000
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PARTE DE SERVIÇO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração Imari em tons de azul, rouge-de-fer
e ouro representando vaso com flores ao centro
Aba decorada com enrolamentos e folhagens
37 peças
Período Qianlong (1736-1795)
Composto por:
Grande terrina com travessa
(esbeiçadelas)
Dim.: 31x37,5 cm (travessa)
Dim.: 20x21,5x32 cm (terrina)
Par de terrinas com travessas
(cabelos)
Dim.: 31,5x25 cm (travessa)
Dim.: 19x29x18 cm (terrina)
Par de travessas peixeiras com grelhas
(pequenos defeitos)
Dim.: 40x46,5 cm
7 pratos marcadores
(dois com restauros)
Diam.: 26 cm
10 pratos rasos
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm
3 pratos fundos
(um partido no bordo)
Diam.: 23 cm
Par de travessas ovais
Dim.: 25x33 cm
Par de travessas ovais
Dim.: 29x37,5 cm
Grande travessa oval
Dim.: 38x45 cm
Travessa oval funda
Dim.: 28x35 cm
Travessa oval
Dim.: 33,5x40 cm

Proveniência/ Provenance:
Bernard Marmaduke Fitzalan-Howard,
16º Duque de Norfolk;
Oferecido como presente de casamento
ao Tenente-coronel Gerald ConstableMaxwell e mantido na família;
Colecção particular.
Part of a table service
Chinese export porcelain
Imari decoration in blue, rouge-de-fer and gilt
depicting vase with flowers at the centre
Tab decorated with scrolls and leaves
37 pieces
Qianlong Period (1736-1795)
Comprising:
A large tureen with dish (chips)
A pair of tureens with dishes (hairlines)
A pair of fish dishes with strainers (small defects)
Seven plates
(two restored)
Ten plates
(small chips)
Three soup plates
(one with broken tab)
One pair of oval dishes
One pair of oval dishes
One large oval dish
One deep oval dish
One oval dish
€ 20.000 - 25.000
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54
TRAVESSA OITAVADA

55

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul representando paisagem fluvial
e pagodes
Aba com borboletas e objectos semi-preciosos
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
33x40,5 cm

TRAVESSA OVAL DE ABA
RENDILHADA

59

Em porcelana da China
Decoração a azul Cantão
representando paisagem fluvial
com pagodes
Período Daoguang (1821-1850)
25x28 cm

An octogonal dish
Chinese export porcelain
Blue decoration depicting riverscape
and pagoda
Tab with butterflies and semiprecious objects
Qianlong Period (1736-1795)
(small chips)

PAR DE GRANDES PRATOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul e ouro
representando vista de jardim ao
centro e motivos vegetalistas na aba
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Diam.: 34,5 cm

A pierced tab oval dish
Chinese porcelain
Blue Canton decoration depicting
riverscape with pagoda
Daoguang Period (1821-1850)

A pair of chargers
Chinese export porcelain
Blue nad gilt decoration
depicting garden view and
floral motifs at the tab
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)

€ 100 - 150

€ 500 - 700

€ 400 - 600

57

56

TRAVESSA OITAVADA

TRAVESSA OITAVADA

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada representando, ao centro, figuras
orientais num jardim
Aba com decoração a azul sob vidrado representando
enrolamentos e flores, e policromada, dourada e rouge-de-fer
representando motivos vegetalistas
Período Qianlong (1736-1795)
25,5x32,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul com paisagem fluvial ao centro com barqueiro e
aba com flores, enrolamentos e borboletas
Período Qianlong (1736-1795)
22x31 cm
An octagonal dish
Chinese export porcelain
Blue decoration with riverscape with boatman and tab with flowers
Qianlong Period (1736-1795)

An octagonal dish
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
depicting oriental figures at a garden
Tab decorated in blue underglaze
depicting scrolls and flowers, and
polychrome, gilt and rouge-de-fer
depicting floral motifs
Qianlong Period (1736-1795)

€ 300 - 500

€ 900 - 1.200

60
TERRINA OITAVADA COM TRAVESSA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul representando paisagem fluvial e
flores
Período Qianlong (1736-1795)
22x36x23 cm (terrina)
28,5x37,5 cm (travessa)
An octagonal tureen with dish
Chinese export porcelain
Blue decoration depicting riverscape and flowers
Qianlong Period (1736-1795)
€ 650 - 850

58
SALADEIRA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul representando
paisagem fluvial e quatro pés em
forma de concha
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 24 cm
A salad bowl
Chinese export porcelain
Blue decoration depicting
riverscape, four shell feet
Qianlong Period (1736-1795)
€ 700 - 900

38

39

61

62

TRAVESSA PEIXEIRA OITAVADA

TRAVESSA FUNDA RECORTADA

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e
dourada representando flores e
enrolamentos
Período Qianlong (1736-1795)
(falta grelha)
28x36 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
28,5x37,5 cm
A Qianlong scalloped dish
Chinese export porcelain
Blue underglaze decoration
depicting flowers
Qianlong Period (1736-1795)

An octagonal fish dish
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
with flowers and scrolls
Qianlong Period (1736-1795)
(strainer missing)

€ 250 - 350

67
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada Imari com carpas no bordo
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadas)
Diam.: 28,5 cm
A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome Imari decoration with
carps at the tab
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)
€ 250 - 450

€ 300 - 500

63

64

SALEIRO OVAL

SALEIRO RECORTADO

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa, representando flores e outros
motivos vegetalistas
Período Qianlong (1736-1795)
(desgaste dos esmaltes)
3x9x7 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a rouge-de-fer e verde
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadela)
3,5x8x7 cm

A oval salt cellar
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration with
flowers and other floral motifs
Qianlong Period (1736-1795)
(wear to the enamels)

A scalloped salt cellar
Chinese export porcelain
Rouge-de-fer and green decoration
Qianlong Period (1736-1795)
(chip)
€ 150 - 200

€ 300 - 500
68
TRÊS PRATOS RECORTADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada Imari
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelos e esbeiçadas)
Diam.: 23 cm

65
SALEIRO OVAL RECORTADO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul, dourado e com paisagem
fluvial com casario, animais e árvores, ao
centro, a grisaille
Período Qianlong (1736-1795)
(desgaste do dourado)
3,5x9,5x7 cm

Three scalloped plates
Chinese export porcelain
Polychrome Imari decoration
Qianlong Period (1736-1795)
(hairlines and chips)
€ 150 - 200

A scalloped salt cellar
Chinese export porcelain
Blue and gilt decoration with riverscape with
houses, animals and trees
Qianlong Period (1736-1795)
(wear to the gilding)

66
SALEIRO RECORTADO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada representando
cesto com flores e frisos com motivos
geométricos
Período Qianlong (1736-1795)
(ligeiras esbeiçadelas)
4,5x8,5x7 cm

€ 200 - 300

A scalloped salt cellar
Chinese export porcelain
Polychrome decoration depicting
basket with flowers and geometric
motifs
Qianlong Period (1736-1795)
(small chips)
€ 150 - 200

40

41

69

70

BULE

BULE

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a grisaille e ouro com motivos florais e monograma
Bico com decoração relevada e pomo da tampa em forma de fruto
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 13,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a ouro e rouge-de-fere com grinaldas e outros motivos florais
Bico com decoração relevada e pomo da tampa em forma de fruto
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 12 cm

A tea pot
Chinese export porcelain
Grisaille and gilt decoration with floral motifs and monogram
Relief decorated spout and fruit shaped cover finial
Qianlong Period (1736-1795)

A tea pot
Chinese export porcelain
Gilt and rouge-de-fer decoration with garlands and other floral motifs
Relief decorated spout and fruit shaped cover finial
Qianlong Period (1736-1795)

€ 250 - 300

€ 250 - 300

73
BULE
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Fundo decorado com esmaltes da Família
Negra representando flores, com reservas
policromadas representando paisagens
fluviais
Período Yongzheng (1723-1735)
Alt.: 10,5 cm
A tea pot
Chinese export porcelain
Famille Noir decorated ground depicting
flowers; polychrome cartouches depicting
riverscapes
Yongzheng Period (1723-1735)
€ 1.200 - 1.400

71

72

BULE

BULE

74

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa
representando flores e pássaros
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros)
Alt.: 12 cm

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

BULE COM COVILHETE

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

A tea pot
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration depicting flowers and birds
Qianlong Period (1736-1795)
(restorations)

€ 150 - 200

€ 100 - 150

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa
representando flores
Tampa em forma de flor de lótus e covilhete polilobado
Período Yongzheng (1723-1735)
Alt.: 11,5 cm (bule)
Diam.: 15,5 cm (covilhete)
A tea pot with saucer
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration with flowers
Cover as a lotus flower and lobed saucer
Yongzheng Period (1723-1735)
€ 1.200 - 1.400

42

43

75

76

77

LEITEIRA COM TAMPA

LEITEIRA COM TAMPA

POTICHE COM TAMPA

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada representando
cena de interior
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 12 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul, dourado e rouge-de-fer
representando sol
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro)
Alt.: 14 cm

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

A milk jug with cover
Chinese export porcelain
Blue, gilt and rouge-de-fer decoration
depicting the sun
Qianlong Period (1736-1795)
(restored)

A small baluster vase with cover
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration depicting
Chinese quotidian scenes
Qianlong Period (1736-1795)
(cover restored)

€ 80 - 120

€ 80 - 100

A milk jug with cover
Chinese export porcelain
Polychrome decoration depicting
interior scene
Qianlong Period (1736-1795)
€ 120 - 180

81

82

CAFETEIRA COM TAMPA

CAFETEIRA

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul com monograma ao centro
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Alt.: 24 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a grisaille, ouro, rouge-de-fer e cameau rose
representando figuras orientais e motivos florais
Aplicações em metal a unir a pega, tampa e bico
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos restauros)
Alt.: 22 cm

A coffee pot with cover
Chinese export porcelain
Blue decoration bearing monogram at the centre
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)
€ 150 - 200

A coffee pot
Chinese export porcelain
Grisaille, gilt, rouge-de-fer and cameo-rose decoration depicting
oriental figures and bouquets
Metal mount attaching handle, cover and spout
Qianlong Period (1736-1795)
(small restorations)
€ 500 - 800

78

79

80

POTICHE

POTICHE

POTICHE

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

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
com armas da família Dent
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros)
Alt.: 11 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a grisaille e dourado com
armas de família escocesa Grierson
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros)
Alt.: 11 cm

A small baluster vase
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with flowers
and garlands
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)

A small baluster vase
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
bearing Dent coat-of-arms
Qianlong Period (1736-1795)
(restorations)

A small baluster vase
Chinese export porcelain
Grisaille and gilt decoration depicting
Scottish coat-of-arms, of Grierson
Qianlong Period (1736-1795)
(restored)

€ 50 - 80

€ 50 - 80

€ 50 - 80

44

45

85

86

PAR DE PRATOS
83
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Verde representando vista de jardim
com pássaros
Período Kangxi (1662-1722)
Diam.: 23,5 cm
A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Verte
decoration depicting garden
view with birds
Kangxi Period (1662-1722)

LAUGHING BOY

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Verde representando
vista de jardim com pássaros
Período Kangxi (1662-1722)
(um com restauro na aba)
Diam.: 22 cm

Em porcelana da China,
Decoração policromada com
esmaltes da família verde
Período Kangxi (1662-1722)
(esbeiçadelas)
Alt.: 23,5 cm
Laughing Boy
Chinese porcelain
Polychrome Famille Verte
decoration
Kangxi Period (1662-1722)
(chips)

A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Verte decoration depicting garden view with birds
Kangxi Period (1662-1722)
(one with restored tab)
€ 700 - 900

€ 800 - 1.200

€ 900 - 1.300

84

87

GRANDE PRATO RECORTADO

POTE COM TAMPA

Em porcelana da China
Decoração policromada com
esmaltes da Família Verde
representando flores
Período Kangxi (1662-1722)
(restauros na aba)
Diam.: 38,5 cm

Em porcelana da China
Decoração policromada com enrolamentos
vegetalistas e flores
Período Kangxi (1662-1722)
(restauro)
Alt.: 37 cm
A vase with cover
Chinese porcelain
Polychrome decoration with floral scrolls and
flowers
Kangxi Period (1662-1722)
(restored)

A charger
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Verte
decoration with flowers
Kangxi Period (1662-1722)
(tab restored)

€ 1.500 - 2.000

€ 1.800 - 2.200

46

47

88

90

PAR DE PRATOS OITAVADOS

PAR DE PRATOS

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Verde
representando, ao centro, vista de jardim com pássaros
Período Kangxi (1662-1722)
Diam.: 25 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada representando figuras orientais
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Diam.: 19,5 cm

A pair of octagonal plates
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Verte decoration depicting garden
view with birds
Kangxi Period (1662-1722)

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

€ 1.000 - 2.000

€ 250 - 350

89
DOIS POTICHES COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada representando
pássaros, flores e outros motivos vegetalistas
Período Qianlong (1736-1795)
(os dois com restauros)
Alt.: 17,5 cm (maior)

91
PAR DE LEGUMEIRAS OVAIS COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com esmaltes da Família Rosa
representando flores e bordo de escamas
Período Qianlong (1736-1795)
13x34x25 cm

Two small vases with covers
Chinese export porcelain
Polychrome decoration depicting birds,
flowers and other floral motifs
Qianlong Period (1736-1795)
(both restored)

A pair of entrée dishes
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose decoration depicting flowers and
scale friezes
Qianlong Period (1736-1795)

€ 100 - 150

€ 2.200 - 2.800

48

49

92
PAR DE PRATOS FUNDOS OITAVADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando paisagem fluvial com casario
ao centro e aba com flores e borboletas
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros e esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

95
PAR DE PRATOS OITAVADOS

93
PAR DE PRATOS OITAVADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando paisagem fluvial com
casario ao centro e aba com flores e
borboletas
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros e esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

A pair of octagonal soup plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration depicting
riverscape with houses and tab with flowers
and butterflies
Qianlong Period (1736-1795)
(restorations and chips)

A pair of octagonal plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration depicting
riverscape with houses and tab with flowers
and butterflies
Qianlong Period (1736-1795)
(restorations and chips)

€ 350 - 550

€ 350 - 550

94
TRAVESSA RECORTADA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando paisagem fluvial com casario
ao centro e aba com flores e borboletas
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
19,5x28,5 cm
A scalloped dish
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration depicting
riverscape with houses and tab with flowers
and butterflies
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando paisagem fluvial com casario
ao centro e aba com flores e borboletas
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Diam.: 22 cm
A pair of octogonal plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration depicting
riverscape with houses and tab with flowers
and butterflies
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)
€ 350 - 550

€ 600 - 800

50

51

96
PAR DE TRAVESSAS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com esmaltes da Família Rosa representando flores e galos
Serviço atribuído a D. João VI que se encontrava na Fazenda de Santa Cruz
Período Qianlong (1736-1795)
22x31,5 cm
Bibliografia/ Literature:
Jenny Dreyfus, “Louça de Aristocracia no Brasil”, pp. 95-96;
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 271.
A pair of dishes
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose decoration depicting flowers and roosters
Service attributed to D. João VI at the Fazenda de Santa Cruz
Qianlong Period (1736-1795)
€ 6.500 - 9.000

52

53

100
PAR DE TRAVESSAS RECORTADAS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com aba rendilhada,
representando ao centro cenas do quotidiano
chinês
Período Qianlong (1736-1795)
25x30 cm
A pair of scalloped dishes
Chinese export porcelain
Polychrome decoration, pierced tab, centre
with Chinese quotidian scenes
Qianlong Period (1736-1795)
€ 1.200 - 1.500
97

98

PEQUENO COVILHETE POLILOBADO

PEQUENO COVILHETE POLILOBADO

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
8,5x12,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro e esbeiçadelas)
9x13 cm

A small lobed saucer
Chinese export porcelain
Polychrome decoration depicting flowers
Qianlong Period (1736-1795)

A small lobed saucer
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration depicting
flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(restoration and chips)

€ 150 - 200

€ 150 - 200

99
MANTEIGUEIRA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes
da Família Rosa representando arranjos
florais
Pomo da tampa em forma de fruto
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos defeitos)
Comp.: 11,5 cm
A butter dish
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration
with bouquets, fruit shaped cover finial
Qianlong Period (1736-1795)
(small defects)
€ 400 - 600

54

55

101
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada representando flores e pagodes
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm
A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration with flowers and pagoda
Qianlong Period (1736-1795)

103

104

PEQUENA TERRINA COM TAMPA

PAR DE CREMEIRAS COM TAMPA RECORTADA

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul e dourado
representando flores e motivos
geométricos
Período Jiaqing (1796-1820)
(desgaste no dourado, esbeiçadela no
interior da tampa)
Alt.: 15 cm

Em porcelana da China
Decoração policromada e dourada representando
flores e grinaldas
Período Daoguang (1821-1850)
(uma com cabelo e tampa com restauro)
Alt.: 8 cm
A pair of cream jugs with scalloped covers
Chinese porcelain
Polychrome and gilt polychrome decoration with
flowers and garlands
Daoguang Period (1821-1850)
(one with hairline and cover restored)

A small tureen with cover
Chinese export porcelain
Blue and gilt decoration depicting
flowers and geometric motifs
Jiaqing Period (1796-1820)
(wear to the gilding, chip at cover’s interior)

€ 150 - 200

€ 150 - 200

€ 200 - 300

105
COVILHETE QUADRANGULAR
102
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm
A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration
Qianlong Period (1736-1795)
(small chips)

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e a ouro representando
flores
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 22 cm

106
CREMEIRA COM TAMPA RECORTADA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada representando
motivos vegetalistas e monograma
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 8 cm

A square saucer
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration with flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(small chips)
€ 600 - 800

A cream jug with cover
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration depicting floral
motifs and monogram
Qianlong Period (1736-1795)

€ 350 - 550

€ 60 - 80

56

57

109

107
TRAVESSA FUNDA OITAVADA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e
dourada Imari representando
reservas com flores
Período Kangxi (1662-1722)
27,5x33 cm

TRAVESSA RECORTADA

110

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada representando “o altar do amor”
Período Qianlong (1736-1795)
23x32,5 cm

PEQUENA TERRINA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração dourada e policromada
representando “o altar do amor”
Período Qianlong (136-1795)
Alt.: 12,5 cm
Comp.: 22 cm

A scalloped tureen
Chinese export porcelain
Gilt and polychrome decoration depicting “altar of love”
Qianlong Period (1736-1795)

A small tureen
Chinese export porcelain
Gilt and polychrome decoration depicting
“altar of love”
Qianlong Period (1736-1795)

€ 800 - 1.200

An octagonal deep dish
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Imari
decoration depicting cartouches
with flowers
Kangxi Period (1662-1722)

€ 1.200 - 1.600

€ 800 - 1.200

111
108

TAÇA

PEQUENA TERRINA COM TRAVESSA

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada representando figuras ocidentais num jardim
Marcada na base
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelo)
Diam.: 20 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando flores
Pegas em formato zoomórfico
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos defeitos)
Alt.: 13 cm
Comp.: 19 cm
A small tureen with dish
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration with
flowers
Zoomorphic handles
Qianlong Period (1736-1795)
(small defects)

A bowl
Chinese export porcelain
Polychrome decoration depicting figures in a garden
Marked at the base
Qianlong Period (1736-1795)
(hairline)
€ 600 - 800

€ 1.800 - 2.200

58

59

112

113

114

115

116

FRASCO DE CHÁ

FRASCO DE CHÁ

FRASCO DE CHÁ

FRASCO DE CHÁ

FRASCO DE CHÁ

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a verde
representando motivos
vegetalistas
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelos no bocal)
Alt.: 11,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada
representando figuras
orientais com paisagem fluvial
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro e cabelos no bocal)
Alt.: 12 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul
representando motivos
vegetalistas
Período Qianlong (17361795)
Alt.: 11,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada
representando flores
Período Qianlong (17361795)
Alt.: 12,5 cm

A tea caddy
Chinese export porcelain
Green decoration depicting
floral motifs
Qianlong Period (1736-1795)
(hairlines to the spout)

A tea caddy
Chinese export porcelain
Polychrome decoration
depicting oriental figures and
riverscape
Qianlong Period (1736-1795)
(restoration and hairlines to
the spout)

A tea caddy
Chinese export porcelain
Blue decoration
depicting floral motifs
Qianlong Period (17361795)

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração
policromada e dourada
representando flores
Período Qianlong (17361795)
(cabelos e esbeiçadelas)
Alt.: 10,5 cm

€ 150 - 200

€ 100 - 150

€ 150 - 200

A tea caddy
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt
decoration depicting
flowers
Qianlong Period (17361795)
(hairlines and chips)

A tea caddy
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with
flowers
Qianlong Period (1736-1795)
€ 150 - 200

€ 150 - 200

121

122

123

CAFETEIRA DE PEQUENAS
DIMENSÕES

FRASCO DE CHÁ

POTICHE

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul com pagodes e
arvoredo com corpo canelado
Período Qianlong (1736-1795)
(falta tampa)
Alt.: 11,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a ouro e rosa
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 10,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada
representando flores e galos
Período Qianlong (1736-1795)
(tampa partida e colada e corpo
com cabelos)
Alt.: 12,5 cm
A small coffee pot
Chinese export porcelain
Polychrome decoration depicting
flowers and roosters
Qianlong Period (1736-1795)
(broken cover and hairlines to the
body)

A tea caddy
Chinese export porcelain
Blue decoration with pagoda and
trees, fluted body
Qianlong Period (1736-1795)
(cover missing)
€ 60 - 90

€ 100 - 150

117

118

119

120

FRASCO DE CHÁ

FRASCO DE CHÁ

FRASCO DE CHÁ

FRASCO DE CHÁ

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando armas e monograma
não identificados
Período Qianlong (1736-1795)
(defeitos e cabelo no bocal)
Alt.: 11,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada,
dourada e rouge-de-fer
representando motivos
vegetalistas
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro)
Alt.: 12 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada
e dourada representando
urnas, pássaros e flores
Bocal em metal branco
Período Qianlong (17361795)
Alt.: 12,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a rouge-de-fer e dourado
representando motivos vegetalistas
e grinaldas
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelos)
Alt.: 12,5 cm

A tea caddy
Chinese export porcelain
Polychrome, gilt and rougede-fer decoration depicting
floral motifs
Qianlong Period (1736-1795)
(restoration)

A tea caddy
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt
decoration with urns, birds
and flowers
White metal spout
Qianlong Period (17361795)

A tea caddy
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
depicting coat-of-arms and monogram
Qianlong Period (1736-1795)
(defects and hairline to the spout)
€ 150 - 200

€ 150 - 200

A tea caddy
Chinese export porcelain
Rouge-de-fer and gilt decoration with
floral motifs and garlands
Qianlong Period (1736-1795)
(hairlines)
€ 150 - 200

€ 150 - 200

60

61

A small baluster vase
Chinese export porcelain
Gilt and pink decoration
Qianlong Period (1736-1795)
(small chips)
€ 120 - 180

124
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes
da Família rosa representando flores
Período Yongzheng (1723-1736)
(pequenos restauros e esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

