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1
VENEZIANOS
Par de esculturas em madeira entalhada e policromada
Figuras suportando taças em forma de concha
Itália, séc. XVIII
(faltas e falhas nos recortes das taças, policromia não original, electrificadas)
149x47 cm
Venetians
A pair of polychrome wood sculptures
Figures holding shells
Italy, 18th century
(losses, losses to the shells’ rims, unoriginal polychromy, electrified)
€ 15.000 - 20.000

10

11

1ª SESSÃO
SESSION I

Lote 1 a 256
Lot 1 to 256

2
CONTADOR MANEIRISTA
Em madeira ebanizada com placas em tartaruga, filetes e
puxadores em marfim
Topo com cimalha recortada e entalhada, duas gavetinhas e
porta central com interior espelhado
Corpo com duas portas e interior com catorze gavetinhas
Trempe com três gavetas, saial recortado e pernas espiraladas
Séc. XIX
177x100x39,5 cm
A Mannerist cabinet
Ebonized wood with tortoiseshell plaques, ivory friezes and pullers
Carved and scalloped pediment, two small drawers and central
door with mirror at the interior
With two doors and interior with fourteen drawers
Stand with three drawers, scalloped apron and spiral legs
19th century
€ 7.000 - 10.000

12

13

4
CAIXA ESCRITÓRIO MANEIRISTA
Em madeira ebanizada decorada com
placas de tartaruga e filetes em marfim
e espinheiro
Com tampa forrada a veludo e gaveta
Séc. XIX
(pequenos defeitos)
18,5x53x39 cm

3
PEQUENO COFRE COLONIAL
Em tartaruga
Trabalho colonial espanhol, séc. XVII/XVIII
Com aplicações posteriores em prata cinzelada
(tampa com defeito)
11,5x16x8 cm

A Mannerist travel cabinet
Ebonized wood decorated with
tortoiseshell plaques and ivory and
thornbush friezes, one drawer and
writing surface
19th century
(small defects)

A small coffer
Tortoiseshell
Spanish colonial
Late 17th, early 18th century
Later chiselled silver mounts
(cover with defect)

€ 3.000 - 4.000

€ 2.000 - 3.000

14

15

5
CAIXA CONTADOR INDO-PORTUGUESA
Em teca e sissó
Com tampo de abater
Interior com seis gavetas de diferentes dimensões
Ferragens em ferro e pés em bolacha
Séc. XVII
24,5x39,5x31 cm
An Indo-Portuguese cabinet
Teak and sissoo
Fall-front
Interior with six drawers of different sizes
Iron mounts and disc feet
17th century
€ 3.500 - 4.500

16

17

6
CONTADOR CINGALO-PORTUGUÊS
Em ébano entalhado representando Árvores da Vida e outros motivos vegetalistas
Corpo superior com duas portas
Interior com seis gavetas
Trempe com gaveta, saial recortado e vazado representando enrolamentos e motivos vegetalistas
Ferragens em latão gravado
Séc. XVII
(restauros, faltas e defeitos)
42 x 56 x 37 (contador)
66,5 x 57,5 x 39,5 cm (trempe)
A Cingalo-Portuguese cabinet
Carved ebony depicting Tree of Life and other floral motifs
Upper part with two doors, interior with six drawers
Stand with drawer, pierced and scalloped apron with scrolls and floral motifs
Engraved brass mounts
17th century
(restorations, losses and defects)
€ 10.000 - 15.000

18

19

7
COFRE
Em ébano inteiramente entalhado
representando motivos florais
Interior com divisórias
Ceilão, séc. XIX
(pequenas faltas e defeitos)
18x25,5x13 cm
A coffer
Carved ebony with floral motifs
Divided interior
Ceylon, 19th century
(small losses and defects)
€ 300 - 500

9
CONTADOR
Em pau-santo com embutidos em marfim
Nove gavetas simulando dezasseis com puxadores em marfim
Interior das portas e frentes das gavetas com enrolamentos vegetalistas
Ferragens em metal amarelo e espelho da chave rendilhado
Norte de Itália, séc. XVIII
(revestimento exterior posterior)
26,5x39,5x29 cm

8
CAIXA
Em ébano inteiramente entalhado
representando motivos vegetalistas
Ceilão, séc. XVIII
(dobradiças posteriores e pequenos defeitos)
10,5x24,5x14 cm

A cabinet
Rosewood with ivory inlaid decoration
With nine drawers simulating sixteen, ivory handles
Interior of the doors and drawers with floral scrolls
Brass mounts and pierced keyguard
North of Italy, 18th century
(exterior coating of later date)
€ 2.000 - 3.000

A box
Carved ebony with floral motifs
Ceylon, 18th century
(hinges of later date, small losses)
€ 300 - 500

20
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10
ARCA
Em madeira entalhada e dourada
com incrustrações em vidro
colorido representando motivos
vegetalistas
Birmânia
(restauros, faltas e defeitos)
31x67x38 cm
A chest
Carved and gilt wood set with
colored paste, decoration depicting
floral motifs
Burmese
(restorations, losses and defects)
€ 1.800 - 2.200

13

11

CAIXA DE COSTURA ANGLO-INDIANA

BUSTO DE DIVINDADE ORIENTAL

Em madeira revestida a marfim
Corpo em forma de sarcófago decorado com frisos
vegetalistas pintados a negro
Tampa gomada com pega em forma de flor e pés de
bolacha gomados
Interior com compartimentos e dois dedais
Índia, séc. XIX
(restauros)
22,5x32,5x24 cm

Em madeira policromada
Séc. XIX/XX
(faltas e defeitos)
Alt.: 43 cm
12
CAIXA PARA MANUSCRITOS KAMAWASA
Em madeira entalhada e dourada com incrustações em
vidro colorido representando motivos vegetalistas
Tampa com caracteres birmaneses (myanma bhasa)
Saial e pés recortados e entalhados pintados a
vermelho
Birmânia
(pequenas faltas e defeitos)
20x68x21 cm

Oriental god bust
Polychrome wood
Late 19th, early 20th century
(losses and defects)
€ 200 - 300

An Anglo-Indian sewing box
Ivory veneered wood
Sarcophagus shaped body decorated with black
floral friezes
Fluted cover with flower handle and fluted disc feet
Interior with compartments and two thimbles
India, 19th century
(restorations)

A chest
Carved and gilt wood set with colored paste, decoration
depicting floral motifs
Cover with Burmese symbols (myanma bhasa)
Red scalloped apron and feet
Used to store manuscripts
Burmese
(small losses and defects)

€ 2.000 - 3.000

€ 1.000 - 1.500

22
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15
CAIXA
Em marfim
Decoração esculpida representando paisagem com casario e figuras
orientais
Interior com decoração posterior com imagem de D. Miguel I e D.
Adelaide com poema
China, séc. XIX
3,5x12x8 cm

18
PIA KAETA
Punho em marfim, latão e prata relevados
representando motivos vegetalistas
Lâmina em ferro
Ceilão, séc. XVII/XVIII
(pequenas faltas e defeitos)
Comp.: 28 cm

A box
Ivory
Carved decoration depicting landscape with houses and Oriental figures
Interior with decoration of later date depicting D. Miguel I (1828-1834) and
D. Adelaide with a poem
China, 19th century

14
CARTONEIRA

A Kaeta basin
Horn, brass and silver handle with floral motifs
Iron blade
Ceylon, late 17th, early 18th century
(small losses and defects)

€ 1.250 - 1.500

Em marfim
Decoração esculpida representando paisagem
com casario e figuras orientais e motivos florais
China, séc. XIX
11,5x7 cm

€ 1.400 - 1.800

A cardbox
Ivory
Carved decoration depicting landscape with
houses and oriental figures and floral motifs
China, 19th century

17
DIGNITÁRIA CHINESA

€ 500 - 700

Guache e ouro sobre papel
(defeitos)
145x67 cm
Chinese dignitary
Gouache and gold on paper
(defects)
€ 300 - 400

19
PIA KAETA
Punho em matéria córnea, latão e prata
relevados representando motivos vegetalistas
Lâmina em ferro
Ceilão, séc. XVII/XVIII
Comp.: 31 cm
A Kaeta basin
Ivory, brass and silver handle with floral motifs
Iron blade
Ceylon, late 17th, early 18th century
(small losses and defects)
€ 1.400 - 1.800

16
TRÍPTICO EM MARFIM
Decoração gravada e relevada representando
assassinato do duque de Guise, ordenado
pelo rei Henrique III de França
Restos de policromia
Europa, séc. XIX
15,5x13 cm
An ivory triptych
Engraved and relief decoration depicting the
The Assassination of the Duke of Guise by
Henri III order
Traces of polychromy
Europe, 19th century
€ 900 - 1.200

24

25

20
PAR DE JUNCOS
Em jade
Bases em tamarindo entalhado
China, séc.XX
(faltas e defeitos)
40x37x5 cm
Bulrushes
Jade
Carved tamarind bases
China, 20th century
(losses and defects)
€ 2.000 - 2.500

21

23

ESPELHO DE MÃO

PAR DE TACINHAS

Em metal prateado com profusa decoração relevada
com aves e dragão envolto em núvens
Pega com aplicação em pedra-dura verde esculpida
em forma de dragão
China, séc. XX
Com estojo
Alt.: 22 cm

Em jade
China, séc. XX
4,5x6 cm
A pair of small bowls
Jade
China, 20th century
€ 80 - 120

Hand mirror
Silvered metal with profuse relief decoration with
birds and dragon surrounded by clouds
Carved green hardstone handle with dragon
China, 20th century
With case
€ 200 - 300

22
CONJUNTO DE QUATRO TAÇAS
Em jade
China, séc. XX
(faltas e defeitos)
5x10 cm
A set of four bowls
Jade
China, 20th century
(losses and defects)
€ 200 - 300

26
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PAR DE POTES COM TAMPA

SAMOVAR

Em porcelana do Japão com decoração Imari
em tons de azul, rouge-de-fer e dourado
Reservas representando paisagens com pássaros
Pomos de tampas em forma de geisha
Japão, Período Meiji (1868-1912)
(restauros e esbeiçadelas)
Alt.: 99 cm

Em porcelana do Japão
Decoração relevada e policromada Imari
representando grous e motivos florais
Base em forma de figuras e torneira em metal
Japão, séc. XIX
(pequenos defeitos; restauro na tampa)
Alt.: 44 cm

A pair of vases with covers
Japanese porcelain
Blue, rouge-de-fer and gilt Imari decoration
Cartouches depicting landscapes with birds
Cover finials representing geisha
Japan, Meiji Period (1868-1912)
(restorations and chips)

Bibliografia/Literature:
Jorge Getulio Veiga, “Chinese Export Porcelain
in Private Brazilian Collections”, pp. 84-85, il. XIII.
A tea urn
Japanese porcelain
Relief and polychrome Imari decoration
depicting cranes and floral motifs
Base with figures and metal tap
Japan, 19th century
(cover restored)
(small defects, cover missing)

€ 3.000 - 5.000

€ 1.200 - 1.800

28
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26
BIOMBO NAMBAN DE DUAS FOLHAS
Representando a chegada da “Nau do Trato” ao Japão
Têmpera sobre papel de amoreira forrado a folha de ouro, com estrutura em
madeira e reverso em papel decorado com padrão geométrico
Moldura em madeira lacada com ferragens em cobre dourado
Japão, Período Edo, Séc. XVII (2.ª metade)
(restauros)
171x185 cm
Proveniência/Provenence: Colecção Privada/Private Collection
Preço sob consulta
Price on request
Nota:
Os biombos Namban, produzidos no Japão desde o final do séc. XVI e durante
o séc. XVII são hoje em dia altamente valorizados pela sua importância histórica
como testemunhos das primeiras interações comerciais entre o Japão e os
povos do Ocidente.
Actualmente conhecem-se cerca de 100 exemplares distribuídos por museus
e colecções privadas de todo o mundo. Os biombos são frequentemente
compostos por dois elementos (produzidos em pares), muitas vezes
representando fases diferentes de uma mesma narrativa. Cada elemento é
geralmente constituído por seis folhas, conhecendo-se também exemplares
com quatro e duas folhas, como é o caso do biombo que apresentamos agora
em leilão.
A narrativa apresentada neste biombo, explora uma das temáticas mais
representadas em biombos Namban – a chegada da “nau do trato”,
também conhecida como “nau negra” ou “kurofune”, ao porto de Nagasaki.
A embarcação, que tinha como origem as colónias portuguesas na China e
Índia, vinha carregada com as sedas tão apreciadas no Japão entre outras
mercadorias para serem comercializadas com os mercadores japoneses.
Este exemplar, à semelhança do que integra a colecção do Museum of Fine
Arts em Boston, é constituído apenas por duas folhas, representando ao
centro a nau negra e dando especial destaque às interações dos tripulantes da
embarcação, retratados, como se tornou habitual em todas as representações
dos Namban-jin (“bárbaros do Sul”, como eram apelidados todos os europeus),
com narizes avantajados, barba, bigode e calças exageradamente largas.
Nesta representação é também visível parte do cais onde dois Namban-jin já
aportaram e recebem mercadoria de uma embarcação mais pequena.
Ainda dentro desta temática aparecem também representações da nau a partir
nos portos de origem em Goa e Macau, sendo que um dos biombos com esta
representação, pertencente actualmente a uma colecção privada portuguesa e
exibido, entre outras exposições, na Europalia de 1989, será muito possivelmente
o par do biombo por nós apresentado – atribuído à segunda metade do séc.
XVII, representa um navio idêntico e as mesmas personagens reproduzidas no
biombo em leilão, omitindo o cais e a segunda embarcação.
A 17th century Namban two-fold screen
Depicting the arrival of the Black Ship to Japan
Tempera and gold leaf on mulberry paper, wooden structure
Back lined with paper depictign geometric pattern
Lacquered wooden frame with gilt copper mounts
Japan, Edo Period, second half of the 17th century
(restorations)
Note: Namban screens, made in Japan between the late 16th and the 17th
centrury are today highly prized of its historic importance as evidence of the first
business interactions between Japan and the West.
Approximately 100 examples are known today, kept both at museums and
private collections.
The screens were commonly made in pairs depicting different phases of the
same story. Usually composed of six folding panels, screens of four and two
panels are also known, as is the one now offered for sale.
The story here depicted is one of the most recurring themes - the arrival of
the “Nau do Trato”, also known as “Nau Negra” (Black Ship) ou “Kurofune”, to
Nagasaki harbour. The ship, which came from China or India, carried silks, highly
regarded by the Japanese.
The work now offered for sale, similar to the one shown in the collection of the
Boston Museum of Fine Arts, is a two-fold screen illustrating at the centre the
Black Ship and highlighting the interactions of the crew, depicted - as usual for
the Namban-jin representations (Barbarians of the South, as all Europeans were
called) - with large noses, beard, mustache and baggy pants. In this screen, a
portion of the harbour is also depicted where two Namban-jin are receiving
goods from a smaller boat.
The screen that is believed to be the pair of the one in our sale - kept in a
Portuguese private collection and exhibited, among others, in 1989 Europalia - is
also attributed to the second half of the 17th century and depicts a similar ship
with the same characters but without the harbour and the second boat.
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POTE

POTE

Em porcelana da China
Decoração a azul sob vidrado
representando flores, pássaros e insectos
Período Kangxi (1662-1722)
(pequenos cabelos e esbeiçadelas;
tampa de época não original)
Alt.: 40 cm

Em porcelana da China
Decoração a azul sob vidrado representando
dragões e flores
Período Kangxi (1662-1722)
(restaurado; tampa de época não original)
Alt.: 45 cm
A vase
Chinese porcelain
Blue under glaze decoration depicting
dragons and flowers
Kangxi Period (1662-1722)
(restored)

A vase
Chinese porcelain
Blue under glaze decoration depicting
flowers, birds and insects
Kangxi Period (1662-1722)
(small hairlines and chips)

€ 1.800 - 2.000

€ 2.000 - 2.500

34

35

29

30

POTE COM TAMPA

POTE COM TAMPA

Em porcelana da China
Decoração a azul representando vista de
jardim e dragão
Período Kangxi (1662-1722)
(pequenos restauros)
Alt.: 38 cm

Em porcelana da China
Decoração a azul com enrolamentos
vegetalistas e flores
Período Kangxi (1662-1722)
(restauro no bordo)
Alt.: 39 cm

A vase with cover
Chinese porcelain
Blue decoration depicting garden view and
dragon
Kangxi Period (1662-1722)
(small restorations)

A vase with cover
Chinese porcelain
Blue decoration with scrolls and flowers
Kangxi Period (1662-1722)
(restoration to the rim)
€ 1.200 - 1.800

€ 1.500 - 2.000

36

37
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31

PAR DE COVILHETES

TAÇA

35

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com figuras europeias
representando a apanha das cerejas
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros)
Diam.: 23 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com figuras europeias
representando a apanha das cerejas
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 5,5 cm
Bibliografia/ Literature:
François et Nicole Hervouet, Yves Bruneau,
“La Porcelaine des Compagnies des Indes
à Décor Occidental “, p. 89, il. 4.23.

PEQUENO POTE
Em porcelana da China
Decoração policromada com esmaltes da
Família Verde representando borboletas e
dragões em reservas sobre fundo azul poudré
Período Kangxi (1662-1722)
(sem tampa)
Alt.: 12 cm

Bibliografia/ Literature:
François et Nicole Hervouet, Yves
Bruneau, “La Porcelaine des
Compagnies des Indes à Décor
Occidental “, p. 89, il. 4.23.

A bowl
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with
European figures picking cherries
Qianlong Period (1736-1795)

A small vase
Chinese porcelain
Polychrome Famille Verte decoration with
butterflies and dragons on cartouches on
powder blue ground
Kangxi Period (1662-1722)
(cover missing)

A pair of saucers
Chinese export porcelain
Polychrome “European Figures”
decoration depicting Cherry
Picking
Qianlong Period (1736-1795)
(restoration)

€ 300 - 400

€ 300 - 400

€ 200 - 300

36
POTE COM TAMPA
Em porcelana da China
Decoração policromada com
enrolamentos vegetalistas, flores e
pássaros
Período Kangxi (1662-1722)
Alt.: 38 cm
A vase with cover
Chinese porcelain
Polychrome decoration with scrolls,
flowers and birds
Kangxi Period (1662-1722)
€ 1.500 - 2.000
33
TAÇA COM PIRES

34

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a ouro
com reservas a sépia
representando paisagens
com casarios alternadas
com frutos e flores a
grisaille
Período Qianlong (17361795)
(pires com uma
esbeiçadela e cabelo;
desgaste da decoração
a ouro)
Alt.: 4,5 cm (taça)
Diam.: 14 cm (pires)

TAÇA COM PIRES

Cup and saucer
Chinese export porcelain
Gilt decoration with sepia
cartouches depicting
landscapes with houses
and grisaille fruits and
flowers
Qianlong Period (17361795)
(saucer with one chip and
hairline; wear to the gold)

A cup and saucer
Chinese export porcelain
Double wall cup and saucer
Interior with blue under glaze
decoration depicting floral motifs
Exterior with pierced honeycomb
pattern, chrysanthemums and other
Famille Rose flowers
Yongzheng Period (1723-1735)
(cup with small restoration to the rim
and saucer with small chip)

€ 250 - 350

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Taça e pires com parede dupla
Interior com decoração a azul sob
vidrado representando motivos
vegetalistas
Pared ce exterior rendilhada com
padrão favo de mel e crisântemos,
decorada com esmaltes da Família
Rosa representando motivos florais
Período Yongzheng (1723-1735)
(taça com pequeno restauro no bordo
e pires com pequena esbeiçadela)
Alt.: 8 cm (taça)
Diam.: 13,5 cm (pires)

€ 1.000 - 1.500

38

39

37
TERRINA OITAVADA COM TAPA E TRAVESSA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul representando paisagem
fluvial e pagodes
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelos e esbeiçadelas)
22x34x21,5 cm (terrina)
29x38,5 cm (travessa)

39
PRATO FUNDO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul e ouro com motivos
vegetalistas
Período Kangxi (1662-1722)
(esbeiçadelas, pequeno cabelo)
Diam.: 21,5 cm

An octagonal tureen with dish
Chinese export porcelain
Blue decoration depicting riverscape and
pagoda
Qianlong Period (1736-1795)
(hairlines and chips)

A soup plate
Chinese export porcelain
Blue and gilt decoration with floral motifs
Kangxi Period (1662-1722)
(chips, small hairline)

€ 1.200 - 1.700

€ 200 - 300

40
PRATO
Em porcelana da China
Decoração a azul com reservas representando
paisagens com flores
Período Kangxi (1662-1722)
(esbeiçadelas, cabelo e defeitos de cozedura)
Diam.: 35 cm
A plate
Chinese porcelain
Blue decoration with cartouches depicting
landscapes with flowers
Kangxi Period (1662-1722)
(chips, hairline and firing defects)

38
TERRINA COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a a azul representando flores
Pegas de formato zoomórfico e pomo da tampa
em forma de fruto
Período Qianlong (1736-1795)
20x36x23 cm

€ 600 - 800

A tureen with cover
Chinese export porcelain
Blue decoration with flowers
Zoomorphic handles and fruit shaped cover finial
Qianlong Period (1736-1795)
€ 800 - 1.200

41
PEQUENA TERRINA OVAL COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul representando jardim com
árvores e flores
Período Qianlong (1736-1795)
(pega com restauro)
12x19x15 cm
A small oval tureen
Chinese export porcelain
Blue decoration depicting garden with trees
and flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(handle with restoration)
€ 250 - 300

40

41

48

43

TERRINA

TRAVESSA OVAL RECORTADA
42

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul representando jardim com
flores e objectos
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
18,5x28 cm

ESCUDELA COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul com flores
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelo e esbeiçadelas)
Alt.: 12 cm

An oval dish
Chinese export porcelain
Blue decoration depicting garden with flowers
and objects
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)

An écuelle with cover
Chinese export porcelain
Blue decoration with flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(hairline and chips)

€ 180 - 220

€ 80 - 120

44
MOLHEIRA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul com paisagem
fluvial e pagodes
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelo na pega e esbeiçadelas)
7x18 cm
A sauce boat
Chinese export porcelain
Blue decoration depicting
riverscape and pagoda
Qianlong Period (1736-1795)
(hairline to the handle and chips)

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Com bordo e tampa recortados
Decoração a azul e dourado com paisagens
fluviais e pagodes
Pomo da tampa em forma de flor
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos defeitos)
23x32x24 cm
A tureen
Chinese export porcelain
Scalloped, blue and gilt decoration with
riverscapes and pagoda
Flower cover finial
Qianlong Period (1736-1795)
(small defects)
€ 1.200 - 1.600

€ 80 - 120

45

49

PAR DE CONCHAS RECORTADAS

GRANDE PRATO RECHAUD

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul com flores
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos defeitos)
12x13,5 cm

Em porcelana da China
Decoração a azul Cantão representando
paisagem fluvial com pagodes
Período Daoguang (1821-1850)
(cabelo e esbeiçadelas)
7x38x27,5 cm

A pair of scalloped shells
Chinese export porcelain
Blue decoration with flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(small defects)

A large plate warmer
Chinese porcelain
Blue Canton depicting riverscape with pagoda
Daoguang Period (1821-1850)
(hairline and chips)

€ 500 - 800

€ 200 - 300

46

47

SALEIRO OITAVADO

SALEIRO OITAVADO

Em porcelana da China
Decoração a azul Cantão
representando paisagem fluvial
com pagodes
Período Daoguang (1821-1850)
(pequenas esbeiçadelas)
3,5x10,5x8,5 cm

Em porcelana da China
Decoração a azul Cantão
representando paisagem fluvial
com pagodes
Período Daoguang (1821-1850)
(pequenas esbeiçadelas)
3,5x10,5x8,5 cm

An octagonal salt cellar
Chinese porcelain
Blue Canton depicting riverscape
with pagoda
Daoguang Period (1821-1850)
(small chips)

An octagonal salt cellar
Chinese porcelain
Blue Canton depicting
riverscape with pagoda
Daoguang Period (1821-1850)
(small chips)

€ 150 - 200

€ 150 - 200

42

43

50
TRAVESSA FUNDA OITAVADA

52

Em porcelana da China
Companhia das índias
Decoração a azul representando paisagem fluvial com pagodes
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
28x37 cm

GRANDE PRATO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul e dourado com medalhão raiado ao
centro e aba com friso ondulado de flores e estrelas
Período Qianlong (1736-1795)
(aba com restauro)
Diam.: 55 cm

An octagonal deep dish
Chinese export porcelain
Blue decoration depicting riverscape and pagoda
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)

A charger
Chinese export porcelain
Blue and gilt decoration with medallion at the centre
and tab with wavy frieze, flowers and stars
Qianlong Period (1736-1795)
(tab restored)

€ 350 - 500

€ 1.400 - 1.800

51
TRAVESSA OVAL RECORTADA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul com paisagem fluvial, flores e pássaros
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas e pequenos restauros no bordo)
35,5x46,5 cm
A scalloped oval dish
Chinese export porcelain
Blue decoration with riverscape, flowers and birds
Qianlong Period (1736-1795)
(chips and small restorations to the tab)
€ 500 - 700

44

45

53
56

57

58

59

60

54

PAR DE PRATOS

PAR DE PRATOS

PAR DE PRATOS

PAR DE PRATOS

PAR DE PRATOS

PEQUENA TRAVESSA OVAL

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

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul
representando paisagem
fluvial com jardim e figura
feminina
Período Qianlong (17361795)
Diam.: 28,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul
representando
paisagem fluvial com
jardim e figura feminina
Período Qianlong (17361795)
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 28,5 cm

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

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul
representando paisagem
fluvial com jardim e figura
feminina
Período Qianlong (17361795)
(um com pequena
esbeiçadela)
Diam.: 28,5 cm

COVILHETE
Em porcelana da China
Decoração a azul representando
enrolamentos
Período Kangxi (1662-1722)
(cabelos e esbeiçadelas)
Diam.: 18,5 cm

Em porcelana da China
Decoração a azul Cantão representando
paisagem fluvial com pagodes
Período Daoguang (1821-1850)
16x21 cm

A saucer
Chinese porcelain
Blue decoration with scrolls
Kangxi Period (1662-1722)
(hairlines and chips)

A small oval dish
Chinese export porcelain
Blue Canton depicting riverscape with pagoda
Daoguang Period (1821-1850)

€ 100 - 150

€ 60 - 90

A pair of plates
Chinese export
porcelain
Blue decoration
depicting riverscape
with garden and
feminine figure
Qianlong Period (17361795)
(hairline)

A pair of plates
Chinese export porcelain
Blue decoration depicting
riverscape with garden and
feminine figure
Qianlong Period (1736-1795)
€ 400 - 600

A pair of plates
Chinese export porcelain
Blue decoration
depicting riverscape
with garden and
feminine figure
Qianlong Period (17361795)
(small chips)
€ 350 - 450

55
GARRAFA
Em porcelana da China
Decoração a azul representando objectos
vários
Dinastia Ming, período Wanli (1573-1620)
(gargalo restaurado)
Alt.: 29 cm
A bottle
Chinese porcelain
Blue decoration depicting several objects
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1620)
(restored spout)
61
PAR DE CAIXAS COM TAMPA
Em porcelana da China
Decoração a azul representando flores
Dinastia Ming, Período Wanli (1573-1620)
Diam.: 10 cm
A pair of boxes with cover
Chinese porcelain
Blue decoration depicting flowers
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1620)
€ 250 - 500

46

€ 350 - 450

A pair of plates
Chinese export porcelain
Blue decoration depicting
riverscape with garden and
feminine figure
Qianlong Period (17361795)
(one with small chip)
€ 350 - 450

€ 350 - 450

€ 600 - 1.200

A pair of plates
Chinese export porcelain
Blue decoration depicting
riverscape with garden and
feminine figure
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)

47

62
PEQUENA TERRINA OVAL COM TAMPA E TRAVESSA
Em porcelana da China
Decoração a azul Cantão representando paisagem
fluvial com pagodes
Período Daoguang (1821-1850)
(restauros)
9x18x12,5 cm (terrina)
14x16,5 cm (travessa)
A small oval tureen with cover and dish
Chinese porcelain
Blue Canton decoration depicting riverscape and
pagoda
Daoguang Period (1821-1850)
(restorations)
€ 250 - 400

64

63

PEQUENA TRAVESSA
OITAVADA

PEQUENA TRAVESSA
OITAVADA

Em porcelana da China
Decoração a azul Cantão
representando paisagem fluvial
com barcos e pagodes
Período Daoguang (1821-1850)
13x18,5 cm

Em porcelana da China
Decoração a azul Cantão
representando paisagem fluvial
com barcos e pagodes
Período Daoguang (1821-1850)
12,5x19 cm

A small octagonal dish
Chinese porcelain
Blue Canton decoration
depicting riverscape with boats
and pagoda
Daoguang Period (1821-1850)

A small octagonal dish
Chinese porcelain
Blue Canton decoration
depicting riverscape with boats
and pagoda
Daoguang Period (1821-1850)

67

68

PEQUENA TRAVESSA OITAVADA

BULE

Em porcelana da China
Decoração a azul Cantão representando
paisagem fluvial com pagodes
Período Daoguang (1821-1850)
17x24,5 cm

Em porcelana da China
Decoração a azul Cantão representando
paisagem fluvial com barcos e pagodes
Pega entrelaçada e pomo da tampa em
forma de fruto
Período Daoguang (1821-1850)
Alt.: 15,5 cm

A small octagonal dish
Chinese porcelain
Blue Canton decoration depicting riverscape
and pagoda
Daoguang Period (1821-1850)

A tea pot
Chinese porcelain
Blue Canton decoration depicting riverscape
with boats and pagoda
Plait handle and fruit cover finial
Daoguang Period (1821-1850)

€ 150 - 200

€ 150 - 200

€ 80 - 120

€ 80 - 120

65
CONJUNTO DE DUAS TAÇAS COM PIRES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração chocolate com reservas da Família Rosa representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelos e esbeiçadelas)
Alt.: 4,5 cm (taça maior)
Diam.: 12 cm (pires maior)

66
TAÇA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração chocolate com reservas
da Família Rosa representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelos e esbeiçadelas)
6x11,5 cm

A set of two cups with saucers
Chinese export porcelain
Chocolate decoration with Famille Rose cartouches with flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(hairlines and chips)
€ 150 - 200

A bowl
Chinese export porcelain
Chocolate decoration with Famille
Rose cartouches with flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(hairlines and chips)
€ 80 - 120

69
TAÇA
Em porcelana da China
Decoração a azul no interior
representando peixes e algas e
no exterior a chocolate
Marcada na base
Séc. XIX/XX
Alt.: 7,5 cm
Diam.: 17 cm
A bowl
Chinese porcelain
Blue decoration at the interior
with fishes and algae, exterior
chocolate decorated
Marked at the base
Late 19th, early 20th century
€ 180 - 220

48

49

71
PRATO

73

74

Em porcelana da China
Companhia das índias
Decoração policromada e dourada Mandarim
Com reservas representando figuras orientais, flores e pássaros
Topo com armas coroadas da família irlandesa Walsh, com a divisa NOLI
IRRITARE LEONEM
Período Guangxu (1875-1908)
(ligeiro cabelo e esbeiçadela)
Diam.: 24,5 cm

PRATO

PRATO RECORTADO

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com
reservas representando peónias e ao centro
armas da família Chapman
Período Qianlong (1736-1795)
(partido e colado, esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Aba decorada a ouro com enrolamentos e
motivos vegetalistas
Armas ao centro, policromadas e douradas
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 22,5 cm

A soup plate
Chinese export porcelain
Blue and gilt tab, centre bearing unidentified coat-of-arms
Qianlong Period (1736-1795)
(chips and hairline)

A plate
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Mandarin decoration with cartouches depicting
Oriental figures, flowers and birds
Top with arms of Walsh under coronet and with NOLI IRRITARE LEONEM motto
Guangxu Period (1875-1908)
(small hairline and chip)

A plate
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration with
cartouches depicting peonies, centre bearing
Chapman coat-of-arms
Qianlong Period (1736-1795)
(broken, chips)

€ 200 - 300

€ 100 - 150

€ 80 - 120

70
PRATO FUNDO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul e dourado no bordo
Armas não identificadas ao centro com decoração
policromada e a dourado
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas e cabelo)
Diam.: 24,5 cm

A scalloped plate
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration bearing
unidentified coat-of-arms, tab with scrolls and
floral motifs
Qianlong Period (1736-1795)
€ 200 - 300

75
TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
com armas do Príncipe das Astúrias
em uso de 1707 a 1761
(falta de vidrado no pomo)
Diam.: 17,5 cm

72
BULE COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração dourada e policromada com
esmaltes da Família Rosa representando figuras
ocidentais e monogramas de casamento
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 13 cm

A cover
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
depicting coat-of-arms used by the
Prince of Asturias between 1707 and
1761
(losses to the finial glazing)

A tea pot with cover
Chinese export porcelain
Gilt and polychrome Famille Rose decoration
depicting Ocidental figures and marriage
monograms
Qianlong Period (1736-1795)

€ 200 - 300

€ 800 - 1.200

50

51

76
PAR DE PEQUENAS TERRINAS OVAIS COM TAMPAS E TRAVESSAS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração dourada e policromada com esmaltes da Família Rosa,
ao estilo Meissen, representando vista de porto fluvial com torres,
mercadores, ponte e embarcações
Período Qianlong, c. 1740-50
(uma terrina com pegas restauradas; uma travessa com duas
esbeiçadelas restauradas)
13x23x14,5 cm (terrinas)
20x25 cm (travessas)
Bibliografia/ Literature:
François et Nicole Hervouët, Yves Bruneau, “La Porcelaine des
Compagnies des Indes a Décor Occidental”, pp. 342-349.
A pair of small oval tureens with covers and dishes
Chinese export porcelain
Gilt and polychrome Famille Rose decoration in the Meissen style,
depicting riverscape with port, towers, merchants, bridge and boats
Qianlong Period, ca. 1740/50
(one tureen with restored handles, one dish with two restored chips)
€ 2.500 - 5.000

52

53

77
PORTA-RELÓGIO COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração relevada e policromada com esmaltes da Família Rosa representando
motivos florais
Pomo da tampa em forma de cesto com flores
Período Qianlong c. 1770-80
(restauro no pomo da tampa; cabelo; mínimos defeitos)
Alt.: 20 cm
Nota:
Estes porta-relógios são provavelmente inspirados em originais Meissen de
c.1750, usados sobretudo na Alemanha e Escandinávia.
Bibliografia/ Literature:
Michel Beurdeley, “Porcelaine de la Compagnie des Indes”, p. 173;
João Rodrigues Calvão (coord.), “Caminhos da Porcelana - Dinastia Ming e Qing”,
Fundação Oriente, p. 307;
David Howard, John Ayers, “China for the West”, vol. II, pp.565/ 567, il. 586.
A watch-holder with cover
Chinese export porcelain
Relief and polychrome Famille Rose
decoration depicting floral motifs
Cover finial shaped as a corbeille
Qianlong Period, ca. 1770/80
(restored cover finial, hairline, minor defects)

78

81

PORTA-RELÓGIO COM TAMPA

PAR DE PRATOS

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração relevada e policromada com esmaltes da Família Rosa
representando motivos florais e insectos
Pomo da tampa em forma de cesto com flores
Período Qianlong c. 1770-80
(pequeno restauro na tampa; cabelos e pequenos defeitos)
Alt.: 20 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração dourada e policromada com esmaltes da Família Rosa, ao estilo Meissen, representando
paisagem fluvial com figuras, casario e embarcações
Aba decorada com friso a ouro
Período Qianlong, ca. 1735
(esbeiçadelas e cabelo)
Diam.: 23,5 cm

Nota:
Estes porta-relógios são provavelmente inspirados em originais Meissen
de c.1750, usados sobretudo na Alemanha e Escandinávia.

