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1
AQUÁRIO
Em faiança portuguesa do séc XVIII 
da Real Fábrica do Rato, período de João Anastácio Botelho de Almeida (1780-1816) 
Corpo em forma de tronco de piramide invertida com arestas seccionadas, suportado por quatros pés em forma de golfinho 
Com decoração marmoreada em tons de amarelo, azul e vinoso e paredes vazadas com molduras recortadas 
As laterais de maior dimensão decoradas em relevo com carrancas e concheados 
Uma das carrancas com orifício para escoamento de água 
(restauros e pequenos defeitos)
51x86,5x56 cm  

Aquarium
Portuguese faience of the 18th century, Real Fábrica do Rato, João Anastácio Botelho de Almeida (1780-1816) Period 
Inverted pyramidal body with faceted corners, raised by four dolphin-shaped feet 
Marbled decoration in yellow, blue and vinous; pierced walls with scalloped frames 
The larger sides decorated in relief with shell motifs and masks 
One mask with hole for drainage 
(restorations and small defects) 

€ 5.000 - 8.000

1
SESSÃO
Session

LOTES 1 A 293

Lot 1 to 293
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2
FONTE DE PAREDE COM BACIA ROCAILLE

Em faiança portuguesa 
Decoração policromada em tons de amarelo, azul e branco representando 

grinaldas e pagodes com carranca ao centro 
Torneira em metal 

Possivelmente da Real Fábrica do Rato 
Séc. XVIII 

(defeitos e falta de tampa da fonte)

Alt.: 28,5 cm (fonte) 
12,5x36x22 cm (bacia)

Proveniência/ Provenance: 
Antiga colecção Maldonado de Freitas

A Rocaille wall faountain
Portuguese faience 

Polychrome decoration in yellow, blue and white depicting garlands and pagoda with 
mask at the centre 

Metal tap 
Possibly Real Fábrica do Rato 

18th century 
(defects and cover missing)

€ 2.000 - 3.000

3
BILHA DE SEGREDO
Faiança espanhola 
Decoração policromada em tons de azul, amarelo 
e cor-de-laranja 
Com inscrição “Dn TOMAS CRUZ” 
(pequenos defeitos)
Alt.: 22,5 cm 

A traditional ewer
Spanish faience 
Polychrome decoration in blue, yellow and orange 
With inscription “Dn TOMAS CRUZ” 
(small defects) 

€ 200 - 300

4
GOMIL
Em faiança portuguesa de Viana 
Bordo recortado, corpo bojudo e canelado e decoração a vinoso 
representando motivos vegetalistas  
Séc. XVIII 
Com marca na base 
(esbeiçadelas e defeitos)
Alt.: 32,5 cm 

An ewer
Portuguese faience, Viana do Castelo 
Scalloped rim, fluted belly, vinous decoration with floral motifs 
18th century 
Marked at the base 
(chips and defects)

€ 500 - 700

5
PRATO DE ARROZ DOCE
Em faiança portuguesa moldada e pintada a manganês e azul 
Com marcas na base de Tomás Brunetto (1767-1771) 
(defeitos)
Diam.: 41 cm 

Nota: 
Exemplar representado no livro “Real Fábrica de Louça ao Rato”, p. 224, il. 25.

A sweet rice dish
Portuguese faience 
Molded and manganese and blue painted 
Base with mark of Tomás Brunetto (1767-1771)
(defects)
Note: 
Reproduced in “Real Fábrica de Louça ao Rato”, p. 224, il. 25.

€ 4.000 - 6.000
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6
PAR DE POTES
Em faiança portuguesa 
Decoração monocroma em tons de branco 
Possivelmente da Real Fábrica do Rato 
Séc. XVIII
Alt.: 26,5 cm 

A pair of baluster vases
Portuguese faience 
Monochrome white decoration 
Possibly Real Fábrica do Rato 
18th century 

€ 1.800 - 2.500

7
POTE
Em faiança portuguesa 
Decoração monocroma em tons de azul 
Possivelmente da Real Fábrica do Rato 
Séc. XVIII
Alt.: 25,5 cm 

A vase
Portuguese faience 
Monochrome blue decoration 
Possibly Real Fábrica do Rato 
18th century 

€ 700 - 1.000

8
GOMIL CANELADO
Em faiança portuguesa 
Decoração a azul e vinoso representando coelho, pássaro e flores 
Pega relevada 
Portugal, séc. XVII 
(bico consolidado, cabelo e pequenas esbeiçadelas)
18x23x12,5 cm 

Nota: 
Formato inspirado em peças ibéricas de prata do séc. XVI/XVII.

A fluted ewer
Portuguese faience 
Blue and vinous decoration depicting rabbit, bird and flowers 
Handle decorated in relief 
Portugal, 17th century 
(consolidated spout, hairline and small chips)
Note: Model inspired by the Iberian silver ewers of the late 16th, early 17th century

€ 12.000 - 18.000

14 15



9
MANGA DE FARMÁCIA
Em faiança portuguesa 
Decoração a azul com inscrição “P. Mirt” 
Portugal, séc. XVIII 
(defeitos e faltas)

Alt.: 18,5 cm

A Pharmacy beaker
Portuguese faience 
Blue decoration with inscription “P. Mirt” 
First half of the 17th century 
(defects and losses)

€ 400 - 600

12
CONJUNTO DE QUATRO ÂNFORAS
Em faiança italiana 
Fabrico de Giuseppe Mazzotti, Albissola 
Decoração a azul representando cenas mitológicas e paisagens 
Pegas em forma de cavalos e carrancas 
Itália, séc. XX
Alt.: 23,5 cm 

A set of four amphoras
Italian faience 
Mazzotti, Albissola 
Blue decoration depicting mythological scenes and landscapes 
Horse and mask shaped handles 
Italy, 20th century 

€ 1.500 - 2.000

13
CANECA
Em faiança europeia 
Decoração a azul representando motivos vegetalistas 
e armas reais francesas com os colares das ordens de 
São Miguel e do Espírito Santo 
Séc. XX
Alt.: 16 cm 

A mug
European porcelain 
Blue decoration depicting floral motifs and French royal 
coat-of-arms with the collars of the orders of Saint Michel 
and Saint Esprit  
20th century 

€ 100 - 200

14
POTE

Em faiança espanhola 
Possivelmente fabrico de Toledo ou Talavera Puente 

Da série “salpicada en azul sobre blanco” 
Espanha, séc. XVII 

(esbeiçadelas, faltas e cabelo)
Alt.: 22 cm 

Nota:  
Peças com decoração semelhante em “Talaveras 

Coleccion Carranza”, p. 61, il. 17/18.

A vase
Spanish faience 

Possibly Toledo or Talavera Puente 
From the “salpicada en azul sobre blanco” series 

Spain, 17th century 
(chips, losses and hairline) 

€ 1.000 - 1.500

10
PRATO

Em faiança portuguesa 
Decoração a azul tendo ao centro armas 

de Portugal e motivos vegetalistas 
Portugal, séc. XIX 

(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 24,5 cm 

A plate
Portuguese faience 

Blue decoration, centre bearing Portugal’s coat-
of-arms and floral motifs 

Portugal, 19th century 
(small chips) 

€ 300 - 400

11
MANGA DE FARMÁCIA
Em faiança portuguesa 
Decoração a azul com motivos vegetalistas e aranhões 
Cartela com inscrição “S.PAPARRAS” 
Portugal, séc. XVII 
(restauro no bocal)
Alt.: 26,5 

A Pharmacy beaker
Portuguese faience 
Blue decoration with floral motifs and “aranhões” 
Cartouche with inscription “S.PAPARRAS” 
Portugal, 17th century 
(restoration to the rim) 

€ 600 - 900
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15
JARRO PARA CERVEJA

Em faiança alemã 
Monocromo em tons de castanho 

Decoração relevada representando 
cenas de taberna 

Datado de 1583 
(pequenas faltas)

Alt.: 22,5 cm 

A beer jug
German faience 

Monochrome in brown shades 
Decorated in relief with tavern scenes 

Dated of 1583 
(small losses) 

€ 2.000 - 3.000

19
JARRO COM PRATO
Em faiança portuguesa 

Fabrico das Caldas da Rainha, com marca de Herculano Elias (1888-
1940) 

Decoração policromada e relevada em tons de verde e castanho 
representando répteis, insectos e musgo 

Pega zoomórfica representando um lagarto 
Marca na base de 1905 

(pequenos defeitos)
Alt.: 20 cm (jarro) 

Diam.: 18 cm (prato) 

A jug with dish
Portuguese faience 

Caldas da Rainha, mark of Herculano Elias (1888-
1940) 

Polychrome and relief decoration in green 
and brown representing reptiles, insects 

and moss 
Zoomorphic handle designed as lizard 

Mark at the base of 1905 
(small defects) 

€ 280 - 320

20
GRANDE PRATO
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha com marca de 
Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro 
Decoração policromada e relevada representando 
maçãs, uvas e bananas 
Marca na base de 1905-1914 
(pequenos defeitos)
Diam.: 45 cm 

A charger
Portuguese faience 
Caldas da Rainha, mark of Manuel Gustavo Bordalo 
Pinheiro 
Polychrome and relief decoration depicting apples, grapes 
and bananas 
Mark at the base (1905-1914) 
(small defects) 

€ 300 - 500

16
BILHA SEGREDO PEQUENA
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Decoração policromada e relevada 
representando flores 
Séc. XIX/XX
Alt.: 24 cm 

A small traditional ewer, possibly Mafra
Portuguese faience 
Caldas da Rainha 
Polychrome and relief decoration with flowers 
Late 19th, early 20th century 

€ 700 - 1.200

17
BILHA DE SEGREDO
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Decoração policromada e relevada 
representando répteis e insectos 
Pegas em forma de serpentes 
Séc. XIX/XX
Alt.: 42 cm 

A “secret” jug
Portuguese faience 
Caldas da Rainha 
Polychrome and relief decoration depicting 
reptiles and insects 
Snake shaped handles 
Late 19th, early 20th century 

€ 1.500 - 2.000

18
MACACO TOCANDO PIANO

Tinteiro em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, Manuel Cipriano Gomes 

Mafra (1829-1905) 
Marca pós 1870

21x22x10 cm 

Monkey playing the piano
Portuguese faience 

Caldas da Rainha, Manuel Cipriano Gomes Mafra (1829-1905) 
Marked (after 1870) 

€ 1.200 - 1.800
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21
JARRA
Em faiança portuguesa das Caldas da 
Rainha  
Com pegas em forma de concha e 
quatro pés 
vidrado em tons de castanho e azul 
Marcada na base  
(pequena esbeiçadela)
Alt.: 19,5 cm  

A vase
Portuguese faience, Caldas da Rainha 
Shell-shaped handles and four feet 
Brown and blue glazing 
Marked at the base 
(small chip) 

€ 100 - 150

22
CABEÇA DE GAMO 

Aplique em cerâmica das Caldas 
Possivelmente José Alves Cunha (1849-1901)

Alt.: 39 cm 

Nota: 
Peça idêntica no Museu José Malhoa, Caldas da 

Rainha, com marca de José Alves da Cunha (M.J.M - 
Inv.452) 

 
Bibliografia/Literature: 

“Expo Caldas 77”, Museu Malhoa, p.121, il. 384.