126

127

128

COVILHETE SEXTAVADO

COVILHETE POLILOBADO

COVILHETE SEXTAVADO

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a rosa e dourado representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelo)
Diam.: 20 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a rosa e dourado representando
flores
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro)
14x19 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração com reservas
representando paisagens fluviais a
rosa com enrolamentos a dourado
e fundo com decoração bianco
supra bianco
Período Qianlong (1736-1795)
11,5x12,5 cm

An hexagonal saucer
Chinese export porcelain
Pink and gilt decoration depicting flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(hairline)

A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration
depicting flowers
Yongzheng Period (1723-1736)
(small restorations and chips)

A lobed saucer
Chinese export porcelain
Pink and gilt decoration depicting flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(restoration)

€ 200 - 400

An hexagonal saucer
Chinese export porcelain
Decorated with cartouches
depicting pink riverscapes and gilt
scrolls on bianco-supra-bianco
ground
Qianlong Period (1736-1795)

€ 100 - 150

€ 300 - 500

€ 300 - 400

125
GRANDE PRATO OITAVADO
Em porcelana da china
Companhia das índias
Decoração policromada com
esmaltes da família Rosa
representando flores e objectos
semi-preciosos
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 34 cm
An octogonal charger
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose
decoration depicting flowers and
semi-precious objects
Qianlong Period (1736-1795)
€ 200 - 400

129

130

131

COVILHETE

MANTEIGUEIRA COM TRAVESSA

PRATO

Em porcelana da China
Decoração policromada com esmaltes da
Família Verde representando flores
Aba com friso de motivos florais e reservas
representando objectos semi-preciosos
Período Kangxi (1662-1722)
(pequenos restauros na aba)
Diam.: 21 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família
Rosa e rouge-de-fer representando grinaldas de
flores e outros arranjos florais
Com monograma a ouro
Pomo da tampa em forma de fruto
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
Comp.: 13 cm (manteigueira)
Comp.: 17 cm (travessa)

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada
representando flores e pássaro
Período Qianlong (1736-1795)
(um cabelo)
Diam.: 22,5 cm

A saucer
Chinese porcelain
Polychrome Famille Verte decoration
depicting flowers
Tab with floral frieze and cartouches with
semi-precious objects
Kangxi Period (1662-1722)
(small restorations to the tab)
€ 250 - 300

A butter dish with tray
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose and rouge-de-fer
decoration with garlands and bouquets
Gilt monogram
Fruit shaped cover finial
Qianlong Period (1736-1795)
(small chips)
€ 700 - 900

62

63

A plate
Chinese export porcelain
Polychrome decoration depicting
flowers and bird
Qianlong Period (1736-1795)
(one hairline)
€ 50 - 80

132

136

PAR DE PRATOS

PEQUENO COVILHETE SEXTAVADO

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada representando
figuras orientais a tocar instrumentos musicais
num jardim
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 22,5 cm

Em porcelana da china
Companhia das Índias
Decoração a grisaille representando “Festa Campestre”,
segundo gravura de David Teniers
Período Qianlong (c. 1740)
(ligeiras esbeiçadelas)
12x13 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome decoration depicting figures
playing musical instruments in a garden
Qianlong Period (1736-1795)

Bibliografia/ Literature:
David Howard, “China for the West”, Vol. II, pp. 372-373, il. 366

137
TAÇA E PIRES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a grisaille e ouro
representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 13,5 cm (pires)
Alt.: 6 cm (taça)
A cup and saucer
Chinese export porcelain
Grisaille and gilt decoration
depicting flowers
Qianlong Period (1736-1795)

A small hexagonal saucer
Chinese export porcelain
Grisaille decoration depicting Country Party after David Teniers
Qianlong Period, ca. 1740
(small chips)

€ 500 - 600

€ 30 - 40

€ 200 - 300

134
MOLHEIRA EM FORMA DE ELMO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada representando motivos
vegetalistas e pássaro
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 13,5 cm

133
MOLHEIRA DE BORDO RECORTADO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes
da Família Rosa representando flores
e pavões
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro na base)
9x24,5x10 cm
A scalloped sauce boat
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose
decoration with flowers and
peacocks
Qianlong Period (1736-1795)
(restored base)
€ 150 - 200

A sauce boat
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration depicting floral motifs and
bird
Qianlong Period (1736-1795)
€ 100 - 150

138
CAIXA COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração chocolate com reservas
representando motivos florais
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 13,5 cm

135

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

MOLHEIRA

€ 200 - 300

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa e rouge-de-fer
representando arranjos florais
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 7 cm
Comp.: 17 cm
A sauce boat
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose and rouge-de-fer decoration depicting
bouquets
Qianlong Period (1736-1795)
€ 150 - 200

64

65

139

141

PAR DE POTES

PAR DE PRATOS

Em porcelana da China
Decoração dourada e
policromada Mandarim
Com reservas
representando cenas
do quotidiano chinês,
arranjos florais, pássaros
e borboletas
Período Guangxu (18751908)
Bases em madeira
entalhada
Alt.: 35 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada Mandarim, com reservas
representando flores, pássaros, cenas do quotidiano chinês e armas
da família irlandesa Walsh, com a divisa NOLI IRRITARE LEONEM
Período Guangxu (1875-1908)
(pequenas esbeiçadelas)
Dim.: 24,5 cm

142
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada Mandarim, com reservas
representando flores, pássaros, cenas do quotidiano chinês e
armas da família irlandesa Walsh, com a divisa NOLI IRRITARE
LEONEM
Período Guangxu (1875-1908)
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 24,5 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Mandarin decoration with cartouches depicting
flowers, birds, Chinese quotidian scenes and Irish coat-of-arms of
Walsh with NOLI IRRITARE LEONEM motto
Guangxu Period (1875-1908)
(small chips)

A pair of vases
Chinese porcelain
Polychrome and gilt
Mandarin decoration
Cartouches depicting
Chinese quotidian
scenes, bouquets, birds
and butterflies
Guangxu Period (18751908)
Carved wood bases

A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Mandarin decoration with cartouches depicting
flowers, birds, Chinese quotidian scenes and Irish coat-of-arms of
Walsh with NOLI IRRITARE LEONEM motto
Guangxu Period (1875-1908)
(small chips)

€ 180 - 220

€ 180 - 220

€ 500 - 800

140
GARRAFA COM TAMPA E BACIA
Em porcelana da China
Decoração policromada e dourada
Mandarim
Período Guangxu (1875-1908)
(tampa com esbeiçadelas, bacia
partida e colada)
Alt.: 38 cm (garrafa)
12,5x40 cm

143

A bottle with cover and basin
Chinese porcelain
Polychrome and gilt Mandarin
decoration
Guangxu Period (1875-1908)
(cover with chips, broken basin)

CHÁVENA E PIRES
Em porcelana da China
Com armas de D. José Maria da Silva Torres, Arcebisto de Goa de 1843 a 1849,
Arcebispo de Palmira, Gran-Cruz da Ordem de São Tiago da Espada, Cavaleiro da
Ordem de Cristo e Par do Reino
Iniciais a ouro “JAPOFMST” (José Arcebispo Primaz Oriente Frei Maria Silva Torres)
Decoração dourada e policromada Mandarim representando flores, frutos,
pássaros e insectos
Período Daoguang (1821-1850)
Alt.: 6,5 cm (chávena)
Diam.: 14,5 cm (pires)

€ 200 - 300

Bibliografia/ Literature:
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 229.
A cup and saucer
Chinese porcelain
Bearing D.José Maria da Silva Torres, Archbishop of Goa between 1843 and 1849,
coat-of-arms; Archbishop of Palmira, Gran-Cruz of the Order of São Tiago da
Espada, Knight of the Order of Christ and Par do Reino
Gilt monogram JAPOFMST (José Arcebispo Primaz Oriente Frei Maria Silva Torres)
Gilt and polychrome Mandarin decoration depicting flowers, fruits, birds and
insects
Daoguang Period (1821-1850)
€ 150 - 250

66

67

144

145

146

PAR DE PRATOS FUNDOS RECORTADOS

PAR DE PRATOS FUNDOS RECORTADOS

PAR DE PRATOS FUNDOS RECORTADOS

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

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

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

A pair of scalloped soup plates
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration with
flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)

A pair of octagonal soup plates
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration with
flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(small chips)

A pair of octagonal soup plates
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration with
flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(small chips)

€ 350 - 500

€ 350 - 500

€ 350 - 500

68

147

148

149

PAR DE PRATOS RECORTADOS

PAR DE PRATOS RECORTADOS

PAR DE PRATOS RECORTADOS

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

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

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

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

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

€ 350 - 500

€ 350 - 500

A pair of scalloped plates
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration
with flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)
€ 350 - 500

69

150
PAR DE PRATOS FUNDOS OITAVADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando, ao centro, figuras
orientais num jardim
Aba com decoração a azul sob vidrado
representando enrolamentos e flores,
e policromada, dourada e rouge-de-fer
representando motivos vegetalistas
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm
A pair of octagonal soup plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
depicting oriental figures at a garden
Tab decorated in blue underglaze
depicting scrolls and flowers, and
polychrome, gilt and rouge-de-fer
depicting floral motifs
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)
€ 350 - 550

151
PAR DE PRATOS OITAVADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada representando, ao centro,
figuras orientais num jardim
Aba com decoração a azul sob vidrado representando
enrolamentos e flores, e policromada, dourada e rouge-de-fer
representando motivos vegetalistas
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm
A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration depicting oriental figures at a
garden
Tab decorated in blue underglaze depicting scrolls and flowers,
and polychrome, gilt and rouge-de-fer depicting floral motifs
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)
€ 350 - 550

152
DOIS PRATOS OITAVADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando, ao centro, figuras
orientais num jardim
Aba com decoração a azul sob vidrado
representando enrolamentos e flores, e
policromada, dourada e rouge-de-fer
representando motivos vegetalistas
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm
Two plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
depicting oriental figures at a garden
Tab decorated in blue underglaze
depicting scrolls and flowers, and
polychrome, gilt and rouge-de-fer
depicting floral motifs
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)
€ 350 - 550

156
PAR DE PRATOS RECHAUD
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando motivos orientais
Período Daoguang (1821-1850)
Diam.: 25 cm
A pair of plate warmers
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration depicting
oriental motifs
Daoguang Period (1821-1850)
€ 800 - 1.200

153
PAR DE PRATOS OITAVADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando, ao centro, figuras orientais
num jardim
Aba com decoração a azul sob vidrado
representando enrolamentos e flores,
e policromada, dourada e rouge-de-fer
representando motivos vegetalistas
Período Qianlong (1736-1795)
(um com cabelo e outro com ligeiras
esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm
A pair of octagonal plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration depicting
oriental figures at a garden
Tab decorated in blue underglaze depicting
scrolls and flowers, and polychrome, gilt and
rouge-de-fer depicting floral motifs
Qianlong Period (1736-1795)
(one with hairline, the other with small chips)
€ 350 - 550

154
PAR DE PRATOS OITAVADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada representando, ao centro,
figuras orientais num jardim
Aba com decoração a azul sob vidrado representando
enrolamentos e flores, e policromada, dourada e rouge-de-fer
representando motivos vegetalistas
Período Qianlong (1736-1795)
(ligeiras esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm
A pair of octagonal plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration depicting oriental figures at a
garden
Tab decorated in blue underglaze depicting scrolls and flowers,
and polychrome, gilt and rouge-de-fer depicting floral motifs
Qianlong Period (1736-1795)
(small chips)
€ 350 - 550

70

155
PAR DE PRATOS OITAVADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando, ao centro, figuras
orientais num jardim
Aba com decoração a azul sob vidrado
representando enrolamentos e flores,
e policromada, dourada e rouge-de-fer
representando motivos vegetalistas
Período Qianlong (1736-1795)
(ligeiras esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm
A pair of octagonal plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
depicting oriental figures at a garden
Tab decorated in blue underglaze
depicting scrolls and flowers, and
polychrome, gilt and rouge-de-fer
depicting floral motifs
Qianlong Period (1736-1795)
(small chips)
€ 350 - 550

71

157

161

CONJUNTO DE TRÊS PRATOS
RECORTADOS

PAR DE TRAVESSAS OITAVADAS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa
representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
24x34 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com
esmaltes da Família Rosa
representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 29,5 cm

A pair of octagonal dishes
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration with flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)

A set of three scalloped plates
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose
decoration with flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(small chips)

€ 1.200 - 1.500

€ 1.500 - 2.000

158
CONJUNTO DE TRÊS PRATOS
RECORTADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Diam.: 32 cm
A set of three scalloped plates
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration with
flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)
€ 1.800 - 2.200

162
GRANDE PRATO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração dourada e policromada
Imari representando flores
Período Kangxi (1662-1722)
Diam.: 37 cm

160
COVILHETE
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa
representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm

159
PAR DE COVILHETES RECORTADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes
da Família Rosa representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Diam.: 21 cm

A charger
Chinese export porcelain
Gilt and polychrome Imari decoration
with flowers
Kangxi Period (1662-1722)
€ 1.200 - 1.600

A saucer
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration depicting flowers
Qianlong Period (1736-1795)
€ 250 - 300

A pair of scalloped saucers
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose
decoration with flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)
€ 500 - 700

72

73

163
PAR DE GRANDES PRATOS
Em porcelana da China
Decoração policromada
representando motivos vegetalistas,
flores e pêssegos ao centro
Séc. XIX
Diam.: 37,5 cm
A pair of chargers
Chinese porcelain
Polychrome decoration
depicting floral motifs, flowers
and peaches at the centre
19th century
€ 800 - 1.000

165
GRANDE POTE COM TAMPA
Em porcelana da China
Decoração a azul com enrolamentos
vegetalistas e flores
Período Kangxi (1662-1722)
(pequenos restauros)
Alt.:54 cm
A large baluster vase with cover
Chinese porcelain
Blue decoration with floral scrolls and flowers
Kangxi Period (1662-1722)
(small restorations)
€ 2.000 - 3.000

164
PAR DE POTES COM TAMPA
Em porcelana da China
Decoração a azul com flores, carpas e figuras
orientais
Período Tongzhi (1862-1874)
Alt.: 48 cm
A pair of baluster vases with covers
Chinese porcelain
Blue decoration with flowers, carps and
oriental figures
Tongzhi Period (1862-1874)
€ 1.500 - 2.000
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166

167

PAR DE POTES COM TAMPA

IMPORTANTE PAR DE PRATOS

Em porcelana da China
Decoração a azul com reservas
representando paisagens fluviais com figuras
e vistas de jardim
Período Kangxi (1662-1722)
(ambos com restauros no bordo)
Alt.: 39 cm

Em porcelana da China
Decoração a azul representando ao centro o “Motim de Roterdão”, baseado no desenho cunhado numa medalha, em 1690, por Jan
Smeltzing (1656-1693), segundo desenho de Gérard van Loon
Do lado esquerdo da composição pode ver-se um homem segurando uma picareta na mão, outro subindo um escadote enquanto
uma multidão, do lado direito, agarra em cabos presos no topo de uma das casas, ao lado da qual se vê um canhão
Aba decorada com friso de motivos geométricos interrompido por frutos e emblemas
Reverso decorado na aba com friso representando motivos vegetalistas e com caracteres Chenghua ao centro
Período Kangxi (c. 1690-1695)
(um com cabelo e ligeiras esbeiçadelas e outro com cabelo, esbeiçadelas e partido e colado na aba)
Diam.: 20 cm

A pair of baluster vases with covers
Chinese porcelain
Blue decoration with cartouches depicting
riverscapes with figures and garden views
Kangxi Period (1662-1722)
(both restored to the tabs)

Bibliografia/ Literature:
Jorge Getulio Veiga, “Chinese Export Porcelain in private Brazilian Collections”, p. 36;
David Howard & John Ayers, “China for the West”, vol. I, p. 60;
François et Nicole Hervouët, Yves Bruneau, “La Porcelaine des Compagnies des Indes a Décor Occidental” p. 204, il. 9.35;
Michel Beurdeley, “Porcelaine de la Compagnie des Indes”, p. 193, cat. 170;
Ann Frank, “Chinese Blue and White”, p.77.204; 9.35;
Michel Beurdeley, “Porcelaine de la Compagnie des Indes”; 1962; p. 193; cat. 170;
Frank, Ann; “Chinese Blue and White”, p.77.

€ 1.500 - 2.000

An important pair of plates
Chinese porcelain
Blue decoration depicting at the centre “Rotterdam riot” after a Jan Smeltzing (1656-1693) drawing mint on a medal in 1690, after
Gérard van Loon
On the left side of the composition a man holds a pickaxe, other on top of a ladder while the crowd, on the right, holds cables attached
to one house next to a cannon
Tab decorated with geometric motifs and emblems
Back decorated with frieze depicting floral motifs and Chenghua symbols at the centre
Kangxi Period, ca. 1690/95
(one with hairline and small chips, the other with hairline and broken tab)
€ 5.000 - 7.000
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168
PAR DE CHÁVENAS E PIRES RECORTADOS
Em porcelana da China
Decoração a azul representando flores
Período Kangxi (1662-1722)
(Marcados na base)
Diam.: 12,5 cm (pires)
Alt.: 6 cm (taça)

170
COVILHETE
Em porcelana da China
Decoração a azul representando flores
Período Kangxi (1662-1722)
( marcado na base e pequenas
esbeiçadelas no bordo)
Diam.: 21,5 cm

A pair of scalloped cups and saucers
Chinese export porcelain
Blue decoration depicting flowers
Kangxi Period (1662-1722)
(marked at the base)

A saucer
Chinese porcelain
Blue decoration depicting flowers
Kangxi Period (1662-1722)
(marked at the base and small chips to
the rim)

€ 100 - 150

€ 250 - 300

169

171

CONJUNTO DE DUAS TAÇAS E TRÊS PIRES OITAVADOS

PRATO

Em porcelana da China
Decoração a azul com flores
Período Kangxi (1662-1722)
Diam.: 10 cm (pires)
Alt.: 4,5 cm (taça)

Em porcelana da China
Decoração a azul representando ao
centro paisagem fluvial com aves
Aba decorada com reservas
representando flores e objectos semipreciosos
Dinastia Ming, Período Wanli (1573-1620)
(pequenas esbeiçadelas restauradas)
Diam.: 29 cm

A set of two bowls and three octagonal saucers
Chinese porcelain
Blue decoration with flowers
Kangxi period (1662-1722)
€ 100 - 150

A plate
Chinese porcelain
Blue decoration depicting riverscape
with birds
Tab decorated with cartouches depicting
flowers and semi-precious objects
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1620)
(small restored chips)
€ 750 - 950
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172
CONJUNTO DE TAÇAS
Em porcelana da China
Decoração a azul
Dinastia Ming, Período Wanli (1573-1620)
(pequenos defeitos)
Diam.: 16,5 cm (maior)

175
PAR DE TAÇAS E PIRES RECORTADOS
Em porcelana da China
Decoração a azul com figuras orientais
Período Kangxi (1662-1722)
(defeitos de cozedura)
Diam.: 11,5 cm (pires)
Alt.: 3,5 cm (taça)

A set of bowls
Chinese porcelain
Blue decoration
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1620)
(small defects)

A pair of scalloped cups and saucers
Chinese porcelain
Blue decoration with oriental figures
Kangxi Period (1662-1722)
(firing defect)

€ 500 - 700

€ 100 - 150

173
CONJUNTO DE PEQUENOS RECIPIENTES
Composto por duas jarrinhas e três caixas com tampa
Em porcelana da China
Decoração a azul
Dinastia Ming, Período Wanli (1573-1620)
(pequenos defeitos)
Alt.: 6,5 cm (jarrinha)
Diam.: 7,5 cm (caixa maior)
A set of small containers
Comprising: two small vases and three boxes with
covers
Chinese porcelain
Blue decoration
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1620)
(small defects)
€ 500 - 700
176
PAR DE TAÇAS COM PIRES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul
representando paisagem fluvial
Período Qianlong (1736-1795)
Com etiqueta do Nanking
Cargo
(esbeiçadelas)
Alt.: 4,5 cm (taça)
Diam.: 11,5 cm (pires)
A pair of cups and saucers
Chinese export porcelain
Blue decoration depicting
riverscape
Qianlong Period (1736-1795)
Bearing Nanking Cargo label
(chips)

174
CONJUNTO DE TRÊS TAÇAS E PIRES
Em porcelana da China
Decoração a azul com figuras orientais
Período Kangxi (1662-1722)
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 9,5 cm (pires)
Alt.:3,5 cm (taça)

€ 100 - 200

A set of three cups and saucers
Chinese porcelain
Blue decoration with oriental figures
Kangxi Period (1662-1722)
(small chips)
€ 100 - 150
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177
CAIXA DE COSTURA COM TREMPE
Trabalho de xarão com decoração a dourado
com chinoiseries
Interior com compartimentos
China, séc. XIX/XX
(desgaste na decoração, faltas e defeitos)
48x37x28 cm
A sewing box with base
Black lacquer with gilt decoration
Divided interior
China, late 19th, early 20th century
(wear to the decoration, losses and defects)
€ 300 - 500

181
180

LEQUE

LEQUE

Com varetas em madeira lacada e dourada com figuras orientais
Pano em papel pintado com aplicações em osso representando
cenas do quotidiano chinês
Caixa em madeira lacada com decoração a ouro
China, séc. XIX
5x31,5x6,5 cm (caixa)

Com varetas em marfim entalhado
Pano em papel pintado com aplicações em
seda e osso decorado com figuras orientais
China, séc. XIX
A fan
Carved ivory structure
Painted paper with silk and bone applications
depicting oriental figures
China, 19th century

A fan
Lacquered and gilt wood structure decorated with oriental
figures
Painted paper with bone applications depicting Chinese
quotidian scenes
Lacquered and gilt wood case
China, 19th century

€ 250 - 300
178

€ 250 - 300

CAIXA TOUCADOR
Em madeira lacada a negro
Decorada com incrustrações em madrepérola
representando vistas de jardim com pássaros e flores
Interior com espelho e vários compartimentos
Ferragens em metal amarelo
China, séc. XIX
(pequenos defeitos)
18x30x23 cm
A toilette box
Black lacquered wood
Mother-of-pearl inlaid decoration depicting garden views
with birds and flowers
Interior with mirror and compartments
Brass mounts
China, 19th century
(small defects)
€ 350 - 450

182
LEQUE

179

Com varetas em filigrana de metal dourado e
aplicações em metal branco em relevo
Interior em filigrana de metal branco com
esmaltes em tons de azul e verde
Pano em papel pintado representando figuras
orientais
Caixa em madeira lacada decorada com
motivos florais a dourado
China, séc. XIX
(pequenos defeitos)
5,5x34x5,5 cm

LEQUE
Com varetas em marfim gravado e vazado
Folhas em papel pintado com aplicações em marfim
Emoldurado
China, séc. XIX
(faltas e defeitos)
44x61x5,5 cm (caixa)
A fan
Engraved and pierced ivory structure
Painted paper with ivory applications
Framed
China, 19th century
(losses and defects)

Canton Filigree Fan
With painted leaf depicting oriental figures
Gilt metal filigree with enamel decoration