Bibliografia/ Literature:
François et Nicole Hervouët, Yves Bruneau, “La Porcelaine des Compagnies des Indes a
Décor Occidental”, p. 349.

Bibliografia/ Literature:
Michel Beurdeley, “Porcelaine de la Compagnie des Indes”, p. 173;
João Rodrigues Calvão (coord.), “Caminhos da Porcelana - Dinastia Ming e
Qing”, Fundação Oriente, p. 307;
David Howard, John Ayers, “China for the West”, vol. II, pp.565/ 567, il. 586.

A pair of plates
Chinese export porcelain
Gilt and polychrome Famille Rose decoration in the Meissen style, depicting
riverscape with figures, houses and boats
Tab decorated with gilt frieze
Qianlong Period, ca. 1735
(chips and hairline)

A watch-holder with cover
Chinese export porcelain
Relief and polychrome Famille
Rose decoration depicting
floral motifs and insects
Cover finial shaped as corbeille
Qianlong Period, ca. 1770/80
(small restoration to the cover,
hairlines and small defects)
Note:
This pocket watch holders
are possibly inspired by
Meissen pieces produced
arround 1750 and especially
popular in Germany and
Scandinavia

Note:
This pocket watch holders are possibly
inspired by Meissen pieces produced
arround 1750 and especially popular in
Germany and Scandinavia
€ 800 - 1.200

€ 800 - 1.200

€ 800 - 1.200

79

80

POTICHE

LEITEIRA

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a ouro com
enrolamentos vegetalistas e
reservas representando vistas de
jardim com figuras orientais
Base com decoração moldada e
tampa com paisagem fluvial
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro; pequeno defeito no
pomo da tampa)
Alt.: 13 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração relevada e policromada com
esmaltes da Família Rosa representando
nenúfares e peixes
Período Yongzheng (1723-1735)
(restauro no pomo da tampa; mínimos
defeitos)
Alt.: 12 cm
A milk jug
Chinese export porcelain
Relief and polychrome Famille
Rose decoration depicting
waterlilies and fishes
Yongzheng Period (1723-1735)
(restoration to the cover
finial; small defects)

A small vase
Chinese export porcelain
Gilt decoration depicting
floral scrolls and cartouches
depicting garden views with
Oriental figures
Base with molded decoration
and cover depicting riverscape
Qianlong Period (1736-1795)
(restoration; small defect to
the cover finial)

€ 300 - 500

€ 80 - 120

82
PRATO FUNDO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração dourada e policromada com esmaltes da
Família Rosa, ao estilo Meissen, representando vista
de porto fluvial com torres, mercadores, casario e
embarcações
Aba decorada com friso de pontas de lança, flores e
enrolamentos vegetalistas
Período Qianlong, c. 1740-50
(pequenas esbeiçadelas no bordo exterior)
Diam.: 22,5 cm
Bibliografia/ Literature:
François et Nicole Hervouët, Yves Bruneau, “La
Porcelaine des Compagnies des Indes a Décor
Occidental”, pp. 342-349.
A pout plate
Chinese export porcelain
Gilt and polychrome Famille Rose decoration in the
Meissen style, depicting riverscape with port, towers,
merchants, bridge and boats
Tab decorated with knife-edge frieze, flowers and
floral scrolls
Qianlong Period, ca. 1740/50
(small chips at exterior of the tab)
€ 400 - 600

54

55

83
PAR DE PEQUENAS TRAVESSAS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul sob vidrado representando carpas
Aba decorada com friso de motivos vegetalistas
Período Qianlong, terceiro quartel do séc. XVIII
(falhas de vidrado no bordo; uma com pequeno restauro no borbo)
14,5x24 cm
Nota:
Modelo produzido a partir de originais em faiança de Delft
Bibliografia/ Literature:
David Howard; John Ayers, “China for the West”, vol. I, p. 84, il. 42.
A pair of small dishes
Chinese export porcelain
Blu underglaze decoration depicting carps
Tab with floral frieze
Qianlong Period, third quarter of the 18th century
(losses to the tab glazing; one with small restoration to the tab)
Note:
This model was produced after original Delft faience dishes
€ 1.200 - 1.800

56

57

85
URNA COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração relevada e policromada a azul, ouro e sépia representando arranjos florais e grinaldas
Com dois medalhões a sépia representando paisagens com figuras e edifícios de inspiração clássica
Pegas em forma de volutas e base decorada a sépia a imitar madeira
Período Jiaqing (1796-1820)
(restauros)
Alt.: 40 cm

84
JARRA
Em porcelana da China
Decoração policromada representando
rochedos com flores, folhas e pássaros
Marca do período na base
Período Kangxi (1662-1722)
(gargalo restaurado)
Alt.: 57 cm

Bibliografia/ Literature:
Jorge Getulio Veiga, “Chinese Export Porcelain in Private Brazilian Collections”, pp. 202-203, il. 176.
Michel Beurdeley, “Porcelana de la Compagnie des Indes”

A vase
Chinese porcelain
Polychrome decoration depicting rocks with
flowers, leaves and birds
Marked at the base
Kangxi Period (1662-1722)
(restored rim)

Urn with cover
Chinese export porcelain
Relief and polychrome decoration in blue, gold and sepia depicting bouquets and garlands
Two cartouches in sepia depicting landscapes with figures and classical buildings
Volute handles and faux-bois base
Jiaqing Period (1796-1820)
(restorations)

€ 6.000 - 7.000

€ 3.000 - 5.000

58

59

88
CONFITURIER CARLOS X

86

87

CONFITURIER CARLOS X

CONFITURIER IMPÉRIO

Em prata (950/000) francesa
Base quadrangular alteada assente sobre quatro pés
de garra, fuste liso com friso de palmetas e nó gomado,
copa em cristal lapidado, armação relevada e vazada
com motivos Império, duas asas relevadas e pomo da
tampa zoomórfico
A toda a volta com 12 colheres
Contraste Cabeça de Velho (1819-1838), marca de
garantia da mesma época e sem marca de ourives
Alt.: 26 cm
1035 g (total)

Em prata (950/000) francesa do final do séc. XVIII, início do séc. XIX
Base triangular alteada assente sobre três pés esféricos, copa em
cristal lapidado com armação sobre três pernas altas cinzeladas com
faces clássicas e motivos vegetalistas, moldura vazada com palmetas,
tampa com rosa cinzelada em vulto perfeito e monograma coroado
A toda a volta com 12 colheres em prata dourada
Contrastes Cabeça de Grega 1ºTítulo (1789-1798) e Galo (1798-1809),
marcas de garantia da mesma época e marca de ourives sumida;
colheres com contraste Cabeça de Velho (1819-1838)
Alt.: 26 cm
930 g (total)

A Charles X confiturier
French silver
Square base on four claw feet, plain stem with
palmettes and fluted knob, cut glass bowl, relief and
pierced frame with Empire motifs, two relief handles
and zoomorphic cover finial
Surrounded by 12 spoons
Old man’s head assay mark (1819-1838), guarantee
mark, without maker’s mark

An Empire confiturier
French silver of the late 18th, early 19th century
Triangular base on three ball feet, cut glass bowl on a tripod frame
with chiselled decoration with classical faces and floral motifs, pierced
palmette frieze, cover finial chiselled as rose, engraved monogram
Surrounded by 12 silver gilt spoons
Greek woman’s head assay mark (1789-1798), rooster assay mark
(1798-1809), guarantee marks and faded maker’s mark, spoons with old
man’s head assay mark (1819-1838)

€ 900 - 1.500

€ 1.200 - 1.800

60

Em prata (950/000) dourada francesa
Base quadrangular alteada assente sobre quatro pés de garra, fuste com três golfinhos relevados em vulto perfeito;
copa em vidro vermelho com armação vazada e relevada com palmetas, cornucópias e frisos de parras e uvas, duas
asas relevadas ao mesmo gosto, tampa com pomo em coroa de louros
A toda a volta com 12 colheres em prata bicolor cinzelada e relevada com mascarões, cartelas e motivos vegetalistas
Contraste Cabeça de Velho (1819-1838), marca de garantia da mesma época e marca de ourives Carles-Antoine-Amand
Lenglet (1823-1842), colheres com marca de ourives da mesma época
(sinais de uso e pequenos restauros)
Alt.: 24 cm
863 g
A Charles X confiturier
French silver gilt
Suare base on four claw feet, stem with three dolphins, red glass bowl with pierced and relief frame with palmettes,
cornucopia and friezes with vine leaves and grapes, two handles in the same taste, laurel crown cover finial
Surrounded by 12 partly-gilt and chiselled spoons with masks, cartouches and floral motifs
Old man’s head assay mark (1819-1838), guarantee mark and Charles-Antoine-Amand Lenglet (1823-1842) maker’s mark
(wear signs, small restorations)
€ 1.300 - 2.000
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CENTRO DE MESA/FRUTEIRO ESTILO IMPÉRIO

89
SALVA DE GRADINHA
Em prata portuguesa
Decoração guilhochada no fundo, gradinha e
pés relevados e vazados
Marca de ensaiador do Porto (1870-1877)
(P-60) e de ourives Joaquim José Correia
(1877-1887) (P-227)
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Diam.: 40,5 cm
1440 g
A gallery salver
Portuguese silver
Guilloché decoration, pierced gallery and
relief and pierced feet
Porto assay mark (1870-1877) and Joaquim
José Correia maker’s mark (1877-1887)
(wear signs, small defects)

Em prata portuguesa
Base triangular alteada sobre três pés relevados, plinto sobre três grandes pés
relevados e cinzelados com mascarões e grinaldas de frutos; fuste com três
figuras femininas clássicas segurando coroas entre si; taça em fio e decoração
relevada e vazada com parras e motivos vegetalistas
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 1985 e de ourives da mesma época
Alt.: 33,2 cm
4350 g
A centre piece in the Empire style
Portuguese silver
Triangular base on the relief feet, plinth on thee large chiselled feet with masks
and garlands; stem with three feminine figures holding crowns; bowl decorated in
relief and pierced with vine leaves and floral motifs
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark
€ 3.200 - 5.000

€ 1.200 - 2.000

90
PAR DE CANDELABROS IMPÉRIO DE TRÊS LUMES
Em prata espanhola do séc. XIX
Bases circulares com decoração vazada e assentes sobre
três pés de garra, centro guilhochado com passarinho
Fuste tripartido com pés de bode terminando em
carrancas Império segurando esfera lisa com três cabeças
de cavalo segurando correntes
Braços destacáveis com decoração floral relevada
Marcas de Córdova, F. Martos; Marcial de la Torre, 1842
(sinais de uso, faltas nas correntes e restauros)
Alt.: 35 cm
1651 g
A pair of Spanish silver Empire candelabra
Circular bases with pierced decoration and raised on three
claw feet, guilloché centre under a chiselled bird
Tripod stem holding a sphere with three horse heads
holding chains
Detachable arms with relief floral decoration
Cordoba marks, F.Martos; Marcial de la Torre, 1842
(wear signs, losses to the chains and restorations)
€ 3.000 - 5.000
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93

DRAGEOIR CARLOS X

DRAGEOIR IMPÉRIO

Em prata (950/000) francesa
Base oval relevada e cinzelada com folhas e flores assente sobre
quatro pés de bola parcialmente gomados
Fuste com figura de “Bon Sauvage” em vulto perfeito segurando
copa em cristal lapidado com armação e asas em prata relevada,
tampa lisa com pega relevada em coroa de louros
Contraste Cabeça de Velho 1ºTítulo (1819-1838), marca de garantia
da mesma época e marca de ourives Charles-Antoine-Amand
Lenglet (1823-1842)
Dim.: 25x24,5x10,5 cm
1167 g

Em prata (950/000) francesa do final do séc. XVIII, início do séc.
XIX
Base quadrangular alteada assente sobre quatro pés de garra,
fuste torneado com um friso de palmetas e outro com parras
e uvas, copa em cristal azul-cobalto com armação relevada e
recortada com panóplia com uvas, duas asas de enrolamento com
cães, tampa lisa com pomo em argola
Contrastes Cabeça de Grega 1ºTítulo (1789-1798) e Galo (18091819) e marca de ourives da mesma época
Alt.: 22 cm
960 g (total)

A Charles X drageoir
French silver
Oval base with relief and chiselled decoration with flowers and
leaves, on four partly futed ball feet
Stem representing figure of “Bon Sauvage” holding the cut-glass
bowl with a relief silver frame and two handles, plain cover with
laurel crown finial
Old man’s head 1st standard assay mark (1819-1838), guarantee
mark and Charles-Antoine-Amand Lenglet (1823-1842) maker’s
mark

An Empire drageoir
French silver of the late 18th, early 19th century
Square base on four claw feet, turned stem with palmette frieze
and other with vine leaves and grapes, cobalt-blue crystal liner with
relief decorated frame with grape panoply, two scroll handles with
dogs, plain cover with hoop
Greek woman’s head assay mark (1789-1798) and rooster assay
mark (1809-1819) and maker’s mark
€ 800 - 1.200

€ 1.500 - 2.500
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DRAGEOIR IMPÉRIO

DRAGEOIR IMPÉRIO

Em prata (950/000) francesa do final do séc. XVIII,
início do séc. XIX
Base quadrangular alteada, pé liso com friso
relevado, copa em prata lisa com armação relevada
e cinzelada com grinaldas de parras e uvas, cabeças
de bode e fio de prata; tampa adaptada com flor
cinzelada no topo
Corpo com contraste Cabeça de Grega (1789-1798),
de ourives Ambroise Mignerot (1810-1818), alma com
contraste Cabeça de Grega (1789-1798) e marca de
garantia (1809-1819), tampa posterior com marca de
ourives Veyrat (Jean Fraçois Veyrat (1832-1840))
Alt.: 25 cm
797 g (total)

Em prata (950/000) francesa do final do séc. XVIII,
início do séc. XIX
Base quadrangular alteada e vazada com palmetas
assente sobre quatro pés de bola; armação em fio
de prata e prata recortada e relevada com figuras
mitológicas, copa em vidro liso, duas asas relevadas
com motivos vegetalistas e casais de pássaros; tampa
lisa com pomo em forma de cisne
Contraste Cabeça de Grega (1789-1798), marca de
garantia (1819-1838) e marca de ourives da mesma
época
Alt.: 28 cm
750 g (total)
An Empire drageoir
French silver of the late 18th, early 19th century
Square base on four ball feet, relief and scalloped
decorated frame with mythological figures, glass liner,
two relief handles with floral motifs and couples of
birds, plain cover with swan finial
Greek woman’s head assay mark (1789-1798) an
guarantee mark (1819-1838), maker’s mark

An Empire drageoir
French silver of the late 18th, early 19th century
Square base, plain foot with relief frieze, plain silver
liner with relief and chiselled frame decorated with
vine leaves and grapes, goat’s heads and silver wire;
cover finial with chiselled flower
Greek woman’s head assay mark (1789-1798),
Ambroise Mignerot (1810-1818) maker’s mark, liner
with Greek woman’s head assay mark and guarantee
mark (1809-1819); cover of later date by Veyrat (Jean
François Veyrat (1832-1840))

€ 1.000 - 1.800

€ 800 - 1.200

94
PAR DE SALEIROS CARLOS X
Em prata francesa
Decoração relevada e vazada com figuras femininas
aladas, cornucópias e frisos geométricos, almas em
cristal azul-cobalto
Contraste Cabeça de Velho 1ºTítulo (1819-1838) e
marca de garantia da mesma época
(sinais de uso, restauros)
6,5x7 cm
A pair of Charles X salt cellars
French silver
Relief and pierced decoration with winged feminine
figures, cornucopia and geometric friezes, cobaltblue crystal linings
Old man’s head assay mark (1819-1838) and
guarantee mark
(wear signs, restorations)
€ 250 - 350
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98
PAR DE GRANDES CANDELABROS DE CINCO LUMES
Em prata portuguesa
Decoração lisa, modelo neoclássico, braços de
serpentina destacáveis
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 1985 e
de ourives da mesma época
(sinais de uso, pequenos restauros)
Alt.: 45 cm
3684 g
A pair of large five-light candelabra
Portuguese silver
Plain decoration, neoclassical model, detachable
upper part
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark
(wear signs, small restorations)
€ 1.400 - 2.400

97
FAQUEIRO DE SOBREMESA BELLE-ÉPOQUE, LEITÃO & IRMÃO
Em prata dourada, relevada e cinzelada ao gosto Luis XVI
Composto por doze facas, doze garfos e doze facas de fruta com lâminas em prata dourada e cabos em madrepérola
Facas e garfos com contraste Javali I de Lisboa (1887-1937), de ourives Leitão & Irtmão e assinados Leitão; facas de fruta
francesas com contraste Cabeça de Minerva (1838-1972) e marca de ourives PF
1879 g
A Belle-Époque dessert table service of flatware, LEITÃO & IRMÃO
Silver gilt
Relief and chiselled decoration in the Louis XVI manner
Comprising: 12 knives, 12 forks and 12 fruit knives with silver gilt blades and mother-of-pearl handles
Forks and knives with Lisboa assay mark (1887-1937), Leitão & Irmão maker’s mark and signature, fruit knives French bearing
Tete de Minerve assay mark (1838-1972) and PF maker’s mark
€ 800 - 1.200
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102
PAR DE CASTIÇAIS ROMÂNTICOS
99
SALVA DE TRÊS PÉS
Em prata portuguesa
Bordo relevado com volutas, concheados,
flores e cestas de fruta
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 40 cm
796 g
A footed salver
Portuguese silver
Tab decorated in relief with volutes, shells,
flowers and baskets with fruits
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)
€ 440 - 650

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)
(L-40) e de ourives Francisco Xavier Faria
(1817-1843) (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 (18171843)
(wear signs)
€ 1.300 - 1.500

100
GRANDE SALVA
Em prata portuguesa
Bordo relevado e cinzelado com volutas,
concheados e motivos vegetalistas, fundo
com orla gravada com motivos semelhantes
Contraste Águia 833 (1938-1984) e de ourives
da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 51 cm
2031 g
A large salver
Portuguese silver
Relief and chiselled tab with volutes, shell and
floral motifs, base with engraved frieze
Portuguese silver (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)
€ 800 - 1.200

101
SALVA
Em prata portuguesa
Bordo relevado e cinzelado com volutas,
concheados e folhagem
Fundo com orla gravada com volutas e
motivos vegetalistas
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 36 cm
852 g
A salver
Portuguese silver
Relief and chiselled silver with volutes, shells
and leaves
Base with engraved floral frieze
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)

103
GRANDE TANKARD
Em prata alemã
Profusa decoração relevada com motivos
vegetalistas, strapwork, mascarões e cena
com diversas figuras populares, prisioneiro,
casal de nobres, vários outros fidalgos, cruz e
ao fundo um guarda com lança
Fundo arquitectónico com arcadas, tampa
com figura feminina em vulto perfeito e pega
cinzelada com mascarões, figura masculina,
animal fantástico e elementos vegetalistas
Trabalho do séc. XX, marcas apócrifas
Alt.: 36 cm
1460 g
A large tankard
German silver
Profuse relief decoration with floral motifs,
strapwork, masks and central scene with
several popular figures, a couple of nobles,
some other aristocrats, cross and architectonic
ground with archs
Cover with feminine figure, and handle
chiselled with masks, masculine figure,
fantastic animal and floral motifs
Work of the 20th century, apocryphal marks
€ 1.000 - 1.500

€ 500 - 700
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104
RARA SALVA
Em prata dourada alemã da primeira metade do séc. XVII
Decoração relevada com impressionante trabalho de cinzel representando Orfeu dominando a Natureza
Ao centro Orfeu toca uma harpa e está rodeado por vários animais representativos dos diversos continentes: elefante, urso, cegonha,
boi, pantera, dois lamas, coelho, sapo, serpente, toupeira, bode, javali, ovelha, cavalo, leão, veado, dois pássaros e um macaquinho
empoleirado numa árvore e imitando Orfeu a tocar a harpa
Ao fundo uma cidade representada a cinzel ainda com perspetiva à maneira primitiva, bordo com friso espiralado e decoração com
volutas e elementos vegetalistas; aba muito possivelmente de fabrico posterior com motivos vegetalistas e mascarões
Verso com burilada, aparentemente sem outras marcas; trabalho muito possivelmente Bávaro (Augsburgo)
Diam.: 27 cm
429 g
Proveniência/ Provenance:
Antiga Colecção do 2º Visconde do Torrão, D.Luis de Lancastre (Alcáçovas) (1885-1973), Silva’s Abril 1987, lote 227, ilustrada a cores na
contra-capa do catálogo.
A rare salver
German silver gilt, first half of the 17th century
Relief decoration with impressive chisel detail depicting Orpheus Controlling Nature
At the centre Orpheus plays a lyre and is surrounded by several animals representing the different continents: elephant, bear, stork, bull,
panther, two lamas, rabbit, frog, serpent, mole, goat, boar, sheep, horse, lion, deer, two birds and a monkey in a tree imitating Orpheus
playing the lyre
Ground chiseled with a city depicted with primitive prespective, border with spiral frieze and volutes;
tab most probably of later date with floral motifs and masks
Assay trace at the back, apparently unmarked, most probably Bavarian (Augsburg)
Provenance:
Former Collection of D.Luis de Lancastre (Alcáçovas), 2nd Visconde do Torrão (1885-1973), sold Silva’s April 1987, lot 227, illustrated in
colors at the back of the catalogue.
€ 20.000 - 35.000
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105
ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVII
Orfeu dominando a Natureza
Óleo sobre madeira
18x32 cm
Flemish school of the 17th century
Orpheus Controlling Nature
Oil on panel
€ 2.000 - 3.000
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106
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII
Santa Maria Madalena segundo pintura de Carlo Dolci (1616-1686) e Nossa Senhora das Dores
Óleos sobre madeira
Molduras em gesso dourado a ouro fino com enrolamentos e motivos vegetalistas
63x53 cm (com moldura a maior)
Portuguese school of the 18th century
Mary Magdalene
After Carlo Dolci (1616-1686)
and Our Lady of Sorrows
Two oils on panel
Gilt gesso frames with scrolls and floral motifs

107
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII

€ 1.800 - 2.200

São Tomás de Aquino
Óleo sobre tela
102x82 cm
Portuguese school of the 18th century
Thomas Aquinas
Oil on canvas
€ 3.500 - 5.000
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109
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVI
108

Nossa Senhora do Rosário com o Menino
Óleo sobre madeira
(restauros)
101x52,5 cm

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII
A Adoração dos Reis Magos
Óleo sobre tela
131x87 cm

Portuguese school of the 16th century
Our Lady of the Rosary with the Child
Oil on panel
(restorations)

Portuguese school of the 18th century
Adoration of the Magi
Oil on canvas

€ 2.500 - 3.000

€ 2.500 - 3.000
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112
ESCOLA ITALIANA, SÉC. XVII/XVIII
Assunção de Nossa Senhora aos Céus,
rodeada de anjos, querubins e dos discípulos
Pintura sobre papel, colado em placa de cobre
25,5x18,5 cm
110
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII
Nossa Senhora do Carmo com o Menino e,
aos Seus pés, São Simão Stock e Santa Teresa
d’Ávila
Óleo sobre cobre
35x29 cm

Italian school of the late 17th, early 18th century
Assumption of Mary, flanked by angels,
cherubs and disciples
On paper, laid on copper plaque
€ 900 - 1.200

Portuguese school of the 18th century
Our Lady of Mount Carmel with the Child and
at her feet Saint Simon Stock and Saint Teresa
of Ávila
Oil on copper
€ 1.300 - 1.800

111
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII
Santo António com o Menino rodeados de
querubins
Óleo sobre cobre
38,5x27,5 cm
Portuguese school of the 18th century
Saint Anthony with the Child and cherubs
Oil on copper
€ 1.500 - 2.500
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114
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XX
Cristo crucificado rodeado por São Bento,
Santo António e Nossa Senhora do Carmo
Pintura de retábulo
Têmpera sobre madeira
(falhas na policromia)
94x54 cm
Crucified Christ flanked by Saint Benedict,
Saint Anthony and Our Lady of Mount Carmel
Altar fragment
Tempera on panel
(losses to the polychromy)
€ 800 - 1.200

113
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVII
São Sebastião
Óleo sobre madeira
Moldura entalhada e dourada
(vestígios de xilófagos, faltas e defeitos)
84x39 cm
Portuguese school of the 17th century
Saint Sebastian
Oil on panel
Carved and gilt frame
(traces of xylophages, losses and defects)
€ 1.100 - 1.700
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115
ESCOLA PORTUGUESA, PRIMEIRO QUARTEL DO SÉC. XVII
Retrato de D. Jorge de Ataíde
Óleo sobre tela
183x62 cm
Nota:
O painel representa o retrato de D. Jorge de Ataíde (c. 1535-1611)
envergando vestes ricamente decoradas e ornamentadas por
elemento de ourivesaria, mitra, báculo episcopal e chapéu
cardinalício a pender de uma das mãos, elemento curioso
uma vez que se trata de um título que D. Jorge nunca chegou
a alcançar. De autoria desconhecida, a pintura é atribuída
pelo Professor Vítor Serrão ao período proto-maneirista do
primeiro quartel do séc. XVII. O historiador encontra ainda
paralelos entre este painel e aqueles produzidos por Simão
Rodrigues e Domingos Vieira Serrão para o Mosteiro do
Carmo, em Coimbra, acreditando que este painel poderá
ter sido produzido pela mesma escola. Figura relevante da
sociedade do seu tempo, D. Jorge de Ataíde foi Bispo de
Viseu entre 1568 e 1578, bispo inquisidor geral, capelãomor do Rei Cardeal D. Henrique e posteriormente de Filipe
I de Portugal. Foi também benfeitor do Convento de Santo
António da Castanheira, em Vila Franca de Xira, para onde
foi encomendada esta pintura. Este convento contou aliás
com a benfeitoria e mecenato da família Ataíde, Condes de
Castanheira e Senhores de Póvoas e Cheleiros, no decorrer
dos séculos XVI e XVII, tendo sido mandada construir
inclusivamente uma capela tumular, onde se encontra
sepultado D. Jorge de Ataíde.
Exposições/ Exhibitions:
“A Arte no Conselho de Vila Franca de Xira – Grandes Obras”,
Museu Municipal de Vila Franca de Xira, 2005, Cat. pp. 120-121
Proveniência/ Provenance:
Convento de Santo António da Castanheira
Colecção particular/ Private collection
Portuguese school of the first quarter of the 17th century
D. Jorge de Ataíde
Oil on canvas
€ 50.000 - 80.000
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116
ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XIX

117

Natureza morta com frutos
Óleo sobre tela
(restauro)
63x46 cm

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVII
Retrato de Senhora
Óleo sobre tela
(restauro)
69x56,5 cm

Dutch school of the 19th century
Still-life with fruits
Oil on canvas
(restoration)

European school of the 17th century
Lady’s portrait
Oil on canvas
(restoration)

€ 1.000 - 1.500

€ 1.500 - 2.000

84

85

118

119

ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XVII/XVIII

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX

Paisagem
Óleo sobre tela
(reentelado)
17x22 cm

Gado com pastores
Óleo sobre tela
65x100 cm
European school of the 19th century
Cattle with shepherds
Oil on canvas

Dutch school of the late 17th, early 18th century
Landscape
Oil on canvas
(relined)

€ 1.500 - 2.000

€ 750 - 1.000
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120
ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XVIII
Paisagem com gado
Óleo sobre tela
55x86 cm
Dutch school of the 18th century
Landscape with cattle
Oil on canvas

121
ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX

€ 1.200 - 1.800

Natureza morta com cachos de uvas
Pastel sobre papel colado em tela
Assinatura ilegível
(pequenos defeitos)
70x56 cm
French school of the 19th century
Still life with grapes
Pastel on paper laid on canvas
Unidentifiable signature
(minor defects)
€ 1.300 – 1.800
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123
ESCOLA ITALIANA, SÉC. XIX
Vista de Veneza, Piazzetta
Óleo sobre tela
39x28,5 cm
Italian school of the 19th century
View of Venice, Piazzetta
Oil on canvas
€ 500 - 800

122
ESCOLA ITALIANA, SÉC. XIX

124

“La Eruzioni a Napoli del 1812”
Segundo original de Pierre-Jacques Volaire (França, 1729-1799)
Óleo sobre papel
Assinatura ilegível
56x85 cm

ESCOLA ITALIANA, SÉC. XIX
Vista de Veneza com Santa Maria
della Salute ao fundo
Óleo sobre madeira
20x30 cm

Italian school of the 19th century
“La Eruzioni a Napoli del 1812”
After Pierre-Jacques Volaire (France, 1729-1799)
Oil on paper
Faded signature

Italian school of the 19th century
View of Venice with Santa Maria
della Salute
Oil on panel

€ 800 - 1.200

€ 300 - 500
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125
FRANCESCO MANCINI (ITÁLIA, 1829-1905)
Paisagem com lago, montanhas e figuras
Óleo sobre tela
Assinado
70x100 cm
Landscape with lake, mountains and figures
Oil on canvas
Signed
€ 1.000 - 1.500
126
ESCOLA ITALIANA, SÉC. XIX
Par de vistas da baía de Nápoles
Gouache sobre papel
Com inscrições “Santa Lucia a Napoii” e “Veduta di Napoli a Posillipo”
53x63 cm
Italian school of the 19th century
A pair of gouaches of the Bay of Naples
Gouaches on paper
With inscriptions “Santa Lucia a Napoii” and “Veduta di Napoli a Posillipo”
€ 1.500 – 2.000
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128
127

ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XIX

ESCOLA INGLESA, SÉC. XVIII

“Stag Hunt”
Reprodução segundo original de Paul de Vos (1591/5-1678)
Óleo sobre tela
91x150 cm

Caçada
Óleo sobre tela
83,5x104 cm

Flemish school of the 19th century
After Paul de Vos (1591/5-1678)
Oil on canvas

English school of the 18th century
Hunting scene
Oil on canvas

€ 2.500 - 3.500

€ 1.800 - 2.500
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129
ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVI
São Humberto de Liège, padroeiro dos caçadores
Óleo sobre madeira
160x117 cm
Flemish school of the 16th century
Hubertus de Liège, saint patron of the hunters
Oil on panel
€ 10.000 - 15.000
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130
ORATÓRIO INDO-PORTUGUÊS COM MESA
Oratório em teca entalhada, policromada e dourada
Cimalha entalhada, vazada e dourada representando motivos vegetalistas e inscrição IHS ao centro
Portas basculantes representando, no interior, oito anjos com um símbolo da Paixão de Cristo cada
Interior sustentado por quatro colunas salomónicas e fundo pintado em tons de verde e dourado
Base com gaveta
Mesa não original com gaveta e profusa decoração entalhada, dourada e policromada com pés terminando em forma de dragão
Séc. XVII
(restauros)
162x82x40 cm (oratório)
74x88x60 cm (mesa)
236x88x60
A 17th century Indo-Portuguese oratory with table
Carved, polychrome and gilt teak oratory
Carved, pierced and gilt pediment representing floral motifs and IHS insignia
Tilting doors painted with eight angles holding symbols of the Passion of Christ
Interior with four salomonic columns green and gilt ground
Base with drawer
Table of later date with one drawer and rich carved, gilt and polychrome decoration, feet with dragons
17th century
(restorations)
€ 35.000 - 45.000
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132
SANTA
Busto relicário
Escultura em terracota com vestígios de
policromia
Portugal, finais do séc. XVI
(faltas e defeitos)
Alt.: 58 cm

131
BUSTO RELICÁRIO
Escultura em terracota com vestígios de
policromia e douramento
Portugal, finais do séc. XVI
(falta cabeça e uma mão)
Alt.: 37 cm

Saint
Reliquary bust
Terracotta sculpture with traces of
polychromy
Portugal, late 16th century
(losses and defects)

Exposições/ Exhibitions:
“A Arte no Conselho de Vila Franca de Xira
– Grandes Obras”, Museu Municipal de Vila
Franca de Xira, 2005, Cat. p. 166

€ 2.500 - 3.000

Proveniência/ Provenance:
Convento de Santo António da Castanheira
Colecção particular/ Private collection
A reliquary bust
Terracotta sculpture with traces of
polychromy and gilding
Portugal, late 16th century
(head and hand missing)
€ 2.500 - 3.000