Deer’s head
Caldas da Rainha ceramic wall bracket 

Possibly José Alves da Cunha (1849-1901)
Note: Similar piece at the José Malhoa Museum, Caldas da 

Rainha, bearing José Alves da Cunha mark (MJM - Inv. 452)

€ 300 - 500

27
GALINHA COM PINTAINHOS
Terrina com colher em faiança portuguesa  
Fabrico das Caldas da Rainha, Rafael Bordalo Pinheiro 
Marca na base de 1900 
(colher com restauro)
34x31x20 cm 

Chicken with chicks
A Portuguese faience tureen with ladle 
Caldas da Rainha, Rafael Bordalo Pinheiro 
Marked at the base (1900) 
(ladle with restoration) 

€ 3.800 - 4.500

23
“O MILHÃO”
Figura de movimento em faiança 
portuguesa 
Representando John Bull agarrado 
a um saco de dinheiro 
Fabrico das Caldas da Rainha, 
Rafael Bordalo Pinheiro, 1890 
Marcado 
(pequenos restauros, base não 
original)
Alt.: 22,5 cm 

“The Million”
An articulated Portuguese faience 
sculpture 
Representing “John Bull” holding a 
money bag 
Caldas da Rainha, Rafael Bordalo 
Pinheiro, 1890 
Marked 
(small restorations; the base is not 
original) 

€ 250 - 350

24
JARRO 
Em faiança portuguesa das Caldas da 
Rainha  
Decoração relevada em forma de ramo de 
videira com cachos de uva e vidrado em 
tons de castanho e verde  
Marcado na base 
(pequenos defeitos)
Alt.: 26 cm  

A jug
Portuguese faience, Caldas da Rainha 
Decorated in relief with grapevines with grapes, 
brown and green glazing 
Marked at the base 
(small defects) 

€ 120 - 180

25
PAR DE PEQUENAS JARRAS 
Em faiança portuguesa das Caldas da Rainha  
Decoração relevada em forma de folhas, flores, 
répteis e anfíbios  
Pegas em forma de serpentes  
Vidrado em tons de castanho, verde e amarelo 
(pequenos defeitos) 
Alt.: 16 cm  

A pair of small vases
Portuguese faience, Caldas da Rainha 
Relief decoration representing leaves, flowers, reptiles 
and amphibians 
Snake-shaped handles 
Brown, green and yellow glazing 
(small defects) 

€ 150 - 250

26
PRATO COM NOZES
Em faiança portuguesa das Caldas 
da Rainha  
Vidrado em tons de verde e 
castanho  
Marca de José Alves Cunha 
Sucessor ( 1895-1980) 
(pequenos defeitos) 
Diam.: 13 cm  

A plate with walnuts
Portuguese faience, Caldas da Rainha 
Green and brown glazing 
Mark of José Alves Cunha Successor 
(1895-1980) 
(small defects) 

€ 60 - 80

20 21



28
PAINEL DE AZULEJOS
Representando ao centro galos  
Com cercadura pombalina a azul 
Composto por 126 azulejos 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(pequenos defeitos; montado em placa de madeira)
128x184 cm

Proveniência/ Provenance: 
Palácio Bobone

A late 18th, early 19th century tile panel
Depicting roosters at the center 
With blue pombaline style frame 
Composed of 126 tiles 
(minor defects; assembled on wood panel)

€ 1.000 - 1.500

29
PAINEL DE AZULEJOS
Representando ao centro ralador 
Com cercadura pombalina a azul 
Composto por 117 azulejos 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(pequenos defeitos; montado em placa de madeira)
128x185 cm

Proveniência/ Provenance: 
Palácio Bobone

A late 18th, early 19th century tile panel
Depicting grater at the center 
With blue pombaline style frame 
Composed of 117 tiles 
(minor defects; assembled on wood panel)

€ 1.000 - 1.500
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30
PAINEL DE AZULEJOS

Representando ao centro trança de 
cebolas  

Com cercadura pombalina a azul 
Composto por 140 azulejos 

Portugal, séc. XVIII/XIX 
(pequenos defeitos; montado em placa de 

madeira)
88x284 cm

Proveniência/ Provenance: 
Palácio Bobone

A late 18th, early 19th century tile panel
Depicting onion braid at the center 

With blue pombaline style frame 
Composed of 140 tiles 

(minor defects; assembled on wood panel)

€ 1.000 - 1.500

31
PAINEL DE AZULEJOS
Representando ao centro rolas  
Com cercadura pombalina a azul 
Composto por 117 azulejos 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(pequenos defeitos; montado em placa de madeira)
128x175 cm

Proveniência/ Provenance: 
Palácio Bobone

A late 18th, early 19th century tile panel
Depicting pigeons at the center 
With blue pombaline style frame 
Composed of 117 tiles 
(minor defects; assembled on wood panel)

€ 1.000 - 1.500
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32
PAINEL DE AZULEJOS

Representando ao centro alhos e alheiras 
Com cercadura pombalina a azul 

Composto por 208 azulejos 
Portugal, séc. XVIII/XIX 

(pequenos defeitos; montado em placa de madeira)
185x227 cm

Proveniência/ Provenance: 
Palácio Bobone

A late 18th, early 19th century tile panel
Depicting garlic braid and alheiras at the center 

With blue pombaline style frame 
Composed of 126 tiles 

(minor defects; assembled on wood panel)

€ 1.600 - 2.200
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33
ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XVI/XVII

Cristo servido pelos anjos no deserto 
Óleo sobre tela 

(restauros)

Nota: 
A obra que levamos a leilão, de temática assaz invulgar, baseia-se na passagem de Mateus 4, 11: 

“Então, o diabo deixou-O e chegaram os anjos e serviram-No.” Pouco tempo antes de começar a vida 
pública, Jesus recolhe para o deserto durante 40 dias em jejum onde é tentado pelo diabo. No fim 

deste retiro os anjos servem-Lhe um banquete. 
O mesmo tema, apesar de pouco comum, tem alguns exemplos neste século XVII na pintura do italiano 

Lodovico Carracci (1555-1619) datada entre 1608-1610, ou na do espanhol Francisco Pacheco (1564-
1644) datada de 1615. 

Na presente obra Cristo surge-nos em majestade no centro da composição abençoando a comida, 
envolto por anjos que lhe dão peixe, pão e fruta. Os alfinetes que prendem as vestes destas criaturas 
aladas, bem como o gomil usado por um anjo para recolher água da nascente, denunciam o gosto da 

ourivesaria do séc. XVI/XVII.

Spanish School of the 17th century
Christ Served by the Angels in the Wilderness 

Oil on canvas 
(restorations)

Note: 
The work we present at auction, with a very unusual theme, is based on the passage from Matthew 4, 11: “Then the 

devil left him and the angels came and served Him.” Just before public life begins, Jesus collects in the wilderness for 40 
days fasting where he is tempted by the devil. At the end of this retreat the angels serve Him a feast. 

The same theme, although uncommon, has some examples in the seventeenth century in the Italian painting Lodovico 
Carracci (1555-1619) dated 1608-1610, or in the Spanish Francisco Pacheco (1564-1644) dated 1615. 

In the present work Christ appears to us in majesty in the center of the composition blessing the food, surrounded by 
angels who give him fish, bread and fruit. The brooches that hold the garments of these winged creatures, as well as the 

ewer used by an angel to collect water from the spring, denounce the late 16th, early 17th century jewellery taste.

€ 10.000 - 15.000
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34
ESCOLA ITALIANA, SÉC. XVIII
Nossa Senhora com o Menino 
Óleo sobre tela 
Moldura em madeira entalhada a ouro fino
56x65 cm 

Italian school of the 18th century
Our Lady with the Child 
Oil on canvas 
Gilt wood frame 

€ 2.500 - 3.000

35
ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVII/XVIII
Adoração dos Magos 
Óleo sobre tela
69x87 cm 

Flemish school of the late 17th, early 18th century
Adoration of the Magi 
Oil on canvas 

€ 2.500 - 3.000

30 31



36
ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XVIII
São Caetano o Menino 
Óleo sobre tela
63x48 cm 

Spanish school of the 18th century
Saint Cajetan with Child 
Oil on canvas 

€ 500 - 800

37
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII
São José com o Menino 
Óleo sobre tela
73x59 cm 

Portuguese school of the 18th century
Saint Joseph with the Child 
Oil on canvas 

€ 900 - 1.200
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38
ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVII
Descanso na fuga para o Egito 
Óleo sobre madeira 
Segundo original de Pieter Van Avon
26x20,5 cm  

Flemish school of the 17th century
Rest on the Flight into Egypt 
Oil on panel 
After Pieter van Avon 

€ 700 - 900

39
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC XVIII/XIX
Natividade de Virgem Maria 
Óleo sobre tela
46x45,5 cm  

Portuguese school of the late 18th, early 19th century
Nativity of Our Lady 
Oil on canvas 

€ 500 - 700

34 35



40
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII
Anunciação 
Óleo sobre tela
105x71 cm 

Nota: Com a seguinte inscrição na grade da tela: “Este quadro 
era da capelinha da casa na Rua Rodrigo da Fonseca Nº 51 a 55”

Portuguese school of the 18th century
Annunciation 
Oil on canvas
Note: back with label stating: “this painting was from the small chapel 
of the 51-53 Rua Rodrigo da Fonseca house”

€ 1.000 - 1.500

41
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII
Pentecostes  
Óleo sobre tela  
(restauros)
141x97 cm  

European school of the 18th century
Pentecost 
Oil on canvas 
(restorations) 

€ 1.500 - 2.000

36 37
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DUAS IMPORTANTES
PINTURAS DE DIOGO DE CONTREIRAS

As duas pinturas que vão a leilão correspondem a dois painéis de uma série de quatro que pertenceu ao 

convento cisterciense feminino de Santa Maria de Almoster. Representam, uma o Pentecostes e a outra S. 