€ 500 - 700

€ 2.500 - 3.500
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183

184

RELÓGIO DE CAIXA ALTA JORGE II

ARCA

Caixa em carvalho lacada a negro com
decoração a dourado representando
chinoiseries
Mostrador em latão gravado, granitado
e prateado com aplicações vazadas e
relevadas, com autonomia de oito dias
Toca horas, calendário mensal
Marcado John Faver, London
Inglaterra, séc. XIX
(faltas e defeitos, mecanismo a necessitar
de revisão)
251x45x25 cm

Em cânfora forrada a couro pintado.
Decorada com cenas do quotidiano chinês,
marinhas e cercaduras com motivos orais,
frutos e vegetais Com pregaria em metal
amarelo China, séc. XIX/ XX
251x45x25 cm
Chest
Painted leather lined camphorwood
decorated with Chinese quotidian scenes,
seascapes and oral friezes Brass mounts
and pins China, late 19th early 20th century
€2.000 - 3.000

A George II longcase clock
Black lacquered oak with gilt decoration
depicting chinoiserie
Engraved and silvered brass dial with
pierced and relief applications
Eight day autonomy
Strikes at hours, calendar
Marked John Faver, London
England, 19th century
(losses and defects, mechanism in need of
maintenance)
€ 600 - 800

84
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185

186

FRAGMENTO DE TALHA

PAR DE PALMITOS D. MARIA

Baixo relevo em teca representando aves exóticas e flores
Índia, possivelmente séc. XVIII/XIX
(pequenos defeitos)
16x14 cm

Bases em madeira entalhada
e dourada
Decorados com flores em fio
de metal prateado
Portugal séc. XVIII/XIX
Alt.: 40 cm

A panel fragment
Carved teak depicting exotic birds and flowers
India, possibly late 18th, early 19th century
(small defects)

A pair of D. Maria (1777-1816)
bouquets
Carved and gilt wood bases,
white metal wire bouquets
Portugal, late 18th, early 19th
century

€ 200 - 300

€ 200 - 300

191
ÍCONE RUSSO
Óleo sobre tela colada em madeira representando Nossa Senhora com o Menino,
Padre Eterno e alegoria às virtudes
Ocklade em prata relevada e vazada, duas cartelas com inscrições
Marca de São Petersburgo, 84 zlotnicks (875 milésimos), de ourives E.P. e de
ensaiador Mikhail Mikailovich Karpinsky (1825-1838) do ano 1827
(sinais de uso, defeitos e faltas)
36,5 x 31 cm
A Russian icon
Oil on canvas laid on wood panel depicting Our Lady with the Child, Eternal Father
and allegory to the virtues
Relief and pierced silver ocklade with two cartouches bearing inscriptions
Saint Petersburg marks, 84 zlotnick, E.P. maker’s mark and Mikhail Mikailovich
Karpinsky assay mark (1825-1838) dated of 1827
(wear signs, defects and losses)
€ 4.000 - 6.000

187
SECRETÁRIA DE VIAGEM ANGLO-INDIANA

188

Em pau-santo
Com trabalho de marchetaria em osso representando motivos vegetalistas
Interior com tampo de escrita forrado a veludo preto e com vários compartimentos
Séc. XIX
17,5x37x24,5 cm

ESPELHO DE SUSPENSÃO CIRCULAR
Moldura e verso em prata com profusa
decoração relevada e cinzelada com flores,
volutas e motivos geométricos
Corrente de suspensão em malha
Contraste estrangeiro para 900 milésimas e de
ourives “Beлo”
Trabalho oriental do séc. XX
(sinais de uso)
Diam.: 22 cm

An Anglo-Indian travel desk
Rosewood
Bone marquetry decoration depicting floral motifs
Interior with writing surface and several compartments
19th century
€ 300 - 500

A suspension mirror
Silver frame and back with profuse decoration
with flowers, volutes and geometric motifs
Suspension chain
Foreign mark for 900/000 and maker’s mark
“Beлo”
Oriental work of the 20th century
(wear signs)
€ 300 - 500

189

190

ESPELHO DE SUSPENSÃO ELÍPTICO

ESPELHO DE SUSPENSÃO CIRCULAR

Moldura e verso em prata com profusa decoração relevada e
cinzelada com flores, volutas e motivos geométricos
Corrente de suspensão em malha
Contraste estrangeiro para 900 milésimas e de ourives
Trabalho oriental do séc. XX
(sinais de uso)
Comp.: 25 cm

Moldura e verso em prata com profusa decoração relevada e
cinzelada com flores, volutas e motivos geométricos
Corrente de suspensão em malha
Contraste estrangeiro para 900 milésimas e de ourives “Beлo”
Trabalho oriental do séc. XX
(sinais de uso)
Diam.: 18 cm

An oval suspension mirror
Silver frame and back with profuse decoration with flowers,
volutes and geometric motifs
Suspension chain
Foreign mark for 900/000 and maker’s mark
Oriental work of the 20th century
(wear signs)

A suspension mirror
Silver frame and back with profuse decoration with flowers,
volutes and geometric motifs
Suspension chain
Foreign mark for 900/000 and maker’s mark “Beлo”
Oriental work of the 20th century
(wear signs)

€ 300 - 500

€ 250 - 350
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192
CONJUNTO DE QUATRO ESCULTURAS
Em terracota pintada
Representado as Estações do Ano
Assentes em bases de madeira marmoreada
Séc. XIX
Alt.: 194 cm (maior)
A set of four sculptures
Painted terracotta
Representing the four seasons
On marbled wood bases
19th century
€ 5.000 - 7.000

88

89

193
PAR DE JARRÕES COM TAMPA

196

Em porcelana francesa
Decoração de fundo azul com dourados
e reservas com decoração policromada
representando cenas galantes
Montures em bronze dourado
Marcados na base e na tampa com “V”
França, séc. XIX/XX
Alt.: 78 cm

PAR DE CASTIÇAIS NAPOLEÃO III

A pair of baluster vases with covers
French porcelain
Blue and gilt decoration with cartouches
with polychrome decoration depicting
gallant scenes
Gilt bronze mounts
Marked at the base and cover with “V”
France, 19th/20th century

194
TOCADOR DE REALEJO
Escultura em porcelana europeia
Marcada na base
Alt.: 15,5 cm
Organ-grinder
European porcelain sculpture
Marked at the base

Em bronze dourado e relevado representando
motivos vegetalistas
Bases com águia coroada segurando
serpente
França, séc. XIX
Alt.: 23,5 cm
A pair of Napoleon III candlesticks
Relief and gilt bronze representing floral
motifs
Bases with Imperial eagle with snake
France, 19th century
€ 220 - 300

€ 150 - 200

€ 2.000 - 3.000

197

198

PAR DE CASSOLETES ESTILO LUÍS XI
195
TÊTE À TÊTE
Em porcelana de Worcester
Composto por: par de chávenas e pires, bule, frasco de chá e taça de pingos
Decorado sobre fundo azul com reservas representando pássaros, arranjos florais e borboletas
Inglaterra, c. 1770
(tampa do frasco de chá restaurada, pequenos defeitos e esbeiçadelas)
Alt.: 15 cm (bule)
Tête à tête
Worcester porcelain
Comprising: pair of cups and saucers, tea caddy and waist bowl
Decoration on blue ground with cartouches depicting birds, bouquets and butterflies
England, c. 1770
(restored tea caddy cover, small defects and chips)

RELÓGIO DE MESA

Em mármore branco com montures em bronze
cinzelado e dourado
França, séc. XIX
Alt.: 27

Em alabastro
Decorado com aplicações em bronze dourado e cinzelado com figura
de criança no topo
Mecanismo de corda com marca francesa “Japy Frères & Cie.”
Séc. XIX
(falta chave e pêndulo; mecanismo não testado)
33x24x12,5 cm

A pair of Louis XVI style cassolettes
White marble and chiseled and gilt bronze
mounts
France, 19th century

A 19th century French table clock
Alabaster and gilt bronze decorated with child sculpture on top
Mechanical movement marked “Japy Frères & Cie”
(missing key and pendulum; untested mechanism)

€ 750 - 900

€300-400

€ 350 - 450

90
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199

201

PAR DE URNAS NEOCLÁSSICAS

RELÓGIO COM COLUNA

Em bronze patinado
Decoração relevada com grinaldas e
outros motivos vegetalistas
Alt.: 28 cm

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

A pair of neoclassical urns
Patinated bronze
Relief decoration with garlands and other
floral motifs
€ 250 - 350

Nota/ Note: Etiqueta de /Label of Eduardo
Pires da Silva - Relojoeiro.
Clock with stand
Mahogany and burr-mahogany Gilt- bronze
mounts Cupid at the top Enamelled
dial with roman numbers France, 19th
century (losses and defects; stand with
compartment for musical mechanism)
€2.000 - 3.000

200
PAR DE LANTERNAS DE SUSPENSÃO
Em metal dourado
Portugal
(pequenos defeitos e uma lanterna
sem vidros)
73x51x51 cm
A pair of lanterns
Gilt metal
Portugal
(small defects and one missing the
glasses)
€ 350 - 450
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202

203

PAR DE COLUNAS/ FLOREIRAS IMPÉRIO

PAR DE MESAS DE CABECEIRA IMPÉRIO

Em mogno e madeira lacada a negro Com
cercadura em metal amarelo França, séc. XIX
114x42 cm

Em madeira faixeada a mognoDe formato
cilíndrico com ferragens em bronze dourado e
cinzelado representando motivos vegetalistas
e tampos em mármore negro França, séc. XIX
(defeitos)
80x43 cm

A pair of Empire style pedestals
Mahogany and black lacquered wood, yellow
metal mount France, 19th century

A pair of Empire style bedside tables
Mahogany veneeredChiselled and gilt bronze
mounts with oral motifs, black marble tops
France, 19th century (defects)

€2.000 - 3.000

€2.500 – 3.500

94
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205
PAR DE FAUTEUILS NEOCLÁSSICOS
Em madeira entalhada e dourada
Espaldar decorado com enrolamentos e
almofada em palhinha
Braços em curva decorados com folhagens e
assento estofado
84,5x61,5x73 cm
A pair of neoclassical fauteuils
Carved and gilt wood
Backs decorated with scrolls and caned
cushion
S shaped arms decorated with leaves and
upholstered seats
€ 800 - 1.200

204
CANAPÉ NEOCLÁSSICO
Em madeira entalhada e dourada
Espaldar decorado com enrolamentos e
almofada em palhinha
Braços em curva decorados com folhagens e
assento estofado
85,5x122x73 cm
A neoclassical settee
Carved and gilt wood
Back decorated with scrolls and caned
cushion
S shaped arms decorated with leaves and
upholstered seat
€ 1.200 - 1.600
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206
PAR DE MESAS DE ENCOSTAR JORGE III À MANEIRA HEPPLEWHITE
Em acer com decoração embutida
Pernas caneladas com pés em rodízio
77x114x61 cm
A pair of George III side tables in the Hepplewhite manner
Maple with inlaid decoration
Fluted legs with castors
€ 1.500 - 2.000

98

99

207
PAPELEIRA ESTILO JORGE III
Com alçado de portas de espelho
Em madeira lacada
Decorada com chinoiseries a dourado
Interior com gavetas e escaninhos
Puxadores e pegas em metal
236x94x46 cm
A George III bureau
Cabinet with mirror doors
Lacquered and gilt decorated with
chinoiserie
Interior with drawers and pigeon holes
Metal mounts
€ 4.000 - 6.000

100

101

209
CONTADOR COM MESA MANEIRISTA
Em madeira lacada, decorado com placas em tartaruga e aplicações em metal dourado representando motivos vegetalistas
pássaros e mascarões
Com oito gavetas e uma porta central
Mesa com decoração embutida em tartaruga, madrepérola e espinheiro simulando gavetas
Pernas caneladas
(pequenos defeitos e restauros)
155x120x56 cm (total)
71x110x41 cm (contador)

208
MESA BUFETE
Em pau-santo
Pernas e travessas torneadas e ferragens em
bronze
Portugal, séc. XVII
84x130x76 cm

A Mannerist cabinet with table
Lacquered wood, decorated with tortoiseshell plaques and gilt metal mounts representing floral motifs, birds and masks
With eight drawers and one central door
Table with tortoiseshell, mother-of-pearl and thornbush inlaid decoration simulating drawers
(small defects and restorations)

A “bufete” table
Rosewood
Turned legs and stretchers, bronze mounts
Portugal, 17th century
€ 2.500 - 3.500

€ 5.000 - 8.000

102

103

210

211

CÓMODA ESTILO D. JOSÉ

CÓMODA ESTILO LUÍS XV

Ao gosto francês
Em pau-santo com trabalho de marchetaria em pau-cetim representando motivos vegetalistas
Com dois gavetões, ferragens em bronze e tampo em pedra mármore
Portugal, séc. XIX
81x103x50 cm

Em pau-santo com trabalho de marchetaria em pau-cetim representando motivos vegetalistas e geométricos
Com três gavetões e ferragens em bronze dourado
Tampo em pedra mármore
Portugal, séc. XIX
(pedra com restauros)
89,5x130x62 cm

A D.José style commode
Inthe French manner
Rosewood with satinwood marquetry depicting floral motifs
Two long drawers, bronze mounts and marble top
Portugal, 19th century

A Louis XV style commode
Rosewood with satinwood marquetry decoration depicting floral and geometric motifs
With three long drawers and gilt bronze mounts
Marble top
Portugal, 19th century
(restored marble)

€ 1.100 - 1.500

€ 1.800 - 2.200

104

105

212
MESA DE TRABALHO REGÊNCIA

214

Em madeira faixeada a pau-santo
Decorada com entalhamentos
Com uma gaveta e tampo forrado
Inglaterra, séc. XX
70x108x58 cm

SOFA-TABLE
Em pau-santo
Tampo com decoração perlada
Colunas e travessas torneadas
Com quatro gavetas
Portugal, séc. XX
75x100x68 cm (fechada)
75x155x68 cm (aberta)

A Regency work table
Rosewood veneered
Decorated with carvings
One drawer and lined top
England 20th century

A sofa-table
Rosewood
Beaded decoration to the top
Turned legs and stretchers
Four drawers
Portugal, 20th century

€ 600 - 900

€ 800 - 1.200

213
MESA DE JOGO
Em mogno
Pé central com douramento
Portugal, séc. XIX
77,5x85x43 cm
A card table
Mahogany
Central gilt column
Portugal, 19th century
€ 650 - 750

106

107

215
MESA DE SALA DE JANTAR REGENCY DE CONCERTINA
Em mogno
Com pernas torneadas e pés com ródizios
Sistema de suporte em concertina
Com quatro tábuas
Inglaterra, séc. XIX
71x342x128 cm (aberta)
71x112x128 cm (fechada)
A Regency dining table
Mahogany
Turned legs with castors
Folding system with four extension boards
England, 19th century
€ 12.000 - 15.000

108

109

110

111

216
CONJUNTO DE DEZASSEIS CADEIRAS D. JOSÉ
Em pau-santo
Com costas vazadas e cachaços recortados
decorados com entalhamentos
Saiais recortados com entalhamentos, pernas com
joelhos ligeiramente salientes e pés a terminar em
enrolamento
Portugal, séc. XVIII
(restauros)
A set of sixteen D.José (1750-1777) chairs
Rosewood
Pierced backs, scalloped and carved rails
Cabriole legs and scroll feet
Portugal, 18th century
(restorations)
€ 8.000 - 12.000

112

113

217
CÓMODA ESTILO D. JOÃO V/ D. JOSÉ
Em madeira lacada a vermelho e ouro.
Com duas gavetas, um gavetão e segredo Frente e laterais ondulados
e saial recortado, decorado com motivos vegetalistas entalhados
Pernas galbadas a terminar em pés com enrolamento e tampo em
pedra mármore
79x115x51 cm
Proveniência/ Provenance: Ex-colecção Comandante Ernesto Vilhena.
A D.João V/D.José style commode Red lacquered and gilt wood
Two short and one long drawer and one secret compartment
Serpentine front and sides, scalloped apron, carved oral motifs
Cabriole legs, scroll feet, marble top
€4.000 - 6.000

114

115

218
PAR DE CÓMODAS ESTILO D. JOSÉ
Em nogueira
Com duas gavetas
Saias e pernas decoradas com entalhamentos
Ferragens em metal dourado
(pequenos defeitos)
80x106x57 cm
A pair of D. José style commodes
Walnut
With two drawers
Carved legs and apron
Gilt metal mounts
(small defects)
€ 4.000 - 6.000

116
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220
PAPELEIRA D. JOSÉ/D. MARIA
219
CÓMODA ESTILO LUÍS XV
Com trabalho de marchetaria em várias madeiras representando motivos vegetalistas
Com dois gavetões
Ferragens em bronze e tampo em pedra mármore
90x138x58 cm
A Louis XV commode
Marquetry decoration depicting floral motifs
Two long drawers
Bronze mounts and marble top
€ 2.800 - 3.500

Com trabalho de marchetaria em pau-santo, pau-rosa e espinheiro
Interior com gavetas e escaninhos
Quatro gavetas de diferentes dimensões
Ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
108x115x66 cm
A D.José (1750-1777)/D.Maria (1777-1816) bureau
Rosewood, kingwood and thornbush marquetry decoration
Inetrior with drawers and pigeon holes
Four drawers of different sizes
Brass mounts
Portugal, 18th century
(losses and defects)
€ 3.000 - 5.000

118

119

223
221

ARMÁRIO CONTADOR FILIPINO

MESA DE ENCOSTAR D. JOSÉ

Em pau-santo
De dois corpos, portas com almofadas entalhadas
Corpo superior com porta de abater e interior com nove gavetas de
diferentes dimensões, com filetes em nogueira e nicho central
Corpo inferior com duas portas e interior com divisória
Pés em bolacha e ferragens em ferro
Espanha, séc. XVII
147x132x51 cm

Em pau-santo
Com duas gavetas, saial recortado
decorado com motivos florais entalhados,
pernas ligeiramente galbadas e ferragens
em metal dourado
Portugal, séc. XVIII
(pequenos defeitos e restauros)
78x107x54 cm

A Filipino cabinet
Rosewood
Panelled doors
Upper part with fall-front and interior with nine drawers of different
sizes, walnut friezes and central niche
Lower part with two doors and divided interior
Iron mounts
Spain, 17th century

A D. José (1750-1777) side table
Rosewood
With two drawers, scalloped apron
decorated with floral motifs, cabriole legs
and gilt metal mounts
Portugal, 18th century
(small defects and restorations)

€ 1.800 - 2.200

€ 2.500 - 3.500

222
MESA DE ENCOSTAR D. JOÃO V/D. JOSÉ
Em castanho com entalhamentos
Pés de garra e bola
Portugal, séc. XVIII
77,5x107x42 cm
A D.João V(1707-1750)/D.José (1750-1777)
side table
Chestnut with carvings
Ball and claw feet
Portugal, 18th century
€ 750 - 950

120
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224

225

PAPELEIRA D. MARIA

CÓMODA D. JOSÉ

Em pau-santo
Com quatro gavetas de tamanhos diferentes e
fábrica com escaninhos e cinco gavetas
Ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XVIII
110x109x59 cm

Em pau-santo
Com quatro gavetões e ferragens em bronze
Pés terminando em enrolamento
Portugal, séc. XVIII
97x124x59 cm
A D. José (1750-1777) commode
Rosewood
Four long drawers with bronze mounts
Scroll feet
Portugal, 18th century

A D. Maria (1777-1816) bureau
Rosewood
With four drawers of different sizes and interior
with pigeon holes and five drawers
Brass mounts
Portugal, 18th century

€ 3.000 - 5.000

€ 2.200 - 2.800

122
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226
PAR DE MESAS DE ENCOSTAR ESTILO D. JOSÉ
Em pau-santo com entalhamentos
Saiais recortados e ferragens em prata
Portugal, séc. XIX/XX
81x112x56 cm
A pair of late 19th, early 20th century rosewood side tables in the D.José style
Carved rosewood
Scalloped aprons, silver mounts
Portugal, 19th/20th centuty
€ 10.000 - 16.000

124

125

227
CONTADOR COM MESA MANEIRISTA
Em pau-santo e outras madeiras
Revestido com placas em tartaruga e decorado com aplicações em metal dourado de inspiração clássica
Com onze gavetas e duas portinholas
Gaveta central e portinholas em forma de pórtico com figuras mitológicas em metal dourado
Mesa com três gavetas e pernas torneadas
Europa, séc. XIX
184x138x52 cm
A Mannerist cabinet with table
Rosewood and other woods
Tortoiseshell veneered and gilt metal mounts of classical design
With eleven drawers and two small doors
Central drawer and doors designed as a portico with gilt metal mythological figures
Table with three drawers and turned legs
Europe, 19th century
€ 7.000 - 10.000

126

127

231
CANAPÉ DE TRÊS LUGARES D. JOSÉ
Em pau-santo
Costas vazadas e recortadas, decoradas com elementos vegetalistas entalhados
Cachaços e saial recortados e com decoração entalhada
Joelhos ligeiramente salientes decorados com entalhamentos e pés a terminar em enrolamento
Assento forrado a veludo vermelho
Portugal, séc. XVIII
108x181x66 cm
A D. José (1750-1777) settee
Rosewood
Pierced and scalloped back with floral motifs
Scalloped and carved rails, cabriole legs on scroll feet
Red velvet upholstered seat
Portugal, 18th century
€ 1.400 - 1.600

228
PEQUENA MESA DE ABAS

229

Em mogno
Gavetinha com dois puxadores
75x54x40 cm

PEQUENA MESA DE ENCOSTAR ESTILO D. JOSÉ
Em pau-santo
Saial recortado e entalhado, pernas galbadas com entalhamentos
Com uma gaveta, espelho de fechadura em metal amarelo
Portugal, séc. XIX
73,5x70x43 cm

A small twin flat top table
Mahogany
Small drawer with two handles

A small side table in the D. José style
Rosewood
Scalloped apron, carved cabriole legs
One drawer, yellow metal lock plate
Portugal, 19th century

€ 200 - 400

€ 450 - 650

230
BANQUETA ESTILO D. JOÃO V
Em madeira dourada e entalhada
Assento forrado a tecido adamascado
45x55x49 cm
A D. João V style stool
Gilt and carved wood
Upholstered seat
€ 600 - 800

128

129

232
CÓMODA JORGE III
Em mogno e raiz de mogno com filetes
em nogueira com quatro gavetões
Ferragens em metal dourado com
cabeças de leão
Saial recortado
Inglaterra, séc. XIX
(restauro)
97x117x57 cm

234
CÓMODA ESTILO D. JOSÉ
Em vinhático
Com três gavetões e ferragens em bronze
87x120x59 cm

A George III commode
Mahogany and burr-mahogany with
walnut friezes, four drawers
Gilt metal mounts with lion heads
Scalloped apron
England, 19th century
(restoration)

A D.José style commode
Brazilian mahogany
Three long drawers and bronze mounts
€ 750 - 950

€ 600 - 800

233
PAPELEIRA ESTILO D. MARIA
Em mogno
Com duas gavetas e três gavetões
Ferragens em metal amarelo e
interior com tampo de escrita forrado
a couro
Séc. XIX
(pequenos defeitos e restauros)
108x108x53 cm
A bureau in D. Maria style
Mahogany
Two short and three long drawers
Yellow metal mounts and interior
with writing surface
19th century
(small defects and restorations)
€ 1.000 - 1.500
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235
PAR DE CADEIRAS ESTILO LUÍS XV