100

101

134
CRISTO CRUCIFICADO
Escultura em marfim
Com cruz em pau-santo
Europa, séc. XIX/XX
51x27 cm (total)
27x21 cm (Cristo)
Crucified Christ
Ivory sculpture
Rosewood cross
Europe, late 19th, early 20th century
€ 1.000 - 1.500

133
CRUZ PROCESSIONAL
Em bronze dourado
Decoração gravada e vazada com motivos vegetalistas
Portugal, séc. XVIII/XIX
Alt.: 92 cm
A processional cross
Gilt bronze
Engraved and pierced decoration with floral motifs
Portugal, late 18th, early 19th century
€ 750 - 1.000

136
135
COROA DE IMAGEM
Em ouro português
Coroa fechada em seis braços com decoração relevada e cinzelada
Contraste Cabeça de Tigre 800 do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma
época
(sinais de uso, restauros)
Alt.: 15 cm
91,6 g
A gold crown
Portuguese gold (19kt)
Six arm crown with relief and chiselled decoration
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
(wear signs, restorations)
€ 2.200 - 3.500

102

CRISTO CRUCIFICADO
Escultura Indo-Portuguesa em marfim
policromado e dourado
Cruz posterior em pau-santo com inscrição
no topo “INRI” a dourado em placa de marfim,
sobre placa de madeira forrada a veludo
bordeaux
Séc. XVIII/XIX
Alt.: 48 cm (Cristo)
80x50,5 cm (total)
Crucified Christ
Polychrome and gilt ivory Indo-Portuguese
sculpture
Rosewood cross of later date, top with INRI
inscription on ivory plaque and velvet lined
plaque
Late 18th, early 19th century
€ 1.500 - 2.000

103

137
SENHOR DOS PASSOS
Escultura em madeira
policromada
Com túnica em seda, cabelo e
resplendor em prata
Espanha, séc. XIX
(pequenos defeitos)
31x30x17 cm

138

142

NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA

SÃO FRANCISCO DE BORJA

Escultura em madeira policromada e dourada
Portugal, séc. XVII/ XVIII
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 15,5 cm

Escultura em madeira policromada
e dourada
Resplendor em prata
Portugal, séc. XVIII
(defeitos na policromia)
Alt.: 32,5 cm

Our Lady of the Olive Tree
Polychrome and gilt wood
Portugal, late 17th, early 18th century
(small losses and defects)

Senhor dos Passos
Polychrome wood sculpture
Silk clothes, hair and silver halo
Spain, 19th century
(losses and defects)

Saint Francis Borgia
Polychrome and gilt wood sculpture
Silver halo
Portugal, 18th century
(defects to the polychromy)

€ 600 - 800

€ 150 - 300

€ 600 - 900

SANTO ANTÓNIO COM O MENINO
Escultura em terracota com restos de
policromia
Portugal, séc. XVII
(cabeça do Menino partida e colada; defeitos)
Alt.: 18,5 cm

Saint Vicente
Polychrome and gilt wood
sculpture
Silver halo
Portugal, 18th century
(losses and small defects)

Saint Anthony with the Child
Terracotta sculpture with traces of
polychromy
Portugal, 17th century
(Child’s head broken, defects)

€ 1.200 - 1.600

€ 300 - 400

139

140
NOSSA SENHORA COM O MENINO
Escultura em terracota policromada
Portugal, séc. XVIII
(defeitos)
Alt.: 14,5 cm
Our Lady with the Child
Polychrome terracotta sculpture
Portugal, 18th century
(defects)
€ 400 - 600

Carved, gilt and polychrome wood sculpture
Richly decorates mantle and clothes with
floral pattern and applied lace
The figure is standing on a cloud with
cherubs and crescent
Carved and marbled wood base
Silver halo and crown
Portugal, 18th century
(small defects)
€ 3.700 - 5.000

104

SÃO VICENTE
Escultura em madeira
policromada e dourada
Resplendor em prata
Portugal, séc. XVIII
(faltas e pequenos defeitos)
Alt.: 18 cm

141

NOSSA SENHORA
Escultura em madeira entalhada, dourada
e policromada
Manto e túnica ricamente decorados com
estofado de padrão floral e aplicações
de renda
Assente sobre nuvem com querubins e
quarto crescente
Base em madeira marmoreada, decorada
com entalhamentos
Coroa e resplendor em prata
Portugal, séc. XVIII
(pequenos defeitos)
Alt.: 73 cm

143

105

144

147

CAIXA DE ESMOLAS

MENINO JESUS COM CAMILHA

Em castanho
Com decoração dourada e policromada
representando Nossa Senhora do Rosário
Ferragens em ferro
Portugal, séc. XVII/XVIII
(defeitos e faltas na policromia)
Alt.: 36,5 cm

Imagem em madeira policromada com olhos de vidro
Camilha em madeira entalhada e dourada com enrolamentos,
motivos vegetalistas e concheados
Com redoma de vidro
Portugal, séc. XIX
(dedo de imagem partido e colado)
Comp.: 30 cm (imagem)
26x34x18,5 cm (camilha)

An alms box
Chestnut
Gilt and polychrome decoration depicting Our
Lady of the Rosary
Iron mounts
Portugal, late 17th, early 18th century
(defects and losses to the polychromy)

Child Jesus on stand
Polychrome wood sculpture, glass eyes
Carved and gilt wood base with scrolls, floral and shell motifs
Glass dome
Portugal, 19th century
(one finger broken)
€ 3.000 - 5.000

€ 500 - 700

146
NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

145

Escultura em alabastro
Decoração policromada e
dourada
Peanha com decoração vazada
com volutas e medalhão
Itália, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
Alt.: 24 cm

SANTO ANTÓNIO COM O MENINO
Escultura em alabastro
Portugal, séc. XVIII
(cabeça do santo partida e colada; defeitos)
Alt.: 35,5 cm
Saint Anthony with the Child
Alabaster sculpture
Portugal, 18th century
(Child’s head broken, defects)
€ 400 - 600

Our Lady of the Assumption
Alabaster sculpture
Polychrome and gilt decoration
Pierced plinth with medallion and
volutes
Italy, 18th century
(losses and defects)

148

€ 200 - 400

SANTO BISPO
Escultura em madeira policromada e dourada
Europa, séc. XVII/XVIII
(defeitos na policromia)
Alt.: 82 cm
Saint Bishop
Polychrome and gilt wood sculpture
Europe, late 17th, early 18th century
(defects to the polychromy)
€ 1.300 - 1.800

106

107

149
NOSSA SENHORA
Escultura Indo-Portuguesa em madeira policromada
Assente sobre meia-lua e cabeça de querubim
Séc. XVII
(vestígios de xilófagos, pequenos defeitos)
Alt.: 73 cm
Our Lady
Carved and polychrome wood Indo-Portuguese sculpture
On a crescent and cherub head
17th century
(traces of xylophages, small defects)
€ 800 - 1.200

152
SÃO TIAGO PEREGRINO
Escultura em madeira policromada e dourada
Espanha, séc. XVIII/XIX
(faltas e defeitos)
Alt.: 68 cm
Santiago Pilgrim
Polychrome and gilt wood sculpture
Spain, late 18th, early 19th century
(losses and defects)
€ 2.500 - 3.500

151
NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO
150
SÃO JOSÉ DE BOTAS
Escultura em madeira
policromada
Com manto e túnica em seda
verde lavrada bordada com fio
e lâmina de prata
Com pequena cruz em ouro
de baixo teor, resplendor em
prata e bastão de açucenas
Portugal, séc. XVIII
(pequenos defeitos)
Alt.: 43 cm

Escultura em madeira policromada e dourada
Com olhos de vidro
Portugal, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
Dim.: 54 cm
Our Lady of the Assumption
Polychrome and gilt wood sculpture
Glass eyes
Portugal, 18th century
(losses and defects)
€ 4.500 - 6.000

Saint Joseph with boots
Polychrome wood sculpture
Silver embroided green silk
clothes
With small gold (poor alloy)
cross, silver halo and lilies
cane
Portugal, 18th century
(small defects)
€ 800 - 1.200

108

109

155
MENINO JESUS BOM PASTOR
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 base posterior em madeira
Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Séc.XVII/XVIII
(base com vestígios de xilófagos)
Alt.: 8,5 cm

153
MEDALHÃO OVAL
Em marfim
Decoração esculpida representando Nossa
Senhora coroada com o Menino ao colo,
ladeada por cabeça de anjo e flor-de-lis
Europa, séc. XIX
(defeitos)
7,5x5,5 cm

Child Jesus as the Good Shepherd
Sleeping Child wearing sheep, right arm on a gourd holding the head; left arm holding a sheep
On a wood base of later date
Indo-Portuguese sculpture of the late 17th, early 18th century
(base with traces of xylophages)

An oval medallion
Ivory
Carved decoration depicting Our Lady with
the Child, flanked by angel head and fleurde-lis
Europe, 19th century
(defects)

€ 1.500 - 2.000

€ 220 - 260

157
SÃO FRANCISCO XAVIER

156

Escultura Indo-Portuguesa em marfim
policromado e dourado
Resplendor em metal e base em madeira
Séc. XVIII
(faltas na policromia)
Alt.: 21,5 cm

SANTA RITA DE CÁSSIA
Escultura Indo-Portuguesa em
marfim com restos de policromia
Séc. XVIII
Alt.: 19 cm

Saint Francis Xavier
Polychrome and gilt ivory sculpture
Metal halo and wood base
18th century
(losses to the polychromy)

Saint Rita of Cascia
Ivory Indo-Portuguese sculpture
with traces of polychromy
18th century
€ 300 - 500

€ 2.500 - 3.000

154
MENINO JESUS SALVADOR DO MUNDO
Escultura Indo-Portuguesa em marfim com
restos de policromia
Séc. XVII
(faltas e defeitos)
Alt.: 18,5 cm
Child Jesus Saviour of the World
Ivory Indo-Portuguese sculpture with traces of
polychromy
17th century
(losses and defects)
€ 2.300 - 2.800

110

111

162
SANTA ANA ENSINANDO NOSSA SENHORA
A LER
Escultura em madeira policromada e dourada
Rostos e mãos em marfim
Europa, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
Alt.: 25 cm

158
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Escultura Indo-Portuguesa em marfim
policromado e dourado
Séc. XVIII
(peanha com defeitos e faltas na policromia)
Alt.: 16 cm (Nossa Senhora)
Our Lady of the Conception
Polychrome and gilt Indo-Portuguese
sculpture
18th century
(base with losses and defects to the
polychromy)
€ 1.700 - 2.200

Saint Anne teaching Our Lady how to read
Polychrome and gilt wood sculpture
Ivory head and hands
Europe, 18th century
(losses and defects)
€ 1.600 - 2.000
161
NOSSA SENHORA DAS DORES
Escultura Indo-Portuguesa em marfim
policromado
Séc. XVII/XVIII
(faltas na policromia)
Alt.: 17 cm
Our Lady of Sorrows
Polychrome ivory Indo-Portuguese sculpture
Late 17th, early 18th century
(losses to the polychromy)
€ 1.200 - 1.800

159
NOSSA SENHORA EM MAJESTADE COM O MENINO JESUS
Escultura Indo-Portuguesa em marfim policromado
Séc. XVII
(restauros e faltas na policromia)
Alt.: 14 cm
Our Lady with the Child
Polychrome ivory Indo-Portuguese sculpture
17th century
(restorations and losses to the polychromy)
€ 2.200 - 2.800

160
SÃO PEDRO
Escultura Indo-Portuguesa em marfim
policromado e dourado
Séc. XVIII
(faltas na policromia)
Alt.: 22,5 cm
Saint Peter
Polychrome and gilt ivory sculpture
18th century
(losses to the polychromy)
€ 2.200 - 2.800

112

113

163
PAR DE CADEIRAS DE BRAÇOS
Em madeira entalhada e
dourada com enrolamentos,
motivos vegetalistas e
concheados
Assentos e costas forrados a
tecido
Europa, séc. XIX
(tecido em mau estado)

165

166

PAR DE CADEIRAS

PAR DE CADEIRAS

Em madeira entalhada e dourada com
enrolamentos, motivos vegetalistas e
concheados
Assentos e costas forrados a tecido
Europa, séc. XIX
(tecido em mau estado)

A pair of armchairs
Carved and gilt wood with
scrolls, floral motifs and shells
Upholstered seats and backs
Europe, 19th century
(wear to the upholstery)

Em madeira entalhada e dourada com
enrolamentos, motivos vegetalistas e
concheados
Assentos e costas forrados a tecido
Europa, séc. XIX
(tecido em mau estado)

A pair of chairs
Carved and gilt wood with scrolls, floral motifs
and shells
Upholstered seats and backs
Europe, 19th century
(wear to the upholstery)

€ 2.000 - 3.000

A pair of chairs
Carved and gilt wood with scrolls, floral motifs
and shells
Upholstered seats and backs
Europe, 19th century
(wear to the upholstery)

€ 1.000 - 1.500

€ 1.000 - 1.500

164
CANAPÉ DE TRÊS LUGARES
Em madeira entalhada e dourada com enrolamentos, motivos
vegetalistas e concheados
Assentos e costas forrados a tecido
Europa, séc. XIX
(tecido em mau estado)
A settee
Carved and gilt wood with scrolls, floral motifs and shells
Upholstered seats and backs
Europe, 19th century
(wear to the upholstery)
€ 1.500 - 2.000

114

115

167
VITRINE
Em madeira entalhada e dourada com
enrolamentos, motivos vegetalistas e
concheados
Interior com duas divisórias
Europa, séc. XIX
180x82x36 cm

169

A showcase
Carved and gilt wood with scrolls, floral motifs
and shells
Interior with two compartments
Europe, 19th century

TREMÓ LUÍS XVI
Em madeira entalhada e dourada
Espelho decorado com laços, motivos
vegetalistas e medalhão com vaso e flores
Credência com tampo em pedra mármore,
friso vazado com flores e motivos geométricos
Saial recortado e pernas em forma piramidal
invertida
França, séc. XVIII
274x95x54 cm

€ 1.500 - 2.000

A Louis XVI pier table with mirror
Carved and gilt wood
Mirror decorated with ribbons, floral motifs and
medallion with corbeille
Pier table with marble top, pierced frieze with
flowers and geometric motifs
Scalloped apron and pyramid legs
France, 18th century
€ 2.500 - 3.500

168
DUAS COLUNAS
Em madeira entalhada e dourada com
enrolamentos, motivos vegetalistas e
concheados
Pernas galbadas
Europa, séc. XIX
122 cm (a mais alta)
Two columns
Carved and gilt wood with scrolls, floral motifs
and shells
Cabriole legs
Europe, 19th century
€ 900 - 1.200

116

117

171
PAR DE CAMAS ESTILO IMPÉRIO
Em mogno e raíz de mogno
Com aplicações em bronze dourado
representando enrolamentos, anjos, motivos
vegetalistas e mascarões
França, séc. XIX
105x115x214 cm
A pair of Empire style beds
Mahogany and burr-mahogany
Gilt-bronze mounts with scrolls, angels, floral
motifs and masks
France, 19th century
€ 2.000 - 3.000

170
ESPELHO DE VESTIR IMPÉRIO
Em mogno e raiz de mogno
Com aplicações em metal dourado
161x98 cm
An Empire dressing mirror
Mahogany and burr-mahogany
Brass mounts
€ 800 - 1.200

118

119

172
MESA DE SALA DE JANTAR VITORIANA
Em mogno
Com pernas entalhadas, seis tábuas originais e sistema de
extensão com parafuso marcado Joseph Fitter Pantentee,
Britannia Workshop, Cheapside, Birmingham
(com uma tábua posterior mais estreita)
76x465x130 cm (aberta)
A Victorian dining table
Mahogany
Carved legs, six original extension boards and extension
system signed by Joseph Fitter, Pantentee, Britannia
Workshop, Cheapside, Birmingham
(with one narrower extension board of later date)
€ 8.000 - 12.000

120

121

173

175

ARMÁRIO NAPOLEÃO III

MESA DE CENTRO NAPOLEÃO III ESTILO BOULLE

Em madeira ebanizada
Com decoração embutida em madrepérola
e metal dourado representando motivos
vegetalistas
Aplicações em bronze dourado
Porta e interior com duas prateleiras
Tampo em pedra mármore
França, séc. XIX
(faltas e defeitos)
111,5x111x40 cm

Em madeira ebanizada
Com decoração embutida em tartaruga e metal dourado
Aplicações em bronze dourado com motivos vegetalistas e bustos femininos
Com uma gaveta
França, séc. XIX
(pequenas faltas e defeitos)
79x149x92 cm
A Napoleon III centre table in the Boulle style
Ebonized wood
Tortoiseshell and brass inlaid decoration
Gilt bronze mounts with floral motifs and feminine busts
One drawer
France, 19th century
(small losses and defects)

A Napoleon III cabinet
Ebonized wood
Mother-of-pearl and brass inlaid decoration
depicting floral motifs
Gilt bronze mounts
One door and two shelves at the interior
Marble top
France, 19th century
(losses and defects)

€ 2.500 - 3.000

€ 800 - 1.200

174
ARMÁRIO NAPOLEÃO III ESTILO BOULLE
Em madeira ebanizada
Com decoração embutida em tartaruga e
metal dourado
Aplicações em bronze dourado
representando mascarões, motivos
vegetalistas e bustos femininos
Com uma porta e interior com duas prateleiras
França, séc. XIX
(faltas e defeitos)
105,5x79,5x41,5 cm
A Napoleon III cabinet in the Boulle manner
Ebonized wood
Tortoiseshell and gilt metal inlaid decoration
Gilt-bronze mounts representing masks, floral
motifs and feminine busts
One door and interior with two shelves
France, 19th century
(losses and defects)
€ 500 - 800

122

123

176

179

CÓMODA ESTILO LUÍS XV

VITRINE ESTILO LUÍS XV

Em pau-santo com trabalho de marchetaria
em pau-santo e pau-rosa
Aplicações em bronze dourado
Com duas gavetas e saial recortado
Tampo em pedra mármore
Portugal, séc. XX
89x108x53 cm

Em madeira folheada a pau-santo com
aplicações em bronze
Vidros curvos
Interior forrado a veludo, com duas
divisórias em vidro
Painéis da porta e laterais em “verniz
martin” com pinturas representando cena
galante e paisagens
França, séc. XIX
(faltas e defeitos)
180x80,5x44 cm

A Louis XV style commode
Rosewood with rosewood and kingwood
marquetry decoration
Gilt bronze mounts
Two drawers and scalloped apron
Marble top
Portugal, 20th century

A Louis XV style showcase
Rosewood veneered wood, bronze mounts
Curved glasses, velvet lined interior with
two glass compartments
“Verniz Martin” door and side panels
depicting gallant scene and landscapes
France, 19th century
(losses and defects)

€ 700 - 900

€ 1.200 - 1.700

177
GUÉRIDON NAPOLEÃO III
Em nogueira com trabalho de marchetaria em
várias madeiras
Aplicações em metal dourado, duas
prateleiras e tampo superior de gradinha
França, séc. XIX
82x41x32 cm
A Napoleon III guérridon
Walnut with marquetry decoration
Gilt metal mounts, two shelves and gallery top
France, 19th century
€ 300 - 400

178
GUÉRIDON NAPOLEÃO III
Em nogueira com trabalho de
marchetaria em várias madeiras
Aplicações em metal dourado e
tampo de gradinha
França, séc. XIX
74,5x39,5 cm
A Napoleon III guérridon
Walnut with marquetry decoration
Gilt metal mounts and gallery top
France, 19th century
€ 200 - 300

124

125

180
COIFFEUSE ESTILO LUÍS XVI
Tampo e ilhargas com trabalho de
marchetaria em várias madeiras
representando ruínas e motivos geométricos
Ferragens em metal amarelo
Itália, séc. XX
77x79x51 cm
A Louis XVI style coiffeuse
Top and sides with marquetry decoration
depicting ruins and geometric motifs
Brass mounts
Italy, 20th century
€ 2.500 - 3.500

126

127

181

182

FRAGMENTO DE TAPEÇARIA
Representando paisagem com rio, aves, arvoredo e palacetes ao fundo
Em fio de lã policromado
França séc. XVIII
Galão posterior
(pequenos defeitos e restauros)
242x185 cm
A tapestry fragment
Depicting landscape with river, birds, trees and houses
Polychrome wool
France, 18th century
Frame of later date
(small defects and restorations)
€ 3.500 - 4.500

FRAGMENTO DE TAPEÇARIA AUBUSSON
Representando paisagem com figuras
Em fio de lã policromado
França séc. XVII
Galão posterior
(pequenos defeitos e restauros)
199x185 cm
An Aubusson tapestry fragment
Depicting landscape with figures
Polychrome wool
France, 17th century
Frame of later date
(small defects and restorations)
€ 4.500 - 5.500

128

129

185
184

LUSTRE DE CINCO LUMES

LUSTRE DE TRÊS LUMES

Em vidro de Murano
Com decoração moldada em forma de folhas
Itália, séc. XX
Alt.: 73 cm
Diam.: 70 cm

Em vidro de Murano
Com decoração moldada em
forma de folhas
Itália, séc. XX
Alt.: 57 cm
Diam.: 70 cm

183
LUSTRE DE SEIS LUMES
Em vidro de Murano
Com decoração moldada em forma de folhas
Itália, séc. XX
Alt.: 57 cm
Diam.: 70 cm

A three-light chandelier
Murano glass
Molded decoration with leaves
Italy, 20th century

A five-light chandelier
Murano glass
Molded decoration with leaves
Italy, 20th century
€ 600 - 800

€ 400 - 600

A six-light chandelier
Murano glass
Molded decoration with leaves
Italy, 20th century
€ 600 - 800

130

131

186
CENAS DE CAÇA
Par de placas em esmalte de
Limoges
França, séc. XIX
(algumas falhas e riscos no
esmalte)
6,5x17 cm
Hunting scenes
A pair of enamel plaques
France, 19th century
(some losses and scratches)
€ 400 - 600

188
187

PARÁBOLA DO FILHO PRÓDIGO

CENAS DE CAÇA

Placa em esmalte de Limoges
França, séc. XIX
(algumas falhas e riscos no esmalte)
17x23 cm

Par de placas em esmalte de
Limoges
França, séc. XIX
(algumas falhas e riscos no
esmalte)
6,5x23,5 cm

Parable of the Prodigal Son
A Limoges enamel plaque
France, 19th century
(some losses and scratches)

Hunting scenes
A pair of enamel plaques
France, 19th century
(some losses and scratches)

€ 600 - 800

€ 400 - 600

132

133

191
RELÓGIO DE MESA

189

190

“PRIMAVERA”

MARIA ANTONIETA E LUÍS XVI

Busto em biscuit
Europa, séc. XX
Alt.: 46 cm

Par de bustos em faiança
Bases em madeira
(pequenas falhas no vidrado)
Alt.: 46 cm (total)

“Spring”
Biscuit sculpture
Europe, 20th century

Marie Antoinette and Louis XVI
A pair of faiance busts
Wood bases
(small losses to the glazing)

€ 400 - 600

Com escultura em antimónio representando Neptuno
Assinada L. & F. Moreau (Louis & François Moreau)
Mostrador em esmalte e base em mármore
(mecanismo a necessitar de revisão)
67x35x24 cm
A table clock
With antimony sculpture depicting Neptune
Signed L. & F. Moreau
Enamelled dial and marble base
(mechanism in need of maintenance)
€ 1.000 - 1.500

€ 1.500 - 2.000

134

135

192
ANTÓNIO AUGUSTO DA COSTA MOTTA (TIO) (1862-1930)
“O Trovador”
Escultura em gesso representando figura de trovador com
alaúde sobre base em madeira da época
Assinada e datada 905
Alt.: 150 cm (escultura)
Alt.: 80 cm (base)
Nota:
Modelo em gesso para a escultura “O Trovador” que remata
a decoração da lareira do salão nobre do Palácio do Buçaco,
decoração essa idealizada por Luigi Manini, arquitecto
responsável pelo edifício. Mandado construir pelo Rei D. Carlos,
o Palácio do Buçaco, hoje um dos mais belos hotéis do mundo,
foi construído como pavilhão de caça para servir a família real
e contou com a colaboração de diversos artistas tais como
Costa Motta (tio), como também de João Vaz, Carlos Reis ou
António Ramalho, entre outros.
“The Troubadour”
Gesso sculpture representing troubadour with lute on original
wood base
Signed and dated 905
Note: Gesso model for the final sculpture of Bussaco Palace
Hotel large fireplace. The decoration was idealized by Luigi
Manini, architect of the building. Built by king D. Carlos order,
the bussaco Palace is nowadays on of the most beautifull
hotels in the word. Built as an hotel and hunting pavilion in its
creation several artists were involved, such as Costa Motta
(uncle), João Vaz, Carlos Reis, António Ramalho, among others
€ 5.000 - 6.000
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197
PENDENTE CRUCIFIXO
Em prata e ouro 14kt cravejado
com diamantes talhe 8/8 e talhes
irregulares
Contrastes Águia 925 e Andorinha
585 em uso desde 1985
(sinais de uso, falta um diamante)
Alt.: 4,6 cm
5,7 g

193
ALFINETE “TREMBLANT”
196

Em prata e ouro cravejado com diamantes
talhe rosa, talhe 8/8 e talhe antigo de brilhante
Representando um galho com flores e folhas,
flor central montada “en tremblant”
Contrastes Cabeça de Cão e de Galo (19381984) e de ourives da mesma época
(sinais de uso, falta um diamante)
Comp.: 7,5 cm
25,8 g

PENDENTE
Adaptação de parte de um
brinco D.Maria
Prata e ouro cravejado com
quartzos forrados e frisos em
ouro perlado
Argola de suspensão posterior
em prata
Composição do séc. XX/XXI,
remarcado pela INCM
(sinais de uso)
Alt.: 6,1 cm
6g

A brooch “en tremblant”
Set in silver and gold with rose cut diamonds,
single cut diamonds and old brilliant cut
diamonds
Designed as a branch with flowers and leaves,
central flower mounted “en tremblant”
Portuguese assay mark (1938-1984) and
maker’s mark
(wear signs, one diamond missing)
€ 700 - 1.000

194
ALFINETE

A cross pendant
Set in silver and 14kt gold with single
cut diamonds and irregular cur
diamonds
Portuguese assay marks (after 1985)
(wear signs, one diamond missing)
€ 300 - 500

A pendant
Composition of part of a
neoclassical earring
Silver and gold set with foiled
quartz and beaded gold friezes
Suspension hoop of later date
The earring 18th/19th century,
modern composition, remarked
(wear signs)
€ 250 - 350

Em prata e ouro, representando galho com
folhas e frutos
Cravejado com diamantes talhe rosa, talhe
antigo de brilhante e pérolas de cultura
Aparentemente sem marcas, trabalho da
primeira metade do séc. XX, remarcado pela
INCM
(sinais de uso)
Comp.: 7,3 cm
14,7 g
Brooch
Silver and gold, designed as a branch with
leaves and fruits
Set with rose cut diamonds, old brilliant cut
diamonds and cultured pearls
Unmarked, Portuguese, first half of the 20th
century, remarked
(wear signs)
€ 300 - 500

195
ALFINETE “AIGRETTE”
Em prata cravejada com quartzos forrados,
representando elemento vegetalista
Originalmente um alfinete de cabelo, depois
transformado em alfinete de peito
Aparentemente sem marcas, trabalho
português da segunda metade do séc. XVIII
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 7,2 cm
26 g

199

198

ALFINETE

MOLDURA

Em prata cravejada com strass forrados
Em forma de navette
Originalmente um anel, depois transformado
em alfinete de peito
Trabalho europeu do séc. XIX
(sinais de uso)
Alt.: 4,7 cm
22,4 g

Em filigrana de prata em forma de cruz
encimada por coroa, centro com camafeu de
concha representando as três graças
Trabalho compósito
(sinais de uso, restauros)
Alt.: 7,5 cm

An aigrette/brooch
Set in silver with foiled quartz
Design of floral inspiration
Originally an aigrette, later mounted as a
brooch
Unmarked, second half of the 18th century
(wear signs, small defects)

A frame
Silver filigree, cross shaped and under a crown
Centre with shell cameo depicting the Three
Graces
Composite
(wear signs, restorations)

€ 500 - 700

A brooch
Silver set with foiled paste
Originally a ring, later mounted as brooch
European, 19th century
(wear signs)

€ 80 - 120

138

€ 250 - 350
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201

FIVELA DE SAPATO

PENDENTE/MINIATURA

Em prata e aço cravejado
com strass forrado e placas
esmaltadas a azul cobalto e
ouro com estrelas
Trabalho europeu do séc.
XIX
(sinais de uso, faltas)
Comp.: 9 cm

Em prata com miniatura
representando senhora, costas em
metal dourado
Aparentemente sem marcas,
trabalho do séc. XIX/XX
(sinais de uso)
Alt.: 6,3 cm
27 g

A shoe buckle
Silver and steel set with
foiled paste and cobalt-blue
and gilt plaques decorated
with stars
Europe, 19th century
(wear signs, losses)

205
ALFINETE “LAÇA”
Em prata vazada e cinzelada representando
motivos vegetalistas, fitas e flores
Inteiramente cravejada com diamantes talhe
rosa, rosa coroada e um em talhe de mesa
modificado
Alfinete em ouro
Aparentemente sem marcas, trabalho
português dos meados do séc. XX
(sinais de uso)
Comp.: 6,1 cm
36 g

A miniature/pendant
Silver with miniature depicting lady,
gilt metal back
Unmarked, 19th/20th century
€ 80 - 120

€ 600 - 800

202

A diamond brooch “laça”
Pierced and chiselled silver representing floral
motifs and ribbons
Entirely set with rose cut diamonds and one
modified table cut diamond
Gold pin
Unmarked, Portuguese work of the mid-20th
century
(wear signs)

ALFINETE

€ 800 - 1.200

Em prata e ouro cravejado
com diamantes talhe rosa
coroada e um em talhe antigo
de brilhante (ca. 0,60ct)
Aparentemente sem marcas,
trabalho português do séc.
XIX/XX
(sinais de uso, pequenos
defeitos)
Diam.: 3,1cm
7,8 g
A brooch
Set in silver and gold with
rose cut diamonds and one
old brilliant cut diamond (ca.
0,60ct)
Unmarked, Portuguese, late
19th, early 20th century
(wear signs, small defects)

203
ALFINETE
Em ouro e prata cravejado com diamantes
talhe rosa e 11 diamantes talhe brilhante e
8/8 (ca. 0,35ct)
Contraste Tigre II (1887-1937) e de ourives
da mesma época
(sinais de uso)
Comp.: 5,7 cm
19,6 g

€ 500 - 700

204
ALFINETE
Em prata e ouro craveajdo com
diamantes talhe rosa e uma pérola
de cultura
Contrastes Cabeaça de Cão e de
Galo (1938-1984)
(sinais de uso, falta um diamante)
Diam.: 3 cm
10,8 g
A brooch
Set in silver and gold with rose cut
diamonds and one cultured pearl
Portuguese assay mark (1938-1984)
(wear signs, one diamond missing)

A brooch
Set in silver and gold with rose cut
diamonds and 11 single and brilliant cut
diamonds (ca. 0,35ct)
Portuguese assay mark (1887-1937) and
maker’s mark
(wear signs)
€ 350 - 550

206
LAÇA
Em prata (950/000) cinzelada, vazada e
cravejada com diamantes talhe rosa coroada,
um diamante talhe rosa coroada em forma
de pêra com folheta laranja e uma pérola de
cultura
Com argola de suspensão e alfinete em ouro
(750/000)
Contraste Cabeça de Águia (1838-1972)
Trabalho francês do séc. XIX
(sinais de uso, pérola substituída)
5,1x4,3 cm
23 g
A gem-set brooch
Set in chiselled and pierced silver with rose
cut diamonds, one foiled pear-shaped rose
cut diamond and one cultured pearl
Suspension hoop and gold pin
Eagle head assay mark (1838-1972)
French, 19th century
(wear signs, pearl of later date)
€ 800 - 1.200

€ 200 - 300
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207
PENDENTE/SINETE COM CAIXA DE MÚSICA
Mão em ouro (750/000) francês com
decoração guilhochada e argola com
decoração perlada, cunho em ónix com perfil
de guerreiro clássico (Minerva(?))
Interior com caixa de música que se acciona
dando corda na argola de suspensão
Contraste Cabeça de Águia (reg. 1838)
(sinais de uso, mecanismo necessita revisão)
Alt.: 4 cm
A pendant/seal with musical mechanism
French gold with guilloché decoration, onyx
intaglio with Minerve (?)
Interior with musical mechanism, winding at the
handle
Eagle assay mark (reg. 1838)
(wear signs, mechanism in need of
maintenance)
€ 800 - 1.200

211
PENDENTE
Moeda de 1/4 Krugerrand em ouro (1/4 oz de
ouro puro)
Moldura em ouro 14kt cravejada com um
diamante talhe brilhante (ca. 0,48ct)
Alt.: 3,5 cm
12,4 g
A pendant
1/4 gold Krugerrand (1/4 oz pure gold)
14kt gold frame set with one brilliant cut
diamond weighing ca. 0,48ct
€ 750 – 1.200

209
PENDENTE ESTILO ARTE NOVA
Em ouro 18kt, decoração relevada com
busto feminino, flores e vitral, esmaltes
coloridos translúcidos “plique-à-jour”
Trabalho francês do séc. XX,
remarcado em Portugal com contraste
Andorinha 750 em uso desde 1985
Alt.: 4,5 cm
15 g
An Art Nouveau style pendant
18kt gold, relief decoration with
feminine bust, flowers and rosette,
colored “plique-à-jour” enamels
French work of the 20th century,
remarked with Portuguese assay
marks
€ 700 - 1.000

208
ALFINETE/PENDENTE ESTILO ARTE
NOVA
Em ouro 18kt, decoração relevada com
duas figuras aladas, flores e rosácea
central, esmaltes coloridos translúcidos
“plique-à-jour”
Trabalho francês do séc. XX,
remarcado em Portugal com contraste
Andorinha 750 em uso desde 1985
Alt.: 3,5 cm
13 g
An Art Nouveau style brooch/pendant
18kt gold, relief decoration with two
winged figures, flowers and central
rosette, colours “plique-à-jour” enamels
French work of the 20th century,
remarked with Portuguese assay marks
€ 700 - 1.000