Bento e S. Bernardo, o criador da regra e o reformador da Ordem que deu origem aos cistercienses.  Um 

outro painel da mesma série – uma Ressurreição – encontra-se no mercado antiquário lisboeta e uma quarta 

pintura, uma Adoração dos Pastores desapareceu, provavelmente durante as campanhas de restauro do 

convento, entre 1954 e 1956, altura em que muito do património móvel do monumento se perdeu e em que 

entraram no mercado as três pinturas do conjunto cujo paradeiro conhecemos hoje. 

Este grupo foi referenciado pela primeira vez por Gustavo Matos Sequeira, no Inventário Artístico da Aca-

demia Nacional de Belas Artes – Distrito de Santarém (1949) e dado por Luís Reis Santos, em 1954, na 

biografia que escreveu sobre Gregório Lopes, como da última fase deste pintor. Ambos os autores referem 

ainda as pinturas em Almoster. Em 1957, em artigo publicado no Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga, 

o historiador americano Martin Sória atribuiu estas pinturas (como mais duas dezenas de outras que Reis-

Santos considerava da “última fase de Gregório Lopes”) a um anónimo pintor que rotulou de “St. Quintin 

Master”, ou Mestre de S. Quintino, pelas suas importantes pinturas que restam nesta igreja de Sobral do 

Monte Agraço. Em 1993, num artigo no nº 13 da revista Oceanos, tivemos a oportunidade de identificar este 

anónimo mestre com Diogo de Contreiras, um mestre pintor com oficina em Lisboa, à rua dos Canos, nas 

traseiras de S. Domingos (bairro em que se acumulavam os ateliês dos mais importantes artistas da capital), 

documentado entre 1521 e a altura da sua morte em 1563. Dois anos depois voltamos a estudar este conjunto 

no catálogo da exposição no Centro Cultural de Belém, A Pintura Maneirista em Portugal (comissariada por 

Vitor Serrão), no qual estiveram expostas as tábuas do Pentecostes e da Ressurreição (cat. 7 e 8). Final-

mente, em 2004, em artigo publicado no nº 3 da revista Artis, Pedro Flor revelou documentos que vieram 

comprovar a autoria de Diogo de Contreiras e a data de 1540-1542 para a execução das pinturas.

Apesar de estar documentado como pintor desde 1521, Contreiras devia ser então muito jovem e trabalhar 

sobretudo em empreitadas alheias. Só em meados da década de 1530 podemos reconhecê-lo como mes-

tre autónomo, desenvolvendo a partir daí uma incessante atividade que o leva a pintar desde a região de 

Coimbra (Igreja da Ega) até Évora e à ilha da Madeira, mas com mais intensidade em igrejas e conventos 

da região de Lisboa, do Oeste e do Ribatejo. Contreiras pertenceu a uma geração formada com os mestres 

do brilhante ciclo manuelino, mas foi talvez o pintor do seu tempo que mais decididamente procurou mod-

ernizar-se, incorporando uma linguagem renascentista, então conhecida entre nós como “o modo de Itália”. 

As pinturas de Almoster correspondem à altura em que o pintor começou a ser intensamente procurado 

por uma clientela nobre e cortesã, trabalhando para os duques de Bragança (Colegiada de Ourém, 1537-42; 

Unhos, 1537-8), João Roiz Português (Santa Catarina, Bombarral, 1541) e Afonso de Lencastre (Ega, 1537-

43). Muito provavelmente a empreitada de Almoster deveu-se a Gil Eanes da Costa, cuja capela no mosteiro 

se termina precisamente em 1542, data final do retábulo.

Apesar de terem sofrido, na sua atribulada história recente, profundos danos de abrasão e perda de pintura 

original nalgumas zonas, as tábuas de Almoster são um documento importante da pintura de Diogo de Con-

treiras e constituem excelentes exemplares do que foi a renovação artística portuguesa durante o período 

de abertura cultural que marcou o reinado de D. João III. No Pentecostes, Contreiras faz descer o Espírito 

Santo não apenas sobre os Apóstolos, mas sobre um grupo alargado de discípulos de Cristo e Santas Mul-

heres, com a Virgem em papel de destaque. O espaço interior é bem perspetivado, com a arca da Aliança 

como ponto de fuga, de arquitetura decorada com motivos “ao romano” e estátuas colocadas em edículas, 

à maneira clássica. Apesar de certas figuras notarem algum desgaste, outros rostos conservam a maneira 

característica de Contreiras, de sobreposição de velaturas e pequenos toques de luz. As suas capacidades 

de representação são bem visíveis, por exemplo, no belo brocado que cobre a estante, ou na esteira africana 

sobre o chão. O mesmo virtuosismo se nota na representação dos bordados das capas e mitras de S. Bento 

e S. Bernardo, ou nos desenhos da rica ourivesaria dos báculos, mas sobretudo na cuidada reprodução do 

tapete turco, de motivo “Holbein-miúdo”. Figuras com os rostos típicos dos santos “contreirianos”, S. Bento 

e S. Bernardo dominam uma composição que se prolonga habilmente num interior com a cena do aleita-

mento de S. Bernardo e no exterior com um passo hagiográfico de S. Bento. Os dois painéis são, sem dúvida, 

marcos importantes da pintura portuguesa do século XVI, documentadas obras de um dos mais significa-

tivos renovadores da linguagem plástica portuguesa no segundo quartel do século XVI.

JOAQUIM OLIVEIRA CAETANO
Historiador de Arte, Conservador.
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42
DIOGO DE CONTREIRAS (1500-1560)
Pentecostes 
Óleo sobre madeira
135x90 cm

Pentecost
Oil on panel

€ 80.000 - 120.000

43
DIOGO DE CONTREIRAS (1500-1560)
São Bento e São Bernardo
135x90 cm

Saint Benedict and Saint Bernard 
Oil on panel

€ 80.000 - 120.000
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45
ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVIII
Nossa Senhora do Leite 
Óleo sobre madeira 
(faltas e defeitos)
40x29 cm 

Flemish school of the 18th century
Our Lady of the Milk 
Oil on panel 
(losses and defects) 

€ 700 - 900

44
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVII
São Tomás de Aquino  
Óleo sobre madeira 
(restauros)
42x24,5 cm  

European school of the 17th century
Saint Thomas Aquinas 
Oil on panel 
(restorations) 

€ 500 - 700

46
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVI/XVII
Adoração dos Reis Magos 
Óleo sobre madeira
56x38,5 cm

Portuguese school of the late 16th, early 17th century
Adoration of the Magi 
Oil on panel

€ 1.500 - 2.500
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47
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII
Santa Ana ensinando Nossa Senhora a ler 
Óleo sobre tela 
(restauros)
51x42,5 cm 

Portuguese school of the 18th century
Saint Anne teaching Our Lady to read 
Oil on canvas 
(restorations) 

€ 600 - 800

48
CENA MITOLÓGICA
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1820
(reentelado)
88x66 cm 

Mythological scene
Oil on canvas
Signed and dated 1820
(relined) 

€ 1.200 - 1.800
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49
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII/XIX
Retrato de velho 
Óleo sobre tela 
(pequenos defeitos)
38x30 cm 

European school of the late 18th, early 19th 
century
Ancient’s portrait 
Oil on canvas 
(small defects) 

€ 400 - 600

50
ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVII
Retrato de senhora  
Óleo sobre madeira 
28x22 cm  

Flemish school of the 17th century
Lady’s portrait 
Oil on panel 

€ 300 - 400

51
EMÍLIA SANTOS BRAGA (1867-1950)
Cabeça de velho 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1925
60x48 cm 

Ancient
Oil on canvas 
Signed and dated of 1925 

€ 1.000 - 1.500
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52
ESCOLA ITALIANA, SÉC. XIX
Vista de cidade com figuras 
Desenho a pena com aguada
18x27 cm

Italian school of the 19th century
View of city with figures 
Ink drawing and watery

€ 200 - 300

53
ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX
Virgem com o Menino, rodeada de anjos 
Desenho a carvão sobre papel
20,5x13 cm

French school of the 19th century
Our Lady with Child surrounded by angels 
Charcoal on paper

€ 100 - 150
54
ESCOLA ITALIANA DO SÉC. XVII/XVIII
Predicação de São Roque 
Desenho a pena e grafite sobre papel
35x25 cm

Italian school of the late 17th, early 18th century
Saint Roch’s predication 
Ink drawing and graphite on paper

€ 300 - 400
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55
ESCOLA INGLESA, SÉC.XVIII
“Diligence & Dissipation” 
Par de gravuras coloridas sobre papel 
Gravadas por Gaugain and Hellyer
44,5x51 cm 

English School of the 18th century
Diligence & Dissipation 
A pair of colored etchings on paper 
Engraved by Gaugain and Hellyer