237

Em pau-santo entalhado com motivos vegetalistas
Assentos e costas forrados a tecido
França, séc. XIX
93x52x48 cm

CANAPÉ DE TRÊS LUGARES ESTILO LUÍS XV
Em pau-santo entalhado com motivos vegetalistas
Assento, costas e braços forrados a tecido
França, séc. XIX
111x165x65 cm

A pair of Louis XV style chairs
Carved rosewood with floral motifs
Upholstered seats and backs
France, 19th century

A Louis XV style settee
Carved rosewood with floral motifs
Upholstered seat, back and arms
France, 19th century

€ 900 - 1.200

€ 1.200 - 1.500

236
PAR DE FAUTEUILS ESTILO LUÍS XV
Em pau-santo entalhado com
motivos vegetalistas
Assentos, costas e braços forrados
a tecido
França, séc. XIX
100x70x59 cm
A pair of Louis XV style fauteuils
Carved rosewood with floral motifs
Upholstered seats, backs and arms
France, 19th century
€ 900 - 1.200

132
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238
NAMORADEIRA MINIATURA ESTILO D. JOÃO V
Em nogueira
Costas com tabelas recortadas, vazadas e
entalhadas
Pernas galbadas com entalhamentos
terminando em pés de garra e bola
Assentos forrados a tecido
40x62x33,5 cm
A miniature conversation seat
Walnut
Scalloped, pierced and carved backs
Carved cabriole legs on ball and claw feet
Upholstered seats
€ 400 - 600

241
MESA DE SALA DE JANTAR
Ao gosto inglês
Em mogno com duas tábuas
74x160x105 cm (fechada)
74x250x105 cm (aberta)
A dining table
In the English manner
Mahognay, with two extendion boards
€ 700 - 900

239
CÓMODA MINIATURA ESTILO IMPÉRIO
Em cerejeira e outras madeiras
Com três gavetas com puxadores
representando golfinhos
Ferragens em metal amarelo
31x40x27cm
A miniature commode in the Empire style
Cherrywood and other woods
With three drawers and dolphins shaped
pullers
Brass mounts
€ 300 - 500

240
CÓMODA MINIATURA LUÍS XVI
Em pau-santo com trabalho de
marchetaria em várias madeiras
Com duas gavetas e ferragens em
metal amarelo
França, séc. XVIII
38x32x43 cm
A miniature commode, Louis XVI
style
Rosewood with marquetry
decoration
Two drawers and brass mounts
France, 18th century
€ 600 - 900

134
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242
PAR DE FAUTEUILS ESTILO LUÍS XV
Em nogueira
Com costas em palhinha e assento forrado a veludo amarelo
França, séc. XIX/XX
94x57x51 cm
A pair of Louis XV style fauteuils
Walnut
Caned backs and yellow velvet upholstered seat
France, late 19th, early 20th century
€ 400 - 600

243
PAR DE MESAS DE JOGO D. MARIA
Em pau-santo com trabalho de marchetaria em pau-cetim e outras madeiras
Tampos em meia-lua
Portugal, séc. XVIII
(pequenos defeitos)
78,5x92x46 cm
A pair of D. Maria (1777-1816) card tables
Rosewood with satinwood and other wood marquetry decoration
Demi-lune tops
Portugal, 18th century
(small defects)
€ 2.000 - 3.000
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246
PAR DE FAUTEUILS
Em madeira lacada e pintada
Assentos e costas forradas a
veludo verde
França, séc. XIX
A pair of fauteuils
Lacquered and painted wood
Green velvet upholstered seats
and backs
France, 19th century
€ 250 - 350

244
MESA DE ABAS
Em vinhático
Com pernas de cancela e pés em bolacha
Inglaterra, séc. XIX
(pequenos restauros)
60x33x106 cm (fechada)
60x104x106 cm (aberta)
A twin flat top table
Brazilian mahogany
Spider-legs
England, 19th century
(small restorations)
€ 300 - 500
247

248

MESA DE ABAS

MESA DE CENTRO NAPOLEÃO III

Em mogno e raiz de mogno
Com duas gavetas, porta e pernas
torneadas
Inglaterra, séc. XIX
70x55x35 cm

Em nogueira
Pernas galbadas e entalhadas
França, séc. XIX
72x74x53 cm

A twin flat top table
Mahogany and burr-mahogany
Two drawers, door and turned legs
England, 19th century
€ 250 - 350

245

A Napoleon III centre table
Walnut
Carved cabriole legs
France, 19th century
€ 400 - 600

ESCADOTE DE BIBLIOTECA
Em mogno
Com apoio lateral
França, séc. XX
134x44x76 cm (aberto)
A library ladder
Mahogany
Side handle
France, 20th century
€ 250 - 350

138
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250
MESA DE ENCOSTAR D. JOSÉ
Em nogueira entalhada e dourada
Saial recortado, pernas galbadas e duas gavetas
Ferragens em bronze
Portugal, séc. XVIII
74x71x47 cm
A D.José (1750-1777) side table
Carved and gilt walnut
Scalloped apron, cabriole legs and two drawers
Bronze mounts
Portugal, 18th century

249
BANQUETA ESTILO D. JOSÉ
Em madeira dourada e entalhada
Assento forrado a tecido adamascado
45x55x49 cm

€ 700 - 900

A D. José style stool
Gilt and carved wood
Upholstered seat
€ 600 - 800
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251
ESPELHO DE PAREDE ESTILO D. JOSÉ
Ao gosto francês
Em madeira entalhada e dourada
Topo com óleo sobre tela representando
anjos, assinado A. Mello
150x69 cm
A D.José style wall mirror
In the French manner
Carved and gilt wood
Top with oil on canvas depicting angels, signed
A. Mello
€ 1.000 - 1.500

253
CREDÊNCIA D. JOÃO V/D. JOSÉ
Em madeira entalhada, policromada e dourada com motivos vegetalistas
Saial recortado, pernas galbadas
Portugal, séc. XVIII
(pequenos defeitos e restauro)
89x94x60 cm
A D. João V (1707-1750)/D. José (1750-1777) pier table
Carved, polychrome and gilt wood with floral motifs
Scalloped apron, cabriole legs
Portugal, 18th century
(small defects and restoration)
€ 5.000 - 7.000

252
ESPELHO DE PAREDE ESTILO D. JOSÉ
Ao gosto francês
Em madeira entalhada e dourada
Topo com óleo sobre tela representando uma
batalha
181x89 cm
A D.José style wall mirror
In the French manner
Carved and gilt wood
Top with oil on canvas depicting battle scene
€ 1.000 - 1.500

142
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254
VENEZIANOS
Par de esculturas em madeira entalhada,
policromada e dourada
Assentes sobre colunas caneladas
Itália, séc. XIX
Alt.: 183 cm
Venetians
A pair of carved wood sculptures,
polychrome and gilt decoration
On fluted columns
Italy, 19th century
€ 6.000 - 8.000

144
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255
“LAGO”, LUIZ FERREIRA

258

Taça/escultura em prata portuguesa relevada e
cinzelada representando um lago com rochedo onde
pousa um pássaro esculpido em pedra-dura que olha
fixamente para um peixe que espreita da água
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 1985,
marca de ourives da mesma época e marca da casa
de Luiz Ferreira
(sinais de uso)
Comp.: 24,2 cm
355 g

JARRINHA MOCHO, LUIZ FERREIRA
Concha de madrepérola e prata gravada representando
mocho com olhos em cabochões de granada
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 1985,
de ourives da mesma época e marca da casa de Luiz
Ferreira
(pequenos sinais de uso)
Alt.: 15,5 cm
A small vase, LUIZ FERREIRA
Representing owl
Silver and mother-of-pearl plaques, garnet eyes
Porto assay mark (after 1985), maker’s mark and signed
by the House of Luiz Ferreira
(small wear signs)

“Pond”, LUIZ FERRERIA
Bowl/sculpture
Portuguese silver, representing a pond with one fish
peeking and a carved hardstone bird staring at it
Porto mark (after 1985), maker’s mark and signed by
the House of Luiz Ferreira
(wear signs)

€ 1.500 - 2.500

€ 1.000 - 1.500

256
PAR DE SALVAS, LUIZ FERREIRA
Em prata portuguesa
Decoração lisa com aplicação de contas de coral,
turquesa e de prata gomada
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 1985 e
de ourives José Martins de Oliveira e Costa (reg. 1932)
(pequenos sinais de uso)
Comp.: 18,5 cm
454 g

257
SALVINHA, LUIZ FERREIRA
Em prata portuguesa
Lisa com espirais de prata e conta de ágata
gravada aplicadas
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 1985 e
de ourives José Martins de Oliveira e Costa (reg. 1932)
(pequenos sinais de uso)
Comp.: 14,4 cm
138 g

A pair of trays, LUIZ FERREIRA
Portuguese silver
Plain decoration with coral, turquoise and fluted silver
beads
Porto assay mark (after 1985), José Martins de Oliveira
e Costa maker’s mark (reg. 1932) and signed by the
House of Luiz Ferreira
(small wear signs)

A tray, LUIZ FERREIRA
Portuguese silver
Plain with silver spirals and engraved agate bead
Porto assay mark (after 1985), José Martins de
Oliveira e Costa marker’s mark (reg. 1932) and
signed by the House of Luiz Ferreira
(small wear signs)

€ 750 - 1.000

€ 300 - 500

259
COPO, LUIZ FERREIRA
Em prata portuguesa texturada decorada com caneluras
verticais e perfil clássico dentro de medalhão oval
Contraste Águia 835 do Porto em uso desde, de ourives
Venâncio Pereira e da casa Luiz Ferreira
(sinais de uso)
Alt.: 10,2 cm
113 g
A cup, LUIZ FERREIRA
Portuguese silver, decorated with vertical flutes and
centre with classical silhouette
Porto assay mark (after 1985), Venâncio Pereira maker’s
mark and signed by the House of Luiz Ferreira
(wear signs)
€ 400 - 600
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261
BORBOLETA, LUIZ FERREIRA
Escultura em prata portuguesa representando
borboleta de asas duplas em vulto perfeito,
asas em placas de ágata de cor natural em
tons de castanho, preto e branco
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984), de
ourives Venâncio Pereira Lda. (reg. 1976) e da
casa de Luiz Ferreira
(ligeiras faltas)
Comp.: 27 cm

260
LEÃO, LUIZ FERREIRA
Escultura em madeira entalhada com
aplicações em prata texturada e recortada,
olhos em granada e dentes em osso
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde
1985, de ourives da mesma época e da casa
de Luiz Ferreira
(sinais de uso)
Comp.: 71 cm

Butterfly, LUIZ FERREIRA
Portuguese silver sculpture representing a
butterfly with double wings
The wings are natural colored agate plaques
(brown, black and white)
Porto assay mark (1938-1984), Venâncio
Pereira maker’s mark (reg. 1976) and signed by
the House of Luiz Ferreira
(small wear signs)

Lion, LUIZ FERREIRA
Carved wood sculpture with silver mounts,
garnet eyes and bone teeth
Porto assay mark (after 1985), maker’s mark
and signed by the House of Luiz Ferreira
(wear signs)

€ 2.200 - 3.200

€ 3.000 - 5.000

148
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262
GRANDE CARAVELA, MANUEL DIAS
Em prata portuguesa
Decoração relevada, gravada e cinzelada representando caravela com velas
enfunadas com cruzes de Cristo esmaltadas as vermelho
Base em mármore
Marca de contraste Águia 925 do Porto em uso desde 1985, de ourives e assinada
Manuel Dias Lda.
(sinais de uso)
Comp.: 86 cm
Estimamos o peso da prata entre os 4500 e os 5500 gramas
A large sculpture of a caravel
Portuguese silver
Relief, engraved and chiselled decoration representing a full sail caravel with
enamelled Christ crosses
Marble base
Porto assay mark (after 1985) and Manuel Dias Lda. maker’s mark
(wear signs)
€ 5.000 - 7.000
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269

COFRE GUARDA-JÓIAS

MANTEIGUEIRA NEOMANUELINA, LEITÃO & IRMÃO

TINTEIRO DE SECRETÁRIA D. MARIA

Em prata portuguesa
Decoração relevada e cinzelada
com flores e volutas
Contraste Águia 833 do Porto
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso, defeitos no forro)
Comp.: 15,2 cm
280 g (peso total)

Em prata portuguesa
Bandeja quadrada com cantos cortados, bordo
relevado e cinzelado com arcarias manuelinas,
enrolamentos e folhagem
Recipiente em cristal gravado com tampa em prata
gomada com pomo relevado
Contraste Javali II de Lisboa (1887-1937), de ourives e
assinado Leitão & Irmão
(sinais de uso, esbeiçadelas)
Dim.: 16,5 x 16,5 cm
363 g (prata)

Em prata portuguesa do séc. XIX
Gradinhas vazadas, composto por tinteiro,
areeiro, sineta e porta-penas; recipientes em
vidro azul-cobalto
Marca de ensaiador do Porto (1810-1832)
(P-26), de ourives MIR (não inventariado) e
remarcado com Cabeça de Velho
(sinais de uso)
Comp.: 18 cm
560 g

A coffer
Portuguese silver
Relief and chiselled decoration with
flowers and volutes
Porto assay mark (1938-1984) and
maker’s mark
(wear signs, defects to the lining)
€ 150 - 250

264
ESPELHO DE MÃO
Em prata portuguesa
Bordos recortados, decoração lisa
Contraste Águia 833 do Porto
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 24 cm
A hand mirror
Portuguese silver
Scalloped, plain decoration
Porto assay mark (1938-1984)
and maker’s mark
(wear signs)

265
TAÇA, ROSAS & CO.
Em prata portuguesa
Decoração lisa com faixa texturada
Contraste Águia 833 do Porto (19381984), de ourives da mesma época e da
casa Rosas - Porto
(sinais de uso)
Diam.: 14,6 cm
221 g

€ 250 - 350

270

A D. Maria (1777-1816) inkstand
Portuguese silver of the 19th century
Pierced galleries, comprising: inkpot, sandpot,
bell and pen holder; cobalt-blue glass pots
Porto assay mark (1810-1832) and MIR maker’s
mark
(wear signs)

A butter dish, LEITAO & IRMAO
Portuguese silver
Square tray with relief and chiselled decoration in the
Manuelino style
Engraved glass and silver cover
Lisboa assay mark (1887-1937) and Leitão & Irmão
maker’s mark
(wear signs, chips)

€ 500 - 700

€ 300 - 500

A bowl, ROSAS & Co
Portuguese silver
Plain decoration with textured frieze
Porto assay mark (1938-1984), maker’s
mark and signed Rosas - Porto
(wear signs)
€ 90 - 150

267
BASE
Moldura em metal branco
com flores relevadas, fundo
em espelho e verso em
madeira, três pés
(sinais de uso)
Diam.: 24 cm
A base
White metal decorated with
flowers, mirror surface and
wood back
(wear signs)
€ 50 - 70

266
SALVA DE GRADINHA E TRÊS PÉS

268

Em prata portuguesa
Gradinha e pés vazados, fundo
gravado
Originalmente sem marcas,
remarcada pela INCM, trabalho do
séc. XX
(sinais de uso)
Diam.: 23,6 cm
528 g

CAIXA DE CIGARROS
Em prata portuguesa
Paralelepipédica com decoração guilhochada,
interior em madeira
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
4x18x13 cm
833 g

A footed gallery salver
Portuguese silver
Pierced feet and gallery, engraved
decoration
20th century
(wear signs)

A cigarette box
Portuguese silver
Guilloché decoration, wood lined interior
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)

€ 170 - 250

271
CONJUNTO DE TOILETTE
Prata portuguesa parcialmente dourada
Decoração relevada e cinzelada com motivos vegetalistas, concheados e flores
Reservas com miniaturas sobre marfim representando cenas galantes ao gosto rocaille
Composto por: quatro escovas de tamanhos diferentes, espelho de mão, aneleira com pés, calçadeira e guardajóias forrado a seda adamascada
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984), de ourives da mesma época e assinado Ferreira Marques, Filhos
(sinais de uso, pequenos defeitos)
6,5x21x17 cm (guarda-jóias)
2933 g (total)
A toilette
Portuguese silver, partly gilt
Relief and chiseled decoration with floral and shell motifs
Medallions with miniatures on ivory depicting gallant scenes in the rocaille manner
Comprising: four brushes of different sizes, hand mirror, tray, shoehorn and coffer lined in damask silk
Porto assay mark (1938-1984), maker's mark and signed Ferreira Marques, Filhos
(wear signs, minor defects)
€ 1.000 - 1.500

€ 250 - 350

152

153

272
GALHETEIRO, MANUEL ALCINO
Em prata portuguesa
Bordos recortados e estriados, haste central torneada e pega recortada
Galhetas em vidro lapidado
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives Manuel Alcino de Carvalho Moutinho
(1935-1986)
(sinais de uso)
Alt.: 30,5 cm
802 g
A cruet, MANUEL ALCINO
Portuguese silver
Plain and scalloped, turned central stem
Cut-glass cruets
Porto assay mark (1938-1984) and Manuel Alcino C. Moutinho maker’s mark (1935-1987)
(wear signs)
€ 450 - 550

273
CESTO

277
PAR DE CASTIÇAIS ROMÂNTICOS
Em prata portuguesa do séc. XIX
Base quadrangular sobre quatro pés de
garra e bola, fuste em forma de balaústre
parcialmente facetado com três frisos
relevados com folhas e flores
Marca de ensaiador de Lisboa (1822-1843) (L40) e de ourives Francisco Xavier Faria (18171843) (L-259), remarcados pela INCM
(sinais de uso)
Alt.: 23,5 cm
793 g
A pair of romantic candlesticks
Portuguese silver of the 19th century
Square base, four ball and claw feet, baluster
stem with three friezes decorated in relief with
leaves and flowers
Lisboa assay mark (1822-1843) and Francisco
Xavier Faria maker’s mark (1817-1843)
(wear signs)
€ 1.300 - 1.500

Em prata portuguesa
Decoração lisa com bordos recortados,
asa articulada
Contraste Águia 833 (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Diam.: 27,3 cm
641 g

274
PÁ APANHA-MIGALHAS, ROSAS
Em prata portuguesa
Remates vegetalistas cinzelados
Contraste Javali II do Porto (1887-1937), de
ourives da mesma época e assinado Rosas
(sinais de uso)
Comp.: 30,5 cm
182 g

A basket
Portuguese silver
Plain decoration, articulated handle
Portuguese assay mark (1938-1984) and
maker’s mark
(wear signs, small defects)

A table shovel, ROSAS
Portuguese silver
Porto assay mark (1887-1937), maker’s mark
and signed Rosas
(wear signs)

€ 220 - 350

278

€ 100 - 200

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ RETRO
276
SEIS COLHERES/PALHINHA SOVIÉTICAS
Em prata soviética (916 milésimas)
Colheres de cabo longo perfurado desde o topo até ao centro
das conchas
Contrastes soviéticos para 916 milésimos e de ourives
(sinais de uso)
Alt.: 25,7 cm
160 g
Six straw spoons
Soviet silver
Handles with straws
Soviet hallmarks and maker’s mark
(wear signs)

Em prata portuguesa
Corpos geométricos com decoração gomada, pomos das tampas
esféricos estriados
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.: 17 cm (cafeteira)
1653 g
A Retro coffee and tea set
Portuguese silver
Of geometric design with fluted decoration, fluted spherical finials
Comprising: tea pot, coffee pot, milk jug and sugar bowl with cover
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
(wear signs)
€ 680 - 1.000

€ 150 - 250
275
PAR DE TRINCHANTES D. MARIA
Cabos de pistola facetados em prata portuguesa com decoração
gravada e guilhochada
Marca de ensaiador do Porto (1784-1792) (P-15) e de ourives Manuel
Joaquim Moura (1784-1810) (P-473), remarcados pela INCM
(sinais de uso)
363 g (peso total)
A pair of D. Maria (1777-1816) meat servers
Portuguese silver handles with engraved decoration
Porto assay mark (1784-1792) and Manuel Joaquim Moura (1784-1810)
maker’s mark
(wear signs)
€ 180 - 250

154

155

279

281

GRANDE SALVA

PAR DE CANDELABROS DE
CINCO LUMES

Em prata portuguesa
Decoração relevada e cinzelada ao gosto barroco
com concheados, volutas e folhas de acanto
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 50,5 cm
1601 g

Em prata portuguesa
Decoração relevada e cinzelada
com volutas, concheados e
folhas de acanto, braços de
voluta
Contraste Águia 833 do Porto
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso, defeitos e um
copo de vela dessoldado)
Alt.: 30,5 cm
3349 g

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

A pair of five-light candelabra
Portuguese silver
Relief and chiselled decoration
in the baroque manner
Porto assay mark (1938-1984)
and maker’s mark
(wear signs, one candleholder
broken)

€ 580 - 900

€ 1.600 - 2.500

282
JARRÃO
Em prata portuguesa
Decoração relevada e
cinzelada ao gosto barroco
com concheados, volutas e
folhas de acanto
Alma em prata lisa
Contraste Águia 833 do Porto
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 31,5 cm
1331 g

280
SALVA BELLE ÉPOQUE
Em prata portuguesa
Bordo recortado, relevado e vazado com
cartelas, concheados e flores; três pés
relevados e vazados
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 32 cm
470 g
A Belle-Époque salver
Portuguese silver
Scalloped tab with relief and pierced
decoration with cartouches, shells and
flowers, three pierced feet
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s
mark
(wear signs)

283
JARRO
Em prata portuguesa
Decoração relevada e
cinzelada ao gosto barroco
com concheados, volutas e
folhas
Contraste Águia 833 do Porto
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 23,5 cm
683 g

A baluster vase
Portuguese silver
Relief and chiselled decoration
in the baroque manner with
shell motifs, scrolls and
acanthus leaves
Silver liner
Porto assay mark (1938-1984)
and maker’s mark
(wear signs)

€ 280 - 350

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

€ 530 - 750

156

€ 220 - 350

157

288

289

289A

290

PAR DE CASTIÇAIS, MANUEL ALCINO

285

COVILHETE, ROSAS & CO.

PRATO DE SERVIR, ROSAS & CO.