212
ALFINETE
Fio de ouro com decoração
espiralada, centro cravejado com
placa de calcedónia laranja
Trabalho dos meados do séc. XX
(sinais de uso)
Comp.: 2,6 cm
6,4 g
A brooch
Gold wire and orange chalcedony
plaque
Mid-20th century, unmarked
(wear signs)
€ 100 - 150

213
210
ALFINETE ARTE NOVA
Em ouro e platina cravejada com cinco pérolas,
diamantes talhe rosa, um diamante talhe antigo
de brilhante e um diamante talhe 8/8
Desenhado como um enrolamento vegetalista
com flores e folhagem
Aparentemente sem marcas, trabalho dos anos
1910/20
Comp: 5 cm
11,4 g
An Art Nouveau brooch
Gold and platinum set with five pearls, rose cut
diamonds, one old brilliant cut and one single
cut diamond
Designed ass a floral scroll with flowers and
leaves
Unmarked, work of the 1910s/20s
€ 280 - 350

142

PAR DE BRINCOS
Em forma de cruzes de Malta
Ouro (750/000) cravejado com 72
diamantes talhe brilhante (ca. 0,70ct) e
duas safiras talhe brilhante
EUA, séc. XX, marcas de garantia
Alt.: 1,6 cm
13 g
A pair of earrings
Designed as Maltese crosses
Gold set with 72 brilliant cut diamonds
(ca. 0,70ct) and two brilliant cut
sapphires
USA, 20th century, guarantee marks
€ 800 - 1.200
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214
PULSEIRA, VERDURA
Em ouro, malha de elos em fio espiralado com cinco pendentes em forma de cruz de Malta esmaltados a preto e branco
e cravejados com um peridoto, um citrino, uma ametista, uma turmalina e uma água-marinha em talhe esmeralda
Marcas de garantia para 750 milésimas, assinada Verdura, um pendente assinado, todos numerados
(citrino com pequeno defeito)
Comp.: 19 cm
64 g
Nota:
Fulco di Verdura, Duque de Verdura e Marquês de Murata la Cerda (1898-1978) foi um dos mais notáveis joalheiros do
séc. XX. Da sua colaboração próxima com Coco Chanel surgiram peças icónicas como as pulseiras bizantinas com cruzes
de Malta cravejadas de pedras coloridas, ainda hoje imagem de marca da Chanel.
Numerosa bibliografia tem sido publicada sobre a obra (e a vida) do joalheiro-estrela que desde logo foi apelidado pela
imprensa americana como “o fabuloso Duque de Verdura”, Fulco era ainda primo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa,
autor de “O Leopardo”.
As peças da casa Verdura são das mais procuradas por coleccionadores pelo mundo fora.
A charm bracelet, VERDURA
Gold, links with spiral decoration, five charms designed as Maltese crosses, enamelled in black and white and set with
emerald-cut period, citrine, amethyst, tourmaline and aquamarine
Guarantee mark, signed Verdura, one charm signed, all numbered
(citrine with small chip)
Note:
Fulco di Verdura, Duca di Verdura and Marchesi di Murata la Cerda (1898-1978) was one of the most remarkable
jewellers of the 20th century. His close collaboration with Coco Chanel created iconic pieces such as the Maltese
Cross cuff bracelets still defining of the French brand.
Several books are being published on the work (and life) of this star-jeweller, soon called “the fabulous Duke of
Verdura” by the American press.
Fulco was cousin to Giuseppe Tomai di Lampedusa, author of “The Leopard”
Verdura jewels are highly desired by collectors worldwide
€ 5.000 - 8.000
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215
CHATELAINE ROMÂNTICA
Em ouro (750/000) francês relevado e cinzelado
Topo em forma de cartela com armas de casamento esmaltadas de Marie-Louise (Nelly) de
Girardin (1822-1914) e Henri Louis Picot de Vaulogé (1814-1891), 41os Senhores de Saint-Suzanne,
sob coroa de Visconde
Três correntes com decoração cinzelada segurando: uma caixinha vinaigrette, um sinete com
as mesmas armas, um relógio com chave e um porta-miniaturas de abrir, correntes laterais
destacáveis
Verso com patilha de suspensão em prata dourada,
Relógio marcado “Robert à Paris/B.vart St. Denis nº19”, “A. Nelly” e numerado
Contrastes Mocho (reg.1893), Cisne (reg.1893) e Cabeça de Águia (reg.1847), diversas
marcas de ourives da mesma época
Estojo original à medida com etiqueta “MELLERIO-MELLER, Quai d’Orsay nº3”
(Mellerio-Meller jeune)
(mínimos sinais de uso, relógio não funciona, chave em prata. Apesar de serem da mesma
época o relógio com chave e o porta-miniaturas são adaptados a esta chatelaine)
Comp.: 23,5 cm
89,4 g
Nota:
Em 1833 instala-se no Quai d’Orsay nº1 Jean-Antoine (Tony) Mellerio(1798ca.1860), sobrinho e sucessor de Jean-Baptiste (Milord) Mellerio (1765-1850)
joalheiro de enorme sucesso em Paris que na mesma altura se reforma
instalando-se num palácio em Ozouer-la-Ferrière.
Segundo o “Almanach des 25000 adresses des Principaux Habitans de Paris
pour l’année 1835” consta já, no nº3 do Quai d’Orsay, “Mellerio-Meller jeune,
joaillier-bijoutier”
Morrendo igualmente sem filhos a sucessão foi assegurada pelos seus quatro
sobrinhos: Jean-François, Jean-Antoine, Joseph e Felix, que em separado se
dedicavam já ao mesmo negócio, todos sob o secular nome Mellerio (ou Meller na
versão abreviada).
Mas é a firma do primeiro, Jean-François, que se torna proeminente e assim a célebre casa,
designada “Mellerio, dits Meller” sita na Rue de la Paix acaba (entre os finais do séc. XIX, início do séc. XX)
por comprar todas as firmas a operar sob o nome da família; entre outras a Mellerio-Meller, ou a Mellerio-Borgnis
João Júlio Teixeira, GD
A Romantic chatelaine
French gold with relief and chiselled decoration
Upper part designed as a marriage coat-of-arms under viscount coronet, the arms are those of Marie-Luise (Nelly) de
Girardin (1822-1914) and Henri Louis Picot de Vaulogé (1814-1891), 41st Lords of Saint Suzanne
Three chains with chiselled decoration suspending: a vinaigrette box, a wax seal with the same arms, a watch with
silver key and a locket; detachable lateral chains
Back with silver gilt tab, watch marked “Robert à Paris/B.vart St. Denis nº19”, “A.Nelly” and numbered
Owl assay mark (reg. 1838), swan (reg. 1893), eagle head (reg. 1847) and several maker’s marks
Original fitted case by “MELLERIO-MELLER, Quai d’Orsay nº3” (Mellerio-Meller jeune)
(small wear signs, watch not working. Watch, key and locket of same date but not original at this chatelaine)
Note:
In 1833 Jean-Antoine (Tony) Mellerio (1798-ca.1860) established himself in the nr.1 Quai d’Orsay; he was the nephew
and successor of Jean-Baptiste (Milord) Mellerio (1765-1850) famous jeweller that retires to his chateau in Ozouer-laFerrière in this years.
According to the “Almanach des 25000 addresses des Principaux Habitants de Paris pour l’année 1835” we can
already find at the nr.3 Quay d’Orsay “Mellerio-Meller jeune, joillier-bijoutier”
Also died childless Tony Mellerio succession was assured by his four nephews: Jean-Fançois, Jean-Antoine, Joseph and
Felix that already have similar businesses, separated but all under the Mellerio name (or Meller in the short version).
It is the house of Jean-François that becomes more prominent and the famous “Mellerio, dits Meller” established at
Rue de la Paix ends up buying (between the late 19th and the early 20th century) all the firms operating under the
family name, such as Mellerio-Meller or Mellerio-Borgnis
João Júlio Teixeira, GD
€ 3.000 - 5.000
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216
PULSEIRA
Ouro 19kt, cravejada com 12 doublets azuis e 60
diamantes talhe brilhante (ca. 1,20ct)
Contraste Cabeça de Veado 800 em uso desde
1985 e de ourives
Comp.: 19,2 cm
12,8 g

217

224

COLAR

PULSEIRA RIVIÈRE

Em ouro 19kt, centro cravejado com nove
doublets azuis e 56 diamantes talhe brilhante
(ca. 2,00ct)
Contraste Cabeça de Veado 800 em uso
desde 1985 e de ourives da mesma época
Comp.: 44 cm
37 g

Em ouro branco
(750/000) cravejado
com 44 diamantes talhe
brilhante (ca. 0,50ct)
EUA, meados do séc. XX,
marcas de garantia
(sinais de uso, restauro)
Comp.: 16,2 cm
6,2 g

A necklace
Set in 19kt gold with nine blue doublets and
56 brilliant cut diamonds (ca. 2,00ct)
Portuguese assay marks (after 1985)

A bracelet
Set in 19kt gold with 12 blue doublets and 60
brilliant cut diamonds (ca. 1,20ct)
Portuguese assay marks (after 1985)

A rivière bracelet
White gold, set with 44
brilliant cut diamonds
(ca. 0,50ct)
USA, mid-20th century,
guarantee marks
(wear signs, restoration)

€ 1.500 - 2.500

€ 650 - 950

218

€ 300 - 500

ANEL
Em ouro bicolor cravejado com
um diamante talhe antigo de
brilhante com ca. 0,90ct
Constrate Cabeça de Veado
800 em uso desde 1985

226

(sinais de uso)
Tam.: 18 mm
14 g

PULSEIRA E COLAR

A diamond ring
Two-toned gold set with one
old brilliant cut diamond (ca.
0,90ct)
Portuguese assay mark (after
1985)
(wear signs)

Em ouro branco (750/000) cravejado com
diamantes talhe baguette e 174 diamantes
talhe brilhante (ca. 2,80ct)
Dubai, séc. XX, marcas de garantia
Comp.: 39,5 cm (colar)
Comp.: 18 cm (pulseira)
43 g

219
PAR DE BRINCOS
225

Pequenas argolas em ouro branco
cravejadas em pavé com 98
diamantes talhe brilhante
Remarcados pela INCM
4,8 g

€ 700 - 1.000

PAR DE BRINCOS
Ouro branco 19kt cravejado com quatro
diamantes talhe brilhante (ca. 0,70ct)
Contraste Formiga do Porto (1938-1984) e
de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 2 cm
4g

A pair of earrings
Small white gold hoops paved with 98
brilliant cut diamonds

220

€ 400 - 600

ANEL
Em ouro branco cravejado com
23 diamantes talhe 8/8 (ca.
0,50ct)
Contrastes Formiga e Cabeça
de Galo do Porto (1938-1984) e
de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Tam.: 17,3mm
7,4 g

ANEL
Em ouro branco cravejado com três
diamantes talhe brilhante e quatro
diamantes talhe baguette (ca. 0,65ct)
Remarcado pela INCM
Tam.: 16,6mm
4,6 g
A ring
White gold set with three brilliant
cut diamonds and four baguette cut
diamonds (ca. 0,65ct)

€ 250 - 350

€ 300 - 500

223

222

ANEL
Em ouro branco cravejado com
três esmeraldas quadradas e oito
pequenos diamantes talhe 8/8
Contrastes Formiga e Cabeça de Galo
(1938-1984) e de ourives da mesma
época
(sinais de uso)
Alt.: 4,6 cm
5,7 g

ANEL
Em ouro branco cravejado
com duas safiras talhe
brilhante e quatro
diamantes talhe brilhante
(ca. 0,40ct)
Remarcado pela INCM
Tam.: 16,6mm
3,6 g
A ring
White gold set with two
brilliant cut sapphires and
four brilliant cut diamonds
(ca. 0,40ct)

A ring
Set in white gold with three square
cut emeralds and eight small single
cut diamonds
Portuguese assay mark (1938-1984)
and maker’s mark
(wear signs)

€ 280 - 350

€ 1.700 - 2.500

A pair of diamond earrings
19kt white gold set with four brilliant cut
diamonds (ca. 0,70ct)
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)

221

A ring
Set in white gold with 23 single
cut diamonds (ca. 0,50ct)
Porto assay marks (1938-1984)
and maker’s mark
(wear signs)

A demi-parure
Comprising a bracelet and a necklace
Set in white gold with baguette cut diamonds
and 174 brilliant cut diamonds (ca. 2,80ct)
Dubai, 20th century, guarantee marks

€ 450 - 600

227
PULSEIRA DE RELÓGIO

228

Em ouro branco com decoração texturada, mostrador
com vidro circulado por pequenos diamantes talhe 8/8
Marca de garantia para 18kt e remarcado pela INCM
Comp.: 17 cm
40,5 g

PAR DE BRINCOS
ARTICULADOS

A wristwatch bracelet and diamond framed case
18kt white gold, dial framed by single cut diamonds
€ 850 - 1.200

Em ouro branco (750/000)
cravejado com diamantes talhe
baguette e 82 diamantes talhe
brilhante (ca. 1,10ct)
Dubai, séc. XX, marcas de
garantia
Comp.: 4 cm
12 g
A pair of articulated earpendants
White gold set with baguette
cut diamonds and 82 brilliant
cut diamonds (ca. 1,10ct)
Dubai, 20th century, guarantee
marks
€ 500 - 700

€ 300 - 500

146

147

229
PAR DE BOTÕES DE
PUNHO DUPLOS
Em ouro 9kt com
decoração guilhochada
Contrastes ingleses,
séc. XX
(sinais de uso)
6g
A pair of cufflinks
9kt gold with guilloché
decoration
English, 20th century
(wear signs)
€ 60 - 80

230
ANEL ART DÉCO
Em ouro e platina cravejado com
diamantes talhe rosa e um em talhe
brilhante
Aparentemente sem marcas, trabalho
português, anos 1930/40
(sinais de uso, fissuras)
Tam.: 18mm
6,2 g
An Art Deco ring
Set in gold and platinum with rose
cut diamonds and one brilliant cut
diamond
Unmarked, Portuguese, 1930s/40s
(wear signs, fissures)
€ 160 - 220

232
ANEL
Em ouro e prata cravejado com
pequenos diamantes talhe rosa e
um em talhe 8/8
Contrastes Cabeça de Cão e de Galo
(1938-1984) e de ourives da mesma
época
(sinais de uso)
Tam.: 18,5mm
8g
A ring
Set in gold and silver with small rose
cut diamonds and one single cut
diamond
Portuguese assay mark (1938-1984)
and maker’s mark
(wear signs)
€ 150 - 250

231
COLAR
Em ouro, malha de elos circulares
lisos e espiralados
Contraste Cabeça de Veado 800
em uso desde 1985 e de ourives
da mesma época
(sinais de uso)
Comp.: 53 cm
15 g
A necklace
Gold, chain of circular links
Portuguese assay mark (after
1985) and maker’s mark
(wear signs)
€ 400 - 600

233
ALIANÇA
Modelo Piaget em ouro bicolor com centro
articulado cravejado com oito diamantes
talhe brilhante (ca. 0,40ct)
Trabalho dos anos 1970/80, remarcado
pela INCM
(sinais de uso)
Tam.: 19,5mm
12,2 g
A diamond band
Inspired in a Piaget model, two-toned gold,
the inner ring set with eight brilliant cut
diamonds (ca. 0,40ct)
Work of the 1970s/80s
(wear signs)
€ 320 - 520

238
PENDENTE
Em ouro (750/000) cravejado
com uma ametista talhe pêra
e um diamante talhe brilhante
com aprox.: 0,05ct
EUA, séc. XX, marcas de
garantia
Alt.: 2,3 cm
1,2 g

239
ANEL
Em ouro cravejado com um
cabochão de jade
Marca de ourives de
Lisboa Eurouro (reg. 1981) e
contraste ilegível
(sinais de uso)
Tam.: 18,6 mm
5g

A pendant
Gold set with one pearshaped amethyst and one
brilliant cut diamond (ca.
0,05ct)
USA, 20th century, guarantee
marks

A ring
Gold set with one jade
cabochon
Faded Lisboa assay mark
and Eurouro maker’s mark
(reg. 1981)
(wear signs)

€ 100 - 200

€ 180 - 220
234
PENDENTE “OVO”, FABERGÉ
Em ouro guilhochado e esmaltado a
azul decorado com estrelas
Marca de garantia para 750
milésimas, assinado Fabergé e
numerado 199/1000, séc. XX/XXI
Alt.: 2,3 cm
5g
An “egg” pendant, FABERGÉ
Guilloché and enamelled gold,
decorated with stars
Assay mark, signed Fabergé and
numbered 199/1000
Late 20th, early 21st century
€ 250 - 350

240
PAR DE BRINCOS ROMÂNTICOS
Em ouro estampado, esmaltado e
cravejado com dois strass
Aparentemente sem marcas,
trabalho português do séc. XIX
(mínimos sinais de uso)
Alt.: 3 cm
7g
A pair of romantic earrings
Relief and enamelled gold and set
with a pair of pastes
Unmarked, Portuguese 19th century
(small wear signs)
€ 200 - 300

242

235
ANEL
Em ouro cravejado com um
diamante colorido talhe navette
com ca. 1,05ct
Diamante de tom castanhoalaranjado e pureza I2
Tam.: 17,3 mm
3,6 g
A ring
Set in gold with one fancy
colored marquise cut diamond
(ca. 1,05ct) of orangy-brown
color, I2 clarity
€ 400 - 600

236
ALFINETE DE GRAVATA SLB
Em ouro e prata cravejado
com diamantes talhe rosa,
rubis sintéticos, safiras e
esmeraldas calibradas
Originalmente sem marcas,
remarcado pela INCM
Com um estojo
(mínimos sinais de uso)
Comp.: 5,5 cm
2g
A tie pin
With SLB (Sport Lisboa
Benfica) emblem set with
rose cut diamonds, synthetic
rubies, sapphires and
emeralds
Portugal, 20th century
With case
(small wear signs)
€ 180 - 250

148

237
DOIS ALFINETES DE GRAVATA
Um em ouro branco 19kt com uma pérola de
cultura e outro em ouro amarelo 19kt com um
diamante talhe antigo de brilhante (ca. 0,25ct)
Contrastes Tigre II (1887-1937) e Formiga (19381984) e marcas de ourives
(sinais de uso)
Alt.: 7 cm
3g
Two tie pins
One white gold set with cultured pearl and the
other gold set with one old brilliant cut diamond
(ca. 0,25ct)
Portugal, 19th/20th century and 20th century
(wear signs)
€ 200 - 300

CONJUNTO
Composto por pendente e anel
Ouro, centros com fiadas de contas
facetadas de rubelite
Contrastes italianos e remarcados em
Portugal com Cabeça de Veado 800
(anel) e Andorinha 750 (pendente)
(sinais de uso)
Tam.: 19 mm
20 g

241
PENDENTE CRUCIFIXO
Em ouro 19kt, frente inteiramente
cravejada com contas de rubi
facetadas
Contraste Cabeça de Veado 800
em uso desde 1985 e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 5,2 cm
12,6 g

A demi-parure
Comprising a pendant and a ring
Gold, centres set with strands of
faceted beads of rubellite
Italian and Portuguese assay marks
(wear signs)

A cross pendant
19kt gold, set with faceted ruby beads
Portuguese assay mark (after 1985)
(wear signs)

€ 500 - 700

€ 320 - 500

149

249
ALFINETE DE DIAMANTES ART DÉCO

243

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

244

PAR DE BRINCOS

ANEL SOLITÁRIO

Em ouro branco (750/000) cravejado com
dois diamantes talhe brilhante (ca. 0,38ct)
Trabalho dos meados do séc. XX
(sinais de uso)
3g

Platina cravejada com um diamante talhe
brilhante com ca. 0,55ct
Contraste Cabeça de Papagaio P (1938-1984)
e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Tam.: 16,9 mm
2,5 g

A pair of earrings
White gold set with two brilliant cut diamonds
(ca. 0,38ct)
Work of the mid-20th century
(wear signs)

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)
€ 4.000 - 6.000

A single stone ring
Platinum set with one brilliant cut diamond
(ca. 0,55ct)
Portuguese assay mark (1938-1984) and
maker’s mark
(wear signs)

€ 250 - 350

€ 380 - 580

246
ANEL
Cravejado em ouro branco com uma
esmeralda oval e 42 diamantes talhe 8/8 (ca.
0,40ct)
Portugal, séc. XX
(sinais de uso)
Tam.: 16 mm
4,1 g

245
PENDENTE
Em ouro branco (750/000) cravejado com
esmeraldas talhe brilhante e pequenos
diamantes talhe brilhante
EUA, séc. XX
(sinais de uso)
Alt.: 2,8 cm
4g

A diamond and emerald ring
Set in white gold with one oval cut emerald
and 42 single cut diamonds
(ca. 0,40ct)
Portugal, 20th century
(wear signs)

A pendant
White gold set with brilliant cut emeralds and
small brilliant cut diamonds
USA, 20th century
(wear signs)

€ 350 - 500

250
PULSEIRA RIVIÉRE
Em ouro branco cravejado com 55 diamantes
talhe brilhante (ca. 3,20ct) e 10 esmeraldas
talhe redondo
Contraste Formiga (1938-1984) e de ourives
da mesma época
(pequeno restauro)
Comp.: 19 cm
26 g
A rivière bracelet
Set in white gold with 55 brilliant cut diamonds
(ca. 3,20ct) and 10 circular cut emeralds
Portuguese assay mark (1938-1984) and
maker’s mark
(small restoration)

€ 170 - 250

€ 2.500 - 3.500

248
247

DIAMANTE

DIAMANTE
Talhe antigo de brilhante com 0,97ct, ligeira
tonalidade (J~K) e pequenas inclusões (SI)

Talhe brilhante (Old European), com 0,91ct,
ligeira tonalidade (H~J) e pequena lasca na
cintura (SI)

A diamond
Old mine brilliant cut weighing 0,97ct, J~K
color, SI clarity

A diamond
Old European brilliant cut weighing 0,91ct, H~J
color, SI clarity (due to small chip at the girdle)

€ 350 - 550

€ 600 - 900

150

151

251
ALFINETE LEITÃO & IRMÃO
Em platina cravejada com esmeraldas
calibradas, diamantes talhe rosa, diamantes
talhe antigo de brilhante, diamantes talhe 8/8
e uma micropérola
Desenhado com um ramo com duas flores,
folhas e caules
Contrastes Águia P e Cabeça de Galo de
Lisboa (1938-1984) e de ourives Leitão &
Irmão
Estojo original em chagrin verde com ferros a
ouro, interior em seda e veludo amarelo
Comp.: 5,6 cm
22 g
A diamond brooch, LEITÃO & IRMÃO
Set in platinum with calibrated emeralds,
rose cut diamonds, old brilliant cut diamonds,
single cut diamonds and one seedpearl
Designed as a branch with two flowers
Lisboa assay mark (1938-1984) and signed
Leitão & Irmão
Original leather, silk and velvet fitted case
€ 700 - 1.000

252
ALFINETE DIAMANTES
Platina cravejada com 29 diamantes talhe
navette e 163 diamantes talhe baguette (ca.
8,00ct)
Representando enrolamento abstrato
Trabalho dos anos 1960/70
Originalmente sem marcas, remarcado pela
INCM
(sinais de uso)
Comp.: 9,5 cm
45 g
A diamond brooch
Platinum set with 29 marquise cut diamonds
and 163 baguette cut diamonds (ca. 8,00ct)
Designed as an abstract scroll
Work of the 1960s/70s
(wear signs)
€ 3.500 - 5.000

253
ALFINETE DE DIAMANTES
Em platina cravejada com oito diamantes
talhe pêra e 36 diamantes talhe navette, num
total de aprox. 10,55ct
Trabalho americano dos meados do séc. XX,
verso numerado
Alt.: 5,3 cm
20,2 g
A diamond brooch
Platinum set with eight pear shaped diamonds
and 36 marquise cut diamonds, weighing a
total of approx. 10,55ct
USA, mid-20th century, numbered at the back
€ 8.000 - 12.000

152

153

254
RELÓGIO DE BOLSO INTERNATIONAL WATCH & CO
Caixas em ouro 14kt, movimento mecânico de
corda manual, mostrador em esmalte branco com
numeração árabe a negro, segundos às 6 horas
Marcas do ouro sumidas, relógio marcado
International Watch & Co. Schaffhausen
Com estojo original
(sinais de uso)
65 g
A pocket watch, INTERNATIONAL WATCH & Co.
14kt gold cases, mechanical movement, white dial
with black Arabian numbers, small seconds dial at 6h.
Faded marks, marked International Watch & Co.
Schaffhausen
Original case
(wear signs)
€ 900 - 1.500

255
JAEGER LECOULTRE REVERSO
Relógio de pulso de senhora
Ouro 18kt, pulseira em malha de ouro
Caixa basculante “Reverso” com dois
mostradores: um tradicional com fundo
guilhochado e numeração árabe a negro e
outro de noite com fundo em madrepérola e
cravejado com diamantes talhe brilhante
Movimento mecânico de corda manual
Marcado, assinado e numerado 2005909,
contrastes estrangeiros para 750 milésimos
(sinais de uso)
100 g

256
IMPORTANTE RELÓGIO DE PULSO ROLEX
Modelo Day-Date em ouro 18kt inteiramente
cravejado com aproximadamente 890 diamantes
talhe brilhante e dez rubis
Dia da semana às 12h. e dia do mês às 3h.,
movimento mecânico
Marcado, assinado e numerado
(sinais de uso)
140 g

Jaeger LeCoultre Reverso
A ladies wristwatch
18kt gold, gold bracelet
Reverso case with two dials: one classic
Reverso with guilloche decoration and black
Arabian numbers; turns to reveal evening
dial set with mother-of-pearl and brilliant cut
diamonds
Mechanical movement
Marked, signed and numbered 2005909
(wear signs)

An important ROLEX
Day-Date model in 18kt gold entirely set with
approx. 890 brilliant cut diamonds and 10 rubies
Week day at 12h. and month day at 3h.,
mechanical movement
Marked, signed and numbered
(wear signs)
€ 10.000 - 20.000

€ 6.000 - 8.000

154

155

2ª SESSÃO
SESSION II

Lote 257 a 597
Lot 257 to 597

259
257
JARRA

258

BULE

PEQUENO POTE

Em cerâmica da China
Decoração a vidrado em tons de castanho
com riscas verticais relevadas
Período Song-Jin (960-1279)
(esbeiçadela no bico)
Alt.: 15 cm

Em cerâmica da China
Topo e base com vidrado em tons de castanho
Corpo com decoração incisa
Com duas asas estriadas
Período Song-Jin (960-1279)
(base com defeito de cozedura)
Alt.: 12 cm

Em cerâmica da China
Com vidrado “black mirror”
Decoração relevada no topo representando
dragão e morcego
Séc. XVIII
Alt.: 14 cm
A jar
Chinese ceramic
Black mirror glazing
Top with relief decoration depicting dragon
and bat
18th century

A small vase
Chinese ceramic
Top and base with brown glazing
Body with engraved decoration, two ribbed
handles
Song-Jin Period (960-1279)
(base with firing defect)

€ 900 - 1.200

€ 1.200 - 1.800

Bibliografia/ Literature:
Peça com decoração semelhante em: Boulay,
Anthony; “Christie’s Pictorial History of Chinese
Ceramics”; p. 82.
A teapot
Chinese ceramic
Brown glazing
Scalloped body decoration
Song-Jin Period (960-1279)
(chip to the spout)
€ 1.200 - 1.800

158

159

260
IMPORTANTE POTE COM TAMPA
Em cerâmica chinesa Fahua
Decoração relevada e policromada com esmaltes turquesa, branco e ocre
Representando os sete sábios taoistas inseridos numa paisagens montanhosas com pinheiros e nuvens
com enrolamentos
Decorado no ombro com os oito emblemas taoistas inscritos em friso de ruyi
Gargalo com nuvens e na base friso de pétalas com botões de flor de lótus
Tampa com peónias e insectos
Dinastia Ming, séc. XV/XVI
Província de Jingdezhen
(restauro na tampa; falhas no vidrado)
Alt.: 42 cm
Bibliografia/ Literature:
Anthony du Boulay, Christie’s Pictorical History of Chinese Ceramics, pp.174-177.
An importante Ming Fahua baluster jar and cover
“Fahua” Chinese ceramic
Relief and polychrome decoration in turquoise, white and ochre
Depicting the Seven Sages of the Bamboo Grove on a landscape with rocks, Pine trees and cloud scrolls
Shoulder decorated with the eight T aoist symbols on a ruyi frieze and neck with vaporous clouds
Decorated near the base with a large petal lappet band enclosing inverted lotus buds
Domed cover with two peonies sprays and insects
Ming Dynasty, late 15th, early 16th century
Jingdezhen region
(cover restored; losses to the glazing)
€ 30.000 - 50.000

160

161

162

163

261

263

PAR DE JARRAS

TRAVESSA OVAL

Em grés vidrado a azul
Representando pássaros em troncos
China, séc. XX
(pequenas esbeiçadelas e defeito de
cozedura)
Alt.: 26 cm

Em esmalte
Decoração policromada com flores tendo ao centro
reserva com cena de exterior do quotidiano chinês
Período Qianlong (1736-1795)
(craquelé e pequenos restauros)
24,5x34 cm

A pair of vases
Blue glazed stoneware
Decorated with birds on tree branches
20th century
(minor chips and firing defect)

An oval dish
Enamel
Polychrome decoration with flowers, centre with
cartouche depicting Chinese quotidian scene
Qianlong Period (1736-1795)
(craquelure and small restorations)

€ 250 - 350

264
BULE COM RECHAUD
Em porcelana da China
Decoração policromada
representando flores e morcegos
sobre fundo azul
Pegas em metal torcido
Alt.: 13 cm

€ 900 - 1.200

A tea pot with warmer
Chinese porcelain
Polychrome decoration depicting
flowers and bats on blue ground
Metal mounts
€ 120 - 180

262
PAR DE JARRAS

266

Em porcelana da China
Decoração policromada e relevada
representando dragões, morcegos e
motivos vegetalistas
Bases com marcas apócrifas Qianlong
Séc. XX
(pequenos defeitos)
Alt.: 20 cm

BULE YIXING

A pair of vases
Chinese porcelain
Polychrome and relief decoration
depicting dragons, bats and floral motifs
Base bearing apocryphal Qianlong marks
20th century
(small defects)

A Yixing tea pot
Zisha clay
Decorated with silvered metal
mounts depicting dragons
Marked at the base

Em barro zisha
Decorado com aplicações em
metal prateado representando
dragões
Marcado na base
Alt.: 8 cm

€ 60 - 80
265

€ 150 - 200

TAÇA
Em metal cloisonné
Decoração policromada com flores
em tons de castanho e verde
China, séc. XX
Diam.: 20 cm
A bowl
Cloisonné metal
Polychrome decoration with flowers
in brown and green
China, 20th century
€ 120 - 150

267
GRANDE TAÇA
Em metal cloisonné
Representando dragões e
fénix sobre fundo azul
China
Marcada na base
(pequenos defeitos)
Diam.: 38 cm
A large bowl
Cloisonné metal
Decoration with dragons
and phoenix on blue
ground
China
Marked at the base
(small defects)
€ 800 - 1.200

164

165

270
JARRA
Em porcelana da China
Com corpo em forma de tambor
Decorada a grisaille e com
esmaltes da Família Rosa
representando cena de interior
com figuras femininas, selos
e frisos de enrolamentos
vegetalistas, scrols e gregas
Marca Qianlong (1736-1795) na
base
Período Républica (1912-1949)
Alt.: 34 cm
A vase
Chinese porcelain
Drum shaped body
Grisaille and Famille Rose
decoration depicting interior
scene with feminine figures, seals
and floral scrolls friezes, scrolls
and geometric friezes
Qianlong mark (1736-1795) at the
base
Republic Period (1912-1949)
€ 2.000 - 3.000

268
JARRO COM TAMPA E BACIA
Em esmalte sobre metal amarelo
Decoração policromada com motivos florais,
enrolamentos vegetalistas, frutos e grinaldas
sobre fundo azul
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos defeitos)
Diam.: 10,5x29,5 cm (bacia)
Alt.: 27 cm (jarro)
A jug with cover and basin
Enamel on white metal
Polychrome decoration with floral motifs,
scrolls, fruits and garlands on blue ground
Qianlong Period (1736-1795)
(small defects)
€ 2.000 - 4.000

269
JARRA
Em metal cloisonné
Decoração policromada com flores e outros
motivos vegetalistas
China, séc. XX
Alt.: 28 cm
A vase
Cloisonné metal
Polychrome decoration with flowers and other
floral motifs
China, 20th century
€ 400 - 600

166

167

273

274

LAMPARINA DE CULTO, SUKUNDA

JARRA

Em bronze
Reservatório para óleo em forma de pêra com decoração
canelada e pega escamada terminando em cinco
cabeças de cobra e divindade
Lamparina em forma de folha decorada com
elementos vegetalistas e encimada por
representação de Ganesha
Nepal, séc. XIX
Alt.: 24,5 cm

Em bronze
Asas em forma de cabeças de dragão
Decoração geométrica gravada na base e no
corpo
China
(defeito na base)
Alt.: 22,5 cm
A vase
Bronze
Dragon heads shaped handles
Engraved geometric decoration
China
(defect at the base)

A Sukunda cult lamp
Bronze
Pear-shaped deposit with fluted decoration
and handle with scales ending in five
snake heads and god
Lamp representing a leaf decorated
with floral motifs and Ganesha
representation
Nepal, 19th century

€ 200 - 300

€ 500 - 600

271
CONJUNTO DE TRÊS MESAS DE ENCAIXAR
Em tamarindo com entalhamentos
China, séc. XX
(pequenos defeitos)
54x28x28 cm (maior)
A set of three tables
Carved tamarind
China, 20th century
(small defects)
€ 400 - 600

275
LIMPA PINCÉIS
Em cobre
Corpo em forma de pêssego
com ramo e folhas formando
a pega
China, séc. XIX
6x14,5 cm

272
PIA
Em mármore
Esculpida em forma de flor
(pequenos defeitos e restauros)
16x44x27 cm

A brush cleaner
Copper
Peach shaped with branch
and leaves forming the
handle
China, 19th century
€ 200 - 300
276
DEFUMADOR