€ 500 - 800

56
PAR DE BIOMBOS DE LAREIRA
Marinhas 
Pintura sobre tela 
96x41 cm (cada folha)

A pair of fire screens
Seascapes 
Paintings on canvas

€ 400 - 600
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57
AVENTAL MAÇÓNICO DE MESTRE
Em couro  
Com decoração pintada 
Séc. XIX 
(falta guarnições)
26x25 cm 

Master’s masonic apron
Leather 
Painted decoration 
19th century 
(trims missing)

€ 400 - 600

58
AVENTAL MAÇÓNICO DE MESTRE
Em couro 
Com decoração pintada e inscrição no 
topo “ 3º.Grau Mestre”  
Séc.XIX  
(falta guarnições)
24x26 cm 

Master’s masonic apron
Leather 
Painted decoration and top with inscription 
“3º.Grau Mestre” 
19th century 
(trims missing)

€ 400 - 600

59
RARO CUNHO DE SINETE
Em bronze 
Oval com as armas da casa de Borbón-Bragança à época do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves (1815-1825) 
Portugal ou Brasil, 1815-1825 
(sinais de uso)
Alt.: 3,5 cm (mesa) 

Nota: 
Este intrincado brasão combina as duas famílias mais poderosas da península ibérica nos séculos XVIII e XIX: os Bragança, reis de Portugal 
desde 1640 e os Bórbon, reis de Espanha desde 1700. 
Na transição do séc. XVIII para o séc. XIX as duas famílias casaram sucessivamente os seus infantes e infantas entre si criando perigosas linhas 
de sucessão. A união das duas coroas e dos seus importantes impérios foi um sonho alimentado de ambos os lados durante séculos. 
A Casa de Bórbon-Bragança foi fundada com o nascimento do Infante D. Pedro Carlos (1786-1812), infante tanto de Portugal como de Espanha. 
Este príncipe era um peça delicadíssima na política ibérica da sua época e viveu grande parte da sua vida na corte portuguesa, tanto em 
Lisboa como no Rio de Janeiro e casou com uma Infanta portuguesa e, mais uma vez, sua prima, D. Maria Teresa (1793-1874). 
O filho desta união, D. Sebastião (1811-1875) (não por acaso baptizado com este profético nome) foi potencial herdeiro de ambas as 
coroas e usou este brasão nos anos entre a fundação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em 1815 e o seu fim, em 1825, ano 
do reconhecimento da independência do Brasil por Portugal. 
Entre os seus descendentes ficou célebre a sua bisneta Cristina de Bórbon Patiño, 4ª Duquesa de Dúrcal, mulher do multi-milionário Antenor Patiño. 
João Júlio Teixeira

A rare wax seal
Bronze 
Oval bearing the Borbón-Braganza coat-of-arms used at the time of the United Kingdom of Portugal, Brazil and the Algarves (1815-1825) 
Portugal or Brazil, 1815-1825 
(wear signs)
Note:  
This intricate coat-of-arms combines the two most powerful families of the Iberian Peninsula in the 18th and 19th centuries: the Bragança, Kings of 
Portugal from 1640 and the Bórbon, Kings of Spain from 1700. 
At the transition of the 18th to the 19th century the two families successively married the young infantes and infantas creating dangerous lines of 
succession. The unification of Portugal and Spain and their important empires was a dream fed during centuries by both sides. 
The House of Borbón-Bragança was founded with the birth of D. Pedro Carlos (1786-1812), Infante both of Portugal and Spain 
The royal prince was a very delicate piece in the Iberian politics and lived most of his life at the Portuguese court both in Lisbon and Rio de Janeiro, 
married a Portuguese Infanta and his cousin, D. Maria Teresa (1793-1874). 
Their son, D. Sebastião (1811-1875) (not accidentally with this prophetic name) was the potential heir to both crowns and used this coat-of-arms in 
the years between the foundation of the United Kingdom of Portugal, Brazil and the Algarves in 1815 and its end in 1825 with Brazil’s recognition of 
independence by Portugal. 
Of his descendants one became particularly famous, his great-granddaughter Cristina de Bórbon Patiño, 4th Duchess of Dúrcal, wife of the 
multimillionaire Antenor Patiño. 
João Júlio Teixeira

€ 380 - 600
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60
TAPEÇARIA DE AUBUSSON

Representando “La partie de cache-cache” segundo Jean-Baptiste Oudry (1686-1755) 
Em fio de lã policromado  

Barra ornada com elementos vegetalistas 
França, séc. XVIII

245x210 cm 

An Aubusson tapestry
Depicting “La partie de cache-cache” after Jean-Baptiste Oudry (1686-1755) 

Polychrome wool 
Frame decorated with floral motifs 

France, 18th century 

€ 12.000 - 15.000



61
RELÓGIO DE MESA CARLOS X
Em bronze dourado e patinado 
Com decoração relevada e cinzelada 
Mostrador com numeração romana e decoração em baixo relevo enquadrado por 
figura de pensador em bronze patinado, com lanças, alabarda e coroa de louro 
Base decorada em baixo relevo com capacete de centurião, lança e gladius, 
assente sobre pés em garra 
Mecanismo em metal amarelo, toca horas e meias horas 
França, séc. XIX
57x42x17 cm 

A Charles X table clock
Gilt and patinated bronze 
Relief and chiselled decoration  
Dial with roman numbers and decoration in relief framed by patinated bronze figure of 
thinker, with spears, halberd and laurel wreath 
Base decorated in relief with helmet, spear and gladius, on claw feet 
Brass mechanism, strikes at hours and halves 
France, 19th century 

€ 1.800 - 2.200

62
RELÓGIO DE MESA
Em bronze dourado e cinzelado 
Base decorada em baixo relevo com cena mitológica e friso de palmetas 
Mostrador em esmalte com numeração romana enquadradas por grupo escultórico representando figuras 
mitológicas 
Mecanismo marcado “Gaborit A Paris” 
Toca horas e meias horas 
(pequenos defeitos; mecanismo não testado)
59X50X20 cm 

A table clock
Chiselled and gilt bronze 
Base decorated in relief with mythological scene and palmette frieze 
Enamel dial with roman numbers flanked by group sculpture representing mythological figures 
Mechanism marked “Gaborit A Paris” 
Strikes at hours and halves 
(small defects; untested mechanism) 

€ 2.500 - 3.000
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63
GARNITURE NAPOLEÃO III
Composto por par de castiçais e relógio 
Em bronze relevado, cinzelado e dourado representando golfinhos 
Bases em pedra mármore 
Relógio com mostrador em esmalte e com marca de fabricante “Courvoisier à Paris” 
(mecanismo não testado, faltas e defeitos)
Alt.: 22 cm (castiçais) 
34x32,5x14,5 cm (relógio) 

A Napoleon III Garniture
Comprising a pair of candlesticks and a clock 
Bronze decorated in relief and gilt representing dolphins 
Marble bases 
Enamel dial with “Courvoisier à Paris” maker’s mark 
(untested mechanism, losses and defects) 

€ 1.400 - 2.000

64
RELÓGIO DE PAREDE ESTILO LUÍS XVI
Em bronze revelado e cinzelado 
Mostrador em esmalte com numeração romana e marca de 
fabricante Lieutaud Hger - A Paris  
Mecanismo marcado Étienne Maxant - Paris  
França, séc. XIX 
(mecanismo não testado)
51x27 cm 

A Louis XVI style wall clock
Bronze decorated  in relief 
Enamel dial with roman numbers and Lieutaud Hger - A Paris maker’s mark 
Mechanism marked Étienne Maxant - Paris  
France, 19th century 
(untested mechanism) 

€ 900 - 1.200

66
RELÓGIO DE MESA CARLOS X COM MECANISMO MUSICAL, E. LECOULTRE
Em bronze cinzelado e dourado 
Assente sobre quatro pés de enrolamento, base alteada com friso de palmetas e baixo-relevo representando putti com 
grinaldas, panejamentos e abelha 
Mostrador dourado e cinzelado enquadrado por grupo escultórico representando Diana à direita, Cupido tocando harpa no 
topo e placa recortada decorada em baixo-relevo com Nereida tocando flauta à esquerda 
Base oval faixeada a madeira de raiz contendo mecanismo musical que toca de acordo com as horas ou livremente, regulável 
lateralmente e com silenciador na base 
Movimento marcado BUTTE e numerado, mecanismo musical assinado E. LECOULTRE (Elie LeCoultre (?)) e numerado 
França, segundo quartel do séc. XIX 
(pequenos defeitos; mecanismo não testado)
42,5x33x13 cm (relógio) 
50x42,5x21,5 cm (total) 

A Charles X table clock with musical mechanism, E. LECOULTRE
Chiselled and gilt bronze 
Raised on four scroll feet, base with floral frieze and relief representing putti with garlands, drapes and bee. Ormolu dial with chiselled 
decoration, framed by ormolu sculptures: Diana at the right, Cupid playing lyre on top and a scalloped plaque with relief representing nereid 
playing flute at the left. 
Oval burr veneered base containing musical mechanism that plays with the hours or freely, adjustable laterally and with silencer at the base 
Clock marked BUTTE and numbered, musical mechanism signed E. LECOULTRE (Elie LeCoultre (?)) and numbered 
France, 2nd quarter of the 19th century 
(small defects; untested mechanism) 

€ 1.500 - 2.000

65
RELÓGIO DE MESA ESTILO LUÍS XVI
Caixa em mármore branco com aplicações em bronze 
dourado, relevado e cinzelado com putti e mascarões 
Mostrador em esmlate com numeração romana e árabe 
marcado Martinot, Hger du Roy - À Paris 
(mecanismo não testado)
36x25x11 cm 

A Louis XVI style table clock
White marble case with gilt bronze mounts decorated in relief with 
putti and masks 
Enamel dial with roman and arabian numbers marked Martinot, 
Hger du Roy - À Paris 
(untested mechanism) 

€ 300 - 500
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67
RELÓGIO DE PÓRTICO
Em pau-santo com trabalho de marchetaria e aplicações em metal 
amarelo com decoração relevada e cinzelada 
Mecanismo em metal amarelo com mostrador e pêndulo decorados com 
motivos vegetalistas e enrolamentos 
Mostrador em esmalte com numeração romana 
Toca horas e meias horas 
França, séc. XIX 
(mecanismo não testado)
Alt.: 46 cm 