COVILHETE RECORTADO

SALVA

Em prata portuguesa
Modelo neoclássico, base quadrada com
pés de garra e bola, decoração canelada
na base e no fuste, arandela com friso
perlado
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984)
e de ourives Manuel Alcino de Carvalho
Moutinho (1935-1986)
(sinais de uso)
Alt.: 25,5 cm
1039 g

BALDE DE GELO COM PINÇA

Em prata portuguesa
Bordo encordoado
Contraste Águia 833 do
Porto (1938-1984), de
ourives da mesma época
e da casa Rosas - Porto
(sinais de uso)
Diam.: 23,5 cm
560 g

Em prata portuguesa
Bordo encordoado
Contraste Águia 916 do Porto
(1938-1984), de ourives da mesma
época e da casa Rosas - Porto
(sinais de uso)
Diam.: 28,5 cm
670 g

Prata portuguesa
Bordo recortado e com friso gomado
Marca de ourives e assinado
DAVID FERREIRA - PORTO,
remarcado pela INCM
(sinais de uso)
Diam.: 28 cm

Em prata portuguesa
Bordo recortado e relevado
com friso gomado e remates
vegetalistas
Originalmente sem marcas,
remarcada pela INCM
(sinais de uso)
Diam.: 32 cm
401 g

284

Em prata portuguesa
Decoração lisa, pinça com garras de animal
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde
1985 e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 17,5 cm
589 g
An ice bucket
Portuguese silver
Plain decoration, tongs with animal claws
Porto assay mark (after 1985) and maker’s
mark
(wear signs)

A pair of candlesticks, MANUEL ALCINO
Portuguese silver
Neoclassical model, square base with ball and
claw feet, fluted stem, beaded candle guard
Porto assay mark (1938-1984) and Manuel
Alcino C. Moutinho maker’s mark
(1935-1986)
(wear signs)

€ 300 - 500

A saucer, ROSAS & Co
Portuguese silver
Rim decorated with spiral
frieze
Porto assay mark (19381984) and maker’s mark,
signed Rosas - Porto
(wear signs)

A scalloped saucer
Portuguese silver
Scalloped tab with fluted frieze
Marker’s mark and signed DAVID
FERREIRA - PORTO
(wear signs)

A dish, ROSAS & Co
Portuguese silver
Rim decorated with spiral frieze
Porto assay mark (1938-1984)
and maker’s mark, signed Rosas
- Porto
(wear signs)

€260-320

€ 300 - 500

€ 240 - 350

€ 600 - 900

286
CESTO BELLE ÉPOQUE
Em prata portuguesa
Bordo com decoração relevada com flores e volutas, corpo
recortado igualmente com flores e enrolamentos, asa articulada
vazada, assente sobre quatro pés relevados e vazados
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma
época
(sinais de uso)
Comp.: 40 cm
1192 g
A Belle Époque basket
Portuguese silver
Relief decorated tab with flowers and volutes, scalloped and
pierced decoration with flowers and scrolls, pierced articulated
handle, on four relief and pierced feet
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark
(wear signs)
€ 520 - 750

291
JARRO COM PRATO
Em prata portuguesa
Decoração gomada espiralada, asa de voluta
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde
1985 e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 26,5 cm (jarro)
1105 g

287

A jug with saucer
Portuguese silver
Spiral decoration, scroll handle
Porto assay mark (after 1985) and maker's
mark
(wear signs)

CESTO DE PÃO, MANUEL ALCINO

€380-500

Em prata portuguesa
Decoração relevada, vazada e recortada com volutas, concheados e motivos
vegetalistas; asa articulada
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de ourives Manuel Alcino de Carvalho
Moutinho (1935-1986)
Portugal, ca. 1935
(sinais de uso)
Comp.: 34 cm
438 g
A basket, MANUEL ALCINO
Portuguese silver
Relief, pierced and scalloped decoration with shell and floral motifs, articulated handle
Porto assay mark (1887-1937) and Manuel Alcino C. Moutinho maker’s mark (1935-1987)
Portugal, ca. 1935
(wear signs)
€ 300 - 500

158

159

A salver
Portuguese silver
Scalloped and relief tab with
fluted frieze and floral details
(wear signs)
€ 240 - 300

292

293

296

CAIXA DE CHÁ

CAFETEIRA

TAÇA E PRATO, GOMES DA PÓVOA

Em casquinha
Decoração ao gosto neoclássico com
grinaldas, medalhões e frisos
Trabalho do séc. XX
(sinais de uso)
Alt.: 21,5 cm

Em prata portuguesa
Segundo modelo de F. T. Germain para a Casa
Real Portuguesa
Corpo espiralado, três pés vegetalistas de
enrolamento, bico relevado e cinzelado com
folhas e frutos, pomo em forma de fruto
Pega lateral em pau-santo
Contraste Águia 916 do Porto (1938-1984), de
ourives José Pereira Reis (1947-1990) e marca da
ourivesaria Mergulhão
(sinais de uso, pequena falta na pega)
Alt.: 24 cm
1019 g

Em prata portuguesa
Decoração gravada inspirada na porcelana da China,
Companhia das Índias, com motivos neoclássicos e
cartela com flores
Contraste Águia 916 do Porto (1938-1984), de ourives
e marca da casa Gomes - Póvoa do Varzim
(sinais de uso)
Diam.: 24,7 cm (prato)
956 g

A tea caddy
Silverplated
Decorated in the neoclassical manner
20th century
(wear signs)
€ 40 - 60

A coffee pot
Portuguese silver
Model after F.T. Germain for the Portuguese court
Spiral decoration, three floral and scroll feet, relief
spout with leaves and fruits, fruit shaped cover finial
Lateral rosewood handle
Porto assay mark (1938-1984) and José Pereira
Reis (1947-1990) marker’s mark, signed by
Mergulhão
(wear signs, small loss to the handle)

A bowl and dish, GOMES DA PÓVOA
Portuguese silver
Engraved decoration inspired by neoclassical
Chinese export porcelain decorations
Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark and
signed Gomes - Póvoa do Varzim
(wear signs)
€ 380 - 500

€ 900 - 1.500

294
CAIXA DE CHÁ
Em prata portuguesa
Decoração gravada com flores e
medalhões, interior dourado
Contraste Águia 925 de Lisboa em uso
desde 1985 e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 16 cm
397 g

297
URNA
Em prata portuguesa
Decoração gomada e gravada neoclássica
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984), de ourives
da mesma época e assinada Sarmento
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Alt.: 27,5 cm
521 g

A tea caddy
Portuguese silver
Engraved decoration with flowers and
medallions, gilt interior
Lisboa assay mark (after 1985) and maker’s
mark

Urn
Portuguese silver
Fluted and engraved neoclassical decoration
Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark and
signed Sarmento
(wear signs, small bruises)

€ 150 - 250

€ 200 - 300
295
GRANDE TAÇA / TAMBULADEIRA
Em prata portuguesa
Decoração espiralada gomada, asas relevadas com enrolamentos e carrancas,
fundo com concha
Contraste Águia 916 do Porto (1938-1984), de ourives e assinada Topázio
(sinais de uso)
Comp.: 31 cm
762 g
A large tasting bowl
Portuguese silver
Spiral decoration, centre with pilgrim’s shell, handles with masks
Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark and signed Topázio
(wear signs)
€ 380 - 500

160

161

298
INVULGAR PRATO DE SERVIR, MANUEL
ALCINO
Em prata e ouro
Bordo recortado, relevado e minuciosamente
cinzelado com volutas e concheados,
interrompido por oito remates vegetalistas
estilizados em ouro 19kt
Contraste Cabeça de Cão do Porto (19381984) e de ourives Manuel Alcino de Carvalho
Moutinho (1935-1986)
(sinais de uso)
Diam.: 36,5 cm
1105 g
An unusual charger, MANUEL ALCINO
Silver and gold
Scalloped tab richly chiselled with volutes and
shell motifs, eight 19kt gold stylized feathers
Porto assay mark (1938-1984) and Manuel
Alcino C. Moutinho maker’s mark (1935-1986)
(wear signs)

301
PAR DE CASTIÇAIS
Em prata portuguesa
Decoração relevada ao gosto rocaille com
cartelas, concheados e motivos vegetalistas;
pés relevados e vazados
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso, amolgadelas)
Alt.: 27 cm
763 g
A pair of candlesticks
Portuguese silver
Relief decoration in the rocaille style with
cartouches, shell and floral motifs
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s
mark
(wear signs, bruises)
€ 300 - 500

€ 680 - 1.000

299
SALVA BELLE ÉPOQUE
Em prata portuguesa
Bordo recortado, relevado e vazado com laços
e folhas de acanto; quatro pés vazados
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 30,5 cm
294 g
A Belle-Époque salver
Portuguese silver
Scalloped tab with relief and pierced
decoration with ribbons and acanthus leaves,
four pierced feet
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s
mark
(wear signs)
€ 180 - 220

302
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ
Em prata portuguesa
Decoração com caneluras largas horizontais e zonas gomadas, asas em pau-santo
Composto por: bule, cafeteira, leiteira com tampa e açucareiro com tampa
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época
(pequenos sinais de uso; cafeteira com amolgadela)
Alt.: 29 cm (cafeteira)
3483 g

300

A tea and coffee set
Portuguese silver
Fluted decoration, rosewood handles
Comprising: tea pot, coffee pot, milk jug with cover and sugar bowl with cover
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
(small wear signs)

GRANDE SALVA DE TRÊS PÉS

€ 1.200 - 2.000

Bordo recortado e relevado com volutas,
concheados e flores; fundo com orla gravada
Três pés relevados
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 45,5 cm
1352 g
A large footed salver
Portuguese silver
Scalloped and relief tab with volutes, shells
and flowers
Engraved floral frieze
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)
€ 800 - 1.200

162

163

303

307

PAR DE CANDEEIROS DE MESA ART DÉCO

SALVA DE TRÊS PÉS

Em prata portuguesa
Pé esférico com estrias horizontais, abat-jours em prata vazada com motivos geométricos
Eletrificados
Contraste Javali II de Lisboa (1887-1937) e de ourives da mesma época
(sinais de uso, defeitos)
Alt.: 23 cm

Em prata portuguesa
Bordo recortado e relevado
com volutas, concheados e
flores; três pés relevados e
vazados
Contraste Águia 833 do Porto
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 41 cm
796 g

A pair of Art Deco table lamps
Portuguese silver
Spherical feet, pierced shades with geometric decoration
Electrified
Lisboa assay mark (1887-1937) and maker’s mark
(wear signs, defects)

A footed salver
Portuguese silver
Scalloped and relief tab with
volutes, shell and floral motifs,
three relief and pierced feet
Porto assay mark (1938-1984)
and maker’s mark
(wear signs)

€ 500 - 700

€ 470 - 600

304

308

CANECA
Em prata
Decoração relevada com frisos de
palmetas e cenas de caça com
elefantes, girafas, leões e outros animais
Trabalho oriental, séc. XX, remarcado
pela INCM
(sinais de uso)
Alt.: 13 cm
359 g
A mug
Silver
Relief decoration with hunting scenes
with elephants, lions and other animals
Oriental work, 20th century
(wear signs)
€ 180 - 250

PAR DE CASTIÇAIS ROMÂNTICOS

305

306

TAMBULADEIRA

ELEFANTE

Em prata portuguesa
Interior com decoração gravada com
flores, duas asas relevadas com grifos
Contraste Águia 833 do Porto
(1938-1984) e de ourives da mesma
época
(sinais de uso)
Diam.: 13 cm
107 g

Escultura em prata representando
elefante com a tromba levantada
Originalmente sem marcas,
remarcado pela INCM
(pequenos defeitos)
Comp.: 12,5 cm
318 g

A wine taster
Portuguese silver
Interior with engraved decoration with
flowers, two handles with griffins
Porto assay mark (1938-1984) and
marker’s mark
(wear signs)
€ 40 - 60

Elephant
Silver sculpture representing
elephant
(small defects)
€ 200 - 300

Em prata portuguesa do séc. XIX
Base quadrangular, quatro pés
relevados com flores, fuste em forma
de balaústre parcialmente facetado
com três frisos relevados com folhas de
roseira e rosas
Marca de ensaiador de Lisboa (18431870) (L-41) e de ourives David Maria de
Sousa (1843-1888) (possível variante da
L-206), remarcados pela INCM
(sinais de uso)
Alt.: 23 cm
785 g
A pair of romantic candlesticks
Portuguese silver of the 19th century
Square base, four relief feet with
flowers, baluster stem with three friezes
decorated in relief with roses and rose
leaves
Lisboa assay mark (1843-1870) and
David Maria de Sousa maker’s mark
(1843-1888)
(wear signs)
€ 1.300 - 1.500

164

165

309

312

313

BANDEJA COM DUAS ASAS

PRATO DE SERVIR

JARRO BOJUDO

Em prata portuguesa
Decoração lisa com duas asas
de voluta
Contraste Javali II de Lisboa
(1887-1937) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Comp.: 46 cm
XX g

Em prata portuguesa
Decoração martelada
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984), de
ourives José Martins de Oliveira e Costa (reg.
1932) e marca da casa Custódio Pereira - Porto
(sinais de uso)
Diam.: 40 cm
1154 g

Em prata portuguesa
Decoração lisa, frisos perlados
e asa tubular
Contraste Águia 833 do Porto
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 16 cm
478 g

A dish
Portuguese silver
Hammered decoration
Porto assay mark (1938-1984), José Martins de
Oliveira e Costa maker’s mark (reg. 1932) and
signed by the House of Custódio Pereira - Porto
(wear signs)

A tray
Portuguese silver
Plain decoration with two
handles
Lisboa assay mark (1887-1937)
and maker’s mark
(wear signs)

€ 400 - 600

€ 100 - 150

310

311

TABULEIRO VICTORIANO

BULE ESTILO D. MARIA

Fundo em madeira com decoração embutida
Bordo levantado em prata com decoração gravada com
ramagens e borboletas, asas embutidas
Marcas de Londres para 1881 e de ourives E.J.W. e
numerado 17245
(sinais de uso)
Comp.: 57 cm

Em prata portuguesa
Em forma de urna com frisos estriados, bico em colo
de cisne e asa em pau-santo
Contraste Águia 916 do Porto (1938-1984) e de ourives
da mesma época
(mínimos sinais de uso)
Alt.: 27,5 cm
979 g

A Victorian tray
Wood with inlaid decoration
Silver tab with engraved decoration and pierced handles
London marks for 1881 and E.J.W. maker’s mark,
numbered 17245
(wear signs)

A teapot in D. Maria style
Portuguese silver
Urn-shaped, plain decoration with friezes and
rosewood handle
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
(minor wear signs)

€ 400 - 600

€ 450 - 650

314
PAR DE CASTIÇAIS DE GRANDES DIMENSÕES
Em prata
Modelo barroco com base e fuste octogonais
Remarcados com contraste Águia 925 do Porto em uso desde 1985
Trabalho possivelmente italiano, séc. XX
(pequenos sinais de uso)
Alt.: 33 cm
1369 g
A pair of large candlesticks
Silver
Baroque model, octagonal base and stem
Italian and Portuguese assay marks, late 20th century
(small wear signs)
€ 980 - 1.500

166

167

A jug
Portuguese silver
Plain decoration, beaded
friezes, geometric handle
Porto assay mark (1938-1984)
and maker’s mark
(wear signs)
€ 200 - 300

315
URNA D. MARIA
Em prata portuguesa do séc. XVIII/XIX
Neoclássica
Decoração gravada com medalhões e frisos vegetalistas
Marca de ensaiador do Porto (1790-1803) (P-16) e de ourives AMP
(1790-1804) (P-153), remarcada pela INCM
(sinais de uso, pomo amolgado)
Alt.: 24 cm
458 g
A D. Maria (1777-1816) urn
Portuguese silver of the late 18th, early 19th century
Engraved decoration with medallions and floral friezes
Porto assay mark (1790-1803) and AMP maker’s mark (1790-1804)
(wear signs, bruise to cover finial)
€ 380 - 600

317
PAR DE CASTIÇAIS
Em prata (750 milésimos) romana do séc. XVIII
Neoclássicos
Base circular com friso perlado e gomado profundo, fuste gomado com grinaldas e
faces de leão com argolas articuladas, copo da vela gomado e com frisos vegetalistas
Marcas de Roma da segunda metade do séc. XVIII e de ourives muito sumidas
(sinais de uso, amolgadelas)
Alt.: 26 cm
1013 g
A pair of 18th century Roman candlesticks
Neoclassical
Circular base with beaded frieze and fluted decoration
Fluted stem with garlands and lion heads with hoops
Rome mark of the second half of the 18th century and faded maker’s mark
(wear signs, bruises)
€ 2.500 - 3.500

316
CENTRO DE MESA/FLOREIRA COM PLATEAU
Em prata portuguesa
Arte Decô
Decoração relevada e gravada com rosas e motivos geométricos, pegas cinzeladas em grinalda e seguras por laçadas
Base circular com fundo em espelho e verso em madeira, grelha em fio de prata dourada
Marca de ourives Filipe José Bandeira (1920-1971), originalmente sem contraste, remarcado pela INCM
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Diam.: 45 cm (base)
3406 g (floreira)
A centre piece
Portuguese silver
Art Deco
Relief and engraved decoration with roses and geometric motifs, chiselled handles with ribbons
Circular base with mirror surface, silver gilt strainer
Filipe José Bandeira (1920-1971) maker’s mark
(wear signs, small defects)
€ 2.500 - 3.500

168

169

318
GRANDE TERRINA COM PRATO
Em prata portuguesa à maneira barroca
Decoração relevada e cinzelada à maneira do séc. XVII/
XVIII com folhas, flores e pavões
Terrina em forma de olha com pomo da tampa esférico,
centro do prato com brasão gravado
Trabalho português do séc. XIX/XX
(sinais de uso)
Diam.: 44,7 cm
3579 g
A large tureen with stand
Portuguese silver in the baroque manner
Relief and chiselled decoration in the late 17th, early 18th
century manner with leaves, flowers and peacocks
Stand with similar decorations and engraved coat-of-arms
at the centre
Portugal, late 19th, early 20th century
(wear signs)
€ 2.500 - 3.500

170

171

319

320

PAR DE CANDELABROS DE CINCO LUMES

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ

Em prata portuguesa
Decoração relevada e cinzelada ao gosto barroco com concheados, volutas e folhas de acanto
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 38,5 cm
3466 g

Em prata portuguesa
Decoração relevada e cinzelada ao gosto barroco com volutas, cartelas, concheados e folhas de acanto
Fundo do tabuleiro gravado com motivos semelhantes
Composto por: tabuleiro com duas asas, bule, cafeteira, leiteira e açucareiro com tampa
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Comp.: 67 cm (tabuleiro)
Alt.: 27 cm (cafeteira)
5680 g

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

A coffee and tea set
Portuguese silver
Relief and chiselled decoration in the baroque manner with shell motifs, scrolls and acanthus leaves
Tray engraved with similar motifs
Comprising: tray, tea pot, coffee pot, milk jug and sugar bowl with cover
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
(wear signs)

€ 1.200 - 1.800

€ 2.000 - 3.000

172

173

322
PAR DE CASTIÇAIS ROMÂNTICOS
321
TERRINA COM PRESENTOIR
Em prata portuguesa
Decoração lisa com frisos conteados; pomo da tampa representando anjo músico em vulto perfeito
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives Manuel Alcino Carvalho Moutinho (1935-1987)
(sinais de uso, amolgadelas)
Diam.: 30 cm (presentoir)
1930 g
A tureen with stand
Portuguese silver
Plain decoration with beaded friezes, cover finial representing musician child
Porto assay mark (1938-1984) and Manuel Alcino de Carvalho Moutinho maker’s mark (1935-1897)
(wear signs, bruises)
€ 720 - 1.200

Em prata portuguesa do séc. XIX
Base quadrangular sobre quatro pés de garra e bola, fuste
em forma de balaústre parcialmente facetado com três
frisos relevados com folhas de roseira e rosas
Marca de ensaiador de Lisboa (1843-1870) (L-41) e de
ourives João Ramos Ortiz (1810-1879) (L-378), remarcados
pela INCM
(sinais de uso)
Alt.: 23,5 cm
826 g
A pair of romantic candlesticks
Portuguese silver of the 19th century
Square base, four ball and claw feet, baluster stem with
three friezes decorated in relief with roses and rose leaves
Lisboa assay mark (1843-1870) and João Ramos Ortiz
maker’s mark (1810-1879)
(wear signs)
€ 1.300 - 1.500

323
SALVA DE QUATRO PÉS
Em prata portuguesa
Decoração com bordo relevado ao gosto
rocaille com mascarões, concheados,
flores e volutas; fundo com orla gravada,
pés com faces de leão e garra
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e
de ourives J.J. Monteiro
(sinais de uso)
Diam.: 36,5 cm
1089 g
A footed salver
Portuguese silver
Relief tab in the rocaille manner with
masks, shells, flowers and scrolls;
engraved decoration, feet with lion heads
Porto assay mark (1887-1937) and JJ
Monteiro maker’s mark
(wear signs)
€ 450 - 550

174

175

324
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ ROMÂNTICO
Prata portuguesa do séc. XIX
Decoração gomada e gravada com motivos vegetalistas e geométricos, pés de
enrolamento relevados, asas em prata relevada
Composto por: bule, cafeteira, açucareiro com tampa e taça de pingos
Marca de ensaiador do Porto (1877-1881) (P-78) e de ourives Joaquim Gomes
Teixeira de Azevedo (1853-1881) (P-393)
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 28,5 cm (cafeteira)
2570 g
A Romantic coffee na tea set
Portuguese silver of the 19th century
Fluted and engraved decoration with floral and geometric motifs, relief scroll
feet, relief handles
Comprising: tea pot, coffee pot, sugar bowl with cover and waste bowl
Porto assay mark (1877-1881) and Joaquim Gomes Teixeira de Azevedo maker’s
mark (1853-1881)
(wear signs, small defects)
€ 2.000 - 2.500

325
SALVA DE GRADINHA
Em prata portuguesa
Gradinha relevada e vazada com flores,
três pés relevados, fundo guilhochado com
reserva lisa ao centro
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 34 cm
898 g
A gallery salver
Portuguese silver
Relief and pierced gallery with flowers, three
relief feet, guilloché decoration with plain
cartouche
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s
mark
(wear signs)
€ 540 - 700

176

326
SALVA DE GRADINHA E TRÊS PÉS
Em prata portuguesa
Gradinha e pés relevados e vazados, fundo
gravado, gradinha com galgos
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 27 cm
743 g
A footed gallery salver
Portuguese silver
Relief and pierced gallery and feet, engraved
decoration, gallery decorated with greyhounds
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)
€ 260 - 350

177

327

332

PALITEIRO

PALITEIRO

Em prata portuguesa
Representando palhaço com arco,
guarda-chuva e cão amestrado, base
rocaille relevada
Originalmente sem marcas, remarcado
pela INCM
Comp.: 12 cm
256 g

Em prata portuguesa
Representando palhaço com leque,
base oval e pés com flores
Contraste Águia 925 do Porto em uso
desde 1985 e de ourives da mesma
época
(sinais de uso)
Comp.: 12,5 cm
230 g

A toothpick holder
Portuguese silver
Representing clown with bow, umbrella
and dog, on rocaille base
Portuguese, 20th century
(wear signs)

A toothpick holder
Portuguese silver
Representing clown with fan, on oval
base and floral feet
Porto assay mark (after 1985) and
maker’s mark
(wear signs)

€ 350 - 500

€ 350 - 500

328

329

330

331

333

334

335

336

PALITEIRO

PALITEIRO

POLVILHADOR

PALITEIRO

PALITEIRO

PALITEIRO

PALITEIRO

PALITEIRO

Em prata portuguesa
Assente sobre quatro pés
vegetalistas de enrolamento,
base com gradinha vazada, plinto
vazado e figura em vulto perfeito
representando carneiro
Contraste Águia 835 do Porto em
uso desde 1985 e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 10,5 cm
425 g

Em prata portuguesa
Assente sobre três pés relevados e
vazados com volutas e bolotas, base
circular alteada e relevada sob figura
de galo em vulto perfeito
Contraste Águia 835 do Porto em uso
desde 1985 e de ourives da mesma
época
(sinais de uso)
Alt.: 12,5 cm
218 g

Em prata francesa
Em forma de balaústre, frisos
perlados e tampa vazada
Contraste Cabeça de Minerva
1ºTítulo (950 milésimas)
(sinais de uso, amolgadelas)
Alt.: 14 cm
145 g