A basin
Marble
Carved as a flower
(small defects and restorations)

Em cobre
Corpo em forma de pêssego
com folhas e ramos formando
os pés e a pega
China, séc. XIX
10x15 cm

€ 400 - 600

A burner
Copper
Peach shaped with leaves and
branches forming the feet and
the handle
China, 19th century
€ 500 - 600

168

169

277
LEQUE
Com varetas em marfim e decoração
rendilhada
Guardas decoradas com aplicações em
tartaruga e madrepérola, decoradas em relevo,
representando pagodes e figuras orientais
Folha em papel pintado representando
paisagens e figuras orientais
Europa, séc. XIX
(pequenos defeitos e restauros)
Comp.: 27,5 cm

280
ESCOLA CHINESA, SÉC. XX
Casal de ancestrais chineses
Pintura sobre papel
153x79 cm (figura masculina)
140x75 cm (figura feminina)

A fan
Pierced ivory, tortoiseshell and mother-ofpearl mounts to the guards representing
pagoda and Oriental figures in relief
Painted paper depicting landscapes and
Oriental figures
Europe, 19th century
(small defects and restorations)

Chinese school of the 20th century
Couple of ancestors
Painting on paper
€ 1.000 - 1.500

€ 500 - 800

278
LEQUE CHINÊS
Varetas com decoração vazada
Folha em papel decorado com cenas do
quotidiano chinês
Cabeças de figuras em osso
China, séc. XIX
Comp.: 53 cm
A Chinese fan
Pierced structure
Painted paper with Chinese quotidian scenes
Bone heads
China, 19th century
€ 400 - 600

279
LEQUE CHINÊS
Varetas em sândalo entalhado e vazado
Folha em papel decorado com cenas do
quotidiano chinês
Cabeças de figuras em osso
China, séc. XIX
(faltas e defeitos)
Comp.: 50 cm
A Chinese fan
Carved and pierced sandal structure
Painted paper with Chinese quotidian scenes
Bone heads
China, 19th century
(losses and defects)
€ 400 - 600

170

171

283
JARRA

281
JARRA
Em porcelana de China
Decoração policromada com
esmaltes da Família Verde
representando figuras num
jardim
Séc. XX
Alt.: 14 cm

Em porcelana da China
Decoração policromada representando
dragões
Alt.: 30 cm
A vase
Chinese porcelain
Polychrome decoration depicting dragons
€ 250 - 350

A vase
Chinese porcelain
Polychrome Famille Verte
decoration depicting garden
view with figures
20th century
€ 300 - 400

282
JARRA
Em porcelana da China
Decoração policromada
representando figuras
orientais
Pegas recortadas
Alt.: 37 cm
A vase
Chinese porcelain
Polychrome decoration
depicting Oriental figures
Scalloped handles

284

€ 200 - 300

CESTO COM ASA
Em porcelana da China
Decoração a azul representando figuras
orientais num jardim
Marcado na base
Período Guangxu (1875-1908)
(cabelo e esbeiçadela)
10x25 x17 cm
A basket with handle
Chinese porcelain
Blue decoration depicting Oriental figures at
a garden
Marked at the base
Guangxu Period (17875-1908)
(hairline and chip)
€ 300 - 400

172

173

287
PAR DE POTES COM TAMPA
285

Em porcelana da China
Decoração a azul com paisagem fluvial e
pagodes
Séc. XX
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 43 cm

PAR DE POTES COM TAMPAS
Em porcelana da China
Decoração a branco sobre
fundo azul representando
árvores com flores
Séc. XX
Alt.: 43 cm

A pair of vases with cover
Chinese porcelain
Blue decoration with riverscape and pagoda
20th century
(small chips)

A pair of vases with covers
Chinese porcelain
White decoration on blue
ground depicting trees with
flowers
20th century

€ 500 - 800

€ 500 - 800

286

288

POTE

PAR DE JARRÕES

Em porcelana da China
Decoração a azul representando “Os Imortais”
Séc. XIX
(pequenos defeitos)
Alt.: 30 cm

Em porcelana da China
Decoração policromada
representando vistas
de jardim com figuras
orientais
Séc. XIX/XX
Alt.: 55 cm

A vase
Chinese porcelain
Blue decoration depicting “The Immortals”
19th century
(small defects)

A pair of baluster vases
Chinese porcelain
Polychrome decoration
depicting garden views
with Oriental figures
Late 19th, early 20th
century

€ 1.500 - 2.000

€ 400 - 600

174

175

290

289

293

POTE COM TAMPA

POTE COM TAMPA

JARRÃO

Em porcelana da China
Decoração policromada representando
vista de jardim com figuras
Marcado na base
Séc. XIX/XX
Alt.: 44 cm

Em porcelana da China
Com vidrado “black mirror” e decoração
a ouro
Dinastia Qing, séc XVIII/XIX
Marcado na base
(tampa restaurada e falta no bordo;
desgaste da decoração a ouro)
Alt.: 46 cm

A vase with cover
Chinese porcelain
Polychrome decoration
depicting garden view
with figures
Marked at the base
Late 19th, early 20th
century

A vase with cover
Chinese porcelain
“Black Mirror” glazing and gilt
decoration
Qing Dynasty, late 18th, early
19th century
Marked at the base
(restored cover and loss
at the rim; wear to the
gilding)

€ 900 - 1.200

€ 350 - 500

Em porcelana da China
Decoração policromada Mandarim representando grandes reservas com
cenas do quotidiano chinês sobre fundo com flores, frutos, aves e borboletas
Montures em bronze dourado
Período Guangxu (1875-1908)
(restauro na pega)
Alt.: 72,5 cm

292
JARRA
Em porcelana da China
Decoração policromada com esmaltes
da Família Rosa representando motivos
vegetalistas e pássaros sobre fundo verde
Montures em bronze dourado
Período Guangxu (1875-1908)
(mínimas esbeiçadelas na base)
Alt.: 48,5 cm

A baluster vase
Chinese porcelain
Polychrome Mandarin decoration with large cartouches depicting Chinese
quotidian scenes on ground with flowers, fruits, birds and butterflies
Gilt bronze mounts
Guangxu Period (1875-1908)
(handle restored)
€ 2.700 - 3.500

A vase
Chinese porcelain
Polychrome Famille Rose decoration with
floral motifs and birds on green ground
Gilt bronze mounts
Guangxu Period (1875-1908)
(small chips to the base)
€ 1.400 - 1.800

291
PAR DE CANUDOS
Em porcelana da China
Decoração policromada Mandarim
Período Tongzhi (1862-1874)
(ambos com restauros)
Alt.: 39 cm
A pair of Mandarin beaker vases
Chinese porcelain
Polychrome Mandarin decoration
(both restored)
€ 200 - 300

176

177

294

295

PRATO

PRATO OITAVADO

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração com
esmaltes da Família Rosa
representando figuras
orientais e paisagem fluvial
Período Qianlong (17361795)
(cabelo e pequenas falhas
restauradas)
Diam.: 23,5 cm

298

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e
dourada
Aba com reservas
representando paisagens
com casa e barco a rougede-fer e pássaros, e ao
centro com figuras orientais
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm

A plate
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose
decoration with Oriental
figures and riverscape
Qianlong Period (1736-1795)
(hairline and small restored
chips)

PEQUENA TERRINA COM TAMPA E TRAVESSA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada Imari representando flores
Período Kangxi (1662-1722)
(restauros na tampa e na travessa)
14x19,5 cm (travessa)
10,5x19x10,5 cm (terrina)
A small tureen with cover and dish
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Imari decoration with flowers
Kangxi Period (1662-1722)
(restorations to the cover and tureen)

An octagonal plate
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt
decoration, tab depicting
rouge-de-fer landscapes
with house and boat and
Oriental figures at the centre
Qianlong Period (1736-1795)

€ 100 - 150

€ 850 - 1.250

€ 300 - 400

296
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração dourada e policromada
representando flores ao centro
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelos)
Diam.: 23,5 cm
A pair of plates
Chinese export porcelain
Gilt ad polychrome decoration with flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(hairlines)

299
PEQUENA TERRINA COM TAMPA RECORTADA

€ 100 - 150

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com
esmaltes da Família Rosa representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
16x24x18 cm
A small tureen with scalloped cover
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose decoration
with flowers
Qianlong Period (1736-1795)
€ 1.200 - 1.800
297
PAR DE COVILHETES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando pavões
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelos)
Diam.: 23 cm
A pair of saucers
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration
depicting peacocks
Qianlong Period (1736-1795)
(hairlines)
€ 200 - 300

178

179

301

300

PRATO

COVILHETE RECORTADO

Em porcelana da China
Decoração policromada e dourada Imari
representando enrolamentos de flores e
folhas e reservas com pagodes, flores e frutos
Verso com lingzhi inserido em duplo círculo
Período Kangxi (1662-1722)
(cabelo e esbeiçadelas)
Diam.: 30 cm

Em porcelana da China
Decoração policromada e dourada Imari
representando ao centro medalhão com
paisagem envolto em motivos vegetalistas
Marca do período na base
Período Kangxi (1662-1722)
(restauro no bordo)
Diam.: 25 cm

A plate
Chinese porcelain
Polychrome and gilt Imari decoration
depicting floral scrolls and cartouches with
pagoda, flowers and fruits
Back with lingzhi on double circle
Kangxi Period (1662-1722)
(hairline and chips)

A scalloped saucer
Chinese porcelain
Polychrome and gilt Imari decoration with
medallion at the centre depicting landscape
flanked by floral motifs
Marked at the base
Kangxi Period (1662-1722)
(restoration to the tab)

€ 600 - 800

€ 400 - 600

304
GRANDE PRATO
Em porcelana da China
Profusa decoração policromada e dourada
Imari representando enrolamentos de flores e
folhas e vaso ao centro
Período Kangxi (1662-1722)
(aba com restauro, falhas no vidrado e
esbeiçadelas)
Diam.: 48 cm
A charger
Chinese porcelain
Profuse polychrome and gilt Imari decoration
depicting floral scrolls, leaves and corbeille
Kangxi Period (1662-1722)
(restored tab, losses to the glazing and chips)
€ 800 - 1.200

305
303

PRATO

CAIXA COM TAMPA

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul, rouge-de-fer e dourado
Aba com flores e gamos
Paisagem ao centro com gamo e pássaro
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 35,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada Imari representando
flores
Período Kangxi (1662-1722)
(tampa de época, não original)
Alt.: 14 cm

302
PEQUENO BULE COM TAMPA
Em porcelana da China
Decoração policromada e dourada
Imari com profusos motivos
vegetalistas
Corpo e tampa gomados
Período Kangxi (1662-1722)
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 8,5 cm

A box with cover
Chinese export porcelain
Polychrome Imari decoration depicting flowers
Kangxi Period (1662-1722)
(cover of same date but not original)

A plate
Chinese export porcelain
Blue, rouge-de-fer and gilt decoration
Tab decoration with flowers, deer and bird
Qianlong Period (1736-1795)
€ 350 - 450

€ 200 - 300

A small tea pot with cover
Chinese porcelain
Polychrome and gilt Imari decoration
with floral motifs
Fluted body and cover
Kangxi Period (1662-1722)
(small chips)
€ 350 - 450

180

181

306
PAR DE PRATOS RECORTADOS

308

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

PAR DE PRATOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada em tons de
azul e dourado com monograma ao
centro
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 24,5 cm

A pair of scalloped plates
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with
garlands and gilt monogram
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)

A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome blue and gilt decoration
with monogram at the centre
Qianlong Period (1736-1795)

€ 600 - 800

€ 300 - 500

307
PAR DE COVILHETES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa representando flores e carpas
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Diam.: 22 cm
A pair of saucers
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration with flowers and carps
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)
€ 250 - 350

309
TRAVESSA OVAL
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
com esmaltes da Família Rosa
representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
24x30,5 cm
An oval dish
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose
decoration with flowers
Qianlong Period (1736-1795)
€ 200 - 300

182

183

310

313

PRATO RECORTADO

COVILHETE

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a rouge-de-fer representando
cena de interior e aba gomada
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro)
Diam.: 22 cm

Em esmalte policromado sobre cobre
representando cena erótica num jardim
China, período Qianlong (1736-1795)
(pequenos defeitos e restauros no bordo)
Diam.: 19 cm

A scalloped plate
Chinese export porcelain
Decorated in rouge-de-fer with interior scene,
flute tab
Qianlong Period (1736-1795)
(restoration)

A saucer
Polychrome enamel on copper
Depicting erotic scene at a garden
China, Qianlong Period (1736-1795)
(small defects and restorations to the tab)
€ 700 - 1.000

€ 150 - 200

315
POTICHE
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando figuras orientais
Período Qianlong (1736-1795)
(ligeiras esbeiçadelas, restauro na base)
Alt.: 10 cm

311
PRATO

312

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

POTICHE
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a grisaille e dourado representando o
poeta Orfeu, filho de Calíope e de Apolo, tocando lira
Período Qianlong (c. 1745)
(esbeiçadelas)
Alt.: 10,5 cm
Bibliografia/ Literature:
François et Nicole Hervouët, Yves Bruneau, “La
Porcelaine des Compagnie des Indes à décor
Occidental”, p. 296, il. 13.20.

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

A small vase
Chinese export porcelain
Grisaille and gilt decoration depicting Orpheus, son
of Apollo and Calliope, playing the lyre
Qianlong Period, ca. 1745
(chips)

A plate
Chinese export porcelain
Tab with grisaille and gilt decoration with
floral and geometric motifs and peacocks
Centre depicting “Hercules Choice” after
Annibale Carracci
Qianlong Period, ca. 1745
(consolidated hairline and craquelure)

€ 200 - 300

314
PAR DE SALEIROS RECORTADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelo e esbeiçadelas)
3,5x8x7 cm
A pair of scalloped salt cellars
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration depicting
flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(hairline and chips)
€ 400 - 600

A small vase
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration depicting
Oriental figures
Qianlong Period (1736-1795)
(small chips, restored at the base)
€ 80 - 120

316
COVILHETE RECORTADO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando monograma ao
centro
Período Qianlong (1736-1795)
11x12 cm
A scalloped saucer
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration with
monogram
Qianlong Period (1736-1795)

€ 450 - 550

€ 100 - 150

184

185

317
MOLHEIRA COM TRAVESSA

321

Em porcelana da China
Companhia das índias
Decoração policromada e dourada com esmaltes da Família
Rosa representando flores e grinaldas
Período Qianlong (1736-1795)
16x28 cm (travessa)
9,5x21,5x17 cm (molheira)

BULE

322
BULE

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes
da Família Rosa representando arranjos e
grinaldas de flores
Período Qianlong (1736-1795)
(pequeno restauro no bico)
Alt.: 14 cm

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

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes
da Família Rosa representando arranjos e
grinaldas de flores
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 14 cm
A tea pot
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration with
bouquets and garlands
Qianlong Period (1736-1795)

A tea pot
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration with
bouquets and garlands
Qianlong Period (1736-1795)
(small restoration at the spout)

€ 800 - 1.200

€ 350 - 500

€ 350 - 500

318
BULE
Em porcelana da China
Decoração policromada com esmaltes da
Família Verde representando objectos vários
Período Kangxi (1662-1722)
(pequenos restauros)
Alt.: 12,5 cm
A tea pot
Chinese porcelain
Polychrome Famille Verte decoration with
several objects
Kangxi Period (1662-1722)
(small restorations)
€ 750 - 1.000

323
BULE COM COVILHETE

320
BULE
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada Imari
representando jardim com vegetação e
cerca
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelo e pequeno restauro na tampa)
Alt.: 14 cm
A tea pot
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Imari
decoration depicting garden
with fence and vegetation
Qianlong Period (1736-1795)
(hairline and small
restoration to the cover)
€ 350 - 500

319
BULE
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes
da Família Rosa representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
(sem tampa e cabelos)
Alt.: 11,5 cm
A tea pot
Chinese porcelain
Polychrome Famille Rose
decoration with flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(missing cover and hairlines)
€ 70 - 90

186

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)
(bule com restauros)
Alt.: 11,5 cm (bule)
Diam.: 15,5 cm (covilhete)
A tea pot with saucer
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration with
flowers
Lotus flower cover finial, lobed saucer
Yongzheng Period (1723-1795)
(tea pot restored)
€ 500 - 800

187

324

325

PRATO RECORTADO

PRATO

Em porcelana da China
Decoração a azul no bordo e a rouge-de-fer
e dourado ao centro, representando flor de
lótus
Séc. XIX
(esbeiçadelas)
Diam.: 20,5 cm

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

A scalloped plate
Chinese export porcelain
Blue tab, centre decorated in rouge-de-fer
and gilt with floral motifs
19th century
(chips)

A plate
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration
depicting flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(hairlines and chips)

€ 100 - 150

€ 50 - 80

326

328

PRATO

TAÇA COM PIRES

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com
esmaltes da Família Rosa, representando
paisagem com pássaros
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 26

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul e
ouro com monograma
Período Qianlong
(1736-1795)
(cabelos)
Alt.: 6,5 cm (taça)
Diam.: 14 cm (pires)

A plate
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose decoration
depicting landscape with birds
Qianlong Period (1736-1795)
€ 150 - 200

329
BULE COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul e ouro com monograma
Período Qianlong (1736-1795)
(restaurado)
Alt.: 13 cm
A tea pot with cover
Chinese export porcelain
Blue and gilt decoration with monogram
Qianlong Period (1736-1795)
(restored)

A cup and saucer
Chinese export
porcelain
Blue and gilt
decoration with
monogram
Qianlong Period (17361795)
(hairlines)

€ 100 - 150

€ 40 - 60

327
PEQUENA TERRINA COM TAMPA E TRAVESSA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro na tampa)
10,5x18 cm (terrina)
13x19 cm (travessa)

330
CESTO COM TRAVESSA RECORTADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração vazada, relevada e policromada
com esmaltes da Família Rosa representando
flores
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelos e mínimas esbeiçadelas)

A small tureen with cover and dish
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration with
flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(cover restored)

9,5x21,5x17,5 cm (cesto)
22x26 cm (travessa)
A scalloped basket with dish
Chinese export porcelain
Pierced, relief and polychorme Famille Rose
decoration with flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(hairlines and minor chips)

€ 800 - 1.200

€ 1.100 - 1.600

188

189

332

331
PRATO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada representando galos
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelo restaurado)
Diam.: 23 cm
A plate
Chinese export porcelain
Polychrome decoration depicting roosters
Qianlong Period (1736-1795)
(restored hairline)

PRATO

335

336

337

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelo)
Diam.: 24,5 cm

PAR DE PRATOS RECORTADOS

PAR DE PRATOS RECORTADOS

PAR DE PRATOS RECORTADOS

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a rosa e dourado
representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a rosa e dourado representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
(um prato com pequenas esbeiçadelas e cabelos)
Diam.: 23,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a rosa e dourado representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas, um prato com cabelo)
Diam.: 25 cm

A pair of scalloped plates
Chinese export porcelain
Pink and gilt decoration depicting flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(one plate with small chips and hairlines)

A pair of scalloped plates
Chinese export porcelain
Pink and gilt decoration depicting flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(one plate with hairline, small chips)

€ 150 - 200

€ 180 - 220

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

€ 150 - 200

€ 80 - 120

A pair of scalloped plates
Chinese export porcelain
Pink and gilt decoration depicting
flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)
€ 150 - 200

333

334

PAR DE PRATOS DE SOPA OITAVADOS

PRATO

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

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa
representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelo e esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm

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

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

€ 250 - 300

190

338
CONJUNTO DE TRÊS TAÇAS E PIRES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelo e esbeiçadela)
Diam.: 13,5 cm (pires)
Alt.: 5 cm (taça)
A set of three bowls and saucers
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration depicting flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(hairline and chip)
€ 50 - 80

191

339

341

GRANDE TAÇA

GRANDE TERRINA OCTAGONAL COM TAMPA E PLATEAU

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração dourada policromada com
esmaltes da Família Rosa representando
medalhões com efígies e arranjos florais
Período Qianlong (1736-1795)
(restaurada)
11,5x29 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul sob vidrado representando vistas de
jardim com flores, rochedos e pássaros
Pegas com formato zoomorfico e pomo da tampa em
forma de romã
Período Qianlong (1736-1795)
(plateau com duas esbeiçadelas)
19x32 cm (terrina)
Diam.: 41 cm (plateau)

A punch bowl
Chinese export porcelain
Gilt and polychrome Famille Rose decoration
with medallions with profiles and bouquets
Qianlong Period (1736-1795)
(restored)

A large octagonal tureen with cover and dish
Chinese export porcelain
Blue underglaze decoration depicting garden view with
flowers, rocks and birds
Zoomorphic handles and pomegranate cover finial
Qianlong Period (1736-1795)
(dish with two chips)

€ 500 - 800

€ 2.500 - 3.500

340
CUSPIDEIRA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando flores e insectos
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 7,5 cm
A spittoon
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration with
flowers and insects
Qianlong Period (1736-1795)
€ 150 - 200

192

193

342
POTICHE
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Com corpo gomado
Decoração a grisaille representando a deusa Juno
segundo gravura de Claude Audran III
Redecorada posteriormente a verde e rouge-de-fer
Base com decoração moldada
Período Qianlong (c. 1755)
(defeitos no bocal; falta tampa)
Alt.: 10 cm
Bibliografia/ Literature:
François et Nicole Hervouet, Yves Bruneau, “La
porcelaine des Compagnies des Indes a Décor
Occidental”, p. 293, ill. 13.4 e 13.5;
David Howard, John Ayres, “China for the West”, Vol. I, p.
340, il. 338.

344
BULE COM TAMPA

A small vase
Chinese export porcelain
Fluted body
Grisaille decoration depicting Juno after Claude Audran
III etching
Later redecorated in green and rouge-de-fer
Base with molded decoration
Qianlong Period, ca. 1755
(defects to the rim; missing cover)

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração dourada e policromada com
esmaltes da Família Rosa representando figura
masculina a fumar cachimbo, acompanhada
por pequeno cão e outra figura de aparência
oriental
Período Qianlong, c. 1735
Alt.: 12,5 cm

€ 200 - 300

Bibliografia/ Literature:
François et Nicole Hervouët, Yves Bruneau, “La
Porcelaine des Compagnies des Indes a Décor
Occidental”, p. 101.

345
BULE COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração dourada e policromada com
esmaltes da Família Rosa, ao estilo Meissen,
representando paisagem fluvial com figuras e
construções ocidentais
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 13 cm
A tea pot with cover
Chinese export porcelain
Gilt and polychrome Famille Rose decoration
in the Meissen style depicting riverscape with
figures and Ocidental buildings
Qianlong Period (1736-1795)

A tea pot with cover
Chinese export porcelain
Gilt and polychrome Famille Rose decoration
depicting masculine figure smoking pipe,
alongside a small dog and other identical
figure of Oriental look
Qianlong Period, ca. 1735

€ 1.000 - 1.500

€ 1.000 - 1.500

343
TAÇA COM PIRES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a grisaille representando figuras mitológicas
tradicionalmente idêntificadas como Cupido e Psique
Possivelmente redecorado na Europa em tons de rouge-de-fer,
verde e azul
Taça e pires com aba recortada e corpo gomado
Período Qianlong (1736-1795)
(taça com esbeiçadela)
Alt.: 4 cm (taça)
Diam.: 12 cm (pires)
Bibliografia/ Literature:
François et Nicole Hervouët, Yves Bruneau, “La Porcelaine des
Compagnies des Indes a Décor Occidental”, p. 330.
A cup and saucer
Chinese export porcelain
Grisaille decoration depicting mythological figures traditionally
identified as Cupid and Psyché
Possibly redecorated in Europe in rouge-de-fer, green and blue
Both scalloped and fluted
Qianlong Period (1736-1795)
(cup with chip)
€ 250 - 350

194

195

346
BULE COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a grisaille, verde, rouge-de-fer e
dourado representando cena mitológica, com
guerreiro, possivelmente Heitor, num carro
de cavalos, a perseguir uma figura de longos
cabelos soltos
Período Qianlong (1736-1795)
(tampa com falhas de vidrado no pomo e
esbeiçadela)
Alt.: 13 cm
A tea pot with cover
Chinese export porcelain
Grisaille, green, rouge-de-fer and gilt
decoration depicting a mythological scene
with warrior, possibly Hector on a horse car,
chasing a figure with long hair
Qianlong Period (1736-1795)
(glazing losses to the cover finial and chip)
€ 500 - 800

347

350
349

PRATO

PRATO

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a grisaille, rouge-de-fer e dourado
com cena mitológica
Representando o deus Apolo com um galo
pousado sobre o punho, a conduzir um carro
puxado por cavalos alados
Aba decorada com reservas representando
paisagens fluviais e ramos com flores e
pássaros
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a grisaille e ouro com cena
mitológica representando a ninfa Théophane
com duas crianças e Neptuno em forma de
carneiro
Segundo gravura original de B. Picart, de uma
edição de 1708 das Metamorfoses Ovídio
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23,5 cm
Bibliografia/ Literature:
François et Nicole Hervouët, Yves Bruneau,
“La Porcelaine des Compagnies des Indes a
Décor Occidental”, p. 305.

Bibliografia/ Literature:
François et Nicole Hervouët, Yves Bruneau,
“La Porcelaine des Compagnies des Indes a
Décor Occidental”, p. 294.

A plate
Chinese export porcelain
Grisaille and gilt decoration depicting
mythological scene with the nymph
Théophane with two children and Neptune as
a sheep
After B. Picart etching of 1708 for the Ovid
Metamorphoses
Qianlong Period (1736-1795)

A plate
Chinese export porcelain
Grisaille, rouge-de-fer and gilt decoration
depicting mythological scene
Representing Apollo with a rooster on a wrist,
driving a horse car pulled by two winged
horses
Tab decorated with cartouches depicting
riverscapes and branches with flowers and
birds
Qianlong Period (1736-1795)

€ 500 - 800

BULE COM TAMPA

€ 800 - 1.200

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a grisaille representando cena
galante com duas figuras ocidentais
Período Qianlong (1736-1795)
(tampa restaurada)
Alt.: 13,5 cm
A tea pot with cover
Chinese export porcelain
Grisaille decoration depicting gallant scene
with two Ocidental figures
Qianlong Period (1736-1795)
(cover restored)
€ 500 - 800

348
GRANDE BULE COM TAMPA
Em porcelana da china
Companhia das Índias
Decoração policromada com figuras orientais
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro no bico e na tampa)
Alt.: 19,5 cm
A large tea pot with cover
Chinese export porcelain
Polychrome decoration depicting Oriental
figures
Qianlong Period (1736-1795)
(restoration to the spout and cover)
€ 350 - 500

196

197

351
TRAVESSA OITAVADA

353
RARA E IMPORTANTE GARRAFA

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com armas de
Francisco António da Veiga Pimentel (2º
serviço)
Período Qianlong, c. 1795
Alt: 28x36 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com
esmaltes da Família Rosa representando
armas de José Pamplona Carneiro Rangel
Baldaia de Tovar
Asa de vulto perfeito em forma de dragão
Período Qianlong, c. 1780
(ligeira esbeiçadela e restauro no bordo)
Alt.: 25 cm

Bibliografia / Bibliography: Nuno de
Castro, A porcelana chinesa e os brasões
do Império, pag.177
An octagonal dish
Chinese export porcelain
Polychrome decoration bearing coatof-arms of Francisco da Veiga Pimentel
(2nd Service)
Qianlong Period, ca. 1795

Bibliografia/ Literature:
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao
Tempo do Império”, p. 174;
Alberto Varela Santos, “Portugal na Porcelana
da China 500 anos de comércio”, vol. IV, pp.
1202-1211.

€ 2.500 - 3.500

Rare and important vase
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose decoration
bearing José Pamplona Carneiro Rangel
Baldaia de Tovar coat-of-arms
Handle decorated in relief with a dragon
Qianlong Period, ca. 1780
(small chip and restoration at the rim)
€ 17.500 - 22.500

352
PEQUENO PRATO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração com esmaltes da Família Rosa e dourado, com
ramos e folhas a dourado sobre fundo verde
Aba com friso de gregas, folhas e quatro reservas
representando cenas do quotidiano chinês
Ao centro, reserva lobulada com as armas de D. António de
São José de Castro, Bispo do Porto
Dinastia Qing, período Jianqing, c. 1800-1808
(esbeiçadelas, pequeno cabelo, escudo com desgaste no
dourado)
Diam.: 16 cm
Bibliografia/ Literature:
João Rodrigues Calvão (coord.), “Caminhos da Porcelana Dinastia Ming e Qing”, Fundação Oriente, pp. 196-199;
Nuno Castro, “A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império”,
p. 197;
Alberto Varela Santos, “Portugal na Porcelana da China, 500
anos de Comércio”, vol. II, pp. 660-664;
Rui Guedes (org.), “Companhia das Índias”, p. 142;
Maria Antónia Pinto de Matos, “Cerâmica da China Colecção RA”, vol. III, pp. 220-221.
A plate
Chinese export porcelain
Famille Rose and gilt decoration depicting gilt brances and
leaves on green ground
Tab decorated with geometric frieze, leaves and four
cartouches with Chinese quotidian scenes
Centre with lobed cartouche bearing D. António de São José
de Castro, Bishop of Porto coat-of-arms
Qing Dynasty, Jiaqing Period, ca. 1800/1808
(chips, small hairline, wear to the gilding of the coat-of-arms)
€ 1.200 - 1.800

198

199

355
PRATO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul representando ao centro as armas de Manuel Álvares Pinto rodeadas por cercadura de gregas
Aba gomada e recortada profusamente decorada com reservas de motivos vegetalistas e bordo com motivos geométricos vários
No verso, aba decorada por ramos com flores e folhas
Período Kangxi, c. 1690
Diam.: 21,5 cm

354
PRATO COBERTO

Bibliografia:
João Rodrigues Calvão (coord.), “Caminhos da Porcelana - Dinastia Ming e Qing, Fundação Oriente, pp. 204-205;
Nuno Castro, “A Porcelana Chinesa e os Brasões do Império”, p. 42;
Rui Guedes (org.), “Companhia das Índias”, p. 23;
David Howard, John Ayers, “China for the West”, vol. I, p.63;
Maria Antónia Pinto de Matos, “Cerâmica da China - Colecção RA”, vol.III, pp. 14-15.

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com
armas de Izidoro Jaime de Almeida Sousa Sá
e Lancastre
Período Qianlong, c. 1795
(tampa restaurada)

A plate
Chinese export porcelain
Blue decoration bearing at the centre coat-of-arms of Manuel Álvares Pinto surrounded by classical friezes
Fluted and scalloped tab richely decorated with floral cartouches and geometric motifs
At the bach, tab decorated with branches with flowers and leaves
Kangxi Period, ca. 1690

15x33 cm
Bibliografia/ Literature:
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao
Tempo do Império”, p. 199.
An entrée dish
Polychrome and gilt decoration with Izidoro
Jaime de Almeida Sousa Sá e Lancastre coatof-arms
Qianlong Period, ca. 1795
(restored cover)

€ 2.000 - 3.000

€ 2.200 - 3.200

200

201

356
LEITEIRA COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com
esmaltes da Família Rosa, representando
flores e armas de José Mascarenhas Pacheco
Pereira Coelho de Melo
Período Qianlong (c. 1780)
(restauros)
Alt.: 17 cm

357
AÇUCAREIRO COM TAMPA RECORTADA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com
esmaltes da Família Rosa representando
flores e armas de D. Alexandre da Silva
Pedrosa Guimarães, Bispo de Macau
Período Qianlong, c. 1790
(tampa com esbeiçadelas)
Alt.: 11,5 cm

Bibliografia/ Literature:
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao
Tempo do Império”, p. 45;
Alberto Varela Santos, “Portugal na Porcelana
da China 500 anos de comércio”, vol. IV, pp.
1150-1153.

Bibliografia/ Literature:
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao
Tempo do Império”, p. 168;
Alberto Varela Santos, “Portugal na
Porcelana da China 500 anos de
comércio”, vol. II, pp. 651-655.