A table clock
Rosewood with marquetry decoration and brass mounts decorated in relief 
Brass mechanism with dial and pendulum decorated with floral motifs and scrolls 
Enamel dial with roman numbers 
Strikes at hours and halves 
France, 19th century 
(untested mechanism) 

€ 700 - 1.000

68
RELÓGIO DE MESA IMPÉRIO
Estrutura faixeada a raiz de nogueira e madeira 
ebanizada com aplicações em metal dourado 
Mecanismo, pêndulo e mostrador em metal 
dourado com numeração romana 
Pêndulo decorado com motivos vegetalistas e 
cavalos marinhos 
Toca horas e meias horas 
Com redoma em vidro e base em madeira 
França, séc. XIX
(mecanismo não testado)
48x26x14 cm (relógio) 
66x33x21 cm 

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

€ 900 - 1.200

69
RELÓGIO DE MESA JORGE III COM MECANISMO DE CARRILHÃO
Caixa em mogno, com trabalho de marchetaria, decorada com aplicações em bronze dourado representando figuras femininas e motivos 
vegetalistas 
Topo com quatro pináculos (falta o quinto) e decoração em bronze dourado rendilhado 
Mostrador em metal pintado com numeração romana e árabe, opção de strike/ silent e assinado “John Scott, Gloucester Street, London” 
Movimento em metal dourado assinado “John Scott” 
Placa traseira com decoração cinzelada 
Toca horas e quartos, com um sistema de carrilhão composto por oito campainhas e martelos 
Inglaterra, segunda metade do séc. XVIII 
(caixa com pequenas faltas e defeitos; mecanismo não testado)  

A George III table carillon clock
Mahogany case with marquetry decoration, gilt bronze mounts depicting feminine figures and floral motifs 
Top with four pinnacles (the fifth missing) and pierced gilt bronze decoration 
Painted metal dial with both roman and arabian numbers, strike/silent option and signed “John Scott, loucester Street, London” 
Gilt metal mechanism signed “John Scott” 
Back plaque with chiselled decoration  
Strikes at hours and quarters with a carillon system with eight bells 
England, second half of the 18th century 
(case with small losses and defects; untested mechanism) 

€ 700 - 1.000
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70
RELÓGIO DE MESA LUÍS XVI
Em mármore com aplicações em bronze dourado e medalhão em porcelana tipo Wedgwood 
França, séc. XVIII 
(mecanismo não testado)
Alt.: 52 cm 

A Louis XVI table clock
Marble with gilt bronze mounts and 
Wedgwood style porcelain medallion 
France, 18th century 
(mechanism not tested) 

€ 1.500 - 2.000

71
RELÓGIO DE PÓRTICO IMPÉRIO
Em mármore negro com aplicações em bronze dourado 
Decorado com motivos vegetalistas, serpentes e águias 
Mostrador em esmalte com númeração romana e árabe 
Mecanismo em metal dourado, toca horas e meias horas 
França, séc. XIX 
(pequenos restauros)
Alt.: 48 cm 

An Empire table clock
Black marble with gilt bronze mounts 
Decorated with floral motifs, snakes and eagles 
Enamel dial with roman and arabian numbers 
Gilt metal mechanism, strikes at hours and halves 
France, 19th century 
(small restorations) 

€ 1.600 - 2.200
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72
PAR DE BASES DE PALMITO
Em madeira entalhada  
com vestigios de policromia 
Portugal, séc.XVIII
Alt.: 33 cm 

A pair of stands
Carved wood with traces of polychromy 
Portugal, 18th century

€ 500 - 800

75
PAR DE TOCHEIROS ESTILO D.JOSÉ
Em madeira entalhada e dourada 
Portugal sec.XIX 
(pequenas faltas)
Alt.:59 cm  

A pair of D. José style torchères
Carved and gilt wood 
Portugal, 19th century 
(small losses) 

€ 300 - 400

76
ESPELHO D. JOSÉ 
Em pau-santo 
Com decoração entalhada e dourada 
Portugal, séc. XVIII
152x67 cm 

A D. José (1750-1777) mirror
Rosewood 
Carved and gilt decoration 
Portugal, 18th century

€ 600 - 800

73
PAR DE LANTERNAS DE 
PROCISSÃO
Em folha de metal dourado e 
vidros 
Decoração com motivos 
vegetalistas 
Varetas em madeira e braços 
para pendurar na parede 
Portugal, séc. XIX 
(falta um vidro, defeitos, 
electrificadas)
Alt.: 213 cm 

A pair of processional lanterns
Gilt metal decorated with floral 
motifs, glazed sides 
Wood sticks and hooks 
Portugal, 19th century 
(one glass missing, defects, 
electrified) 

€ 250 - 300

74
PAR DE APLIQUES
Em madeira pintada e dourada 
Dois lumes cada 
Itália sec.XX
Alt.: 71 cm  

A pair of wall lights
Painted and gilt wood 
Two-light each 
Italy, 20th century 

€ 300 - 400
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77
ESPELHO ESTILO NAPOLEÃO III

Em madeira e gesso dourado 
Decoração em baixo relevo e entalhada 

com panejamentos e borlas  
Cimalha decorada ao centro com 

baldaquino e puti com dois pináculos em 
forma de urnas nas laterais  

França, séc. XIX
175x95 cm 

A Napoleon III style mirror
Gilt wood and gesso 

Decorated in relief with draperies and tassels 
Pediment decorated with canopy and putti with 

two urn-shaped pinnacles  
France, 19th century

€ 1.000 - 1.500

78
COLCHA DE CASTELO BRANCO
Em linho bordado a fio de seda 
Decorada com pássaro ao centro e motivos vegetalistas em tons de amarelo e 
cor-de-laranja representando flores
250x200 cm 

A Castelo Branco coverlet
Silk embroided linen 
Decorated with birds at the centre and floral motifs in yellow and orange 

€ 600 - 800
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79
PAR DE OBELISCOS 
Em mármore negro 
Itália sec.XX
Alt.: 31,5 cm  

A pair of obelisks
Black marble 
Italy, 20th century 

€ 200 - 300

80
PAR DE APLIQUES ESTILO LUIS XVI 
Em bronze relevado 
Dois lumes cada 
Europa sec.XIX
Alt.: 48 cm 

A pair of Louis XVI style wall lights
Bronze decorated in relief 
Two-light each 
Europe, 19th century 

€ 300 - 400

81
PAR DE APLIQUES ESTILO IMPÉRIO
Em metal dourado e patinado 
Em forma de cisnes
Alt.: 20,5 cm 

A pair of Empire style wall lights
Gilt and patinated metal  
Designed as swans 

€ 500 - 800

82
PAR DE CASTIÇAIS ESTILO IMPÉRIO

Em bronze dourado e metal patinado 
Decoração moldada e cinzelada

Alt.: 17 cm 

A pair of Empire style candlesticks
Gilt bronze and patinated metal 

Molded and chiselled decoration 

€ 300 - 400

83
PAR DE CASTIÇAIS RESTAURAÇÃO 
Em bronze dourado e “à patine noir”  
Com fuste em forma de ânfora assente em 
base com grifos e florões 
França sec.XIX
Alt.: 30,5 cm  

A pair of Restoration candlesticks
Gilt bronze and “à patine noir” 
Amphora shaped stems on bases with griffons 
and floral clusters 
France, 19th century 

€ 600 - 900
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JARRA
Em cristal 
Base em bronze dourado representando 
cabeças de faraó 
(defeitos)
Alt.: 36 cm 

A vase
Crystal 
Gilt bronze base decorated with heads of 
pharaohs 
(defects) 

€ 250 - 300

85
PAR DE CANDELABROS DE 
QUATRO LUMES ESTILO LUIS XV
Em bronze dourado e cinzelado 
Decorado com motivos vegetalistas 
Serpentinas da mesma época mas não 
originais 
França, séc.XIX
Alt.: 52 cm 

A pair of Louis XV style four-light candelabra
Gilt and chiselled bronze 
Decorated with floral motifs 
Upper parts of same date but not original 
France, 19th century 

€ 1.500 - 2.000

86
PAR DE TAÇAS
Em vidro moldado 
Assentes em pés em bronze dourado representando grinaldas de flores e folhas e enrolamentos
20,5x23 cm 

A pair of bowls
Molded glass 
On gilt bronze feet representing garlands and scrolls 

€ 200 - 300

87
PAR DE CASTIÇAIS NAPOLEÃO III
Em bronze dourado 
Decoração relevada com motivos vegetalistas 
França, séc. XIX
Alt.: 28 cm 

A pair of Napoleon III candlesticks
Gilt bronze 
Decorated in relief with floral motifs 
France, 19th century 

€ 300 - 400
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PAR DE GIRÂNDOLAS
Em metal dourado com pingentes em vidro 
Europa, primeira metade  sec.XX  
(defeitos e faltas)
Alt.: 56 cm  

A pair of girandoles
Gilt metal with cut-glass pendants 
Europe, first half of the 20th century 
(defects and losses) 

€ 300 - 400

89
PAR DE APLIQUES DE TRÊS LUMES
Em metal dourado e cristal 
Séc. XIX/XX
Alt.: 35 cm 

A pair of three-light wall lights
Gilt metal and crystal 
Late 19th, early 20th century 

€ 100 - 200

90
LUSTRE DE SEIS LUMES
Em vidro e cristal 
(faltas e pequenos defeitos)
100x80 cm  

A six-light chandelier
Glass and crystal 
(losses and small defects) 

€ 500 - 800
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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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CÓMODA ITALIANA DO SÉC. XVIII
Em mogno, com trabalho de marchetaria em várias madeiras 
Representando motivos geométrico e anfora ao centro 
85x130x67 cm  

An 18th century Italian commode
Mahogany with marquetry decoration depicting geometric motifs and amphora at the centre 