Em prata portuguesa
Decoração relevada representando
flor com caule e folhas
Contraste Águia 835 do Porto em
uso desde 1985 e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 16,5 cm
61 g

Em prata portuguesa do séc.
XIX/XX
Figura em vulto perfeito
representando figura feminina
com flor
Base circular em mármore preto
Contraste Javali II do Porto (18871937) e de ourives da mesma
época
(sinais de uso)
Alt.: 17,5 cm

Em prata portuguesa
Base circular com frisos espiralados assente
sobre três pés de bola
Fuste com três golfinhos em vulto perfeito, taça
com decoração gomada espiralada, remate em
forma de urna
Contraste Águia 835 do Porto em uso desde
1985 e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 16,5 cm
325 g

Em prata portuguesa
Representando bola
Contraste Águia 833 do Porto
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 12,5 cm
119 g

Em prata portuguesa
Decoração relevada com pés
de garra e friso na base, figura
de ave pernalta em vulto
perfeito
Contraste Águia 925 do Porto
em uso desde 1985 e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 11,5 cm
128 g

A toothpick holder
Portuguese silver of the late 19th,
early 20th century
Representing a lady with a flower
Black marble base
Porto assay mark (1887-1937) and
maker’s mark
(wear signs)

A toothpick holder
Portuguese silver
Circular base with spiral friezes, on three ball feet
Decorated with three dolphins, bowl with spiral
decoration, urn-shaped finial
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark
(wear signs)

A toothpick holder
Portuguese silver
On four floral feet, base with
pierced gallery, pierced plinth
under a sheep
Porto assay mark (after 1985) and
maker’s mark
(wear signs)
€ 200 - 300

A toothpick holder
Portuguese silver
On three relief and pierced feet with
scrolls and acorns, circular base under
rooster sculpture
Porto assay mark (after 1985) and
marker’s mark
(wear signs)
€ 150 - 250

A caster
French silver
Baluster form, beaded friezes
and pierced cover
Tête de Minerve assay mark
(wear signs, bruises)
€ 80 - 120

A toothpick holder
Portuguese silver
Relief decoration representing a
flower
Porto assay mark (after 1985)
(wear signs)
€ 40 - 60

€ 150 - 250

€ 180 - 250

178

A toothpick holder
Portuguese silver
Representing a ball
Porto assay mark (1938-1984)
and maker’s mark
(wear signs)
€ 100 - 180

A toothpick holder
Portuguese silver
Relief decoration with claw feet
and base with frieze with bird
sculpture
Porto assay mark (after 1985)
and maker’s mark
(wear signs)
€ 100 - 200

179

337
JARRA MODERNISTA
Em prata
Decoração lisa, bocal recortado com friso liso
Contrastes estrangeiros para 900 milésimas
Trabalho do séc. XX
(sinais de uso)
Diam.: 27 cm
952 g

339

A modernist vase
Silver
Plain decoration, scalloped rim
Unidentified marks for 900/000
20th century
(wear signs)

CASAL DE PERDIZES
Em prata italiana
Decoração realista cinzelada e em chapa
finamente recortada imitando penugem ao
gosto de Mario Buccellati
Marca de ourives nr. 615 de Florença,
contraste Águia 835 do Porto em uso desde
1985 e marca de ourives da mesma época
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Comp.: 30 cm
1025 g

€ 350 - 500

A couple of partridges
Italian silver
Realist decoration in the manner of Mario
Buccellati
Firenze maker mark nr.615, Porto assay mark
(after 1985) and maker’s mark
(wear signs, small defects)
€ 1.800 - 2.500

338
SALVA DE GRADINHA ROMÂNTICA
Em prata portuguesa do séc. XIX
Gradinha relevada e vazada, pés de garra e
bola, fundo com monograma ao centro
Marca de ensaiador de Lisboa (1843-1870) (L41) e de ourives João Ramos Ortiz (1810-1879)
(L-378)
(sinais de uso)
Diam.: 23,5 cm
476 g
A romantic salver
Portuguese silver of the 19th century
Relief and pierced gallery, ball and claw feet,
monogram at the centre
Lisboa assay mark (1843-1870) and João
Ramos Ortiz maker’s mark (1810-1879)
(wear signs)
€ 320 - 500

180

181

341

340

JARRO ESTILO ROCAILLE

URNA COM TAMPA

Cristal lapidado
Pé, gargalo com tampa e
asa em casquinha relevada
ao gosto rocaille com
volutas, concheados e
motivos vegetalistas
(sinais de uso)
Alt.: 29 cm

Em prata portuguesa
Pé quadrangular, corpo
espiralado
Decoração relevada e gravada
com folhas e flores
Contraste Águia 833 do Porto
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 30 cm
624 g

A jug in the rocaille manner
Cut-glass
Silverplated mounts in the
rocaille manner decorated
in relief with volutes, shells
and other floral motifs
(wear signs)

An urn with cover
Portuguese silver
Square foot, spiral decoration
Relief and engraved decoration
with leaves and flowers
Porto assay mark (1938-1984)
and maker’s mark
(wear signs)

343
GALHETEIRO
Em prata portuguesa com decoração relevada e vazada com flores, asa em volutas
Com cinco recipientes em vidro lapidado e tampas em prata
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma época
(sinais de uso, faltam duas tampas, uma galheta ligeiramente diferente)
Comp.: 34,5 cm
600 g (prata)
A cruet
Portuguese silver with relief and pierced decoration with flowers, scroll handle
Five cut-glass containers, silver covers
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark
(wear signs, two covers missing, one cruet slightly different)
€ 250 - 350

€ 100 - 200

€ 450 - 650

342
PAR DE CASTIÇAIS ESPIRALADOS D. MARIA
Em prata portuguesa do séc. XVIII/XIX
Neoclássicos
Base circular com frisos perlados e gomado em espiral,
fuste e copo da vela gomados e com frisos perlados
Marca de ensaiador do Porto (1790-1803) (P-16) e de
ourives Miguel Gonçalves Araújo (1790-1810) (P-468),
remarcados pela INCM
(sinais de uso, amolgadelas e defeitos em ambos)
Alt.: 18 cm
559 g
A pair of D. Maria (1777-1816) candlesticks
Portuguese silver of the late 18th, early 19th century
Circular base with beaded friezes and spiral flutes
Porto assay mark (1790-1803) and Miguel Gonçalves
Araújo maker’s mark (1790-1810)
(wear signs, bruises and defects to both)
€ 600 - 900

182

183

344
FAQUEIRO JAVALI
Faqueiro Belle-Époque
Em prata portuguesa do séc. XIX
Decoração guilhochada e com armas de família gravadas no cabo
Composto por: 7 talheres de servir, 12 colheres de sopa, 12 garfos,
12 facas, 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 do Porto (1881-1886) (P-87), de ourives José Gonçalves
Russo (1870-1886) (P-527) e marca de reconhecimento do Porto
(1887-1893); alguns talheres já com contraste Javali (1887-1937)
(pequenos sinais de uso)
Peso total: 7714 g
A Belle Epoque table service of flatware
Portuguese silver of the 19th century
Guilloché decoration and engraved coat-of-arms
Comprising: 7 serving pieces, 12 soup spoons, 12 forks, 12 knives,
12 fish forks, 12 fish knives, 12 dessert spoons, 12 dessert knives, 12
dessert forks, 12 tea spoons and 12 coffee spoons
Porto assay mark (1881-1886) and José Gonçalves Russo marker’s
mark (1870-1886), Porto recognition mark (1887-1893) and some
pieces with Porto assay mark (1887-1937)
(small wear signs)
€ 3.500 - 4.500

345
FAQUEIRO “MEIA-CANA”
Em prata portuguesa
Composto por: 6 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, 11 facas de
sobremesa, 12 garfos de bolo, 12 colheres de chá e 12 colheres de
café
Contrastes Águia (1938-1984) e Javali (1887-1937), espátula de peixe
com marca de ensaiador de Lisboa (1843-1870) (L-41), de ourives
de Victor Angelo Dinis (1822-1879) (L-507) e remarcada com cabeça
de velho
(sinais de uso)
7420 g
A Portuguese silver table service of flatware
Comprising: 6 serving pieces, 12 soup spoons, 12 forks, 12 knives,
12 fish forks, 12 fish knives, 12 dessert spoons, 12 dessert forks, 11
dessert knives, 12 cake forks, 12 tea spoons and 12 coffee spoons
Portuguese assay marks (1887-1937) and (1938-1984),fish server
bearing Lisboa assay mark (1843-1870) and VAD maker’s mark
(1822-1879) and remarked with recognition mark
(wear signs)
€ 3.500 - 4.500

184

185

346

348

SEIS MARCADORES

LAVANDA E GOMIL ESTILO D. MARIA

Em prata portuguesa
Bordo recortado e estriado
Contraste Águia 916 de Lisboa (1938-1984) e de ourives da mesma época
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Diam.: 28 cm
3341 g

Em prata portuguesa
Decoração neoclássica de bordos recortados com frisos
perlados com florinhas, asa de voluta perlada com
remates vegetalistas
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives
José Pereira Reis (1916-1990)
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Comp.: 54,5 cm (lavanda)
Alt.: 36 cm (gomil)
2796 g

A set of six plates
Portuguese silver
Plain and scalloped decoration
Lisboa assay mark (1938-1984) and maker’s mark
(wear signs, small defects)
€ 1.200 - 1.500

A ewer and basin in the D. Maria style
Portuguese silver
Neoclassical scalloped decoration,
beaded friezes with little flowers,
beaded scroll handle with floral details
Porto assay mark (1938-1984) and José
Pereira Reis maker’s mark (1916-1990)
(wear signs, small bruises)
€ 2.000 - 3.000

347
JARRÃO
Em prata oriental
Forma de balaústre com profusa decoração
relevada e cinzelada com motivos
geométricos, flores, aves e escamados
Contrastes não identificados para 875
milésimas
Trabalho do séc. XX
(sinais de uso)
Alt.: 34 cm
1080 g
A baluster vase
Oriental silver
With rich relief decoration with floral and
geometric motifs, animals, birds and scales
Unidentified marks for 875/000
20th century
(wear signs)
€ 400 - 600

186

187

349
RARO GALHETEIRO D. JOSÉ
Em prata portuguesa do séc. XVIII
Base polilobada assente sobre quatro pés de concha,
aros circulares elevados por suportes que se estendem
dos pés em curva e contracurva, frente com cartela
rocaille relevada, haste torneada terminando em pega
relevada com volutas e concheado
Com duas galhetas e três polvilhadores em forma
de balaústre com decoração gravada representando
volutas, concheados, flores e drapeados; asas das
galhetas em curva e contracurva
Galhetas e polvilhadores com marca de ensaiador do
Porto (1784-1792) (P-15) e de ourives Manuel Vilaça
Gomes (1763-1804) (P-463), base com marca de posse
“DR”; remarcado pela INCM
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Alt.: 30,5 cm
2462 g
A rare D. José (1750-1777) cruet
Portuguese silver of the 18th century
Lobed cruet stand on four shell feet, the circular cruet
frames supported by scroll pillars, front with rocaille
cartouche, central handle decorated with shells on a
turned stem
With two cruets and three casters of baluster form with
engraved decoration with volutes, shell motifs, flowers
and draperies
Cruets and castors with Porto assay mark (1784-1792)
and Manuel Vilaça Gomes maker’s mark (1763-1804),
cruet stand with antique owner mark “DR” engraved at
the bottom
(wear signs, small bruises)
€ 9.000 - 14.000

188

189

350

351

SALVA DE TRÊS PÉS

SALVA DE TRÊS PÉS

Em prata portuguesa do séc. XIX
Bordo relevado e recortado com concheados e flores, fundo
gravado com flores
Três pés de garra com flores
Marca de ensaiador de Braga, José António Silva (reg. 1829) e
de ourives JAS não inventariado, remarcada com Cabeça de
Velho e contraste francês “cisne”
(sinais de uso, bordo com fendas e gasto no gravado do centro)
Diam.: 30 cm
509 g

Em prata
Decoração relevada, bordo recortado com
concheados e flores
Trabalho do séc. XIX/XX, originalmente sem
marcas, remarcado pela INCM
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Diam.: 20 cm
181 g
A footed salver
Silver
Relief and scalloped decoration with flowers
and shells
Late 19th, early 20th century
(wear signs, small defects)

A footed salver
Portuguese silver of the 19th century
Relief and scalloped tab with shells and flowers
Three floral feet
Braga assay mark (reg. 1829), JAS maker’s mark and remarked
with French import mark
(wear signs, defects, wear)

354
GRANDE TRAVESSA DE CARNE, GOMES DA PÓVOA
Em prata portuguesa
Decoração gravada inspirada na porcelana da China, Companhia das Índias, com motivos neoclássicos
e cartela com flores
Contraste Águia 916 do Porto (1938-1984), de ourives e marca da casa Gomes - Póvoa do Varzim
(sinais de uso)
Comp.: 55 cm
3757 g
A large meat dish, GOMES DA PÓVOA
Portuguese silver
Engraved decoration inspired by neoclassical Chinese export porcelain decorations
Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark and signed Gomes - Póvoa do Varzim
(wear signs)
€ 3.500 - 5.000

€ 80 - 120

€ 250 - 350

353
ESPELHO DE MESA OVAL

352
PALMATÓRIA
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX
Decoração relevada e vazada ao gosto rocaille
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de ourives
da mesma época
(pequenos sinais de uso)
Comp.: 20 cm
127 g

Em pau-santo, moldura com aplicação em prata relevada com
malmequeres
Contraste sumido, possivelmente Porto (1887-1937) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 35 cm
An oval table mirror
Silver-mounted rosewood, decorated with marigolds
Faded marks, possibly Porto (1887-1937) and maker’s marks
(wear signs)
€150-250

A Portuguese silver chamberstick
Relief and pierced decoration in the rocaille manner
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark
(minor wear signs)
€250-350

190

191

355
CANDELABRO DE CINCO LUMES
Em prata portuguesa
Decoração relevada, cinzelada e gravada com
motivos vegetalistas, volutas e frisos gomados
Fuste em forma de putto em vulto perfeito
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e
de ourives da mesma época
(sinais de uso, amolgadelas)
Alt.: 45 cm
2720 g
A five-light candelabrum
Portuguese silver
Relief, chiselled and engraved decoration with
floral motifs, scrolls and fluted friezes
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs, bruises)

356
TERRINA COM TAMPA
Em prata portuguesa
Decoração relevada e cinzelada ao gosto Arte Nova com folhas e caules naturalistas
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 1985 e de ourives da mesma época
(pequenos sinais de uso)
Comp.: 39 cm
3189,4 g

€ 1.100 - 2.000

A tureen with cover
Portuguese silver
Relief and chiselled decoration in the Art Nouveau manner
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark
(small wear signs)
€ 2.000 - 3.000

192

193

357
CONTADOR MOGOL
Em sissó
Com decoração embutida em marfim
representando motivos florais
Com duas portas de abertura lateral e treze
gavetas de diferentes tamanhos no interior
Ferragens em metal amarelo
Índia Mogol, séc. XVII
(pequenos defeitos e restauros)
36x56x34 cm
A Mogul cabinet
Sissoo
Ivory inlaid decoration depicting floral motifs
With two drawers and thirteen drawers of
different sizes
Yellow metal mounts
Mogul India, 17th century
(small defects and restorations)
€ 15.000 - 20.000

194

195

358
ESCRITÓRIO MOGOL
Em teca e sissó com filetes em marfim
Com tampo de abater
Interior com frente de gavetas integralmente revestidas a ébano
com moldura de marfim e ébano
Gaveta central com faixa de teca com círculos de micromosaico
Feragens em metal
Séc. XVII
(pequenas faltas)
34x52x36 cm
A mogul travel cabinet
Teak and Sissoo with ivory friezes
Fall-front opens to reveal ebony veneered drawers with ivory and
ebony inlaid decoration
Central drawer with teak frieze and micromosaic
Metal mounts
17th century
(small losses)
€ 10.000 - 15.000

196

197

359

360

CRISTO CRUCIFICADO

NOSSA SENHORA COM O MENINO

Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Cruz em pau-santo com terminações
entalhadas e douradas
Séc. XVIII
Alt.: 23 cm (Cristo)
Alt.: 90 cm (total)

Escultura de vestir Hispano-Filipina
Em madeira pintada com mãos e cabeças em marfim
Nossa Senhora com olhos em vidro
Séc. XVII
Alt.: 28,5 cm

Crucified Christ
Ivory Indo-Portuguese sculpture
Rosewood cross with carved and gilt details
18th century

Our Lady with the Child
A dressing Hispano-Filipino sculpture
Painted wood with ivory heads and hands
Our lady with glass eyes
17th century

€ 900 - 1.200

€ 1.600 - 1.800

198

199

361

363

NOSSA SENHORA

NOSSA SENHORA COM O MENINO

Escultura em madeira policromada
Vestes em seda e fio de prata
Peanha em madeira entalhada e
dourada
Espanha, séc. XVIII/XIX
Alt.: 41,5 cm (Nossa Senhora)
Alt.: 52 cm (total)
Our Lady
Polychrome wood sculpture
Silk and silver embroided clothes
Carved and gilt plinth
Spain, late 18th, early 19th century
€ 1.000 - 1.500

362
NOSSA SENHORA DO CARMO
Escultura de roca em madeira
Com vestes em seda bordada a fio de prata e
olhos em vidro
Peanha em madeira entalhada e dourada
Alt.: 57 cm
Our Lady of Mount Carmel
Wood dressing sculpture
With silver embroided silk clothes and glass
eyes
Carved and gilt base

Em madeira policromada e dourada
Com base em madeira e coroa em prata
portuguesa com marcas de contraste Javali II
(1887-1937)
Portugal, séc. XVII
Alt.: 84 cm
Our Lady with the Child
Polychrome and gilt wood sculpture
Wood base and silver crown bearing
Portuguese assay mark (1887-1937)
Portugal, 17th century
€ 3.500 - 5.000

€ 2.000 - 2.500

200

201

364
NOSSA SENHORA
Escultura em madeira entalhada,
policromada e dourada
Peanha em madeira entalhada e dourada
Portugal, séc. XIX
Alt.: 28 cm

365

367

368

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

MENINO JESUS

MENINO JESUS

Em madeira policromada e dourada
Peanha em madeira entalhada e dourada
Portugal, séc. XIX
Alt.: 29,5 cm

Escultura em madeira entalhada e
policromada
Com olhos em vidro, cruz e resplendor
Base em madeira entalhada
Alt.: 44 cm

Escultura em madeira policromada
Vestes em seda com galões
Peanha em madeira entalhada e dourada
Portugal, séc. XIX
Alt.: 29 cm (Menino Jesus)
Alt.: 43 cm (total)

Our Lady of th Conception
Polychrome and gilt wood
Carved and gilt wood base
Portugal, 19th century

Our Lady
Carved, polychrome and gilt wood
sculpture
Carved and gilt wood base
Portugal, 19th century

€ 1.000 - 1.500

€ 400 - 600

Child Jesus
Carved and polychrome wood sculpture
Glass eyes; cross and halo
Carved wood base
€ 800 - 1.200

Child Jesus
Polychrome wood sculpture
Silk clothes with gilt braid
Carved and gilt plinth
Portugal, 19th century
€ 800 - 1.000

366
SANTO ANTÓNIO COM MENINO
Escultura em madeira policromada
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 54 cm
Saint Anthony with the Child
Polychrome wood sculpture
Portugal, 18th century
€ 1.200 - 1.600

202

203

369
FUGA PARA O EGIPTO
Placa Sino-Portuguesa em marfim esculpido
em baixo relevo
Representando S. José e Nossa Senhora a
amamentar o Menino
Séc. XVII
13x8 cm
Bibliografia/ Literature:
Gavin Bailey, Jean Michel Massing e
Nuno Vassalo e Silva, “Marfins no Império
Português”, p. 277.
Flight into Egypt
Ivory Sino-Portuguese plaque
Depicting Saint Joseph and Our Lady feeding
the Child
17th century
€ 12.500 - 15.000

204

205

370

371

374

NOSSA SENHORA

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
COM O MENINO

MENINO JESUS BOM PASTOR

Escultura Cingalo-Portuguesa em marfim
Base decorada com cabeça de putto e flores
Vestígios de policromia
Séc. XVII
(faltas e pequenos defeitos)
Alt.: 17,5 cm

Menino dormente, usando traje de pele de
carneiro com braço direito apoiado numa
cabaça segurando a cabeça, enquanto que o
braço esquerdo segura uma ovelha na mão.
Assente em peanha de dois socalcos, tendo
logo abaixo uma fonte com carranca a jorrar
água com duas aves a beber, vegetação e
ovelhas; e em baixo, Maria Madalena reclinada,
ladeada por dois leões
Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Séc. XVII/XVIII
Alt.: 17 cm

Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Séc. XVIII
Alt.: 21,5 cm
Our Lady of the Rosary with the Child
Ivory Indo-Portuguese sculpture
18th century

Our Lady
An ivory Cingalo-Portuguese sculpture
Base decorated with child head and flowers
Traces of polychromy
17th century
(losses and small defects)

€ 1.200 - 1.600

A late 17th, early 18th century Indo-Portuguese
ivory sculpture of Child Jesus God Sheperd
The figure is represented sleeping holding the
head on one hand and sheep on the other
Base with two levels, one with fountain with birds,
the other with Mary Magdalene flanked by lions

€ 1.500 - 2.000

€ 2.000-3.000

372
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Base em madeira
Séc. XVIII
Alt.: 15,5 cm
19,5 cm (total)

373

Our Lady of the Conception
Ivory Indo-Portuguese scupture
Wood base
18th century

NOSSA SENHORA DE MISSIONÁRIO

€ 1.500 - 2.000

Our Lady
Ivory Indo-Portuguese sculpture
18th century

Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Séc. XVIII
Alt.: 7 cm

€ 300 - 500

206

207

375

378

RAINHA SANTA ISABEL

MENINO JESUS BOM PASTOR

Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Com decoração dourada e restos de
policromia
Peanha em ébano com flores em marfim
Séc. XVIII
Alt.: 21 cm

Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Menino dormente, usando traje de pele de
carneiro com braço direito apoiado numa
cabaça segurando a cabeça, enquanto que o
braço esquerdo segura uma ovelha na mão
Assente em peanha de dois socalcos, tendo
logo abaixo uma fonte com carranca a jorrar
água com duas aves a beber, vegetação e
ovelhas e em baixo, Maria Madalena reclinada,
ladeada por dois leões
Séc. XVII/XVIII
Alt.: 17,5 cm

376
PEQUENO MENINO JESUS BOM PASTOR
Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Menino dormente, usando traje de pele de
carneiro com braço direito apoiado numa
cabaça segurando a cabeça, enquanto
que o braço esquerdo segura uma ovelha
na mão
Assente em peanha de dois socalcos com
ovelhas e vegetação, estando na base
Maria Madalena reclinada, ladeada por
dois leões
Séc. XVII/XVIII
Alt.: 12,5 cm

Bibliografia/ Literature:
Gavin Bailey, Jean Michel Massing e
Nuno Vassalo e Silva, “Marfins no Império
Português”, p.
Queen Saint Isabel
Ivory Indo-Portuguese sculpture
Gilt and with traces of polychromy
Ebony plinth with ivory flowers
18th century
€ 4.500 - 6.000