A milk jug with cover
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration with Famille
Rose decoration depicting flowers and José
Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de
Melo coat-of-arms
Qianlong Period, ca. 1780
(restorations)

A sugar bowl with scalloped cover
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose
decoration depicting coat-of-arms of D.
Alexandre da Silva Pedrosa Guimarães,
Bishop of Macau
Qianlong Period, ca. 1790
(cover with chips)

€ 9.000 - 12.000

€ 8.000 - 10.000

202

203

358
IMPORTANTES CESTO E PRATO RENDILHADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com esmaltes da Família Rosa, ao estilo neoclássico,
representando grinaldas e cercadura de vagens
Com armas ao centro de D. Joaquim Xavier Botelho de Lima, Arcebispo de Évora (1º serviço)
Período Qianlong, c. 1780
(prato partido e colado na aba)
Diam.: 20,5 cm (prato)
10x18 cm (cesto)
Bibliografia/ Literature:
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 162;
Alberto Varela Santos, “Portugal na Porcelana da China 500 anos de comércio”, vol. II, pp. 636-639.
An important pierced basket and plate
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt Famille Rose Neoclassical decoration depicting garlands and frieze with fruits
Bearing D. Joaquim Xavier Botelho de Lima, Archbishop of Évora coat-of-arms
1st Service
Qianlong Period, ca. 1780
(plate with broken tab)
€ 22.500 - 30.000

204

205

359

360

CANUDO

BULE COM TAMPA E COVILHETE

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada folha de
tabaco
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro no bocal)
Alt.: 14 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração relevada e policromada representando flores
Período Yongzheng (1723-1735)
(minimos restauros)
Alt.: 11,5 cm (bule)
Diam.: 15,5 cm (covilhete)

A beaker vase
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt “Tobacco Leaf” decoration
Qianlong Period (1736-1795)
(restored spout)

A tea pot with cover and saucer
Chinese export porcelain
Relief and polychrome decoration depicting flowers
Yongzheng Period (1723-1735)
(minor restorations)

€ 300 - 400

€ 1.200 - 1.800

362
PAR DE CASTIÇAIS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração cameau rose e dourada
representando flores e frisos de pontas de
lança
Período Qianlong (1736-1795)
(restaurados)
Alt.: 19,5 cm
A pair of candlesticks
Chinese export porcelain
Cameau Rose and gilt decoration depicting
flowers and knife edge frieze
Qianlong Period (1736-1795)
(restored)
€ 2.300 - 3.500

363
TAÇA E PIRES

361
CAIXA OVAL COM COVILHETE
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa
representando flores e borboletas
Período Qianlong (1736-1795)
(covilhete com cabelo e pomo com defeito)
8x17x10 cm (caixa)
15,5x18 cm (covilhete)
An oval box with saucer
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration with flowers and butterflies
Qianlong Period (1736-1795)
(saucer with hairline and cover finial with defect)

364

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
(taça partida e colada e pires com
esbeiçadela)
Diam.: 2,5 cm (pires)
Alt.: 4,5 cm (taça)

TERRINA OVAL DE PEQUENAS DIMENSÕES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando flores
Pegas em forma de carranca e pomo da
tampa em forma de coroa
Período Qianlong (1736-1795)
(uma pega partida e colada e esbeiçadelas)
12x16x10 cm

A cup and saucer
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration
Qianlong Period (1736-1795)
(broken cup and saucer with chip)

A small oval tureen
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration depicting
flowers
Handles molded as masks and cover finial as
a crown
Qianlong Period (1736-1795)
(one broken handle and chips)

€ 30 - 40

€ 250 - 350

€ 250 - 350

206

207

365

368

DEPÓSITO DE FONTE DE PAREDE

DEPÓSITO DE FONTE DE PAREDE

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração gomada com motivos florais a azul
sob vidrado
Bocal da torneira em forma de mascarão e
remate superior decorado com golfinhos
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros)
Alt.: 40 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração com esmaltes da Família Verde
representando pássaros poisados em ramos
com flores
Bocal da torneira em forma de mascarões e
remate superior decorado com golfinhos
Período Kangxi (1662-1722)
(restauros e cabelos)

A wall fountain deposit
Chinese export porcelain
Fluted, blue under glaze decoration with floral
motifs
Tap finial representing a mask and upper finial
decorated with dolphins
Qianlong Period (1736-1795)
(restorations, cover missing)

A wall fountain deposit
Chinese export porcelain
Famille Verte decoration depicting birds on
tree branches with flowers
Tap finial representing a mask and upper finial
decorated with dolphins
Kangxi Period (1662-1722)
(restorations and hairlines; cover missing)

€ 600 - 800

€ 1.000 - 1.500

367

366

PRATO

PRATO

Em porcelana da China
Decoração policromada e dourada com
esmaltes da Família Verde representando
pássaros, peixes e flores
Período Kangxi (1662-1722)
Diam.: 23,5 cm

Em porcelana da China
Decoração policromada com esmaltes da
Família Verde representando vista com
pássaros
Período Kangxi (1662-1722)
(partido e colado)
Diam.: 24 cm

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

A plate
Chinese porcelain
Polychrome Famille Verte decoration
depicting view with birds
Kangxi Period (1662-1722)
(broken)

€ 250 - 300

€ 200 - 300

208

209

369

370

VELOSO SALGADO (1864-1945)

ABEL SALAZAR (1889-1946)

Paisagem com farol da Boa Nova (Leça da Palmeira)
Óleo sobre madeira
Assinado
24,5x33 cm

Vista de rua com figuras
Óleo sobre madeira
Assinado
(vestígios de xilófagos)
27x41 cm

Landscape with Boa Nova lighthouse (Leça da Palmeira)
Oil on panel
Signed
€ 3.500 - 4.000

Street view with figures
Oil on panel
Signed
(traces of xylophages)
€ 4.000 - 6.000

210

211

371
EDUARDA LAPA (1895-1976)

372

Flores
Óleo sobre cartão
Assinado
30x37 cm

JOSÉ JÚLIO DE SOUZA PINTO (1856-1939)
Paisagem com arvoredo
Óleo sobre tela
Assinado
24x33.5cm

Flowers
Oil on cardboard
Signed

Landscape with trees
Oil on canvas
Signed at the back

€ 1.500 - 2.000

€ 5.000 - 8.000

212

213

373
ALFREDO KEIL (1850-1907)
Figuras Femininas
Óleo sobre tela colada em cartão
Assinado e datado 1899
17x32,5 cm
Feminine figures
Oil on canvas laid on cardboard
Signed and dated 1899

374
JOSÉ JÚLIO DE SOUZA PINTO (1856-1939)
Lavadeiras
Óleo sobre madeira
Assinado e datado 1901
16,5x23 cm

€ 3.000 - 4.000

Proveniência/ Provenance:
Galeria Antiks, Lisboa
Colecção particular
Washerwomen
Oil on panel
Signed and dated of 1901
€ 3.500 - 5.000

214

215

375

376

RAQUEL ROQUE GAMEIRO (1889-1970)

REI D. PEDRO V (1837-1861)

Interior de cozinha
Aguarela sobre papel
Assinada e datada Tojal 4-8-1912
26x37 cm

Paisagem
Tinta-da-china sobre papel
Assinada e datada Julho 1860
(manchas de humidade)
15,5x21,5 cm

Kitchen scene
Water colour on paper
Signed and dated of Tojal 4-8-1912

Landscape
Nankin on paper
Signed and dated July 1860
(moisture spots)

€ 600 - 900

€ 500 - 700

216

217

379
ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XVIII/XIX
Cena palaciana
Miniatura sobre marfim
9x13,5 cm
Dutch school of the late 18th, early 19th
century
Palace scene
Miniature on ivory
€ 200 - 300

381
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX
Retrato de Senhor
Miniatura sobre marfim
Verso com cabelo e monograma “FP” escrito
a pérolas, com moldura de pérolas e esmalte
azul
(monograma com pérolas soltas e defeito no
esmalte)
9,5x6,5 cm
European school of the 19th century
Gentleman’s portrait
Miniature on ivory
Back with hair and FP monogram in pearls,
blue enamel and pearl frame
(loose pearls at the monogram and defect to
the enamel)

377
PLACA
378

Em pedra-dura representando roseira
Itália, séc. XX
17x11 cm

PLACA
Em pedra-dura representando roseira
Itália, séc. XX
21,5x14,5 cm

A plaque
Pietra-dura depicting rosebush
Italy, 20th century

A plaque
Pietra-dura depicting rosebush
Italy, 20th century

€ 300 - 400

€ 400 - 600

€ 100 - 150
380
ESCOLA EUROPEIA,
SÉC. XIX
Retrato de Senhora
Miniatura sobre marfim
Diam.: 6,5 cm
European school of the
19th century
Lady’s portrait
Miniature on ivory

382
JEAN-BAPTISTE ISABEY ATTRIB. (1767-1855)
Retrato de S.M. a Rainha dos Belgas Louise
Marie d’Orléans
Miniatura em marfim
Assinada “Isabey”
13x9,5 cm

€ 60 - 80

Portrait of HM the Queen of the Belgians
Louise Marie d’Orleans
Miniature on ivory
Signed “Isabey”
€ 300 - 500

218

219

383
NOSSA SENHORA COM O MENINO
Escultura em marfim ao estilo gótico
Europa, séc. XIX
Alt.: 24 cm
Our Lady with the Child
Ivory sculpture in the gothic manner
Europe, 19th century
€ 500 - 800

384

385

BACANTE

PORTA RETRATOS ESTILO LUIS XVI

Escultura de vulto em marfim
Assente sobre plinto cilíndrico
Europa, séc. XIX
(defeitos)
Alt.: 24,5 cm

Com moldura em metal dourado e relevado,
forradas a adamascado de seda
França, séc. XIX
32x23,5 cm

A Bacchant
Ivory sculpture, on a cylindrical plinth
Europe, 19th century
(defects)

388

A Louis style frame
Relief and gilt metal, silk damask lining
France, 19th century

DEPOSIÇÃO DA CRUZ
Placa em gesso
Representando em relevo a deposição de
Cristo da cruz
Assinada E. Cassier
Europa, séc. XIX/ XX
30x22 cm

€ 180 - 220

€ 300 - 500

The Descent from the Cross
Gesso plaque depicting The descent from the
Cross in relief
Signed E. Cassier
Europe, late 19th, early 20th century
€ 600 - 800

386
CAIXA DE MÚSICA

389

Em pau-santo com decoração embutida
em metal amarelo
Interior forrado a seda com mecanismo
musical de corda
Europa, séc. XX
(pequenos defeitos)
5,5x12,5x8 cm

PLACA
387
BINÓCULOS DE TEATRO
Em metal e madrepérola
Com estojo
Séc. XIX
(pequenas faltas e defeitos)
5x9 cm

A music box
Rosewood with brass inlaid decoration
Silk lined interior with winding musical
mechanism
Europe, 20th century
(small defects)

Theatre binoculars
Metal and mother-of-pearl
With case
19th century
(small losses and defects)

€ 400 - 600

€ 150 - 200

Em madeira policromada e dourada com
motivos vegetalistas
Topo entalhado representando Padre Eterno,
pomba do Espírito Santo e cabeças de
querubins
Portugal, séc. XVIII
(pequenas faltas e defeitos)
36x26 cm
Plaque
Polychrome and gilt wood decorated with
floral motifs and carved sculptures of Holy
Father, Holy Spirit and cherubs
Portugal, 18th century
(small losses and defects)
€ 950 - 1.200

220

221

390
PAR DE JARRAS
392

Em porcelana europeia
Decoração a ouro sobre vidrado azul
com reservas representando efígies de
figuras mitológicas
Marcadas na base
França, séc. XIX
(desgaste no dourados)
Alt.: 39,5 cm

PAR DE JARRAS ESTILO ART DÉCO
Em vidro de Murano
Com decoração gomada e “cordonato d’oro”
Itália, séc. XX
Alt.: 46 cm
A pair of Art Deco style vases
Murano glass
Fluted decoration “cordonato d’oro”
Italy, 20th century

A pair of vases
European porcelain
Gilt decoration on blue ground with
cartouches depicting mythological
figures
Marked at the base
France, 19th century
(wear to the gilding)

€ 1.000 - 1.500

€ 900 - 1.200

391
PAR DE CANDELABROS DE QUATRO LUMES
Em bronze d’Arte relevado e dourado com
enrolamentos e motivos vegetalistas
Corpo em porcelana de fundo cor-de-rosa com
reservas com flores e cupidos
França, séc. XIX
(defeito num dos corpos)
Alt.: 42,5 cm
A pair of four-light candelabra
Relief and gilt antimony with scrolls and floral
motifs
Porcelain stem with cartouches depicting
flowers and cupids on pink ground
France, 19th century
(defect in one)
€ 600 - 900

222

223

393
PRATO DE ESMOLAS DE NUREMBERGA
Em metal amarelo
Decoração relevada representando
“Anunciação”
Tarja gravada com caracteres góticos
Alemanha, séc. XV/XVI
(desgaste na decoração)
Diam.: 49 cm

396
PAR DE LEÕES
Esculturas em madeira entalhada, pintada e dourada
Europa, séc. XVIII
(restauro)
30x78 cm

Relief decoration depicting Annunciation
Ribbon engraved with gothic inscription
Germany, late 15th, early 16th century
(wear)

A pair of lions
Carved, painted and gilt wood sculptures
Europe, 18th century
(restoration)

€ 500- 800

€ 1.800 - 2.200

395
ESPELHO DE PAREDE
394

Moldura em madeira entalhada e dourada
Europa, séc. XIX/XX
(pequenos defeitos)
125x68 cm

ESPELHO DE PAREDE OVAL
Em madeira entalhada e dourada
96x50 cm

A wall mirror
Carved and gilt wood frame
Europe, late 19th, early 20th century
(small defects)

A wall mirror
Carved and gilt wood
€ 150 - 200

€ 400 - 600

224

225

397
SEXTANTE
Em bronze, pau-santo e marfim
Marcado “Hughes.London”
Inglaterra, séc. XIX
Alt.: 29,5 cm
Sextant
Bronze, rosewood and ivory
Marked “Hughes.London”
England, 19th century

403

€ 600 - 900

ESPELHO
Em madeira entalhada e dourada
Decorado com elementos vegetalistas
Portugal, séc. XVIII
163x102x8 cm

398
BARÓMETRO DE COLUNA

A mirror
Carved and gilt wood, decorated with floral
motifs
Portugal, 18th century

À maneira de Daniel Quare
Corpo cilíndrico decorado com chinoiserie
Inglaterra, séc. XX
Alt.: 99 cm

€ 1.300 - 1.600

A column barometer
Daniel Quare style
Cylindrical body decorated with chinoiserie
England, 20th century
€ 450 - 550

399

400

401

402

BENGALA

BENGALA

BENGALA

BENGALA

Em madeira exótica com castão
em marfim esculpido em forma
de cabeça de africana
Com aplicações em prata
Europa, séc. XIX
Alt.: 89 cm

Castão em prata sueca
escovada
Marcas suecas para 1917 e de
ourives JB & S
(sinais de uso, pequenas
amolgadelas)
Alt.: 89 cm

Em corno de
rinoceronte polido
China, Dinastia Qing
Comp.: 90,5 cm

Em corno de
rinoceronte polido
China, Dinastia Qing
Comp.: 83,5 cm

Cane
Swedish silver handle
Marks for 1917 and JB&S
maker’s mark
(wear signs, small bruises)

A cane
Rhino horn
China, Qing Dynasty

A cane
Rhino horn
China, Qing Dynasty

€ 2.900 - 3.500

€ 2.000 - 3.000

A cane
Exotic wood with carved ivory
handle representing African head
Silver mounts
Europe, 19th century
€ 500 - 600

€ 120 - 200

404
DOIS ESPELHOS
Em madeira entalhada e dourada
Europa, séc. XX
100x51 cm
Two mirrors
Carved and gilt wood
Europe, 20th century
€ 200 - 400

226
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405

406

RELÓGIO DE CAIXA ALTA

PAR DE LANTERNAS DE PAREDE

Em carvalho com decoração entalhada e
frisos a dourado
Mostrador em metal pintado decorado com
motivos florais
Europa, séc. XIX/XX
(faltas e pequenos defeitos; mecanismo não
testado)
Alt.: 246 cm

Em metal dourado
Portugal,
(mínimos defeitos)
35x22x15 cm

A long case clock
Oak with carved decoration and gilt friezes
Painted metal dial with floral motifs
Europe, late 19th, early 20th century
(losses and small defects; mechanism not
tested)

€ 150 - 180

A pair of wall lanterns
Gilt metal
Portugal
(small defects)

€ 800 - 1.200

407
CARRINHO DE BEBÉ AUSTRÍACO
Em mogno
Com capota e assento forrado a seda
A pair of wall lanterns
Alt: 109x80x40 cm
An Austrian baby praml
Mahogany
Silk hood and upholstery
(small defects)
€ 800 - 1.200
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408
PAR DE CANDELABROS DE SETE LUMES IMPÉRIO

409

Em bronze dourado
Decoração gravada e relevada representando motivos vegetalistas, enrolamentos e cariátides
Apoiados em quatro pés zoomórficos assentes em bases de mármore
França, séc. XIX
Alt.: 69,5 cm

GRANDE CENTRO DE MESA ESTILO LUÍS XV

A pair of Empire seven-light candelabra
Gilt bronze
Engraved and relief decoration depicting floral motifs, scrolls and caryatids
On four zoomorphic feet on marble bases
France, 19th century

Em porcelana azul cobalto com montures em bronze
Asas em forma de cavalo e base com dois atlantes
43x62x37 cm
A large Louis XV style centre piece
Cobalt-blue porcelain with bronze mounts
Horse shaped handles and base with two Atlanteans
€ 800 - 1.200

€ 800 - 1.200
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410
CANDELABRO DE SEIS LUMES ESTILO LUIS
XV
Em bronze dourado
Decorado com putto, grinaldas de flores e
outros motivos vegetalistas
França, séc. XIX
Alt.: 54,5 cm

412
CENTRO DE MESA
Em bronze dourado
Decorado com ramos de videira, parras, cachos de uva e putti
Taça em vidro marcado “Baccarat Déposé”
França, séc. XIX

A Louis XV style six-light candelabrum
Gilt bronze
Decorated with putto, garlands and other
floral motifs
France, 19th century

A centre piece
Gilt bronze
Decorated with vines with leaves, grapes and putti
Baccarat bowl signed “Baccarat Déposé”
France, 19th century

€ 300 - 400

€ 1.500 - 1.800

411
PAR DE CASTIÇAIS ESTILO LUIS XV
Em bronze dourado e cinzelado
França, séc. XIX
(furados na base)
Alt.: 26 cm
A pair of Louis XV style candlesticks
Gilt bronze
France, 19th century
(pierced at the base)
€ 500 - 800

232
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413
PAR DE CASTIÇAIS LUÍS FILIPE
Em bronze patinado e dourado
Com fustes em formas de anjos e bases em
mármore
França, séc. XIX/XX
Alt.: 28,5 cm

416
GARNITURE ESTILO LUÍS XVI

A pair of Louis Philippe candlesticks
Patinated and gilt bronze
Stems with angels and marble bases
France, late 19th ,early 20th century

414

€ 200 - 300

PAR DE TAZZAS
Em mármore
França, séc. XIX
Diam.: 14 cm
Alt.: 9 cm
A pair of tazzas
Marble
France, 19th century

Em bronze dourado e relevado
Composto por relógio com mostrador em
esmalte e par de candelabros de quatro lumes
França, séc. XIX
(mecanismo não testado)
Alt.: 39,5 cm (candelabros)
Alt.: 39 cm (relógio)
A Louis XVI style garniture
Gilt and relief bronze
Comprising: a clock with enamel dial and a pair
of four-light candelabra
France, 19th century
(mechanism not tested)
€ 1.800 - 2.200

€ 200 - 300

415
PAR DE CASTIÇAIS ESTILO LUIS XV
Em metal amarelo
Com decoração relevada
França, séc. XX
Alt.: 26,5 cm
A pair of Louis XV style candlesticks
Brass
Relief decoration
France, 19th century
€ 100 - 150
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417
PAR DE CANDELABROS DE TRÊS LUMES ESTILO LUÍS XVI
Em bronze
França, séc. XX
Alt.: 38 cm
A pair of Louis XVI style three-light candelabra
Bronze
France, 20th century
€ 200 - 300
420

421

LOUIS COMFORT TIFFANY (EUA, 1848-1933)

LOUIS COMFORT TIFFANY (EUA, 1848-1933)

Par de jarras
Em vidro Favrile irisado com decoração policromada
Assinadas L.C. Tiffany Favrile
Alt.: 22,5 cm

Frasco com tampa
Em vidro Favrille iriado
Decoração em tons de azul, roxo e amarelo
Assinado L.C. Tiffany Favrille
(defeito na tampa)
Alt.: 24,5 cm

A pair of vases
Favrile irid glass with polychrome decoration
Signed L. C. Tiffany Favrille

Flask with cover
Favrille irid glass in blue, purple and yellow
Signed L.C. Tiffany Favrille
(defect to the cover)

€ 1.000 - 1.500

€ 500 - 800

419

418

PAR DE URNAS COM TAMPA ESTILO REGÊNCIA

PAR DE CASTIÇAIS LUÍS FILIPE

Em folha de estanho pintado
Decoradas a dourado com grinaldas e outros motivos vegetalistas
Pegas em forma de cabeça de leão
Inglaterra, séc. XX
Alt.: 31 cm

Em bronze relevado e dourado
França, segundo quartel do séc. XIX
Alt.: 29,5 cm
A pair of Louis Phillippe candlesticks
Relief and gilt bronze
France, second quarter of the 19th century

A pair of Regency style urns with cover
Painted tin with gilt garlands and other floral motifs
Handle with lion heads
England, 20th century

€ 350 - 500

€ 250 - 350
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422
WILLIAM HALD (N. 1948)
“River Dance”
Escultura em bronze patinado
Assinada e datada de 1997
Com número de série 11/115
36x80x36 cm
“River Dance”
Patinated bronze sculpture
Signed and dated of 1997
Numbered 11/115
€ 500 - 800

426
JULES DESBOIS (FRANÇA, 1851-1935)
Busto de senhor
Escultura em bronze patinado
Base em madeira
Assinada
Alt.: 50 cm
Bust
Patinated bronze sculpture
Wood base
Signed
€ 900 - 1.300

423
ANTÓNIO SOARES DOS REIS
“Flor Agreste”
Escultura em bronze
Assinada e datada 1878
Alt.: 44 cm
“Flor Agreste”
Bronze sculpture
Signed and dated of 1878
€ 1.000 - 1.500

424
PIETRO CANONICA (ITÁLIA, 1869-1959)
Busto de bebé
Escultura em bronze patinado
Assinada
Alt.: 17 cm
A child’s bust
Patinated bronze sculpture
Signed
€ 900 - 1.200

425
CÃO
Escultura em metal patinado
Inglaterra, séc. XIX/XX
Alt.: 8 cm
Dog
Patinated bronze sculpture
England, late 19th, early 20th century
€ 80 - 120

427
CÃO
Escultura em bronze patinado
Inglaterra, séc. XIX/XX
Alt.. 18 cm
Dog
Patinated bronze sculpture
England, late 19th, early 20th century
€ 100 - 150

238

239

428

429

430

TAPETE NAIN, IRÃO

TAPETE TABRIZ, IRÃO

TAPETE TABRIZ, IRÃO

Em lã e algodão
Decorado com padrão floral em tons de bege,
azul e verde
305x192 cm

Em lã, seda e algodão
Decorado com padrão floral em tons de rosa,
bege, verde e azul
310x204 cm

Em lã, seda e algodão
Decorado com padrão floral em tons de rosa,
bege, verde e azul
310x204 cm

A Nain carpet, Iran
Cotton and wool
Decorated with floral pattern in beige, blue
and green

A Tabriz carpet, Iran
Cotton, wool and silk
Decorated with floral pattern in pink, beige,
green and blue

A Tabriz carpet, Iran
Cotton, wool and silk
Decorated with floral pattern in pink, beige,
green and blue

€ 1.700 - 2.200

€ 2.000 - 3.000

€ 2.000 - 3.000

431

432

TAPETE ARDABIL, IRÃO

TAPETE ORIENTAL, INDIA

Em seda
Decorado com padrão floral e geométrico em
tons de bege, vermelho, verde e azul
300x328 cm

Em seda e algodão
Decorado com padrão floral em tons de azul,
bege e salmão
(sinais de uso)
370x273 cm

An Ardabil carpet, Iran
Silk
Decorated with geometric and floral patterns
in beige, red, green and blue
€ 2.250 - 3.000

An Oriental carpet, India
Silk and cotton
Decorated with floral pattern in blue, beige and
salmon
(wear signs)
€ 2.000 - 3.000
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433

434

435

TAPETE ORIENTAL, IRÃO

TAPETE MALAYER, IRÃO

TAPETE SHIRVAN, RUSSIA

Em lã e algodão de desenho
floral em tons de bege, verde,
encarnado e azul
376x273 cm

Em lã e algodão
Decorado com padrão floral e geométrico em
tons de vermelho, azul e verde
327x161

A carpet
Cotton and wool with floral design
in beige, green, red and blue

A Malayer carpet, Iran
Cotton and wool
Decorated with geometric and floral patterns
in red, blue and green

Em lã e algodão
Decorado com padrão floral e
geométrico em tons de bege,
castanho e verde
(sinais de uso)
270x169 cm

€ 1.000 - 1.500

€ 750 - 900

A Shirvan carpet, Russia
Cotton and wool
Decorated with geometric and floral
patterns in beige, brown and green
(wear signs)
€ 800 - 1.200

436

437

TAPETE ORIENTAL, PAQUISTÃO

TAPETE TABRIZ, IRÃO

Em seda
Decorado com padrão floral em
tons de branco, amarelo e vermelho
320x235 cm

Em lã e algodão representando
animais e desenhos florais,
em tons de bege, verde,
encarnado e azul
309x209 cm

A carpet
Silk with floral decoration in white,
yellow and red
€ 1.000 - 1.500

A carpet
Cotton and wool decorated
with animals and floral motifs in
beige, green, red and blue
€ 1.000 - 1.500
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440

438

PAR DE MESAS DE CABECEIRA D. MARIA

ESPELHO DE TOUCADOR D. MARIA

Em pau-cetim
Com trabalho de marchetaria em pau-santo
Tampos em pedra mármore
Topos com gradinha, porta e gavetinha
Portugal, séc. XVIII/XIX
87,5x44x34 cm

Em pau-santo
Com trabalho de marchetaria em pau-santo,
pau-rosa, pau-cetim e espinheiro
Cimalha recortada com representação de
fidalgo e flores
Saial recortado
Portugal, séc. XVIII
(faltas, defeitos, indícios de xilófagos)
58x28 cm

A pair of D. Maria (1777-1816) side tables
Satinwood
Rosewood marquetry decoration
Marble gallery tops, door and small drawer
Portugal, late 18th, early 19th century

A D. Maria (1777-1816) toilette table mirror
Rosewood
Rosewood, kingwood and satinwood
marquetry decoration
Pediment depicting gentleman and flowers
Portugal, 18th century
(losses, defects and traces of xylophages)

€ 800 - 1.200

€ 300 - 500

439

441

MESA DE JOGO MEIA-LUA D. MARIA

CAMA D. MARIA
Em pau-cetim
Com trabalho de marchetaria
em pau-santo, buxo e espinheiro
representando motivos vegetalistas
Portugal, séc. XVIII/XIX
193x159x... cm

Em pau-santo com filete em espinheiro
Portugal, séc. XVIII/XIX
76x86x44 cm
A D.Maria (1777-1816) demi-lune card table
Rosewood with thornbush frieze
Portugal, late 18th, early 19th century

A D. Maria (1777-1816) bed
Satinwood
Rosewood, boxwood and thornbush
marquetry decoration depicting floral
motifs
Portugal, late 18th, early 19th century

€ 600 - 900

€ 1.800 - 2.200
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442
VITRINE ESTILO LUÍS XV

444

Em madeira folheada a pau-rosa com
aplicações em bronze
Duas portas com vidros
Interior com três divisórias
França, séc. XIX
(faltas e defeitos)
137x95x32 cm

PEQUENA CÓMODA ESTILO LUÍS XV
Em pau-santo com trabalho de marchetaria
em várias madeiras
Ferragens em metal dourado
Tampo em pedra mármore
França, séc. XVIII/ XIX
75x107x52,5 cm

A Louis XV style showcase
Kingwood veneered wood, bronze mounts
Two glazed doors, interior with three
compartments
France, 19th century
(losses and defects)

A small Louis XV style commode
Rosewood
Marquetry decorated
Gilt metal mounts
Marble top
France, late 18th, early 19th century
€ 1.000 - 1.500

€ 600 - 800

443
BUREAU-PLAT ESTILO LUÍS XV
Em pau-santo
Aplicações em bronze dourado
Com uma gaveta
Tampo forrado a veludo encarnado
(faltas e defeitos)
75x100x59,5 cm
A Louis XV style bureau-plat
Rosewood
Gilt-bronze mounts
One drawer
Red velvet top
(losses and defects)
€ 300 - 500
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447
ARMÁRIO LIVREIRO ESTILO IMPÉRIO

445
GUÉRIDON ESTILO LUÍS XVI
Em mogno
Tampo em pedra mármore
Com estirador
Portugal, séc. XX
70x90x60,5 cm

Em mogno com aplicações em metal dourado
Portas de vidro e um gavetão
183x146x50 cm
An Empire style bookcase
Mahogany with gilt metal mounts
Glazed doors and one long drawer
€ 1.500 - 2.000

A Louis style guerridon
Mahogany
Marble top
With stretcher
Portugal, 20th century
€ 300 - 400

446
PEQUENA CÓMODA ESTILO LUÍS XV
Com trabalho de marchetaria em
várias madeiras representando urnas e
motivos vegetalistas
Frente ondulada, saial recortado
Três gavetas
Ferragens em metal dourado
Tampo em pedra mármore
Portugal, séc. XX
(pequenas faltas e defeitos)
80x89x41 cm
A small Louis XV style commode
Marquetry decoration depicting urns
and floral motifs
Wavy front, scalloped apron, three
drawers
Gilt metal mounts
Marble top
Portugal, 20th century
(small losses and defects)
€ 800 - 1.200
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450
MESA DE JOGO D. MARIA
Em pau-santo
Pé com coluna central
Portugal, séc. XIX
79x85x41,5 cm
A D. Maria (1777-1816) card table
Rosewood
Central column foot
Portugal, 19th century
€ 1.000 - 1.500

448
PAR DE MESAS HEXAGONAIS
ESTILO LUÍS XVI
Em espinheiro e pau-santo
Com uma gavetinha cada
73x65x56 cm
A pair of Louis XVI style
hexagonal tables
Thornbush and rosewood
With one small drawer each
€ 600 - 800

449
SECRETÁRIA COM PEQUENO ALÇADO
ESTILO D. MARIA
Em pau-santo com trabalho de marchetaria
em pau-cetim com motivos vegetalistas
Alçado com cimalha vazada e recortada,
quatro gavetinhas e nicho central
Tampo deslizante com compartimentos no
interior
Corpo com cinco gavetas
Puxadores em metal e pernas torneadas
Portugal, séc. XVIII e XIX
(antiga coiffeuse transformada no séc. XIX)
112x95x50,5 cm
A D.Maria style bureau
Rosewood with satinwood marquetry
decoration depicting floral motifs
Pierced and scalloped gallery at the upper
part, four small drawer and central niche
Sliding top with compartments in the interior,
five drawers
Metal mounts and turned legs
Portugal, 18th and 19th centuries
(coiffeuse adapted in the 19th century)
€ 400 - 600
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451
CÓMODA ESTILO IMPÉRIO
Em pau-santo
Com três gavetões e três gavetas
Ferragens em metal dourado com
cabeças de leão
Portugal, séc. XIX
(pequenos defeitos, indícios de
xilófagos)
105x120x56 cm
An Empire style commode
Rosewood
Three long and three short drawers
Gilt metal mounts with lion heads
Portugal, 19th century
(small defects, xylophage traces)
€ 300 - 400

452
GRANDE MESA ESTILO JORGE III
Em mogno
Abas em meia-lua e pés em bolacha
Inglaterra, séc. XX
77x227x155 cm
A large George III style table
Mahogany
Demi-lune folding tabs and disc feet
England, 20th century
€ 2.000 - 2.500

453
CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS BIEDERMEIER
Em mogno
Costas entalhadas, vazadas e douradas representando lira
Assentos forrados a tecido
Europa, séc. XIX
(faltas, defeitos, restauros e vestígios de xilófagos)
A set of six Bidermeier chairs
Mahogany
Carved, pierced and gilt backs with lyre
Upholstered seats
Europe, 19th century
(losses, defects, restorations and traces of xylophages)
€ 500 - 700

252
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456
CONJUNTO DE DOZE CADEIRAS DE ROLO
Em pau-santo
Com assentos em palhinha
Decoradas com entalhamentos
Portugal, séc. XVIII/XIX
A set of 12 chairs
Rosewood
Decorated with carvings, caned seats
Portugal, late 18th, early 19th century
€ 2.000 - 3.000

454
SOFA-TABLE
Folheada a pau-santo e
raíz da pau-santo
Filetes em metal e pés
com rodízios
Inglaterra, séc. XX
70x90x61 cm
Sofa-table
Rosewood and burrrosewood veneered
Metal friezes, feet with
castors
England, 20th century
€ 1.000 - 1.500

455
MESA DE ABAS ESTILO INGLÊS
Em mogno
Com duas gavetas
Coluna torneada e quatro pés canelados
com pontas em metal amarelo com forma
zoomórfica estilizada
Rodízios em metal amarelo
Inglaterra, séc. XIX
75,5x134x58 cm (fechada)
75,5x134x129 cm (aberta)
A twin flat top table
Mahogany
Two drawers
Turned column with four fluted feet with brass
castors
England, 19th century
€ 900 - 1.200
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457
CONJUNTO DE CATORZE CADEIRAS ESTILO LUÍS XVI
Em madeira pintada com assentos em palhinha
França, séc. XX
A set of fourteen Louis XVI style chairs
Painted wood with caned seats
France, 20th century
€ 3.000 - 4.000
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458
CONTADOR
Em pau-santo
Com frisos de tremidos e ferragens em
bronze vazado
Com doze gavetas simulando dezasseis
Trempe com pernas e travejamentos
torneados
Portugal, séc. XVII/XVIII
(faltas e defeitos)
140x118x51 cm

460
CÓMODA ESTILO IMPÉRIO

A late 17th, early 18th century Portuguese
rosewood cabinet
Ripple friezes and pierced bronze mounts
With twelve drawers simulating sixteen
Stand with turned legs and stretchers
Portugal, 17th/18th century
(losses and defects)

Em mogno
Com três gavetões
Ferragens em metal amarelo
e tampo em pedra mármore
brecha da Arrábida
Portugal, séc. XIX
94x111x55 cm

€ 1.500 - 2.000

An Empire style commode
Mahogany
With three long drawers
Brass mounts and Breccia
d’Arrabida marble top
Portugal, 19th century
€ 900 - 1.200

461
MESA RATONA D. JOSÉ
Em madeira pintada
Decoração entalhada com motivos
florais e pernas abauladas a
terminar em pés de enrolamento
Portugal, séc. XVIII
43x62x44 cm

459
ARMÁRIO LIVREIRO

A small D. José (1750-1777) table
Painted wood
Carved with floral motifs and
cabriole legs with scroll feet
Portugal, 18th century

Em pau-santo
Decorado com torcidos e duas colunas
torneadas
Com portas de vidro e duas gavetas
Ferragens em metal amarelo posteriores
(fundo em contraplacado não original)
214x126x48 cm

€ 400 - 600

A rosewood bookcase
Ripple decoration, two spiral columns
Glazed doors, two drawers, brass mounts of
later date
(hardboard back of later date)
€ 600 - 800