€ 3.000 - 4.000
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PEQUENA MESA DE ENCOSTAR D. 
JOSÉ/ D. MARIA (2653/3)
Em nogueira 
Com saial recortado, pernas ligeiramente 
galbadas e uma gaveta 
Ferragens posteriores em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII 
(defeitos; vestígios de xilófagos)  

A small D. José (1750-1777)/ D. Maria (1777-
1816) side table
Walnut 
Scalloped apron, cabriole legs and one drawer 
Brass mounts of later date 
Portugal, 18th century 
(defects, traces of xylophages)  

€ 200 - 400

94
CANAPÉ D. MARIA AO ESTILO SHERATON
Em mogno com entalhamentos dourados 
Costas recortadas e vazadas 
Rosetas em bronze 
Assento em palhinha 
Portugal, c. 1800 
(defeitos na palhinha)
95x198x53,5 cm 

A D. Maria (1777-1816) settee in the Sheraton manner
Mahogany with gilt carvings 
Pierced and scalloped backs 
Bronze mounts 
Caned seat 
Portugal, ca. 1800 
(defects to the seat) 

€ 500 - 800

95
MESA DE SALA DE JANTAR ESTILO INGLÊS
Em mogno
Com duas tábuas
191x90x76 cm
(aberta) 

A mahogany extensible table in the English manner
Two boards for extension

€ 500 - 800
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MESA DE CENTRO ESTILO BOULLE

Decoração embutida de motivos vegetalistas, 
em tartaruga e latão sobre madeira 
Bronzes dourados decorados com 

concheados e carrancas 
Uma gaveta, tampo recortado, pernas curvas 

e joelhos salientes 
Marcado nas ferragens da gaveta Tahan Paris

78x150x90 cm 

A Boulle style centre table
Floral inlaid decoration in tortoiseshell and brass 

on wood 
Gilt bronzes decorated with shell motifs and masks 

One drawer, scalloped top, cabriole legs 
Drawer mounts marked “Tahan Paris” 

€ 2.500 - 3.500

98
PAR DE FAUTEUILS ESTILO NAPOLEÃO III
Em madeira entalhada e dourada a folha de ouro  
Decoração com concheados e motivos vegetalistas  
Costas e assentos forrados a veludo azul  
Europa, séc. XX 

A pair of Napoleon III fauteuils
Carved and  gilt wood 
Decorated with shell and floral motifs 
Blue velvet upholstered seats and backs 
Europe, 20th century

€ 2.500 - 3.000

97
MESA DE CENTRO ESTILO LUIS XVI
Em madeira entalhada e dourada representando 
enrolamentos, 
motivos vegetalistas e mascarões 
Tampo em pedra mármore  
Travejamento em “x” com remate central em forma de 
urna  
França, séc.XIX  
(restauros, pequenas faltas e defeitos)
87,5x163x113 cm 

A Louis XVI style centre table
Carved and gilt wood decorated with scrolls, floral motifs and 
masks 
Marble top 
X-shaped stretchers with urn finial 
France, 19th century 
(restorations, small losses and defects)

€ 1.800 - 2.200
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CONSOLA ESTILO LUÍS XV

Em madeira pintada, dourada e entalhada 
Tampo em pedra mármore

87x95x40 cm 

A Louis XV style pier table
Painted, gilt and carved wood 

Marble top 

€ 400 - 600

100
PAR DE BERGÈRES ESTILO LUIS XVI

Em madeira entalhada e dourada 
Assentos, costas e braços forrados a seda 

França, séc. XIX/XX  
(defeitos no estofo)

A Louis XVI style pair of bergères
Carved and gilt wood 

Silk lined seats, backs and arm rests 
France, late 19th, early 20th century 

(defects to the upholstery)

€ 1.200 - 1.800

101
GUÉRIDON OVAL NAPOLEÃO III
Em metal relevado, vazado e dourado 
Tampo em pedra mármore 
França, séc. XIX
81x45x36,5 cm 

A Napoleon III guéridon
Metal decorated in relief, pierced and gilt 
Marble top 
France, 19th century 

€ 800 - 1.200

102
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 

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 

€ 3.500 - 5.000
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MESA DE ENCOSTAR D. JOÃO V/D. JOSÉ
Em nogueira 
Com um gavetão 
Saial decorado com entalhamentos e pernas com joelhos salientes e pés a terminar em enrolamento 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII 
(defeitos)
83x122x59 cm 

A D.João V(1707-1750)/D.José(1750-1777) sidetable
Walnut 
One long drawer 
Carved apron and cabriole legs, scroll feet 
Yellow metal mounts 
Portugal, 18th century 
(defects) 

€ 2.000 - 3.000

104
ARCA
Em teca 
Com decoração esculpida em baixo relevo representando motivos vegetalistas e animais 
Com vestígios de laca 
Interior com dois compartimentos 
Sudeste asiático, séc. XVI/XVII
24,5x60x36 cm 

A chest
Teak 
Carved decoration depicting floral motifs and animals 
Traces of lacquer 
Interior with two compartments 
Late 16th, early 17th century 

€ 3.500 - 5.000

105
ORATÓRIO D. JOSÉ
Em madeira com decoração entalhada representando motivos vegetalistas, policromada e marmoreada 
Ilhargas e porta envidraçadas 
Interior policromado e dourado com flores, com duas peanhas marmoreadas 
Portugal, séc. XVIII 
(defeitos)
142x90x36 cm 

A D. José (1750-1777) oratory
Carved, painted and marbled wood decorated with floral motifs 
Glazed sides and door 
Polychrome and gilt interior with flowers, the marbled brackets  
Portugal, 18th century 
(defects) 

€ 1.500 - 2.000
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MESA PÉ DE GALO D. MARIA
Em pau-santo com embutidos em buxo 
representando vaso com flores 
Tampo recortado basculante 
Coluna central em balaústre assente em três 
pés de garra e bola 
Portugal, séc. XIX
74x72x73,5 cm 

A D. Maria tripod table
Rosewood with boxwood inlaid decoration depicting 
vase with flowers 
Scalloped tilt-top 
Central baluster column on three ball and claw feet 
Portugal, 19th century 

€ 700 - 1.000

107
CÓMODA D. JOSÉ 
Em pau-santo 
Cantos dianteiros entalhados, decorados com 
pilastras de enrolamentos vegetalistas e volutas 
desenvolvendo-se no sentido descendente até 
formarem pés elevados em forma de enrolamentos 
Com duas gavetas e três gavetões 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII 
(ferragens não originais)
91,5X133x63 cm 

A D. José commode
Rosewood 
Carved front corners decorated with pilasters and floral 
scrolls that extends towards the scroll feet 
Two short and three long drawers 
Brass mounts 
Portugal, 18th century 
(unoriginal mounts) 

€ 5.000 - 7.000

108
PAR DE MESAS DE 

ENCOSTAR ESTILO D. JOSÉ
Em nogueira 

Com duas gavetas 
Saial recortado decorado com 

entalhamentos 
Ferragens em metal prateado 

Portugal, séc. XX
84x111,5x61 cm 

A pair of D. José style side tables
Walnut 

With two drawers 
Scalloped and carved apron 

Silvered metal mounts 
Portugal, 20th century 

€ 1.200 - 2.000
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ARMÁRIO COM ALÇADO ORATÓRIO D. MARIA
Em vinhático 
Corpo inferior com duas portas e interior com duas prateleiras 
Alçado com duas portas e cimalha entalhada 
Interior com moldura entalhada e dourada representando motivos vegetalistas 
com quatro divisórias, duas delas com frente dourada e entalhada 
Portugal, séc. XVIII/XIX
271x150x79 cm  

A D. Maria (1777-1816) cabinet with oratory
Brazilian mahogany 
Lower body with two doors and interior with shelves 
Upper part with two doors and carved pediment 
Interior with carved and gilt wood frame decorated with floral motifs; four 
compartments, two with carved and gilt views 
Portugal, late 18th, early 19th century 

€ 1.500 - 2.000

110
ORATÓRIO D. MARIA
Em pau-santo 
Com decoração entalhada e 
dourada 
Interior forrado a seda 
adamascada 
Com altar em madeira 
marmoreada 
Com dois pináculos 
entalhados em forma de urnas 
e ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XIX 
(pequenos restauros) 
142x115x35 cm 

A D. Maria (1777-1816) oratory
Rosewood 
Carved and gilt decoration 
Silk lined interior 
With marble wood altar  
Two carved urn-shaped pinnacles 
and brass mounts 
Portugal, 19th century 
(small restorations)

€ 300 - 400

111
CÓMODA ESTILO D. JOSÉ
Em vinhático 
Frente ondulada com dois gavetões e duas gavetas 
Pés terminando em enrolamento 
Ferragens em metal amarelo
90x116x55 cm

A D. José style commode
Brazilian mahogany 
Serpentine front with two long and two short drawers 
Scrool feet 
Brass mounts

€ 600 - 900
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PAR DE BERGÈRES ESTILO LUIS XVI
Em madeira entalhada com motivos geométricos e vegetalistas  
Assentos, costas e braços forrados a tecido bege adamascado e pregaria

A pair of Louis XVI style bergéres
Carved wood with geometric and floral moitfs 
Upholstered seats, backs and armrests

€ 700 - 900

113
PAR DE MESAS DE JOGO D. MARIA
Em pau-santo com trabalho de marchetaria em pau-cetim e outras madeiras 
Tampos em meia-lua 
Portugal, séc. XVIII 
(pequenos defeitos)
78,5x92x46 cm 

A pair of D. Maria (1777-1816) card tables
Rosewood with satinwood and other wood marquetry decoration 
Demi-lune tops 
Portugal, 18th century 
(small defects) 

€ 2.000 - 3.000

114
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) 

€ 1.800 - 2.500
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CANAPÉ ESTILO D. JOSÉ
Em pau-santo 
Assento forrado a tecido bege
98x140x58 cm 