A small Child Jesus as the Good Shepherd
Ivory Indo-Portuguese sculpture
Sleeping Child wearing sheep and with the
right arm on a gourd holding the head, left
arm holding a sheep
On a plinth with two levels depicting
sheep and floral motifs, at the base figure
of Mary Magdalene flanked by lions
Late 17th, early 18th century
€ 1.200 - 1.500

208

377
MENINO JESUS BOM PASTOR
Escultura Cingalo-Portuguesa em marfim
Representando Menino Jesus sentado
sobre fonte com animais
Séc. XVII/XVIII
(pequenos restauros)
Alt.: 13 cm
Child Jesus as the Good Shepherd
Ivory Cingalo-Portuguese sculpture
depicting seated Child Jesus above
fountain with animals
Late 17th, early 18th century
(small restorations)
€ 2.500 - 3.500

209

Child Jesus as the Good sheperd
Ivory Indo-Portuguese scupture
Sleeping Child wearing sheep, right arm on
a gourd holding the head; left arm holding a
sheep
Plinth with two levels carved with a fountain
and Mary Magdalene flanked by two lions
Late 17th, early 18th century
€ 1.800 - 2.200

379

380

NOSSA SENHORA

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO COM O
MENINO

Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Séc. XVI/XVII
Alt.: 14,5 cm
Our Lady
Ivory Indo-Portuguese sculpture
Late 16th, early 17th century
€ 800 - 1.200

383
SÃO JOSÉ PEREGRINO COM O MENINO

Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Séc. XVIII
(pequenos defeitos)
Alt.: 11,5 cm

Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Com restos de douramento e policromia
Séc. XVIII
Alt.: 18 cm

Our Lady of the Conception with the Child
Ivory Indo-Portuguese sculpture
18th century
(small defects)

Proveniência:
Colecção Francisco Hipólito Raposo;
Colecção particular.
Saint Joseph Pilgrim with the Child
Ivory Indo-Portuguese sculpture
Traces of gilding and polychromy
18th century

€ 400 - 600

€ 2.000 - 3.000

381

382

NOSSA SENHORA DE CALVÁRIO

SÃO JOÃO EVANGELISTA DE CALVÁRIO

Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Séc. XVIII
Alt.: 10,5 cm

Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Séc. XVIII
Alt.: 10,5 cm

Our Lady
Ivory Indo-Portuguese sculpture
18th century

Saint John the Evangelist
Ivory Indo-Portuguese sculpture
18th century

€ 400 - 600

€ 400 - 600

210

211

384
CRISTO CRUCIFICADO
Escultura em marfim
Europa, séc. XVIII
(defeito no pescoço)
40x30 cm
A Crucified Christ
Ivory sculpture
Europe, 18th century
(defect at the neck)
€ 7.500 - 9.000

212

213

386

385
PAR DE GUERREIROS CANDELÁRIOS
Em Bronze patinado
Globos em vidro
(electrificados)
Alt.: 110 cm
A pair of warriors
Patinated bronze
Glass shades
(electrified)
€ 3.000 - 3.500

VASO COM TAMPA
Em mármore vermelho
Representando putti, frutos, e mascarões
Base posterior em bronze dourado e vazado
Itália, séc. XIX
Alt.: 39,5 cm (vaso)
50 cm (total)
Vase with cover
Red marble
Depicting putti, fruits and masks
Gilt and pierced bronze base of later date
Italy, 19th century
€ 2.500 - 3.000

214

215

216

217

387
ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XVIII/XIX
Grupo musical
Conjunto de seis óleos sobre tela
Representando figuras humorísticas a tocar instrumentos musicais
84x125 cm (maior)
Dutch School of the late 18th, early 19th century
Musical group
A set of six oils on canvas depicting caricatures playing instruments
€ 7.000 - 9.000

218

219

388

389

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX

ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XVII/XVIII

Natureza morta
Óleo sobre tela
41,5x52,5 cm

Natureza morta com flores
Óleo sobre tela
84x126 cm

European School of the 19th century
Still Life
Oil on canvas

Dutch School of the late 17th, early 18th century
Still Life with flowers
Oil on canvas

€ 700 - 900

€ 1.500 - 2.000

220

221

390

391

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII

VISTA DE VENEZA

Cena de caça
Óleo sobre tela
65x81 cm

Óleo sobre tela
Assinado e datado 1872 (?)
43x53 cm

French School of the 18th century
Hunting Scene
Oil on canvas

View of Venice
Oil on canvas
Signed and dated of 1872 (?)

€ 2.500 - 3.000

€ 600 - 800

222

223

392
ESCOLA FRANCESA DO SÉC. XVII/XVIII
Cenas Bíblicas
Par de óleos sobre tela
Reentelados
55x66cm e 50x66cm
French school of the 17th century/18th century
Biblical scnenes
Oil on canvas (pair)
€ 2.000 - 3.000

224

225

393

395

ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVII

ESCOLA ITALIANA, SÉC. XVIII

São Miguel Arcanjo
Óleo sobre tela
55x41,5 cm

Sagrada Família
Óleo sobre tela
48x38 cm

Flemish School of the 17th century
Saint Michael the Archangel
Oil on canvas

Italian School of the 18th century
Holy Family
Oil on canvas

€ 1.600 - 2.000

€ 1.400 - 1.800

396

394

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII/XIX

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII

Óleo sobre cobre
Sagrada Família com São João Baptista
24x19 cm

Comunhão de Nossa Senhora
Óleo sobre madeira
21x15 cm

European School of the late 18th, early 19th century
Oil on copper
Holy Family with Saint John the Baptist

Portuguese school of the 18th century
Communion of Our Lady
Oil on panel

€ 550 - 750

€ 400 - 600

226

227

398
ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XVII

397

Santo
Óleo sobre tela
71x62 cm

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX
Nossa Senhora
Óleo sobre tela
49,5x39 cm
Portuguese School of the 19th century
Our Lady
Oil on canvas

Spanish School of the 17th century
Saint
Oil on canvas
€ 1.200 - 1.800

€ 500 - 800

228

229

399
ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX
Cena de exterior com figuras
e animais
Óleo sobre madeira
10x14 cm
French School of the 19th
century
Outdoor scene with figures
and animals
Oil on panel
€ 200 - 300

400
ESCOLA FRANCESA,
SÉC. XIX
Senhoras tomando chá
com padre
Óleo sobre madeira
10x14 cm
French School of the 19th
century
Ladies taking tea with
priest
Oil on panel
€ 200 - 300
401
MARIA DE LOURDES CARVALHO DA SILVA
“Melancolia”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1932
51x41 cm
Melancholy
Oil on canvas
Signed and dated of 1932
€ 600 - 800

230

231

402
FIGURAS DE ÉPOCA
Dois desenhos a tinta-da-china sobre papel esquisso
Com inscrição “Depois da leitura do Primo Basílio de
Eça de Queiroz - O Besouro - 13 Abril 1878”
24,5x18 cm
20x18 cm
Nota:
O Besouro, foi uma publicação lançada no Rio de
Janeiro em 1878 pelo caricaturista português Rafael
Bordalo Pinheiro.
Period figures
Nankin on paper
Inscription: “After reading “Primo Basílio” by Eça de
Queiróz - O Besouro - 13th April 1878”
Note:
O Besouro was a publication lauched in 1878 in Rio de
Janeiro by Rafael Bordalo Pinheiro
€ 500 - 800

403
DOMINGOS SEQUEIRA ATTRIB. (1768-1837)
Figuras masculinas
Carvão sobre papel
28x41 cm
Male figures
Charcoal on paper
€ 800 - 1.200

232

233

404
HENRIQUE POUSÃO (1859-1884)
Palácio de Cristal e Ponte de D. Luís
Par de miniaturas a óleo sobre madeira
Assinadas
9x10 cm
Crystal Palace and D.Luis bridge
A pair of miniatures
Oil on wood
Signed
€ 10.000 - 15.000

234

235

405
“COWBOY”
Escultura em bronze
Base em pedra mármore
Assinada Frederic Remington (1861-1909)
56x52x25 cm

407
FIDALGOS
Par de esculturas em bronze
Assentes em bases decoradas com motivos
vegetalistas e pés em garra
61x24x24 cm

Cowboy
Bronze sculpture
Marble base
Signed Frederic Remington (1861-1909)

Noblemen
A pair of bronze sculptures
Floral decorated bases and claw feet

€ 2.000 - 3.000

€ 1.000 - 1.500

406
“STAMPEDE”
Escultura em bronze
Base em pedra mármore
Assinada Frederic Remington (1861-1909)
23x45x30 cm
Stampede
Bronze sculpture
Marble base
Signed Frederic Remington (1861-1909)
€ 1.500 - 2.000

236

237

408
TOURO

410

Escultura em bronze patinado
38x35x12 cm

MATHURIN MOREAU (FRANÇA, 1822-1912)
Camponesa
Escultura em bronze patinado com base
giratória em bronze dourado
Assinada “Mathurin Moreau, Hors Concours”
Alt.: 61 cm

Bull
Patinated bronze sculpture
€ 600 - 800

Peasant
Patinated bronze sculpture with swivel gilt
bronze base
Signed “Mathurin Moreau, Hors Concours”
€ 1.800 - 2.200

412
BUSTO DE SENHORA
Escultura em bronze patinado
com base em mármore
Europa, séc. XIX
Alt.: 31 cm

409
JULES MOIGNIEZ (FRANÇA, 1835-1894)
Cão de caça com faisão
Escultura em bronze patinado com base em
mármore
Assinada J. Moigniez
17x26x11 cm
Hound with pheasant
Patinated bronze sculpture with marble base
Signed J. Moigniez
€ 600 - 800

Lady’s bust
Patinated bronze sculpture
with marble base
Europe, 19th century

411
MENINO
Escultura em bronze dourado
Europa, séc. XIX
Alt.: 16 cm

€ 350 - 450

Child
Gilt bronze sculpture
Europe, 19th century
€ 150 - 200

238

239

413

414

FRASCO CABAÇA

FRASCO COM TAMPA

Em vidro azul
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 12,5 cm

Em vidro da Boémia pintado
Decoração policromada
representando pássaros e flores
Alt.: 16 cm

A gourd vase
Blue glass
Portugal, 18th century

A flask with cover
Painted Bohemian glass depicting
birds and flowers

€ 50 - 80

€ 50 - 80

417
SALVA DE PÉ
Em vidro de Murano decorado a fio de vidro
Veneza, séc. XVII
6,5x25,5 cm
A footed salver
Murano glass decorated glass wire
Venice, 17th century
€ 1.800 - 2.200

416
PAR DE FRUTEIROS ARTE NOVA

415

Base em bronze d’Arte representando figuras femininas
Taças em vidro verde alveolado iridiscente
(pequena falha numa das taças)
Alt.: 31,5 cm

PAR DE CASTIÇAIS ESTILO LUÍS XV
Em bronze dourado e cinzelado
Decorados com flores e outros motivos vegetalistas
(furados na base)
Alt.: 22,5 cm

A pair of Art Nouveau fruit bowls
Antimony base with feminine figures
Iridescent green glass bowls
(small flaw to one bowl)

A pair of Louis XV style candlesticks
Gilt and chiselled bronze
Decorated with flowers and other floral motifs
(holes at the bases)

€ 400 - 600

€ 100 - 150

240

241

418

419

GRANDE PAR DE CANDEEIROS A PETRÓLEO

PAR DE CANDEEIROS A PETRÓLEO

Em vidro bicolor com decoração facetada e
dourada
Bases e aplicações em metal amarelo
França, séc. XIX
Alt.: 60 cm

Em metal dourado
Decoração vazada com pés em forma de
golfinho
Séc. XX
Alt.: 40 cm

A pair of large oil lamps
Overlay cut-glass with gilt decoration
Brass bases and mounts
France, 19th century

A pair of oil lamps
Gilt metal
Pierced decoration with dolphin shaped feet
20th century

€ 800 - 1.200

€ 400 - 600

422
PAR DE CASTIÇAIS LUÍS XV
Em bronze relevado e dourado
Decoração cinzelada representando motivos
vegetalistas
França, séc. XVIII
(um com restauro)
Alt.: 26 cm
A pair of Louis XV candlesticks
Relief and gilt bronze
Chiseled decoration with floral motifs
France, 18th century
(one restored)
€ 1.500 - 2.000

420
CAIXA DE MÚSICA
Em madeira pintada
Tampo decorado com trabalho de marchetaria em
pau-santo, pau-rosa e pau-cetim
Toca quatro melodias
Com mecanismo a funcionar
Europa, séc. XIX/XX
12x33x18 cm
A music box
Painted wood
Cover with marquetry decoration in rosewood,
kingwood and satinwood
Plays four melodies
Working
Europe, late 19th, early 20th century
€ 450 - 650

421
BARÓMETRO E
TERMÓMETRO
Em madeira faixeada a
mogno
Séc. XX
Alt.: 106,5 cm
Barometer and thermometer
Mahogany veneered wood
20th century
€ 400 - 600

242

243

423

424

425

429

430

431

432

CAIXA COM TAMPA

FLOREIRA DE PAREDE

PRATO

HOMEM DE CAPOTE

CAMPINO

SACRISTÃO

JOÃO FRANCO

Em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha
Decoração relevada em tons de beje e
castanho representando caracoletas
Com monograma da Fábrica de
Faianças das Caldas da Rainha de 1890
Alt.: 17 cm

Em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha
Decoração relevada com vidrados em
tons de verde e castanho representando
percebes e bivalves
Com monograma da Fábrica de Faianças
das Caldas da Rainha de 1900
(pequenos defeitos)
Alt.: 14 cm

Em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha, Álvaro José
Decoração relevada em tons de verde,
bordeaux, azul e ocre representando
crustáceos e bivalves
Diam.: 31 cm

Figura em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha,
Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro
Marca de 1905-1914
Alt.: 19 cm

Figura de movimento em
faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da
Rainha, Manuel Gustavo
Bordalo Pinheiro
Marca de 1905-1914
Alt.: 25 cm

Figura de movimento em faiança
portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha,
Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro
Marca de 1905-1914
(pequenos defeitos)
Alt.: 24 cm

Figura de movimento em
faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da
Rainha
Alt.: 26,5 cm

“Campino”
Articulated figure
Portuguese faience, Caldas
da Rainha, Manuel Gustavo
Bordalo Pinheiro
Mark 1905-1914

Sacristan
Articulated figure
Portuguese faience, Caldas da
Rainha, Manuel Gustavo Bordalo
Pinheiro
Mark 1905-1914
(pequenos defeitos)

Box with cover
Portuguese faience
Caldas da Rainha
Relief decoration in beige and brown
decpitng snails
Caldas da Rainha Factory monogram
for 1890
€ 100 - 150

Hanging flower vase
Portuguese faience
Caldas da Rainha
Relief decoration with green and brown
glazing depicting barnacles and bivalves
Caldas da Rainha Factory monogram
for 1900
(small defects)

Plate
Portuguese faience
Caldas da Rainha, Álvaro José
Relief decoration in green, red, blue and ocher
depicting crustaceans and bivalves
€ 100 - 200

A man with cloak
Portuguese faience
Caldas da Rainha, Manuel Gustavo
Bordalo Pinheiro
Mark 1905-1914
€ 200 - 250

€ 300 - 500

€ 300 - 350

€ 200 - 300

426

427

428

433

434

PALITEIRO TOURO

PALITEIRO RATO COM ESPIGA

TINTEIRO

HOMEM BARRIGUDO COM CESTA

POLÍCIA

Em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha
(defeitos)
Alt.: 10 cm

Em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha, Eduardo Mafra
Elias
Marca de c. 1917
Alt.: 10 cm

Em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha, Manuel Cipriano
Gomes Mafra
Marca pós 1870
(defeitos e faltas)
Alt.: 11 cm

Caixa em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha, Manuel Cipriano
Gomes Mafra
Marca pós 1870
24x25x10,5 cm

Figura em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha,
Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro
Marca de 1905-1914
Alt.: 24,5 cm

Fatman with basket
Portuguese faience box
Caldas da Rainha, Manuel Cipriano Gomes
Mafra
Marked after 1870

Policeman
Portuguese faience
Caldas da Rainha, Manuel Gustavo
Bordalo Pinheiro
Mark 1905-1914

€ 500 - 800

€ 250 - 350

A “Bull” toothpick holder
Portuguese faience
Caldas da Rainha
(defects)
€ 80 - 120

A “Mouse” toothpick holder
Portuguese faience
Caldas da Rainha, Eduardo Mafra Elias
Mark ca. 1917
€ 30 - 40

Inkstand
Portuguese faience
Caldas da Rainha, Manuel Cipriano Gomes
Mafra
Marked after 1870
(defects and losses)
€ 50 - 80

244

245

João Franco
Articulated figure
Portuguese faience, Caldas
da Rainha
€ 300 - 500

435

436

437

439

440

441

TAPETE PERSA GASHGAI

TAPETE MOSHKABAD

TAPETE KASHAN

TAPETE HAMADAM

TAPETE BALUCHI

TAPETE BAKHTIARI

Em lã e algodão de
desenho geométrico em
tons de bordeaux, branco
e azul
214x138 cm

Em lã e algodão de
desenho floral em tons
de bege e azul
Irão
315x175 cm

Em lã e algodão de desenho
geométrico em tons de azul,
verde, bordeaux, branco e
amarelo
221x142 cm

Em lã e algodão de desenho
geométrico em tons de azul, verde,
bordeaux, branco e amarelo
213x130 cm

Em lã e algodão de desenho
floral e geométrico em tons
de azul e salmão
220x140 cm

Gashgai carpet
Cotton and wool
Geometric decoration in
red, white and blue

A Moshkabad carpet
Cotton and wool with
floral decoration in
beige and blue
Iran

Em lã e algodão de
desenho geométrico
floral em tons de bege
e azul
Irão
195x145 cm

A Baluchi carpet
Cotton and wool
Geometric decoration in blue, green,
red, white and yellow

A Bakhtiari carpet
Cotton and wool with
geometric decoration in blue
and red

€ 600 - 900

€ 800 - 1.200

€ 500 - 800

€ 1.250 - 1.600

A Kashan carpet
Cotton and wool with
geometric and floral
decoration in beige and
blue
Iran

An Hamadam carpet
Cotton and wool
Geometric decoration in blue,
green, red, white and yellow
€ 600 - 900

€ 850 - 1.200

438
TAPETE KORDESTAN
Em lã e algodão de desenho
geométrico em tons de salmão e
castanho
Irão
220x122 cm
A Kordestan carpet
Cotton and wool with geometric
decoration in red and brown
Iran
€ 800 - 1.200

246
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442

443

TAPETE BALUCHI

TAPETE BALUCHI

Em lã e algodão de desenho floral e
geométrico em tons de azul, bege e rosa
500x420

Em lã e algodão de desenho
geométrico em tons de bordeaux,
bege e azul
Irão
295x210 cm

A Baluchi carpet
Cotton and wool
Geometric and floral decoration in blue,
beige and pink

A Baluchi carpet
Cotton and wool with geometric
decoration in red, beige and blue
Iran

€ 2.000 - 3.000

€ 1.000 - 1.500

444

445

TAPETE MAMLUK

TAPETE BALUCHI

Em lã e algodão de desenho geométrico e floral
em tons de vermelho, verde e azul
Egipto
417x296 cm

Em lã e algodão de desenho geométrico
em tons de bordeaux e verde
Irão
310x185 cm

A Mamluk carpet
Cotton and wool with geometric and floral
decoration in red, green and blue
Egypt

A Baluchi carpet
Cotton and wool with geometric
decoration in red and green
Iran

€ 8.000 - 12.000

€ 850 - 950

446

447

TAPETE MASHAD

TAPETE BALUCHI

Em lã e algodão de desenho
geométrico e floral em tons de
bege e azul
Irão
445x308 cm

Em lã e algodão de
desenho geométrico
em tons de bordeaux,
verde e bege
Irão
355x180 cm

A Mashad carpet
Cotton and wool with geometric
and floral decoration in beige
and blue
Iran

A Baluchi carpet
Cotton na wool with
geometyric decoration
in red, green and beige
Iran

€ 7.000 - 12.000

248

€ 1.250 - 1.500
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452
ANEL
Em ouro branco cravejado com
pequenas esmeraldas e sete
pérolas de cultura
Originalmente sem marcas,
remarcado pela INCM
(sinais de uso)
Tam.: 17,1 mm
8,8 g

448
SAUTOIR DE PÉROLAS
Pérolas de cultura (7,5~8,5mm) e fecho em
ouro branco 19kt cravejado com diamantes
talhe rosa e um em talhe brilhante
Contraste Formiga (1938-1984) e marca de
ourives
(sinais de uso)
Comp.: 176 cm

A ring
White gold set with small
emeralds and seven cultured
pearls
Portugal, 20th century
(wear signs)

A cultured pearl sautoir
Cultured pearls, 19kt white gold clasp set
with rose cut diamonds and one brilliant cut
diamond
Portugal, 20th century
(wear signs)

451

€ 400 - 600

PAR DE BRINCOS

€ 200 - 300

Em ouro 19kt bicolor cravejado com seis safiras
sintéticas quadradas e duas pérolas de cultura ovoides
Contraste cabeça de Veado 800 em uso desde 1985 e
de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Comp.: 2,6 cm
14,4 g
449
PENDENTE
Em ouro 19kt
Decoração em fio torcido e cravejado com
pérolas de cultura, diamantes talhe rosa e
uma turquesa cabochão
Contraste Tigre 800 (1938-1984) e marca de
ourives
Portugal, anos 1960/1970
(sinais de uso)
Alt.: 7,6 cm
32,2 g
A pendant
19kt gold
Twisted gold wire set with cultured pearls,
rose cut diamonds and one cabochon
turquoise
Portugal, 1960s/70s
(wear signs)
€ 700 - 1.000

A pair of earrings
19kt two-toned gold set with square cut synthetic
sapphires and two cultured pearls
Portuguese marks (after 1985)
(wear signs)
€ 360 - 500

453
ANEL “TU E EU”
Em ouro branco cravejado com diamantes talhe rosa, pérola de
cultura e um diamante talhe brilhante (old European) com ca. 0,50ct
Originalmente sem marcas, remarcado pela INCM, Portugal,
meados do séc. XX
(sinais de uso)
Tam.: 18 mm
4,8 g
A “toi et moi” ring
Set in white gold with rose cut diamonds, cultured pearl and
one old European cut diamond (ca. 0,50ct)
Portugal, mid-20th century
(wear signs)
€ 400 - 600

450
PENDENTE

454

Em ouro 19kt
Decoração em fio torcido e cravejado com
gemas coloridas (ametistas, granadas,
citrinos, cristais de rocha, espinela sintética e
granadas)
Pendente articulado com pérola de cultura
Contraste (?) e marca de ourives
Alt.: 7,8 g
16,2 g
A pendant
19kt gold
Twisted gold wire set with colored gems
(amethysts, garnets, citrines, quartz, synthetic
spinel)
Articulated finial with cultured pearl
Portugal, 20th century

ANEL
Em ouro branco 19kt cravejado com
diamantes talhe rosa e uma pérola de cultura
Contraste Formiga (1938-1984) e marca de
ourives
Com um estojo
(faltam três diamantes)
5g
A ring
19kt white gold set with rose cut diamonds
and one cultured pearl
Portugal, 20th century
With case
(three diamonds deficient)
€ 150 - 250