258

259

464
GRANDE MESA BUFETE
Em pau-santo
Tampo saliente, cintura decorada com almofadas salientes e duas gavetas num dos lados
Pernas e travessas torneadas e espelhos de gavetas em ferro
Portugal, séc. XIX
(faltas e defeitos)
89x194x116 cm
A large bufete table
Rosewood
Rails decorated with pads and two drawers in one side
Turned legs and stretchers, iron mounts
Portugal, 19th century
(losses and defects)
€ 2.000 - 3.000

462
MESA BUFETE
Em pau-santo
Pernas e travessas torneadas
Ferragens em bronze e uma gaveta
Portugal, séc. XVIII
71,5x69x68 cm
A bufete table
Rosewood
Turned legs and stretchers
Bronze mounts and one drawer
Portugal, 18th century
€ 1.000 - 1.500

463
MESA BUFETE
Em pau-santo
Com duas gavetas simulando
seis
Pernas e travessas torneadas e
ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XVIII
78x115x70 cm
A bufete table
Rosewood
Two drawers simulating six
Turned legs and stretchers and
brass mounts
Portugal, 18th century
€ 2.500 - 3.500
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467
465
CÓMODA D. JOSÉ/ D. MARIA
Em pau-santo
Com trabalho de marchetaria
em várias madeiras
Ferragens em bronze
dourado
Com dois gavetões e saial
recortado
Portugal, séc. XVIII
84x113x66,5 cm
A D.José/D.Maria style
commode
Rosewood
Marquetry decorated
Gilt bronze mounts
Two long drawers and
scalloped apron

CÓMODA ESTILO D. JOSÉ/ D. MARIA
Em pau-santo e folheada a pau-santo e pau-rosa
Com duas gavetas e saial recortado
Aplicações em bronze dourado
Portugal, séc. XX
86,5x117x57,5 cm
A D. José/ D. Maria style commode
Rosewood and kingwood veneered rosewood
Two drawers and scalloped apron
Gilt bronze mounts
Portugal, 20th century
€ 1.000 - 1.500

€ 800 - 1.200

466
PAR DE CADEIRAS BAIXAS ESTILO
D. JOÃO V/D. JOSÉ
Em vinhático com entalhamentos
Costas recortadas, assentos
forrados e pés de garra e bola
Portugal, séc. XIX
A pair of D. João V/ D. José style
low chairs
Carved Brazilian mahogany
Scalloped backs, upholstered seats
and ball and claw feet
Portugal, 19th century
€ 500 - 800

262

263

468
CÓMODA ESTILO D. MARIA
Em pau-santo
Com trabalho de marchetaria em
várias madeiras
Com dois gavetões e três gavetas
Ferragens em metal dourado
Tampo em pedra mármore
Portugal, séc. XX
88x104x53,5 cm
A D.Maria style commode
Rosewood
Marquetry decorated
Two lomg and three short
drawers
Gilt metal mounts
Marble top
Portugal, 20th century
€ 1.000 - 1.500

470
PAR DE CÓMODAS ESTILO JORGE II
Em madeira folheada a raiz de nogueira
Ferragens em metal
Cada uma com duas gavetas
Pernas entalhadas e saiais recortados
Inglaterra, séc. XX
76x77x47 cm
A pair of George II style commodes
Burr-walnut veneered wood
Metal mounts
Each with two drawers
Carved legs and scalloped aprons
England, 20th century
€ 1.000 - 1.500

469
COIFFEUSE D. MARIA
Com trabalho de marchetaria em
pau-santo, pau-rosa e espinheiro
Interior com espelho e três
compartimentos, forrado a
adamascado de seda
Portugal, séc. XVIII
81x90x47 cm
A D.Maria coiffeuse
Rosewood, kingwood and
thornbush marquetry decoration
Interior with mirror and three
compartments, silk damask lined
Portugal, 18th century

471
MESA DE CENTRO ROMÂNTICA
Em marchetaria de nogueira, pau-cetim e
pau-santo
Tampo basculante
Séc. XIX/XX
74x75 cm

€ 400 - 600

A romantic centre table
Walnut, satinwood and rosewood marquetry
decoration
Tilt-top
Late 19th, early 20th century
€ 500 - 800
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472
MESA PÉ DE GALO D. JOSÉ
Em pau-santo
Com tampo basculante recortado
Portugal Séc. XVIII
75x74 cm
A D. José (1750-1777) tripod table
Rosewood
Scalloped tilt-top
€ 1.000 - 1.500

473
BANCO ESTILO CARLOS X
Com entalhamentos e assento com pregaria
43x58x40 cm
A Charles X style stool
Carved decoration, upholstered seat
€ 300 - 400

474
PAPELEIRA D. MARIA
Em pau-santo com decoração embutida em
espinheiro
Com três gavetões e quatro gavetas
Interior com gavetas e escaninhos
Ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XVIII
(pequenas faltas e defeitos)
117x103x62 cm
A D. Maria (1777-1816) bureau
Rosewood with thornbush inlaid decoration
Three long and four short drawers, interior with
drawers and pigeon holes
Brass mounts
Portugal, 18th century
(small losses and defects)
€ 2.500 - 4.000
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475
CONJUNTO DE DEZ CADEIRAS ESTILO D. JOSÉ
Em carvalho
Com costas vazadas e cachaços recortados decorados
com entalhamentos
Saiais recortados com entalhamentos, pernas com joelhos
ligeiramente salientes e pés entalhados
Portugal, séc. XX
A set of ten D.José style chairs
Walnut
Pierced backs and scalloped rails with carved decoration,
cabriole legs and carved feet
Portugal, 20th century
€ 3.000 - 5.000
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479
MESA DE JOGO D. MARIA
476

Em pau-santo com trabalho de marchetaria
em pau-cetim
Com gavetinha e dois puxadores
Interior forrado a feltro verde
Portugal, séc. XVIII
78x88x42,5 cm

MESA DE JOGO D. MARIA
Em pau-cetim com trabalho de marchetaria
em outras madeiras
Com gavetinha
Interior forrado a feltro verde
Portugal, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
78x90,5x43 cm
A D. Maria (1777-1816) card table
Satinwood with marquetry decoration
Small drawer
Green velvet lined interior
Portugal, 18th century
(losses and defects)

478

A D. Maria (1777-1816) card table
Rosewood with satinwood marquetry
decoration
One small drawer with two pullers
Interior lined in green
Portugal, 18th century

MESA DE ABAS D. MARIA

€ 600 - 900

Em pau-cetim e pau-santo
Com uma gaveta
Portugal, séc. XVIII
79x88x50 cm

€ 600 - 700

A D. Maria (1777-1816) twin-flat top table
Satinwood and rosewood
One drawer
Portugal, 18th century

480

€ 750 - 1.000

CÓMODA D. JOSÉ
Em vinhático
Com três gavetões
Ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XVIII
93x113x60 cm

477
CAMA ESTILO D. MARIA
Em mogno com embutidos em
espinheiro e buxo
Portugal, séc. XX
173x147 cm

A D. José (1750-1777) commode
Brazilian mahogany
With three long drawers
Brass mounts
Portugal, 18th century

A D. Maria style bed
Mohogany, with thornbush and
boxwood inlay
Portugal, 20th century

€ 1.300 - 1.800

€ 300 - 400
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483
CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS D. JOSÉ
Em pau-santo
Com costas vazadas e cachaços decorados
com entalhamentos
Assentos forrados a tecido adamascado
Portugal, séc. XVIII

481
CONJUNTO DE DUAS
CADEIRAS E UM FAUTEUIL
ESTILO D. JOÃO V/ D. JOSÉ

A set of six D. José chairs
Rosewood
Pierced backs and carved rails
Damask upholstered
Portugal, 18th century

Em pau-santo
Costas vazadas e
tabelas recortadas e
vazadas decoradas com
entalhamentos
Cachaço, saiais, pernas e
braços decorados com
motivos vegetalistas
Pés de garra e bola e assento
forrado a tecido
Portugal, séc. XX

€ 3.000 - 4.000

Two D. João V/ D. José style
chairs and one armchair
Rosewood
Pierced and scalloped backs
with carved decoration
Carved rails, legs and arms
with floral motifs, ball and
claw feet and upholstered
seats
Portugal, 20th century
€ 200 - 300

482
MESA DE SALA DE JANTAR REGENCY DE
CONCERTINA
Em mogno
Pernas torneadas e pés com rodízios em metal
amarelo
Com quatro tábuas
Inglaterra, séc. XIX
74x320x110 cm
A Regency dining table
Mahogany
Turned legs on castors
With four extension boards
England, 19th century
€ 4.000 - 6.000
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487
PAR DE CADEIRAS D. JOÃO V/ D. JOSÉ
Em nogueira americana
Costas com tabelas recortadas e vazadas
Cachaço, pernas e saial decorados com entalhamentos
Assentos em couro lavrado com pregaria e pés em garra e bola
Portugal, séc. XVIII
A pair of D. João V (1707-1750)/ D. José (1750-1777) chairs
American walnut
Scalloped and pierced backs
Carved rails and legs
Engraved leather seats, ball and claw feet
Portugal, 18th century
€ 700 - 900
484
MESA PÉ DE GALO ESTILO D. JOSÉ
Em pau-santo
Tampo basculante com gradinha
e sistema de gaiola, assente sobre
coluna canelada e entalhada com
motivos vegetalistas, e três pés
terminando com entalhamentos em
forma de folhas
Portugal, séc. XIX/XX
75x59 cm
A D. José style tripod table
Rosewood
Gallery tilt-top, on a fluted column with
floral carved decoration, three carved
feet with leaves
Portugal, late 19th, early 20th century
€ 800 - 1.200

486
PAPELEIRA JORGE III

485
MESA PÉ DE GALO D. JOSÉ
Em vinhático
Tampo basculante com sistema de gaiola,
assente sobre coluna entalhada com motivos
vegetalistas e três pés terminando em garra
e bola
Portugal, séc. XVIII
79x72 cm
A D. José (1750-1777) tripod table
Brazilian mahogany
Tilt-top on carved column decorated with floral
motifs and three ball and claw feet
Portugal, 18th century
€ 1.000 - 1.500

Em mogno
Com quatro gavetas e interior com nicho
central
Ferragens em metal amarelo
Inglaterra, séc. XIX
97x90x48 cm
A George III bureau
Mahogany
With four drawers and interior with central
niche
Brass mounts
England, 19th century
€ 1.300 - 1.700
488
MESA PÉ DE GALO ESTILO D. JOSÉ
Em mogno
Tampo redondo com quatro abas de maneira a ser
convertido em tampo quadrangular
Assente em coluna canelada e pés entalhados com
escamas e terminando em garra e bola
Portugal, séc. XX
90x78,5 cm (aberta)
90x67x67 cm (fechada)
A D. José style tripod table
Mahogany
Circular top with four folding tabs to form a square top
On fluted central column and ball and claw carved
feet with scales
Portugal,
€ 300 - 500
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489
CAVALETE DE TRIPÉ ROMÂNTICO
Em madeira entalhada e dourada
Topo e junção dos pés dianteiros decorados
com florões
Séc. XIX
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 184 cm
A Romantic easel
Carved and gilt wood
Decorated with floral clusters and scrolls
19th century
(small losses and defects)
€ 900 - 1.200

490
CAMA DE DOSSEL D. JOÃO V
Em pau-santo com entalhamentos pintados a
dourado e cabeceira a adamascado vermelho
Pés de garra e bola
Portugal, séc. XVIII
204x124x200 cm
Proveniência/ Provenance:
Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo Silva;
Leilão da Quinta da Fonte Santa, 1986;
Colecção particular.
Bibliografia/ Literature:
J. F. da Silva Nascimento, “Leitos e Camilhas
Portugueses”, Estampa LIII, fig. 42.
A D. João V (1707-1750) canopy bed
Rosewood with carved and gilt decoration, red
damask headboard
Portugal, 18th century
€ 2.000 - 2.500
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493
MESA DE ENCOSTAR D. JOSÉ/D. MARIA

491
CADEIRA DE BRAÇOS ESTILO D. JOÃO V/D. JOSÉ
Em nogueira escurecida com entalhamentos
vegetalistas
Costas recortadas, assento forrado e pés em
enrolamento
Portugal, séc. XIX
(defeitos e restauros)

Em pau-santo com trabalho de marchetaria em pau-cetim e espinheiro
Tampo com flores e cena galante
Com uma gaveta e puxadores em metal amarelo
Saial recortado
Interiores em carvalho
Portugal, séc. XVIII/XIX
(restauro no tampo)
78x87x47,5 cm

A D. João V/ D. José style armchair
Ebonized walnut with floral carved decoration
Scalloped backs, upholstered seat and scroll feet
Portugal, 19th century
(defects and restorations)

A D. José (1750-1777)/ D. Maria (1777-1816) side table
Rosewood with thornbush and satinwood marquetry decoration
Top with flowers and gallant scene
One drawer and brass mounts
Scalloped apron
Oak interiors
Portugal, late 18th, early 19th century
(restored top)

€ 500 - 800

€ 3.000 - 4.000

492
MESA DE ENCOSTAR ESTILO D. JOSÉ
Em pau-santo
Com duas gavetas, saial recortado
decorado com motivos florais
entalhados
Pernas galbadas, pés entalhados
Ferragens em metal dourado
Portugal, séc. XX
(defeitos)
85x110,5x57 cm
A D. José style side table
Rosewood
Two drawers, scalloped apron
decorated with floral motifs
Cabriole legs, carved feet
Gilt metal mounts
Portugal, 20th century
(defects)
€ 1.500 - 2.000

278

279

494
PAR DE CÓMODAS D. JOSÉ
Em nogueira
Com duas gavetas e um gavetão
Saial recortado e pernas curvas decoradas com entalhamentos
Ferragens em bronze dourado
Portugal Séc. XVIII
(restauros)
88x138x65 cm
A pair of D. José (1750-1777) commodes
Walnut
Two drawers and one long drawer
Scalloped apron and cabriole legs decorated with carvings
Gilt bronze mounts
(restorations)
€ 6.000 - 10.000
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495
PAR DE SERAFINS CANDELÁRIOS
Em madeira dourada e pintados em tons de
castanho
Com olhos de vidro
Portugal, séc. XVIII
(repintados, faltas, defeitos, vestígios de
xilófagos)
Alt.: 139 cm
A pair of candlestick sculptures
Carved, gilt and painted wood
Glass eyes
Portugal, 18th century
(repainted, losses, defects, traces of
xylophages)
€ 11.000 - 15.000
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496
PAR DE TALHAS COM ANJOS
Em madeira pintada e dourada
Portugal, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
90x27 cm

498

A pair of panel fragments with angels
Gilt and painted wood
Portugal, 18th century
(losses and defects)

ESPELHO DE PAREDE GUSTAVO IV
Ao estilo neoclássico
Em madeira pintada e dourada
Cimalha com vaso de frutos e folhas a
negro sobre fundo branco
Moldura do espelho com frisos de
escamas, rosáceas e cabeças de leão
e base com friso vegetalista e cabeças
de mulher
Suécia, séc. XIX
143,5x73,5x12,5 cm

€ 300 - 400

A Gustav IV wall mirror
In the neoclassical manner
Painted and gilt wood
Pediment with vase with black fruits
and leaves on white ground
Frame with scale friezes, clusters and
lion heads, base with floral frieze and
woman’s heads
Sweden, 19th century

497
PAR DE ESPELHOS
Em madeira entalhada e dourada
Decorados com enrolamentos e
motivos vegetalistas
Espanha, séc. XVIII/XIX
(restauros)
81x39,5 cm

€ 3.500 - 5.000

A pair of mirrors
Carved and gilt wood
Decorated with scrolls and floral motifs
Spain, late 18th, early 19th century
(restorations)
€ 800 - 1.200
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501
ESPELHO LUÍS XV
Em madeira entalhada e dourada
Decorado com enrolamentos de flores e
folhas
França, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
92x60 cm
499
PAR DE APLIQUES DE TRÊS LUMES ESTILO
LUÍS XVI
Em bronze dourado e relevado
Decorados com motivos vegetalistas e urnas
França, séc. XIX
Alt.: 46 cm

A Louis XV mirror
Carved and gilt wood
Decorated with scrolls, flowers and leaves
France, 18th century
(losses and defects)
€ 1.200 - 1.600

A pair of Louis XVI style wall lights
Gilt bronze with relief decoration with floral
motifs and urns
France, 19th century
€ 300 - 400

500
PAR DE APLIQUES DE DOIS LUMES ESTILO
LUÍS XVI
Em madeira entalhada e dourada com
aplicações em metal amarelo
Europa, séc. XIX
Alt.: 97,5 cm
A pair of Louis XVI style wall lights
Carved and gilt wood with brass mounts
Europe, 19th century
€ 400 - 600
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502

503

PAR DE APLIQUES DE TRÊS LUMES

PAR DE APLIQUES DE PAREDE ESTILO D. MARIA

Em metal dourado decorado com contas
facetadas, folhas e flores em vidro
Braços em curva unidos por grinaldas de
pedras em tons de azul
Portugal, séc. XX
(pequenos defeitos)
Alt.: 60 cm

Em vidro e cristal lapidado
Portugal, séc. XX
84x52 cm
A pair of D. Maria style wall lights
Cut crystal and cut glass
Portugal, 20th century
€ 1.000 - 1.500

A pair of three-light wall lights
Gilt metal decorated with cut-glass beads,
flowers and leaves
“S” shaped arms joined by blue cut-glass
beads garlands
Portugal, 20th century
(small defect)
€ 2.000 - 3.000
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506
JARRO COM TAMPA E PRATO
Em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha, Manuel Cipriano Gomes Mafra
(1829-1905)
Marca após 1870
Decoração policromada representando motivos vegetalistas,
anjos e estrelas
Pomo de tampa com anjo em vulto perfeito e pega com cabeça
de animal fantástico e motivos vegetalistas
(restauros no jarro, prato com esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm (prato)
Alt.: 41 cm (jarro)

505

A jug with cover and plate
Portuguese faience
Caldas da Rainha, Manuel Cipriano Gomes Mafra (1826-1905)
After 1870 mark
Polychrome decoration with floral motifs, angels and stars
Cover finial with angel and handle molded as a fantasy animal
and floral motifs
(jug restored, chips to the plate)

CAMPINO A CAVALO
Escultura em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha, Manuel Gustavo
Bordalo Pinheiro
Decoração policromada
Marca na base de 1905-1914
(restauros)
Alt.: 27 cm

€ 300 - 500

Campino on horseback
Portuguese faience sculpture
Caldas da Rainha, Manuel Gustavo Bordalo
Pinheiro
Polychrome decoration
Marked at the base (1905-1914)
(restorations)
€ 300 - 400

504
COLCHA DE CASTELO BRANCO
Em linho bordada a fio de seda policromada
Decorada com pássaro ao centro e motivos
vegetalistas, em tons de castanho, verde, azul
e cor-de-rosa
Portugal, séc. XVIII/XIX
(faltas e defeitos)
202x214 cm
A Castelo-Branco coverlet
Polychrome silk embroided linen
Decorated with bird and floral motifs in brown,
green, blue and pink
Portugal, late 18th, early 19th century
(losses and defects)
€ 800 - 1.000
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509
DUAS JARRAS
Em faiança de Delft
Decoração a azul, uma representando figura
oriental em jardim com flores e folhas e outra
com cartela com vista de cidade
Holanda, séc. XVIII
(esbeiçadela e falhas no vidrado)
Alt.: 16 cm
Two vases
Delft faience
Blue decoration depicting Oriental figure on a
garden with flowers and leaves, the other with
cartouche with city view
Holland, 18th century
(chip and losses to the glazing)

507
FLOREIRA DE PAREDE
Em faiança portuguesa
Possivelmente fabrico da Real Fábrica de
Louça do Rato
Decoração a azul com motivos florais
Séc. XVIII
(falhas)
11x21,5x14 cm

€ 180 - 250

A wall flower bowl
Portuguese faience
Possibly Real Fábrica de Louça do Rato
Blue decoration with flowers
18th century
(losses)
€ 500 - 800

510
TERRINA CABEÇA DE JAVALI
508
CESTO DE ABA VAZADA
Em faiança portuguesa
Fabrico da Fábrica da Torrinha-Gaia
Decoração em tons de azul, verde e amarelo representando contas e elementos
vegetalistas
7x19,5x15,5 cm
A pierced basket
Portuguese faience
Fábrica da Torrinha - Gaia
Decorated in blue, green and yellow depicting beads and floral motifs
€ 300 - 500

292

Com tampa
Em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha
Decoração em tons de cinzento
representando cabeça de javali em vulto
perfeito
Marcada na base
24x27x34 cm
A boar’s head tureen with cover
Portuguese faience
Caldas da Rainha
Grey decoration representing boar’s head
Marked at the base
€ 350 - 500
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511
TABULEIRO OVAL

512

Em pau-santo
Com pegas e pés em bolacha em prata
portuguesa
Portugal, séc. XX
34x59 cm
An oval tray
Rosewood
With silver feet and handles
Portugal, 20th century

SAMOVAR

516

Em casquinha
Decoração lisa com frisos estriados, duas asas em argola,
torneira com aplicação em osso
(sinais de uso, amolgadelas)
Alt.: 30 cm

GRANDE TAÇA/WINE-COOLER BELLEÉPOQUE, MAPPIN & WEBB

A tea urn
Silverplated
Plain decoration, two hoop handles and bone applications
(wear signs, bruises)

€ 350 - 450

€ 120 - 220

Em casquinha inglesa com decoração
relevada, cinzelada e gravada ao gosto
rocaille com flores, cartelas e volutas
Marcado, assinado Mappin & Webb e
numerado
(sinais de uso)
27,5x37,5 cm
A large Belle-Époque bowl/wine-cooler,
MAPPIN & WEBB
English silverplate with chiselled and
engraved decoration in the rocaille manner
with flowers, cartouches and volutes
Marked, signed Mappin & Webb and
numbered
(wear signs)
€ 800 - 1.200

513
MOLDURA
Emprataportuguesa
Decoração lisa, costas em madeira
Contraste Águia de Lisboa (1938-1984)
e de ourives da mesma época
14 x 9 cm

514
MOLDURA GRANDE
Em prata portuguesa
Decoração lisa, costas em pau-santo
Contraste Águia de Lisboa (1938-1984) e de
ourives da mesma época
29 x 23 cm

A frame
Portuguese silver
Wood back
Lisboa assay mark (1938-1984) and
maker’s mark

A frame
Portuguese silver
Rosewood back
Lisboa assay mark (1938-1984) and maker’s
mark

€ 120 - 220

€ 300 - 500

515
CONJUNTO DE SECRETÁRIA
Composto por porta-cartas e base de escrita
Pele vermelha com profusas montures em
prata relevada, vazada e cinzelada ao gosto
rocaille
Porta-cartas com cartela central com
monograma sob coroa de conde
A parte superior da base de escrita levanta
revelando calendário do ano 1900
Contrastes de Londres para 1899/1900
(sinais de uso, alguns defeitos)
38,5x45,5 cm (base)
Alt.: 20 cm (porta-cartas)

517
PAR DE TERRINAS
Em casquinha inglesa do séc. XIX
Decoração romântica relevada e gravada
com motivos vegetalistas, asas e pomos das
tampas relevados
Marcadas e numeradas
Comp.: 28,5 cm
A pair of tureens
19th century English silverplate
Romantic relief and engraved decoration with
floral motifs, relief handles and cover finials
Marked and numbered
€ 400 - 600

A desk set
Comprising a writing surface with calendar
and a correspondence box
Red leather with richly decorated silver
montures in the rocaille taste
Correspondence box with central cartouche
bearing monogram under earl’s coronet
Upper part of the writing surface lifts to
reveal a calendar for 1900
London marks for 1899/1900
(wear signs, some defects)
€ 500 - 700
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520
518
DUAS URNAS
Em prata portuguesa
Modelo neoclássico parcialmente
gomado, decoração gravada com
fitas e medalhões, pomos em
forma de urna
Contraste Águia 833 do Porto
(1938-1984) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso, pequenas
amolgadelas)
Alt.: 24 e 23 cm
685 g
Two urns
Portuguese silver
Of neoclassical design, partly
fluted, engraved decoration with
ribbons and medallions, urnshaped cover finials
Porto assay mark (1938-1984) and
maker’s mark
(wear signs, small bruises)

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ
Em prata portuguesa
Modelo D. Maria com corpos lisos e frisos estriados, asas em pau-santo
Composto por: bule, cafeteira e açucareiro com tampa
Contraste Águia 916 do Porto (1938-1984), de ourives e assinado Gomes da Póvoa
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Alt.: 28 cm (cafeteira)
1965 g
A coffee and tea set
Portuguese silver
Neoclassical design with plain decoration, rosewood handles
Comprising: tea pot, coffee pot and sugar bowl with cover
Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark and signed by the House Gomes da Póvoa
(wear signs, small bruises)
€ 500 - 700

€ 320 - 550

519
TERRINA
Em prata portuguesa, de formato oval com pé
alto, decoração canelada com frisos gomados
Contraste Águia 916 de Lisboa (1938-1984),
de ourives da mesma época e marcada
Mergulhão
(sinais de uso)
Comp.: 30,5 cm
1787 g

521

A tureen
Portuguese silver, of oval shape with central
foot, fluted decoration and friezes
Lisboa assay mark (1938-1984) and maker’s
mark, signed Mergulhão
(wear signs)

TAÇA GOMADA
Em prata portuguesa
Decoração canelada, pé baixo
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(pequenos sinais de uso)
Diam.: 14cm
213 g

€ 1.000 - 1.500

A fluted bowl
Portuguese silver
Fluted decoration
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
(small wear signs)
€ 100 - 150
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525
GRANDE BANDEJA, LEITÃO & IRMÃO
Em prata portuguesa
Bordo relevado com volutas, folhagem
e concheados, fundo gravado com orla
vegetalista
Contraste Javali I de Lisboa (1887-1937), de
ourives e assinada Leitão & Irmão e 1ºTítulo
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Diam.: 48,5 cm
2104 g
A large tray, LEITÃO & IRMÃO
Portuguese silver
Tab decorated in relief with volutes, leaves
and shells, engraved base with floral frieze
Lisboa assay mark (1887-1937), Leitão & Irmão
marker’s mark and signature
(wear signs, small defects)
€ 1.000 - 1.500

522
SALVA DE GRADINHA
Em prata portuguesa
Fundo liso, pés de garra e bola, gradinha vazada com pégasos correndo
Contraste Águia 916 do Porto (1938-1984), de ourives e assinada Ourivesaria
Pimenta
(sinais de uso)
Diam.: 35,5 cm
1393 g
A gallery salver
Portuguese silver
Plain decoration, ball and claw feet, pierced gallery with Pegasus
Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark and signed Ourivesaria Pimenta
(wear signs)
€ 820 - 1.200
524
523

TABULEIRO OVAL DE GRADINHA

AÇUCAREIRO

Em prata portuguesa
Gradinha vazada e duas asas com torneados
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Comp.: 40,5 cm
1016 g

Em prata portuguesa
Prata relevada e cinzelada com florões, interior dourado, pomo da tampa em osso
Contraste Javali I de Lisboa (1887-1937), de ourives Leitão & Irmão, 1ºTítulo e
assinado Leitão & Irmão - Lisboa
(sinais de uso, ligeiras amolgadelas)
Comp.: 20 cm
Alt.: 13 cm
485 g
A sugar bowl
Portuguese silver
Relief and chiselled decoration with floral clusters, gilt interior and bone cover finial
Lisboa assay mark (1887-1937), Leitão & Irmão maker’s mark and signed
(wear signs, small bruises)
€ 300 - 500

An oval gallery tray
Portuguese silver
Pierced gallery and two handles
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s
mark
(wear signs)
€ 500 - 700

526
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 de roseira e rosas
Marca de ensaiador de Lisboa (1843-1870) (L41) 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
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528
PAR DE CASTIÇAIS ROMÂNTICOS
Em prata com decoração relevada
com motivos vegetalistas, faces de
peixe e enrolamentos
Interior preenchido e fundos em
metal prateado
Trabalho centro-europeu do séc.
XIX/XX, muito possivelmente 800
milésimas
(sinais de uso, pequenas
amolgadelas)
Alt.: 26 cm
A pair of romantic candlesticks
Silver with relief decoration with floral
motifs, fishes and scrolls
Interior filled with non-precious metal
and silvered metal base
Central Europe, late 19th, early 20th
century
(wear signs, small bruises)

530
GRANDE SALVA
Em prata portuguesa
Bordo relevado e cinzelado com
volutas, concheados e motivos
vegetalistas; fundo com orla gravada
Contraste Águia 833 do Porto (19371984) e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 51cm
1601g
A large salver
Portuguese silver
Tab decorated in relief with volutes,
shell and floral motifs, base with
engraved floral frieze
Porto assay mark (1938-1984)
(wear signs)
€ 750 - 1.300

€ 250 - 350

527
COVILHETE
Em prata portuguesa
Decoração relevada ao gosto barroco com volutas,
concheados e motivos vegetalistas
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives da
mesma época
24,5 x 24,5 cm
247 g
A saucer
Portuguese silver
Relief decoration in the baroque manner with volutes, shell
and floral motifs
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
€ 160 - 250

529
SALVA DE GRADINHA

531

Em prata portuguesa
Fundo liso, quatro pés de garra e bola;
gradinha vazada
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 36 cm
1380 g

CESTO
Em prata portuguesa
Fio de prata e bordo de gradinha vazada e
recortada, asa articulada em fio de prata
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Comp.: 25 cm
459 g

A gallery salver
Portuguese silver
On four ball and claw feet, pierced gallery
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)

A basket
Portuguese silver
Silver wire and pierced gallery, articulated
handle
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s
mark
(wear signs)

€ 820 - 1.200

€ 200 - 350

300

301

532
TAÇA COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policroma representando cena de
jardim com figuras orientais, montures e tampa em
prata portuguesa, pomo em cerâmica vermelha
Contraste Águia 916 (1938-1984), marca de ourives
e assinado Leitão & Irmão
(sinais de uso, adaptação de uma chávena)
Alt.: 14 cm

536

A bowl with cover
Chinese export porcelain
Polychrome decoration depicting garden view
with Oriental figures, Portuguese silver mounts and
cover, red ceramic cover finial
Portuguese assay mark (1938-1984),, maker’s mark
and signed Leitão & Irmão
(wear signs, adapted of a coffee cup)

A basket
Portuguese silver
Pierced and scalloped decoration, articulated
handle
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)

CESTO
Em prata portuguesa
Decoração vazada e recortada, asa articulada
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 25 cm
319 g

€ 150 - 250

€ 200 - 300

537
CESTO RECORTADO

533

Em prata portuguesa
Decoração recortada com motivos vegetalistas
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Diam.: 22 cm
176 g

CASTÃO
Em prata chinesa de exportação
Decoração relevada e cinzelada com dragões,
motivos vegetalistas e caracteres chineses
China, séc. XIX/XX, aparentemente sem
marcas
(sinais de uso)
Alt.: 23,5 cm

534
CASTÃO
Em prata chinesa de exportação
Decoração relevada com motivos
vegetalistas e animais
Trabalho chinês do séc. XIX/XX,
aparentemente sem marcas
(sinais de uso, defeitos)
Alt.: 23 cm

A cane handle
Chinese export silver
Relief and chiselled decoration with dragons,
floral motifs and Chinese symbols
China, 19th/20th century, unmarked
(wear signs)

A cane handle
Chinese export silver
Relief and chiselled decoration with floral
motifs and animals
China, 19th/20th century, unmarked
(wear signs, defects)

€ 150 - 250

€ 150 - 250

535
CONJUNTO DE SEIS COPOS DE VODKA COM
TABULEIRO
Em prata russa
Tabuleiro com duas asas e fundo gravado com motivos
vegetalistas e vista de palácio
Copos em forma de plintos de madeira com figuras
típicas em vulto perfeito tocando, dançando e bebendo
Copos com marca de garantia 84 zlotnicks (875
milésimas) e marca de ourives sumida, tabuleiro com
marca de ensaiador de Moscovo datada de 1883 e de
ourives possivelmente de Israel Eseevich Zakhoder
(sinais de uso)
Comp.: 23,9 cm (tabuleiro)
550 g
A set of six vodka cups with tray
Russian silver
Tray with two handles and engraved with palace view
at the base
Cups representing wood plinths with typical figures
dancing, playing and drinking
Cups with 84 zlotnicks assay mark and faded maker’s
mark, tray with Moscow assay mark dated of 1883 and
possibly Israel Eseevich Zakhoder marker’s mark
(wear signs)

A scalloped basket
Portuguese silver
Pierced decoration with floral motifs
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s
mark
(wear signs, small bruises)
€ 100 - 200

538
TINTEIRO DE SECRETÁRIA ROMÂNTICO
Prata portuguesa do séc. XIX
Base relevada e cinzelada com motivos
vegetalistas e concheados
Composto por: porta-penas, pega relevada e
dois recipientes de fabrico posterior
Marca de ensaiador do Porto (1877-1881)
(P-78 ou variante) e de ourives José Joaquim
Lopes (1870-1886) (P-438)
(sinais de uso)
12x19x17,5 cm
187 g
A Romantinc inkstand
19th century Portuguese silver
Relief and chiseled base with floral
and shell motifs
Comprisin: pen holder, relief handle
and two containers of dater date
Porto assay mark (1877-1881) and
José Joaquim Lopes maker’s
mark (1870-1886)
(wear signs)
€ 250 - 350

539
PALMATÓRIA ROMÂNTICA
Em prata portuguesa
Bordo com decoração relevada e gravada
com flores, copa em forma de flor, com
tesoura de morrões e apagador de fabrico
posterior
Marca de ensaiador do Porto (1853-1861) (P45) e de ourives Guilherme Guedes Mancilha
(1843-1861) (P-290)
(sinais de uso, decoração gasta)
Alt.: 8,5 cm
322 g
A Romantic chamberstick
Portuguese silver
Tab decorated with flowers, candle holder
designed as a flower, with snuffers and
scissors of later date
Porto assay mark (1853-1861) and Guiherme
Guedes Mancilha (1843-1861) maker’s mark
(wear signs, wear)
€ 180 - 250