A D. José style settee
Rosewood 
Beige upholstered seat 

€ 700 - 1.000

116
CÓMODA ESTILO D. JOSÉ

Em vinhático 
Frente ondulada com dois gavetões e duas gavetas 

Pés terminando em enrolamento 
Ferragens em metal amarelo

90x116x55 cm

A D. José style commode
Brazilian mahogany 

Serpentine front with two long and two short drawers 
Scrool feet 

Brass mounts

€ 600 - 900

117
PAR DE PEQUENAS CADEIRAS 
ESTILO LUIS XV
Em madeira entalhada e lacada 
Assentos e costas forradas a tecido

A pair of small Louis XV style chairs
Carved and lacquered wood 
Upholstered seats and backs

€ 400 - 600

118
MESA PÉ DE GALO D. MARIA 
Em pau-santo com embutidos em buxo 
representando vaso com flores
74x72x73,5 cm 

A D. Maria tripod table
Rosewood with boxwood inlaid decoration 
depicting vase with flowers  

€ 700 - 1.000

119
MESA DE JOGO D. MARIA

Em pau-santo 
Com trabalho de marchetaria em espinheiro representando 

instrumentos musicais 
Portugal, séc. XVIII/XIX 

(restauro e pequeno defeito)
74,5x93x46 cm 

A D. Maria (1777-1816) card table
Rosewood 

Marquetry thornbush decoration representing musical instruments 
Portugal, late 18th, early 19th century 

(restoration and small defect) 

€ 700 - 1.000
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CÓMODA ESTILO D. JOÃO V 
Em nogueira parcialmente dourada 
Ilhargas, saial e joelhos entalhados com enrolamentos 
Ferragens em metal amarelo 
Pés terminando em garra e bola 
Portugal, séc. XIX/XX 
(restauros)
87x108x52,5 cm 

A D. João V style commode
Partly gilt walnut 
Carved sides, apron and legs with scrolls 
Brass mounts 
Ball and claw feet 
Portugal, late 19th, early 20th century 
(restorations) 

€ 2.000 - 3.000

121
CONJUNTO DE OITO CADEIRAS ESTILO D. JOÃO V
Em nogueira parcialmente dourada 
Costas entalhadas e vazadas com motivos vegetalistas e concheados 
Pernas e saia entalhados 
Assentos forrados a tecido 
Portugal, séc. XX  

A set of eight D. João V style chairs 
Partly gilt walnut 
Carved and pierced backs with floral and shell motifs 
Carved legs and front rails 
Upholstered seats 
Portugal, 20th century 

€ 2.000 - 2.500
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PAR DE MESAS DE CABECEIRA 
ESTILO D. JOSÉ 
Em pau-santo 
Com duas portas e uma gaveta 
Portugal, séc. XX 
(defeitos)
80x42x35 cm 

A pair of D. José style side tables
Rosewood 
Two doors and one drawer 
Portugal, 20th century 
(defects) 

€ 150 - 200

123
CAMA D. JOSÉ
Em pau-santo 
Decoração entalhada representando 
motivos vegetalistas 
Costas forradas a damasco bordeaux 
Portugal, séc. XVIII
171x118x199 cm 

A D. José (1750-1777) bed
Rosewood 
Carved decoration depicting floral motifs 
Red damask upholstered headboard 
Portugal, 18th century 

€ 400 - 600

124
CAMA HISPANO-FILIPINA

Em pau-santo  
Cabeceira decorada com sequência de arcos e colunatas e 

pináculos torneados 
Pés com sequências de colunas 

Aplicações em latão vazado e cinzelado 
Séc. XVII

159x130x199

An Hispano-Philippine bed
Rosewood 

Headboard decorated with a archs and columns with turned pinnacles 
Footboard decorated with columns 
Pierced and chiselled brass mounts 

17th century

€ 1.500 - 2.000

125
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 

€ 2.000 - 3.000

126
MESA BUFETE MINIATURA
Em pau-santo e vinhático 
Uma gaveta 
Pernas e travessas torneadas 
Portugal, séc. XIX/XX
41x66x44 cm 

A miniature “bufete” table
Rosewood and Brazilian mahogany 
One drawer 
Turned legs and stretchers 
Portugal, late 19th, early 20th century 

€ 300 - 400

98 99



127
CÓMODA D. JOSÉ/ D. MARIA
Em pau-santo com trabalho de marchetaria  
Frente e ilhargas abauladas, com duas gavetas,  
saial recortado e ferragens em metal amarelo 
Tampo em lioz 
Portugal, séc. XVIII/XIX
83x92x51 cm 

A D. José (1750-1777)/ D. Maria (1777-1816) commode
Rosewood with marquetry decoration 
Serpentine front and sides, two drawers, scalloped apron and 
brass mounts 
Limestone top 
Portugal, late 18th, early 19th century

€ 1.400 - 2.000

129
CÓMODA D. JOSÉ/ D. MARIA
Em pau-santo com trabalho de marchetaria em várias madeiras 
com motivos florais 
Frente ondulada com dois gavetões e duas gavetas 
Saial recortado e tampo em pedra mármore 
Portugal, séc. XVIII 
(restauros, faltas e defeitos)
90x116x55 cm 

A D. José (1750-1777)/ D. Maria (1777-1816) commode
Brazilian mahogany with marquetry decoration depicting flowers 
Serpentine front with two long and two short drawers 
Scalloped apron and marble top 
Portugal, 18th century 
(restorations, losses and defects) 

€ 1.800 - 2.200

128
PAPELEIRA D. JOSÉ/ D. MARIA
Em pau-santo com trabalho de 
marchetaria em várias madeiras 
Interior com gavetas e escaninhos 
Frente ondulada com três gavetões 
Ferragens em bronze dourado 
Portugal, séc. XVIII
111x107x54 cm  

A D. José (1750-1777)/ D. Maria (1777-1816) 
bureau
Rosewood with marquetry decoration 
Interior with drawers and pigeon holes 
Serpentine front with three long drawers 
Gilt bronze mounts 
Portugal, 18th century 

€ 3.500 - 4.000
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130
CAIXA DE MÚSICA 
Com 4 cilindros intermináveis, vozes celestes e 
bailarinas 
Assente sobre mesa original com gaveta para 
colocação dos cilindros 
Caixa e mesa em marcenaria de pau-santo, 
espinheiro, buxo e outras madeiras nobres 
Mecanismo em metal e metal cromado acionado 
por sistema de corda dupla 
A parte frontal da caixa apresenta uma cena animada 
por 3 bonecas que dançam ao som da música 
Suíça, finais do séc. XIX 
(restaurada e afinada por profissionais suíços 
conforme o seu estado original; em perfeito 
estado de funcionamento)

Comp.: 25 cm (cilindros) 
38x93x44 cm (caixa) 
110x117x78 cm (total)

A music box
Four infinite cylinders, celestial voices and ballerinas 
Original table with drawer for the cylinders 
Rosewood, thornbush, boxwood and other fine woods 
music box and table 
Double winding movement  
The front with three automate ballerinas  
Swiss, late 19th century 
(restored, tuned by Swiss professionals; in perfect 
condition)

€ 4.500 - 8.000

131
LÉOPOLD LAMBERT ATTRIB. (FRANÇA, 1854-1935)
Palhaço tocador de viola 
Automato de cinco movimentos 
Mecanismo de corda com duas melodias 
Em pasta de papel, madeira, tecido e outros materiais 
Chave original com monograma “LB” 
(sinais de uso; pequenas faltas e defeitos; chave partida e restaurada)
Alt.: 59 cm 

Clown playing guitar
A five movement automaton  
Winding mechanism with two melodies 
Papier-maché, wood, fabric and other materials 
Original key with LB monogram 
(wear signs; small losses and defects; broken and restored key) 

€ 10.000 - 15.000
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132
PARTE DE SERVIÇO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração Imari em tons de azul, rouge-
de-fer e ouro representando vaso com 
flores ao centro 
Aba decorada com enrolamentos e 
folhagens 
37 peças 
Período Qianlong (1736-1795) 
Composto por: 
Grande terrina com travessa 
(esbeiçadelas) 
Dim.: 31x37,5 cm (travessa) 
Dim.: 20x21,5x32 cm (terrina) 
Par de terrinas com travessas 
(cabelos) 
Dim.: 31,5x25 cm (travessa) 
Dim.: 19x29x18 cm (terrina) 
Par de travessas peixeiras com grelhas 
(pequenos defeitos) 
Dim.: 40x46,5 cm 
7 pratos marcadores 
(dois com restauros) 
Diam.: 26 cm 
10 pratos rasos 
(pequenas esbeiçadelas) 
Diam.: 23,5 cm 
3 pratos fundos 
(um partido no bordo) 
Diam.: 23 cm 
Par de travessas ovais 
Dim.: 25x33 cm 
Par de travessas ovais 
Dim.: 29x37,5 cm 
Grande travessa oval 
Dim.: 38x45 cm 
Travessa oval funda 
Dim.: 28x35 cm 
Travessa oval 
Dim.: 33,5x40 cm 

Proveniência/Provenance: 
Bernard Marmaduke Fitzalan-Howard, 
16º Duque de Norfolk; 
Oferecido como presente de casamento 
ao Tenente-coronel Gerald Constable-
Maxwell e mantido na família; 
Colecção particular/Private collection.