€ 350 - 500

250
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459
ANEL
Em ouro 19kt com decoração gomada, cravejado com um cabochão estriado de lapis-lazuli
Contraste Tigre 800 (1938-1984) e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Tam.: 17,5 mm
26 g
A ring
19kt gold with fluted decoration and set with one lapis-lazuli cabochon
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s mark
(wear signs)

455
COLAR
Em ouro 19kt
Elos rectangulares em ouro polido
e em ouro cravejado com quartzos
fumados talhe rectangular
Contraste Cabeça de Veado 800 do
Porto em uso desde 1985
(sinais de uso)
Comp.: 43,5 cm
20 g

€ 350 - 500

460

A necklace
Set in 19kt gold with smoked quartz
Portugal, 20th/21st century
(wear signs)

ANEL “ESQUILO”
456
CONJUNTO DE SETE ESCRAVAS

€500-700

Em ouro
Com peça de união articulada
Originalmente sem marcas, remarcado pela INCM
Portugal, séc. XX
(sinais de uso)
97,6 g
A set of seven gold bangles
Gold
United by articulated joint
Portugal, 20th century

Em ouro 14kt relevado e esmaltado representando esquilo com avelã em vulto
perfeito
Contraste Andorinha 585 em uso desde 1985 e cabeça de Pelicano
(sinais de uso)
Tam.: 16,5 mm
29 g
A ring “squirrel”
14kt gold representing a squirrel with hazelnut
Portuguese assay mark (after 1985)
(wear signs)
€ 420 - 650

€ 2.000 - 3.000

461
457

ALFINETE ROMÂNTICO

ANEL

Em ouro 18kt relevado, recortado e gravado; cravejado com nove contas
de coral e nove pequenos diamantes talhe rosa
Contraste Francês Cabeça de Águia para 750 milésimos
Trabalho da segunda metade do séc. XIX
(sinais de uso)
Diam.: 3 cm
7g

Em ouro branco 19kt cravejado com 20 diamantes talhe brilhante (ca. 0,20ct)
Contraste Cabeça de Veado 800 do Porto (pós 1985) e de ourives da mesma
época
(sinais de uso)
Tam.: 18 mm
11 g
A ring
19kt white gold set with 20 brilliant cut diamonds (approx. 0,20ct)
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark
(wear signs)
€360-550

A Romantic brooch
18kt gold with relief, scalloped and engraved decoration and set with
nine coral beads and small rose cut diamonds
Work of the second half of the 19th century
(wear signs)
€ 250 - 350

462
458

ANEL

Em ouro 19kt cravejado com 42 diamantes talhe brilhante (ca. 0,34ct)
Contraste Cabeça de Veado 800 em uso desde 1985
(sinais de uso)
Tam.: 17,4 mm
6,6 g

Em ouro e rubelite
Ajustável
Trabalho indiano, séc. XX, originalmente sem
marcas, remarcado pela INCM
(sinais de uso)
Tam.: ajustável
16 g

A diamond ring
19kt gold set with 42 brilliant cut diamonds (approx. 0,34ct)
Portugal, 20th/21st century
(wear signs)

A ring
Gold and rubellite
Malleable to adjust size
India, 20th century

€220-380

€ 380 - 500

ANEL DIAMANTES

252
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468
464

ALFINETE

COLAR DE CONTAS DE VIANA

Em ouro e prata em forma de laçada dupla
estilizada com decoração vazada, gravada e
cravejada com diamantes talhe rosa e dois
rubis sintéticos
Contraste Cabeça de Cão (1938-1984), de
Galo e marca de ourives
Com um estojo
(sinais de uso)
Comp.: 4,6 cm
12,8 g

Em ouro 19kt
Contas engranzadas
Contraste cabeça de Veado 800 em uso
desde 1985 e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Comp.: 44 cm
21 g

463
COLAR DE CONTAS DE VIANA
Em ouro 19kt
Contas enfiadas em fio de ouro
Contraste Cabeça de Veado 800 em uso
desde 1985 e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Comp.: 45 cm
24 g

A Viana beads necklace
19kt gold
Portuguese marks (after 1985)
(wear signs)

A brooch
Silver and gold
Designed as a stylized ribbon and set with
rose cut diamonds and two synthetic rubies
Portugal, mid-20th century
With case
(wear signs)

€ 500 - 700

469
ALFINETE “BOUQUET”

€ 380 - 500

A Viana beads necklace
19kt gold
On a gold chain
Portuguese marks (after 1985)
(wear signs)

Em ouro cravejado com
diamantes talhe rosa, dois corais
e pérolas mabe
Contraste português (1938-1984)
e marca de ourives
(sinais de uso)
Alt.: 5 cm
14,6 g

€ 580 - 700

A brooch
Designed as a bouquet
Set in gold with rose cut
diamonds, two corals and mabe
pearls
Portugal, 20th century
(wear signs)
€ 300 - 500
465
ANEL

471

Em ouro e prata cravejado com turquesas
cabochão, meias-pérolas e topázios azuis
ovais
Contraste Veado 800 e Águia 925 (ambos em
uso desde 1985) e marca de ourives
Com um estojo
(sinais de uso)
Tam.: 20 mm
13,6 g

ALFINETE RETRO

470
ANEL ROMÂNTICO

A ring
Silver and gold set with cabochon turquoises,
half-pearls and blue topazes
Portugal, late 20th, early 21st century
(wear signs)

Em ouro relevado, cinzelado e esmaltado com motivos
vegetalistas, centro cravejado com diamantes talhe rosa e um
em talhe antigo de brilhante
Originalmente sem marcas, remarcado pela INCM
(em excelente estado de conservação)
Tma.: 17 mm
10 g

€ 200 - 300

467
PAR DE BRINCOS

466
PENDENTE “LIBRA”
Moldura/pendente em ouro 19kt com libra
Victória de 1857
Contraste cabeça de Veado 800 em uso
desde 1985 e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: cm
g
A sovereign
Gold sovereign mounted as a pendant with
19kt gold frame
Victoria 1857
The frame with Portuguese marks (after 1985)
(wear signs)
€ 300 - 500

Em ouro 19kt representando um bouquet de
flores, cravejado em prata com pequenos
diamantes talhe rosa e antigo de brilhante e
pequenos rubis
Trabalho português dos anos 40/50
Contraste cabeça de cão (1938-1984) e de
galo
(sinais de uso)
Alt.: 8,5 cm
41 g

Em ouro com decoração
étnica granulada
Trabalho indiano, séc. XX,
originalmente sem marcas,
remarcado pela INCM
(sinais de uso)
Comp.: 5,5 cm
15,6 g
A pair of earrings
Gold with ethnic decoration
India, 20th century
(wear signs)
€ 380 - 550

A Retro brooch
19kt gold designed as bouquet, set in silver
with small rose cut and old brilliant cut
diamonds and small rubies
Portuguese work of the 1940s/50s
Portuguese marks (1938-1984)
(wear signs)

A romantic ring
Relief, chiselled and enamelled decoration with floral motifs
Centre set with rose cut diamonds and one old mine cut
diamond
(perfect condition)
€ 400 - 600

€ 1.000 - 1.500
472

ALFINETE ROMÂNTICO
Ouro
Séc. XIX
Decoração relevada, cinzelada e esmaltada representando forma
naturalista com decoração em dois tons de azul, vermelho e verde
Marca de ensaiador do ouro do Porto do terceiro quartel do séc. XIX e
de ourives parcialmente ilegível, possivelmente José Alves Carneiro (reg.
1854) (Vidal 1174) e remarcado pela INCM
(sinais de uso)
Comp.: 4,7 cm
9g
A romantic brooch
Gold
Reilief, chiseled and enamelled decoration of naturalistic design, green,
blue and red enamels
Porto assay mark of the third quarter of the 19th century and faded
maker’s mark, possibly José Alves Carneiro (reg. 1854)
(wear signs)
€ 350 - 500

254

255

474

477

ANEL DIAMANTES

ALFINETE DE DIAMANTES ART DÉCO

Em ouro branco 19kt cravejado com
35 diamantes talhe brilhante de
tom “champanhe” (ca. 0,20ct) e 37
diamantes talhe brilhante incolores
(ca. 0,20ct)
Contraste cabeça de Veado 800
em uso desde 1985 e de ourives da
mesma época
Tam.: 17,4 mm
22 g

Platina cravejada com diamantes talhe rosa
e 14 diamantes talhe antigo de brilhante (ca.
4,20ct)
Trabalho dos anos 1920/1930, possivelmente
português, originalmente sem marcas,
remarcado pela INCM
(um diamante com pequeno defeito)
Diam.: 3,5 cm
10 g
An Art Deco diamond brooch
Platinum set with rose cut diamonds and 14
old mine cut diamonds (ca. 4,20ct)
Portuguese work of the 1920s/30s
(one chipped diamond)

A diamond ring
19kt white gold set with 35 fancy
brown brilliant cut diamonds (ca.
0,20ct) and 37 near colourless
brilliant cut diamonds (ca. 0,20ct)
Portuguese marks (after 1985)

€ 4.500 - 5.500

€ 550 - 750

473
PENDENTE CRUCIFIXO
Em ouro e prata cravejado com
dimantes talhe rosa e um talhe
antigo de brilhante (ca. 0,20ct)
Contraste Cabeça de Cão (19381984) e marca de ourives
(sinais de uso)
Alt.: 7,2 cm
10,4 g

475
ANEL DIAMANTES
Em ouro 18kt cravejado com pequenos
diamantes talhe brilhante e em pavé com
pequenos diamantes talhe trapézio e
baguette
Contraste Andorinha 750 em uso desde 1985
e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Tam.: 17,5 mm
10 g

A pendant
Set in silver and gold with rose cut
diamonds and one old brilliant cut
diamond (ca. 0,20ct)
Portugal, 20th century
(wear signs)

A diamond ring
Set in 18kt gold with small brilliant cut
diamonds and paved with small trapeze cut
diamonds
Portuguese marks (after 1985)
(wear signs)

€ 200 - 300

478
COLAR DIAMANTES
Em ouro branco 19kt, centro com volutas e folhas cravejado com 102
diamantes talhe 8/8 e um em talhe brilhante (ca. 0,65ct)
Contraste Formiga (1938-1984) e marca de ourives
(sinais de uso, pequena falta no remate)
17,8 g
A diamond necklace
Set in 19kt white gold with 102 single cut diamonds and one brilliant cut
diamond (ca. 0,65ct)
Portugal, 20th century
(wear signs, minor loss)
€ 400 - 600

€ 500 - 700

476
GRANDE PENDENTE/ALFINETE AO GOSTO BARROCO
Em ouro e prata com decoração vazada, cinzelada, com
pormenores a ouro e a fio de ouro torcido
Cravejado com diamantes talhe rosa e 37 diamantes
talhe antigo de brilhante e 8/8 (ca. 1,25ct)
Contraste Cabeça de Cão (1938-1984) e marca de ourives
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 6,5 cm
36 g

479
ANEL DIAMANTES

A large pendant/brooch in the Baroque manner
Silver and gold with pierced and chiselled decoration
with gold details, set with rose cut diamonds and 37
single and old brilliant cut diamonds (ca. 1,25ct)
Portugal, 20th century
(wear signs, small defects)

Em ouro branco 18kt em forma de flor
Inteiramente cravejado com 86 diamantes
talhe brilhante incolores (ca. 1,80ct) e sete
diamantes negros talhe brilhante (ca. 0,40ct)
Contraste Andorinha 750 em uso desde 1985
e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Tam.: 16,5 mm
12,2 g

€ 1.000 - 1.500

A diamond ring
Set in 18kt white gold with 86 near colourless
brilliant cut diamonds (ca. 1,80ct) and seven
black brilliant cut diamonds (ca. 0,40ct)
Portuguese marks (after 1985)
(wear signs)
€ 850 - 1.200

256

257

481
ALFINETE
Em ouro cravejado com citrino talhe
octogonal, pérolas de cultura e
diamantes talhe rosa
Contraste Tigre 800 (1938-1984) e
marca de ourives
(sinais de uso)
Comp.: 7,6 cm
11,6 g
A brooch
Gold set with one octagonal cut
citrine, cultured pearls and rose cut
diamonds
Portugal, 20th century
(wear signs)

480
ALFINETE BELLE-ÉPOQUE

€ 250 - 350

Em ouro cravejado com diamantes talhe
rosa e cinco diamantes talhe antigo de
brilhante (ca. 0,70ct)
Trabalho do séc. XIX/XX, originalmente
sem marcas, remarcado pela INCM
(sinais de uso, faltam alguns pequenos
diamantes)
Comp.: 4 cm
8g

482

484
CONJUNTO
Composto por: par de brincos, anel e alfinete/pendente
Ouro e prata
Decoração Retrô com volutas e concheados, cravejado com 4
ametistas talhe esmeralda e 53 diamantes talhe brilhante (ca. 1,60ct)
Originalmente sem marcas, remarcado pela INCM
Portugal, meados do séc. XX
(mínimos sinais de uso)
Alt.: 5 cm
47 g
A demi-parure
Comprising: a pair of earrings, ring and brooch/pendant
Gold and silver
Retrô decoration with scrolls and shells, set with four emerald cut
amethysts and 53 brilliant cut diamonds (ca. 1,60ct)
Portugal, mid-20th century
(small wear signs)
€ 1.800 - 2.500

ALFINETE
Em ouro e prata com decoração vazada e
com volutas, cravejado com diamantes talhe
rosa e uma espinela sintética
Contraste Cabeça de Cão (1938-1984), de
Galo e marca de ourives
Com um estojo
(sinais de uso)
Comp.: 6,3 cm
10,4 g

A Belle-Époque brooch
Set in gold with rose cut diamonds and
five old brilliant cut diamonds (ca. 0,70ct)
Late 19th, early 20th century
(wear signs, some small diamond
deficient)
€ 450 - 600

A brooch
Silver and gold with pierced and scroll
decoration, set with rose cut diamonds and
one synthetic spinel
Portugal, 20th century
With case
(wear signs)
€ 280 - 350

483
PULSEIRA RÍGIDA (ESCRAVA)
Em ouro
Centro cravejado com diamantes talhe rosa e três
diamantes talhe antigo de brilhante (ca. 1,00ct)
Originalmente apenas com marca de ourives, remarcado
pela INCM
Trabalho do séc. XIX/XX
(sinais de uso)
28,6 g
A bangle
Gold
Set with rose cut diamonds and three old brilliant cut
diamonds (ca. 1,00ct)
Late 19th, early 20th century
(wear signs)
€ 850 - 1.200

258

259

485

486

COLAR

PENDENTE SEQUILLÉ

Em ouro e prata com decoração vegetalista vazada, relevada e gravada
Cravejado com diamantes talhe rosa e rosa coroada forrados e 16 pingentes periformes de
esmeraldas em cabochão
Trabalho do séc. XX, possivelmente indiano
Originalmente sem contraste, remarcado pela INCM
(sinais de uso, restauros)
Comp.: 45 cm
101 g

Em ouro com trabalho recortado, cinzelado e
cravejado com 30 diamantes talhe rosa e 4 em
talhe mesa (talhe primitivo), profusa decoração
floral com enrolamentos e oito pingentes
periformes
Portugal, séc. XVIII
Originalmente sem marcas, remarcado pela INCM
(sinais de uso, pequenas faltas, restauros,
alfinete não original)
Alt.: 6,5 cm
15,6 g

A necklace
Silver and gold with pierced, relief and engraved decoration
Set with foiled rose cut diamonds and 16 emerald cabochon pendants
Work of the 20th century, possibly Indian
(wear signs, restorations)

An 18th century “Sequillé” pendant
Gold with pierced and chiselled decoration, set
with 30 rose cut diamonds and four table cut
diamonds
Profuse floral decoration and scrolls, eight
pear-shaped pendants
Portugal, 18th century
Originally unmarked
(wear signs, small losses, restorations, pin of
later date)

€ 3.000 - 3.500

€5.000-7.000

260

261

487

488

PEÇA

PEÇA

Em ouro
D.Maria I
1799, Rio de Janeiro
14,32 g

Em ouro
D.Maria I
1795, Rio de Janeiro
13,30 g

Peça
Gold
D. Maria (1777-1816)
1799, Rio de Janeiro

Peça
Gold
D. Maria (1777-1816)
1795, Rio de Janeiro

€ 500 - 700

€ 500 - 700

489

490

494

PEÇA

PEÇA

SÃO VICENTE

Em ouro
D.Maria I
1792, Rio de Janeiro
14,25 g

Em ouro
D.José
1774, Rio de Janeiro
14,45 g

Em ouro
D.João III
Lisboa
7,60 g

Peça
Gold
D. Maria (1777-1816)
1792, Rio de Janeiro

Peça
Gold
D. José (1750-1777)
1774, Rio de Janeiro

São Vicente
Gold
D. João III (1521-1557)
Lisbon

€ 500 - 700

€ 500 - 700

€ 2.500 - 3.500

491

492

PEÇA

SÃO TOMÉ

Em ouro
D.João VI
1822
14,26 g

Em ouro
D.João III
Índia
3,18 g

Peça
Gold
D. João VI (1816-1826)
1822

São Tomé
Gold
D. João III (1521-1557)
India

€ 600 - 900

€ 520 - 700

495
SÃO VICENTE
Em ouro
D.João III
Lisboa
7,61 g

493
MEIO MANUEL (MEA)
Em ouro
D.Manuel
Cunhada em Lisboa para circular na Índia
1,69 g
Meio Manuel (Half Manuel) (MEA)
Gold
D. Manuel (1495-1521)
Minted in Lisbon to circulate in India

Nota:
“NN” invertidos na palavra IOANNES
São Vicente
Gold
D. João III (1521-1557)
Lisbon
Note:
Inverted NN at the “Ioannes”
€ 2.800 - 3.800

€ 350 - 550

262

263

496

497

503

504

MEIA-LIBRA

LIBRA

1000 REIS

1000 REIS

Em ouro
Victória
1878
3,98 g

Em ouro
Victória
1878
7,97 g

Em ouro
D.Pedro V
1855
1,76 g

Em ouro
D.Pedro V
1855
1,77 g

Half-Sovereign
Gold
Victoria
1878

Sovereign
Gold
Victoria
1878

1000 reis
Gold
D. Pedro V (1853-1861)
1855

1000 reis
Gold
D. Pedro V (1853-1861)
1855

€ 110 - 180

€ 220 - 280

€ 60 - 80

€ 60 - 80

498

499

505

506

LIBRA

LIBRA

1000 REIS

1000 REIS

Em ouro
Victória
1877
7,98 g

Em ouro
Victória
1838
7,91 g

Em ouro
D.Pedro V
1855
1,79 g

Em ouro
D.Maria II
1851
1,80 g

Sovereign
Gold
Victoria
1877

Sovereign
Gold
Victoria
1838

1000 reis
Gold
D. Pedro V (1853-1861)
1855

€ 220 - 280

€ 220 - 280

€ 60 - 80

1000 reis
Gold
D. Maria II (18261828/1834-1853)
1851

500

501

507

508

LIBRA

LIBRA

CRUZADO (PINTO)

QUARTINHO (400 REIS)

Em ouro
Victória
1870
7,93 g

Em ouro
Victória
1843
Com aro em ouro para pendente
9,7 g

Em ouro
D.João V
1720
1,00 g

Em ouro
D.João V
1714
2,25 g

Cruzado (Pinto)
Gold
D. João V (1707-1750)
1720

Quartinho (400 reis)
Gold
D. João V (1707-1750)
1714

€ 100 - 200

€ 150 - 250

Sovereign
Gold
Victoria
1870

Sovereign
Gold
Victoria
1843
With frame to wear as pendant

€ 220 - 280

€ 100 - 150

€ 260 - 300

502

509

LIBRA

MEIO-ESCUDO

Em ouro
Isabel II
1967
8g

Em ouro
D.Maria I
1784, Lisboa
1,63 g

Sovereign
Gold
Elizabeth II
1967

Meio-Escudo (half Escudo)
Gold
D. Maria (1777-1816)
1784, Lisbon

€ 220 - 280

€ 200 - 300

264

265

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.

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.
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.

CORRESPONDÊNCIAS DE TOQUES DOS METAIS PRECIOSOS NACIONAIS:
PRATA
Extintos contrastes municipais, chamados “marcas de ensaiador” - 750 milésimos
Extintos contrastes municipais, chamados “10 dinheiros” - 833 milésimos
Extintos contrastes municipais, chamados “11 dinheiros” - 916 milésimos
Javali I - 916 milésimos
Javali II - 833 milésimos
Águia 916 - 916 milésimos
Águia 833 - 833 milésimos
Águia (pós 1985) 925 - 925 milésimos
Águia (pós 1985) 835 - 835 milésimos
Marcas de reconhecimento “Lua”, “Mosquito” ou
“Cabeça de Velho” - toque mínimo de 750 milésimos
OURO
Extintos contrastes municipais - usualmente 10 dinheiros,
o que corresponde a 833 milésimos
Tigre I - 916 milésimos
Tigre II - 800 milésimos
Tigre 800 - 800 milésimos
Formiga - Ouro branco de 800 milésimos
Cabeça de Veado 800 - 800 milésimos
Andorina 750 - 750 milésimos
Andorinha 585 - 585 milésimos
Andorinha 375 - 375 milésimos
Cigarra - Ouro branco de 800 milésimos
PLATINA
Cabeça de Papagaio P - 500 milésimos
Cabeça Papagaio 950 - 950 milésimos
OURO E PRATA
Cabeça de Cão - Ouro 800 milésimos e prata 833 milésimos
Cabeça de Cão (pós 1985) - Ouro 800 milésimos e prata 925 milésimos
OURO E PLATINA
Cabeça de Cavalo - Ouro 800 milésimos e platina 500 milésimos
Cabeça de Cegonha - Ouro 800 milésimos e platina 950 milésimos
OURO, PRATA E PLATINA
Rã - Ouro 800 milésimos, platina 500 milésimos e prata 833 milésimos
PRATA E PLATINA
Cabeça de Boi - Prata 833 milésimos, platina 500 milésimos

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

T +351 21 794 8000 F +351 21 794 8009 E INFO@VERITASLEILOES.COM

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

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

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDDING
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 		
NIB 		
IBAN		
SWIFT/BIC

Beneficiary
Bank 		
Branch 		
NIB 		
IBAN		
SWIFT/BIC

PERIHASTA
BPI
Marquês de Tomar
0010 0000 46263080001 82
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
0010 0000 46263080001 82
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

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 DESCRIMINADOS, PELOS VALORES MÁXIMOS DEFINIDOS (EXLUI COMISSÃO). ESTA LICITAÇÃO SERÁ EXECUTADA
PELA VERITAS EM MEU NOME, PELO MELHOR PREÇO POSSÍVEL NA PRAÇA. DECLARO AINDA CONHECER AS CONDIÇÕES NEGOCIAIS ANUNCIADAS NO CATÁLOGO.
PLEASE BID ON MY BEHALF THE LOTS MENTIONED BELLOW IN THE MAXIMUM AMOUNTS INDICATED (EXCLUDING BUYER’S PREMIUM). THE BID WILL BE EXECUTED BY VERITAS

VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO
Nº LOTE | LOT #

DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

(EM EUROS E EXLUÍNDO 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

www.veritasleiloes.com