€ 600 - 900

302

303

540
SALVA DE TRÊS PÉS BELLE-ÉPOQUE
Em prata portuguesa
Bordo relevado e cinzelado com flores e volutas,
fundo com centro gravado com volutas e flores
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 35,5 cm
742 g

544
PAR DE CASTIÇAIS ROMÂNTICOS
Em prata portuguesa
Decoração relevada com flores
Bases octogonais assentes sobre quatro pés de garra
Fuste facetado e torneado com frisos de flores e
guilhochados e arandelas recortadas
Marca de ensaiador do Porto (1843-1853) (P-34) e de
ourives Domingos João Ferreira (1836-1861)
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 25 cm
820 g

A Belle-Époque footed salver
Portuguese silver
Relief and chiselled tab with flowers and volutes, base
with engraved centre with volutes and flowers
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark
(wear signs)

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

€ 450 - 750

€ 1.200 - 1.600

541
GRANDE SALVA DE TRÊS PÉS
Em prata portuguesa
Bordo relevado com volutas, concheados e
flores, fundo com orla gravada
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 47 cm
1352 g
A large footed salver
Portuguese silver
Relief tab with volutes, shell motifs and flowers,
base with engraved frieze
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s
mark
(wear signs)
€ 800 - 1.200
545
TINTEIRO ROMÂNTICO

542
PAR DE SALVAS BELLE-ÉPOQUE

543

Em prata francesa
Bordos recortados e vazados com elementos vegetalistas e
volutas, pé baixo central liso
Contraste Cabeça de Minerva e de ourives
França, séc. XIX/XX
(sinais de uso, defeitos)
Diam.: 21 cm
417 g

CESTO BELLE ÉPOQUE

A pair of Belle-Epoque silver salvers
French silver
Scalloped and pierced tabs with
floral motifs and volutes, central foot
French assay mark (Tete de Minerve)
and maker’s mark
(wear signs, defects)

A Belle Époque basket
Portuguese silver
Relief, chiselled and pierced decoration with
shells, scrolls and flowers
Articulated handle in the rocaille manner, four
pierced and relief feet
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark
(wear signs)

€ 180 - 300

Em prata inglesa do séc. XIX
Decoração relevada e cinzelada com volutas
e folhagem, quatro pés de voluta com motivos
vegetalistas vazados
Formato oval com dois recipientes em cristal
lapidado e tampas em prata, centro com
taça de pingos e palmatória miniatura com
apagador
Uma reserva com brasão inglês
Contrastes de Sheffield para 1848/9 e de
ourives Henry Wilkinson & Co. (1831-ca.1872)
(sinais de uso, pequenos defeitos e
amolgadelas)
Comp.: 34,5 cm
958 g (base)

Em prata portuguesa
Decoração relevada, cinzelada e vazada com concheados, volutas e flores
Asa articulada ao gosto rocaille, quatro pés vazados e relevados
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Comp.: 43 cm
1333 g

A romantic inkstand
English silver of the 19th century
Relief and chiselled decoration with volutes
and leaves, four scroll feet with floral pierced
decoration
Of oval shape with two cut glass recipients
with silver covers, centre with small waste bowl
and miniature chamberstick
One cartouche with English coat-of-arms
Sheffield marks for 1848/9 and Henry
Wilkinson & Co. (1831-ca.1872) maker’s mark
(wear signs, small defects and bruises)

€ 520 - 800

€ 2.000 - 2.500

304

305

546
TINTEIRO DE SECRETÁRIA

547

Em prata espanhola
Modelo romântico, assente sobre quatro pés com decoração
vegetalista relevada
Tinteiro e areeiro guilhochados com pomos das tampas
em forma de águia, sineta sobre plinto em vulto perfeito
representando putto, pega da sineta representando figura
masculina
Contraste espanhol do séc. XX
(sinais de uso)
Comp.: 35 cm
708 g

PALITEIRO D.MARIA
Em prata portuguesa
Base quadrangular com cantos cortados, gradinha vazada e quatro
pés, centro com obelisco vazado assente sobre quatro pés com
golfinhos e pássaros e encimado por bola em prata dourada
Marca de ensaiador de Lisboa (1822-1843) (L-40) e de ourives AIF
(1770-1843) (L-91)
(defeito, sinais de uso, pequenos restauros)
Alt.: 17,5 cm
235 g
A D.Maria (1777-1816) toothpick holder
Portuguese silver
Square base with pierced gallery and pierced obelisk under gilt ball
Lisboa assay mark (1822-1843) and AIF maker’s mark (1770-17843)
(defect, wear signs, small restorations)

An inkstand
Spanish silver, romantic model on four relief
feet with floral decoration
Inkpot and sandpot with guilloche
decoration, cover finials with eagles,
bell on a plinth representing putto and
masculine figure handle
Spanish assay mark of the 20th
century
(wear signs)

€ 450 - 600

551

552

SALVA DE TRÊS PÉS

SALVA DE GRADINHA

Em prata portuguesa
Bordo recortado e relevado ao gosto barroco com
concheados e flores, fundo com orla gravada
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de ourives JJ
Monteiro, assinada Ourivesaria da Guia
(sinais de uso)
Diam.: 25 cm
375 g

Em prata portuguesa
Gradinha vazada e relevada com flores, fundo
guilhochado com motivos vegetalistas
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso, defeitos)
Diam.: 16 cm
133 g

A footed salver
Portuguese silver
Scalloped and relief tab in the Baroque manner with
shell and floral motifs, engraved decoration to center
Porto assay mark (1887-1937) and JJ Monteiro maker’s
mark, signed by Ourivesaria da Guia
(wear signs)

A gallery salver
Portuguese silver
Pierced and relief gallery with fruits, guilloché
base with floral motifs
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s
mark
(wear signs, defects)

€ 250 - 350

€ 250 - 350

€ 700 - 1.000

550
PALITEIRO
549
548

PALITEIRO

TOURO

Em prata portuguesa
Base circular de gradinha assente sobre três
pés de garra e bola, plinto cilíndrico vazado
com galo em vulto perfeito segurando
vassoura e cesta
Contraste Águia 835 do Porto em uso desde
1985 e de ourives da mesma época
Alt.: 17 cm
276 g

Escultura em
prata portuguesa
representando touro em
vulto perfeito
Contraste Águia 833 do
Porto (1938-1984) e de
ourives Raul Manuel dos
Santos Mota (reg. 1957)
Comp.: 20 cm
768 g
Bull
Portuguese silver
sculpture representing
a bull
Porto assay mark (19381984) and Raul Manuel
dos Santos Mota (reg.
1957) maker’s mark

Em prata brasileira do séc. XIX
Assente sobre três pés de garra, base
guilhochada e vazada, fuste torneado e
guilhochado e topo com pera com duas flores e
passarinho
Marca de ensaiador do Rio de Janeiro atribuível ao
primeiro quartel do séc. XIX (BR-38) e de ourives
Francisco Duarte Graça de meados do séc. XIX
(BR-95)
(sinais de uso, ligeiramente empenado)
Alt.: 18,5 cm
191 g

A toothpick holder
Portuguese silver
Circular gallery base on three ball and claw
feet, pierced cylindrical plinth with rooster with
bucket and broom
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark

A toothpick holder
Portuguese silver
Circular gallery base on three ball and claw feet,
pierced cylindrical plinth with rooster with bucket
and broom
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark

€ 180 - 250

€ 550 - 750

554
COMPOTEIRA BELLE-ÉPOQUE

553
CONJUNTO DE TOILETTE BELLE-ÉPOQUE
Armação em prata portuguesa com decoração relevada e cinzelada com
enrolamentos, medalhões, pés esféricos e asa geométrica
Dois frascos com tampa e taça em vidro moldado em ponta de diamante
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
24x25 cm
228 g (prata)
A Belle-Époque toilette set
Portuguese silver stand with relief and chiselled decoration with scrolls,
medallions, ball feet and geometric handle
Two molded glass flasks with cover and bowl
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark
(wear signs)

A Belle-Époque compote bowl
Portuguese silver
Circular base with four feet, relief decorated with volutes, flowers and
two handles; cut glass bowl, cover decorated in relief and chiselled
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark
(wear signs)
€ 250 - 350

€ 500 - 800

€ 400 - 600

306

Em prata portuguesa
Base circular com quatro pés, decoração relevada com volutas, flores
e duas asas; recipiente em vidro lapidado, tampa com decoração
relevada e cinzelada
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 17 cm

307

555
CAIXINHA
Em prata relevada e gravada com motivos
vegetalistas
Trabalho centro-europeu do séc. XIX/XX
(sinais de uso)
Alt.: 4,5 cm
29 g
A small box
Relief and engraved silver with floral motifs
Central Europe, 19th/20th century
(wear signs)
€ 100 - 200

556
CONJUNTO DE 12 FACAS,
MAISON ODIOT

560
QUEIJEIRA

Cabos em prata com volutas e
monograma
Contraste Cabeça de Minerva
(1838-1972), de ourives DL e
lâminas marcadas Odiot
Estojo original da Casa Odiot
(sinais de uso, defeitos)

Em prata portuguesa
Decoração relevada e vazada ao gosto
rocaille, campânula em cristal gravado
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de
ourives Guilherme Soares (reg. 1887)
Comp.: 27,5 cm
424 g (prato)

A set of 12 knives, MAISON
ODIOT
Silver handles decorated with
volutes and monogram
Tete de Minerve assay mark
(1838-1972), DL maker’s mark,
steel blades marked Odiot
Original fitted case by Maison
Odiot
(wear signs, defects)

A cheese dome
Portuguese silver
Relief and pierced decoration in the rocaille
manner, engraved crystal dome
Porto assay mark (1887-1937) and Guilherme
Soares marker’ mark (reg.1887)
€ 400 - 600

€ 120 - 220

561
MOLHEIRA COM TRAVESSA

557

Em prata portuguesa
Decoração lisa com friso vegetalista clássico,
asa com remates cinzelados
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Comp.: 22 cm (travessa)
436 g

DOZE COLHERES DE CAVIAR BELLE-ÉPOQUE
Em prata russa
Cabos decorados com grinaldas e laços
formando medalhões, veros com monograma
coroado
Marca de ensaiador de Moscovo (1898-1914)
para 875 milésimas e de ourives GF
287 g

Sauce boat with dish
Portuguese silver
Plain decoration with floral frieze, handle with
chiselled details
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s
mark
(wear signs, small defects)

A set of twelve Belle-Époque caviar spoons
Russian silver
Handles decorated with garlands and ribbons
forming medallions, back with engraved
monogram under coronet
Moscow assay mark (1898-1914) and GF
maker’s mark

€ 200 - 300

€ 300 - 500

558
SEIS PRATINHOS ARTE DECÔ

563

Em prata portuguesa
Decoração gomada
Contraste Javali II de Lisboa (18871937) e de ourives da mesma época
(pequenos sinais de uso)
Diam.: 9 cm
136 g

SALVA DE GRADINHA

Six Art Deco ash trays
Portuguese silver
Fluted decoration
Lisboa assay mark (1887-1937) and
maker’s mark

562
PEQUENA SALVA DE GRADINHA
559

€ 60 - 90

CESTO
Em prata portuguesa, decoração relevada e
vazada com volutas, folhagem e concheados
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso)
Comp.: 32 cm
486 g
A basket
Portuguese silver, relief and pierced decoration
with volutes, leaves and shells
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark
(wear signs)
€ 300 - 500

308

Em prata portuguesa
Gradinha vazada e relevada com volutas,
concheados e veados correndo, fundo com
grinaldas gravadas
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de
ourives da mesma época
(sinais de uso, defeitos)
Diam.: 13 cm
135 g

Em prata portuguesa
Fundo cinzelado com flores, gradinha relevada e vazada
com flores e volutas, três pés com parras
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de ourives da
mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 29 cm
590 g
A gallery salver
Portuguese silver
Chiselled decoration with flowers, relief and pierced gallery
with volutes and flowers, three feet with vine leaves
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark
(wear signs)
€ 420 - 620

A small gallery salver
Portuguese silver
Pierced and relief gallery with volutes, shell
motifs and deer, base engraved with garlands
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
(wear signs, defects)
€ 200 - 300

309

564
FAQUEIRO
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX
Caninhas
Composto por: 12 colheres de sopa, 12 facas de carne, 12 garfos de carne,
6 colheres de chá, 12 colheres de café, 1 concha de açucar e duas colheres
grandes de servir com decoração lisa
Contraste do Porto (1887-1937), de ourives da mesma época
Colheres de chá, açucar e de servir com marcas diversas do Porto do séc. XIX
(sinais de uso, uma colher de servir com monograma)
3385 g
A table service of flatware
Portuguese silver of the late 19th, early 20th century
Fluted decoration
Comprising: 12 soup spoons, 12 meat forks, 12 meat knives, 6 tea
spoons, 12 coffee spoons, 1 sugar spoon and two large spoons
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark
Tea, sugar and serving spoons with several Porto assay marks
of 19th century
(wear signs, one serving spoon with monogram)

565
FAQUEIRO
Em prata portuguesa relevada e cinzelada ao gosto
barroco, com volutas, concheados e folhas
Composto por: 21 talheres de servir, 12 colheres de sopa,
12 facas de carne, 12 garfos de carne, 12 facas de peixe,
12 garfos de peixe, 12 colheres de sobremesa, 12 facas de
sobremesa, 12 garfos de sobremesa, 12 garfos de bolo, 12
colheres de chá e 12 colheres de café
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives da
mesma época
11000 g (aproximadamente)

€ 1.000 - 1.500

A table service of flatware
Portuguese silver in the Baroque manner
Comprising: 21 serving pieces, 12 soup spoons, 12 forks,
12 knives, 12 fish forks, 12 fish knives, 12 dessert spoons,
12 dessert forks, 12 dessert knives, 12 cake forks, 12 tea
spoons and 12 coffee spoons
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
€ 4.500 - 6.500

310

311

566

568

TAÇA DE PÉ ALTO

GALHETEIRO BELLE-ÉPOQUE

Em prata portuguesa, pé alto liso com friso
gomado, fuste torneado, copa lisa com duas
asas cinzeladas em vulto perfeito em forma
de golfinho
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e
de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 23 cm
937 g

Em prata francesa
Assente sobre quatro pés relevados, base relevada com galhos,
parras e frutos, armação com troncos de videira, parras e uvas,
suportes das tampas relevados; pega central em forma de
tronco com folhas e frutos, duas reservas com monograma
Galhetas em vidro decorado a ouro, tampas em prata
relevada com folhas e frutos
Contraste Cabeça de Minerva 1ºTítulo (1838-1972) e de
ourives Alphonse Debain (1911-1916)
Alt.: 28 cm
970 g (prata)

A tazza
Portuguese silver, turned foot with fluted
frieze, two handles chiselled as dolphins
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark
(wear signs)
€ 550 - 750

A Belle-Époque cruet
French silver
On four feet decorated in relief, base decorated with
branches, vine leaves and fruits, cruet-frames with vine
branches, leaves and grapes, cover holders decorated
in relief, two cartouches with monogram
Glass cruets decorated in gold, silver covers with
leaves and fruits
Tete de Minerve assay mark (1838-1972) and
Alphonse Debain (1911-1916) maker’s mark
€ 1.000 - 1.800

567

569

FRUTEIRO/CENTRO DE MESA BELLE-ÉPOQUE

PAR DE CASTIÇAIS ROMÂNTICOS

Em prata dourada portuguesa com decoração
relevada e cinzelada com motivos vegetalistas,
grinaldas de flores, cabeças de leão e pernas
arquitectónicas ao gosto Luis XVI
Taça recortada em cristal lapidado
Contraste muito sumida, possivelmente Javali II do
Porto (1887-1937) e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
21,5x30 cm

Em prata portuguesa
Base triangular relevada e cinzelada com
folhas de Carvalho e bolotas, fuste em dupla
espiral e copa gravada com folhas e bolotas,
arandelas relevadas com a mesma decoração
Contraste Javali II do Porto (1887-1837) e de
ourives José Barbosa Cardoso (reg. 1887)
Alt.: 26,5 cm
875 g

A Belle-Époque fruit bowl/centre piece
Portuguese silver gilt with relief and chiselled
decoration in the Louis XVI style
Cut-glass bowl
Faded assay mark, most probably Porto (1887-1937)
and maker’s mark
(wear signs)

A pair of romantic candlesticks
Portuguese silver
Triangular base with relief and chiselled
decoration with oak leaves and acorns, double
spiral stem and candle holder engraved with
leaves and acorns
Porto assay mark (1887-1937) and José
Barbosa Cardoso maker’s mark (reg. 1887)

€ 600 - 900

€ 1.000 - 1.200

312

313

570

571
GRANDEPOLVILHADOR

CASTIÇAL BELLE-ÉPOQUE
Em prata portuguesa
Base recortada e relevada ao gosto
rocaille, fuste com putto em vulto
perfeito segurando copa
Trabalho do séc. XIX/XX,
aparentemente sem marcas
(sinais de uso, amolgadelas)
Alt.: 26 cm
244 g

Em prata inglesa
Forma de balaústre, tampa
perfurada e gravada com estrelas
Marcas de Birmingham para 1936
e de ourives da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 23 cm
215 g

574
PAR DE CASTIÇAIS ESTILO D.MARIA
Em prata
Bases quadrangulares assentes sobre quatro
pés de garra e bola, fustes parcialmente
gomados
Trabalho possivelmente brasileiro do séc. XX,
um com contrastes fantasia
(sinais de uso)
Alt.: 23,5 cm
847 g

A large sugar caster
English silver
Of baluster form, pierced and
engraved cover with stars
Birmingham marks foe 1936 and
maker’s mark
(wear signs)

A Belle-Époque candlestick
Portuguese silver
Scalloped and relief base in the rocaille
manner, stem with child holding the
candle holder
Work of the late 19th, early 20th
century, unmarked
(wear signs, bruises)

A pair of D. Maria style candlesticks
Silver
Square bases on four ball and claw feet, partly
fluted stems
Possibly Brazilian, work of the 20th century;
one bearing prestige marks
(wear signs)

€ 100 - 150

€ 250 - 350

€500 - 700

572
CONJUNTO DE QUATRO SALEIROS ROMÂNTICOS
Em prata francesa
Decoração relevada e vazada com motivos vegetalistas,
mascarões e cartelas, almas em vidro azul-cobalto e colheres em
prata
Contraste Cabeça de Minerva 1ºTítulo (1838-1972) e de ourives
Alphonse Debain (1883-1911)
Estojo original à medida com ferros e monograma a ouro
(estojo com sinais de uso)
A set of four romantic salt cellars
French silver
Relief and pierced decoration with floral motifs, masks and
cartouches, cobalt-blue glass linings and silver spoons
Tete de Minerve assay mark (1838-1972) and Alphonse Debain
maker’s mark (1883-1911)
Original fitted case with monogram at the cover
(case with wear signs)
€ 550 - 750

573
PEQUENA TERRINA

575
PAR DE CASTIÇAIS D.MARIA
Em prata portuguesa
Bases sextavadas, fustes torneados em forma
de balaústre
Marca de ensaiador de Lisboa (1810-1822) (L38) e de ourives Domingos Mendes da Silveira
(1786-1804) (L-204)
(sinais de uso)
Alt.: 24 cm
880 g
A pair of D.Maria (1777-1816) candlesticks
Portuguese silver
Hexagonal bases, baluster stems
Lisboa assay mark (1810-1822) and Domingos
Mendes da Silveira maker’s mark (1786-1804)
(wear signs)
€ 600 - 900

Em prata portuguesa
Corpo com decoração gomada
espiralada, pomo da tampa cinzelado
em forma de fruto, quatro pés de sapata
Contraste Águia 916 de Lisboa (19381984), de ourives e assinada Mergulhão
(sinais de uso)
Comp.: 12,2 cm
419 g
A small tureen
Portuguese silver
Spiral fluted decoration, cover finial
chiselled as a fruit, on four feet
Lisboa assay mark (1938-1984), maker’s
mark and signed Mergulhão
(wear signs)
€ 220 - 320

314

315

576
TAÇA DE PÉ ALTO BELLE-ÉPOQUE
Em prata austríaca
Base circular assente sobre quatro pés com decoração
relevada e vazada ao gosto rocaille, taça em forma de concha
com decoração semelhante, monograma gravado e pega em
vulto perfeito representando putto
Contrastes austríacos séc. XIX/XX para 800 milésimas
Comp.: 27 cm
A Belle-Époque tazza
Austrian silver
Circular base on four feet decorated in the rocaille manner,
bowl designed as a shell with similar decoration and
monogram, handle chiselled as a putto
Austrian assay mark of the 19th/20th century

577
CARAVELA
Escultura em prata (925/000) representando caravela em vulto
perfeito com 16 figurinhas de marinheiro e 26 canhões, leme
articulado, duas âncoras e velas enfunadas com cruzes gravadas
Contraste possivelmente italiano do séc. XX/XXI
Comp.: 46 cm
3226 g
A model of a caravel
Silver sculpture representing model of a caravel with 16 figures and
26 canons, articulated rudder, two anchors and engraved crosses
Possibly Italian assay mark, late 20th, early 21st century
€ 3.800 - 5.800

€ 400 - 600

316

317

579

582

CHOCOLATEIRA LUÍS XV

578
JARRO ARTE DECÔ
Em prata portuguesa
Decoração lisa geométrica
Contraste Javali II de Lisboa (1887-1937), de
ourives da mesma época e assinado GuiaLisboa
(pequenos sinais de uso e amolgadelas)
Alt.: 14,5 cm
428 g
An Art Deco jug
Portuguese silver
Plain geometric decoration
Lisboa assay mark (1887-1937), maker’s mark
and signed Guia-Lisboa
(small wear signs and bruises)

Em prata (958/000) francesa do séc. XVIII
Corpo periforme assente sobre três pés de sapata, bico canelado, pega lateral torneada
parcialmente em madeira escurecida
Tampa com pomo deslizante para batedor e remate em voluta
Marca de carga de Paris em uso de 1774 a 1780, de descarga em uso de 1775 a 1781, marca
de maison commune “P” e marca do ourives Jean-Claude Duchaîne (maître 1767-ca.1793)
(pequenos sinais de uso)
Alt.: 29 cm
1154 g
French silver of the 18th century
Pear shaped body on three feet, fluted spout, turned ebonized wood handle
Cover with volute thumbpiece and sliding finial
Paris charge mark (1774-1780), discharge (1775-1781), mark de maison commune “P” and
Jean-Claude Duchaîne maker’s mark (maître 1767-ca.1793)
(small wear signs)
€ 2.500 - 3.500

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ ART DÉCO
Em prata portuguesa
Modelo liso geométrico com asas tubulares
Composto por: bule, cafeteira, leiteira com tampa, açucareiro com tampa e tabuleiro
Tabuleiro em pau-santo com asas e pés em prata
Contraste Javali II de Lisboa (1887-1937) e de ourives da mesma época
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Comp.: 66,5 cm (tabuleiro)
1409 g (serviço sem tablueiro)
An Art Deco coffee and tea set
Portuguese silver
Plain geometric design, tubular handles
Comprising: a tea pot, a coffee pot, a milk jug with cover, a sugar bowl with cover and a tray
Rosewood tray with silver feet and handles
Lisboa assay mark (1887-1937) and maker’s mark
(wear signs, small bruises)
€ 600 - 900

€ 200 - 300

583
GRANDE JARRO, ROSAS

581
TAÇA RECORTADA
Em prata portuguesa
Decoração martelada
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde
1985 e de ourives da mesma época
(mínimos sinais de uso)
Comp.: 34,5 cm
842 g
A scalloped bowl
Portuguese silver
Hammered decoration
Porto assay mark (after 1985) and maker’s
mark

580
TAÇAMARTELADA

Em prata portuguesa
Corpo espiralado com decoração gravada
com motivos vegetalistas e escudo fantasia
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde
1985, de ourives da mesma época e assinada
Rosas-Portugal
Alt.: 25 cm
1681 g
A large vase, ROSAS
Portuguese silver
Spiral fluted decoration and engraved with
floral motifs and crest
Porto assay mark (after 1985) and maker’s
mark, signed Rosas-Portugal
€ 800 - 1.200

€ 450 - 550

Em prata portuguesa
Decoração martelada, friso estriado no bordo e na base
Contraste Águia 916 de Lisboa (1938-1984), de ourives da mesma
época e assinada Ferreira Marques - Joalheiros
(pequenos sinais de uso)
Diam.: 22 cm
671 g
An hammered bowl
Portuguese silver
Hammered decoration, fluted frize at the base and rim
Lisboa assay mark (1938-1984), maker’s mark and signed Ferreira
Marques - Joalheiros
(small wear signs)
€ 280 - 400

318

319

584

586

GRANDE SALVA DE SUSPENSÃO NEOMANUELINA

IMPORTANTE SALVA D.PEDRO II/D.JOÃO V

Em prata portuguesa com decoração relevada,
cinzelada e vazada com frisos encordoados,
escudos com as quinas, alcachofras, motivos
vegetalistas e arquitectónicos
Ao centro representação relevada e cinzelada da
“Primeira Missa no Brazil 1500-1501” flanqueada por
figuras de “Pêro Vaz de Caminha” e “Bartholomeu
Dias” em baldaquinos encimados por cruzes de
Cristo, base com perfil de Pedro Álvares Cabral e as
datas 1467-1528 em numeração romana
Argola de suspensão no verso
Contraste Javali do Porto (1887-1937), de ourives
Álvaro Ferreira de Oliveira (1919-1957) e assinada
Aníbal Tavares - Lisboa
Diam.: 62,5 cm
2800 g

Em prata portuguesa do final do séc. XVII, início do séc. XVIII
Barroca, decoração relevada e cinzelada
Bordo com 16 gomos com flores diferentes; orla decorada com conchas, volutas espiraladas
e quatro lobos; centro moldurado por um friso gomado espiralado e outro com drapeados;
medalhão central representando Caquesseitão de asas abertas
Marca de ensaiador do Porto do final do séc. XVII, início do séc. XVIII (P-8) e de ourives “F”, não
identificado, da mesma época (P-258)
(sinais de uso, pequena fissura)
Diam.: 44,5 cm
1207 g
Nota:
São bastante raras as salvas representando o Caquesseitão, mítica criatura descrita por Fernão
Mendes Pinto no capítulo XIV da “Peregrinação”.
An important D.Pedro II (1683-1706)/D.João V (1706-1750) salver
Portuguese silver of the late 17th, early 18th century
Baroque, relief and chiselled decoration
Tab with 16 flutes decorated with different flowers; centre frame decorated with shells, spiral
volutes and four wolves; centre with two relief frizzes, one fluted the other draped; central
medallion depicting Caquesseitão with open wings
Porto assay mark of the late 17th, early 18th century and “F” maker’s mark of same date
(wear signs, small fissure)

A large suspension salver
Portuguese silver with relief, chiselled and pierced
decoration in the Manuelino style, with national
symbols, artichokes, floral and architectonic motifs
Centre representing the first catholic mass in Brazil
(1500-1501) flanked by figures of Pêro Vaz de
Caminha and Bartolomeu Dias, lower part with bust
of Pedro Álvares Cabral and the dates 1467-1528 in
roman numbers
Suspension hoop at the back
Porto assay mark (1887-1937) and Álvaro Ferreira
de Oliveira maker’s mark (1919-1957), signed Aníbal
Tavares - Lisboa

Note: Baroque salvers depicting the mythical creature “Caquesseitão” as described by Fernão
Mendes Pinto in the 14th chapter of “Peregrinação” are very rare
€ 8.000 - 12.000

€ 2.500 - 3.500

585
PÍXIDE ROMÂNTICA
Em prata (950/000) dourada francesa
Decoração relevada e cinzelada com motivos
vegetalistas, frisos de volutas e tampa
encimada por cruz
Contraste Cabeça de Minerva 1ºTítulo (18381972) e de ourives ilegível
(sinais de uso, dourado gasto)
Alt.: 30 cm
630 g
A Romantic Pix
French silver gilt, relief and chiselled
decoration with floral motifs, volute friezes and
cover with cross
Tête de Minerve 1st standard (1838-1972),
faded maker’s mark
(wear signs, wear gilding)
€ 1.000 - 1.500

320

321

587
CASAL DE PÁSSAROS, LUIZ FERREIRA

588

Escultura em pedras-duras coloridas, poleiro em prata representando tronco
Contraste Águia 835 do Porto em uso desde 1985, de ourives da mesma época e marca
da casa Luiz Ferreira
Alt.: 12 cm

CASAL DE PÁSSAROS, LUIZ
FERREIRA

A couple of birds, LUIZ FERREIRA
Pietra-dura sculpture, silver base representing a branch
Porto assay mark (after 1985), maker’s mark a nd signed by the House of Luiz Ferreira
€ 250 - 350

595
CAVALO, LUIZ FERREIRA

Escultura em pedras-duras
coloridas, poleiro em prata
representando tronco
Contraste Águia 835 do Porto em
uso desde 1985, de ourives da
mesma época e marca da casa
Luiz Ferreira
(faltas)
Alt.: 14 cm

Escultura em madeira escurecida e
pintada, aplicações em prata relevada e
gravada, olhos em vidro
Contraste Águia 835 em uso desde
1985, de ourives Virgilio da Costa
Barroca (reg.1983) e marca da Casa Luiz
Ferreira
(sinais de uso)
Comp.: 50 cm
Alt.: 50 cm

A couple of birds, LUIZ FERREIRA
Pietra-dura sculpture, silver base
representing a branch
Porto assay mark (after 1985),
maker’s mark a nd signed by the
House of Luiz Ferreira
(losses)

Horse, LUIZ FERREIRA
A carved and polychrome wood
sculpture with silver mounts
Porto assay mark (after 1985), Virgílio da
Costa Barroca maker’s mark and Luiz
Ferreira mark
(wear signs)

€ 250 - 350

€ 3.500 - 5.500

589
CARACOL, LUIZ FERREIRA
Escultura em prata portuguesa representando caracol
com carapaça formada por um búzio e antenas com
contas encarnadas
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives
Delmar Gomes Pinheiro
(sinais de uso)
Comp.: 15 cm
Snail, LUIZ FERREIRA
Portuguese silver sculpture representing a snail with
shell and antenna with red beads
Porto assay mark (1938-1984) and Delmar Gomes
Pinheiro maker’s mark
(wear signs)

590
TAÇA “CORAÇÃO FLAMEJANTE”, LUIZ FERREIRA
Em prata martelada e geodo de quartzo aplicado no topo
Contraste Águia 835 do Porto em uso desde 1985, de
ourives da mesma época e marca da casa de Luiz Ferreira
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Alt.: 16,5 cm
112 g
A bowl, LUIZ FERREIRA
Hammered silver with applied quartz geode
Porto assay mark (after 1985), maker’s mark
and signed by the House of Luiz Ferreira
(wear signs, small bruises)
€ 250 - 350

€ 250 - 350

592
PÊRA, LUIZ FERREIRA
591

Escultura em madeira policromada com caule e folhas em prata
Contraste Águia 925 em uso desde 1985, de ourives da mesma
época e marca da casa Luiz Ferreira
(sinais de uso)
Alt.: 20,5 cm

PÊRA, LUIZ FERREIRA
Escultura em madeira policromada com caule e folhas em prata
Contraste Águia 925 em uso desde 1985, de ourives da mesma
época e marca da casa Luiz Ferreira
(sinais de uso)
Alt.: 18,5 cm

A pear. LUIZ FERREIRA
Polychrome wood sculpture, silver mounts
Assay mark (after 1985), maker’s mark and signed by the House
of Luiz Ferreira
(wear signs)

A pear. LUIZ FERREIRA
Polychrome wood sculpture, silver mounts
Assay mark (after 1985), maker’s mark and signed by the House of
Luiz Ferreira
(wear signs)

596
HIPOPÓTAMO
Escultura em prata portuguesa
Decoração relevada e cinzelada realista com unhas e dentes em osso
Cabeça oscilante articulada
Contraste Águia 925 de Lisboa em uso desde 1985 e de ourives António Amaral Pereira Lda. (reg. 1950)
(contrapeso em metal comum)
Comp.: 33 cm
Peso total: 2969 g
Hippo
Portuguese silver
Relief and chiseled decoration with bone teeth and nails
Articulated swinging head
Lisboa assay mark (after 1985) and António Amaral Pereira Lda. (reg. 1950) maker’s mark
(non-precious metal counterweight)
€ 2.000 - 3.000

€ 150 - 250
594

€ 150 - 250
593

LIMÃO, LUIZ FERREIRA

PÊSSEGO, LUIZ FERREIRA

Escultura em madeira policromada com
caule e folhas em prata
Contraste Águia 925 em uso desde
1985, de ourives da mesma época e
marca da casa Luiz Ferreira
(sinais de uso)
Alt.: 13,5 cm

Escultura em madeira policromada com caule
e folhas em prata
Contraste Águia 925 em uso desde 1985, de
ourives da mesma época e marca da casa Luiz
Ferreira
(sinais de uso)
Alt.: 12 cm

A lemon, LUIZ FERREIRA
Polychrome wood sculpture, silver mounts
Assay mark (after 1985), maker’s mark
and signed by the House of Luiz Ferreira
(wear signs)

A peach, LUIZ FERREIRA
Polychrome wood sculpture, silver mounts
Assay mark (after 1985), maker’s mark and signed by
the House of Luiz Ferreira
(wear signs)

€ 150 - 250

€ 150 - 250
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597
CÃO DE FÓO, LUIZ FERREIRA
Escultura em madeira policromada e patinada, aplicações em prata gomada e olhos em vidro
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 1985, de ourives da mesma época e marca da Casa Luiz Ferreira
(sinais de uso)
Comp.: 50 cm
Dragon, LUIZ FERREIRA
A carved and polychrome wood sculpture with silver mounts
Porto assay mark (after 1985) and Luiz Ferreira mark
(wear signs)
€ 5.000 - 7.000
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CONDIÇÕES NEGOCIAIS
INTRODUÇÃO
A sociedade comercial por quotas Perihasta, Lda., adiante designada por “ VERITAS” ou
“leiloeira”, sujeita a sua actividade às condições negociais constantes dos artigos seguintes,
e ainda a quaisquer outras condições específicas, expressas ou publicadas em local 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.
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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

332

333

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