Part of a table service
Chinese export porcelain 
Imari decoration in blue, rouge-de-fer and gilt 
depicting vase with flowers at the centre 
Tab decorated with scrolls and leaves 
37 pieces 
Qianlong Period (1736-1795) 
Comprising: 
A large tureen with dish (chips) 
A pair of tureens with dishes (hairlines) 
A pair of fish dishes with strainers (small defects) 
Seven plates 
(two restored) 
Ten plates 
(small chips) 
Three soup plates 
(one with broken tab) 
One pair of oval dishes 
One pair of oval dishes 
One large oval dish 
One deep oval dish 
One oval dish 

€ 20.000 - 25.000
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PAR DE TAÇAS E PIRES 

RECORTADOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada e dourada 
“folha de tabaco” 

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

Diam.: 12 cm (pires) 

A pair of scalloped cups and saucers
Chinese export porcelain 

Polychrome and gilt “Tobacco Leaf” decoration 
Qianlong Period (1736-1795) 

€ 1.000 - 1.500

134
GRANDE TRAVESSA RECORTADA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada e dourada 
“pseudo folha de tabaco” 

Período Qianlong (1736-1795)
44x36 cm 

A large scalloped dish
Chinese export porcelain 

Polychrome and gilt “Pseudo Tobacco 
Leaf” decoration 

Qianlong Period (1736-1795) 

€ 3.000 - 4.000

135
PAR DE CASTIÇAIS
Em forma de elefantes 
Porcelana da China de exportação 
Decoração dourada e policromada com esmaltes da Família Rosa 
Primeira metade do séc. XIX 
(pequenos restauros)
14,5 x 20 cm 

A pair of candlesticks
Elephant-shaped 
Chinese export porcelain 
Gilt and polychrome Famille Rose decoration  
First half of the 19th century 
(small restorations) 

€ 2.000 - 3.000
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136
POTICHE
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a rouge-de-fer 
e ouro com reservas rep-
resentando paisagem com 
figuras orientais e animai
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 10,5 cm

Two small baluster vases
Chinese export porcelain
Rouge-de-fer and gilt decoration 
with cartouches depicting 
landscapes with Oriental figures 
and animals
Qianlong Period (1736-1795)
(minor chips)

€ 100 - 200

137
DOIS POTICHES
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com 
esmaltes da Família Rosa 
representando figuras orientais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelo e esbeiçadelas)
Alt.: 11 cm 

Two small baluster vases
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose decoration 
depicting Oriental figures 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairline and chips) 

€ 120 - 180

138
DOIS POTICHES

Em porcelana da China
Companhia das Índias

Um com decoração policromada à 
maneira Meissen e outro com dec-

oração azul sob vidrado representando 
paisagem fluvial com pagodes
Período Qianlong (1736-1795)

(restauros)
Alt.: 10 cm

Alt.: 9,5 cm

Two small baluster vases
Chinese export porcelain

One with polychrome decoration in the 
Meissen manner and the other with blue 

underglaze decoration depicting riverscape 
and pagoda

Qianlong Period (1736-1795)
(restoration) 

€ 80 - 120

141
POTICHE
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a grisaille e ouro figuras 
mitológicas 
Representando a deusa 
Diana segurando uma lança e 
acompanhada por um cão 
Com cercadura ao estilo 
“du Paquier” com reservas 
representando cenas de caça 
Período Qianlong, c. 1745 
(restauro)
Alt.: 10,5 cm 

Bibliogragfia:  
Hervouët, François et Nicole; 
Bruneau, Yves, “La Porcelaine des 
Compagnies des Indes a Decór 
Occidental”, p. 298, il. 13.28.

A small vase
Chinese export porcelain 
Grisaille and gilt mythological figures 
decoration representing Diana with a 
spear and accompanied by a dog 
Frame in the “du Paquier” style with 
reserves depicting hunting scenes 
Qianlong Period, ca. 1745 
(restoration) 

€ 80 - 120

142
POTICHE
Em porcelana da China,  
Companhia das Índias 
Decoração a grisaille dourado e 
rouge-de-fer figuras mitológicas, 
representando Amor e Psique ou 
Flora e Zéfiro 
Com cercadura estilizada de 
motivos vegetalistas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauro)
Alt.: 11 cm 

Bibliogragfia:  
Hervouët, François et Nicole; 
Bruneau, Yves, “La Porcelaine des 
Compagnies des Indes a Decór 
Occidental”, p. 306

A small vase
Chinese export porcelain 
Grisaille, gilt and rouge-de-fer 
mythological figures decoration 
depicting Amor and Psyche or Flora and 
Zephyr 
Stylized floral frame 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restoration) 

€ 80 - 120

143
POTICHE
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a grisaille dourado 
e rouge-de-fer “figuras 
mitológicas”, representando 
Amor e Psique ou Flora e Zéfiro 
Com cercadura estilizada de 
motivos vegetalistas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelo)
Alt.: 10,5 cm 

Bibliogragfia:  
Hervouët, François et Nicole; 
Bruneau, Yves, “La Porcelaine 
des Compagnies des Indes a 
Decór Occidental”, p. 306

A small vase
Chinese export porcelain 
Grisaille, gilt and rouge-de-fer 
mythological figures decoration 
depicting Amor and Psyche or Flora 
and Zephyr 
Stylized floral frame 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairline) 

€ 100 - 150

144
DOIS POTICHES
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada em 
esmaltes da Família Rosa  
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(um com restauros)
Alt.: 10 e 12 cm 

Two small baluster vases
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose 
decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(one restored) 

€ 80 - 120

145
POTICHE
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com 
esmaltes da Família Rosa 
representando flores 
Período Yongzheng (1723-1735) 
(restauro)
Alt.: 10,5 cm 

A small vase
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose decoration 
depicting flowers 
Yongzheng Period (1723-1735) 
(restoration) 

€ 80 - 120

146
DOIS POTICHES
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a verde com esmaltes da 
Família Rosa representando flores e 
grinaldas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(um com restauro)
Alt.: 11 e 10 cm 

Two small baluster vases
Chinese export porcelain 
Green and Famille Rose decoration 
depicting flowers and garlands 
Qianlong Period (1736-1795) 
(one restored) 

€ 60 - 90

147
DOIS POTICHES 
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada um representando 
carpas e o outro com galos e flores
Período Qianlong (1736-1795)
(um com restauros)
Alt.: 10 e 11 cm 

Two small baluster vases
Chinese export porcelain
Polychrome decoration, one depicting carps and 
the other with roosters and flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(one restored)  

€ 100 - 150

139
DOIS POTICHES 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com figuras orientais  
Período Qianlong (1736-1795) 
(um com restauros)
Alt.: 10 e 11 cm  

Two small baluster vases
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with Oriental figures 
Qianlong Period (1736-1795) 
(one restored) 

€ 80 - 120

140
DOIS POTICHES 

Em porcelana da China
Companhia das Índias

Decoração a grisaille e rouge-de-fer
Um representando carpa e outro com paisagem e flores 

Período Qianlong (1736-1795)
(restauro)

Alt.: 10,5 cm
Alt.: 10 cm

A small vase
Chinese export porcelain

Grisaille and rouge-de-fer decoration 
One depicting carp and the other landscape and flowers 

Qianlong Period (1736-1795)
(restoration) 

€ 100 - 150
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148
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(um prato com pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm 

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

€ 150 - 200

149
GRANDE PRATO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa representando ao centro casal 
de patos e flores 
Período Yongzheng (1723-1735)
Diam.: 42cm  

A charger
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose decoration depicting 
couple of ducks and flowers 
Yongzheng Period (1723-1735) 

€ 700 - 1.000

150
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa representando vista de jardim 
com flores e pássaros 
Período Yongzheng (1723-1735) 
Diam.: 23 cm 

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose decoration depicting 
garden view with flowers and birds 
Yongzheng Period (1723-1735) 

€ 200 - 300

151
COVILHETE
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada 
representando flores e, ao 
centro, reserva com figuras 
orientais e cavalo 
Período Yongzheng (1723-1735) 
(esbeiçadela)
Diam.: 21,5 cm 

A saucer
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting 
flowers and, at the centre, reserve 
with Oriental figures on horsebacks 
Yongzheng Period (1723-1735) 
(chip) 

€ 250 - 300
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152
PAR DE GRANDES PRATOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com esmaltes da Família Rosa representando flores e pavões 
Serviço atribuído a D. João VI 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 28,5 cm 

A pair of chargers
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt Famille Rose decoration depicting flowers and peacocks 
Service attributed to D. João VI 
Qianlong Period (1736-1795) 
(small chips) 

€ 1.200 - 1.600

153
PRATO FUNDO OITAVADO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com esmaltes da 
Família Rosa representando vista de jardim com pavões 
Serviço atribuído a D. João VI 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelo)
Diam.: 22 cm 

An octogonal soup plate
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt Famille Rose decoration depicting 
garden view and peacocks 
Service attributed to D. João VI 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairline) 

€ 150 - 200

154
COVILHETE OCTOGONAL
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores e pavões 
Serviço atribuído a D. João VI 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 25 cm 

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

€ 400 - 600

155
PAR DE PRATOS OCTOGONAIS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada representando flores e patos 
Período Yongzheng (1723-1735) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 21 cm 

A pair of octogonal plates
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting flowers and ducks 
Yongzheng Period (1723-1735) 
(chips) 

€ 650 - 800

156
PAR DE PRATOS OCTOGONAIS 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada representando flores e patos 
Período Yongzheng (1723-1735) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 21 cm 

A pair of octogonal plates
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting flowers and ducks 
Yongzheng Period (1723-1735) 
(chips) 

€ 650 - 800

157
PRATO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando, 
ao centro, vista de jardim com peónias e 
codornizes 
Aba com decoração vegetalista em bianco 
supra bianco e bordo com friso de flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm 

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

A plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting garden view 
with peonies and quail 
Tab with bianco supra bianco floral decoration 
and floral frieze 
Qianlong Period (1736-1795) 

€ 400 - 600
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158
PONCHEIRA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa e rouge-de-fer 
representando reservas com cenas do quotidiano chinês e arranjos florais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauros)
11x26 cm 

A punch bowl
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose and rouge-de-fer decoration depicting cartouches with 
Chinese quotidian scenes and bouquets 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restorations) 

€ 250 - 350

159
TAÇA
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado 
Redecorada na Europa com Rouge-de fer e esmaltes 
policromos representando a “apanha das cerejas” 
Séc. XVIII/XIX
Diam.: 15 cm 

A bowl
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration 
Redecorated in Europe in rouge-de-fer and polychrome enamels 
depicting “cherry picking” 
Late 18th, early 19th century

€ 250 - 350

160
PONCHEIRA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul sob vidrado, sépia e com esmaltes da Família Rosa 
representando reservas com cenas do quotidiano chinês, paisagens e 
arranjos florais 
Interior decorado com romã e flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauros)
11x26 cm 

A punch bowl
Chinese export porcelain 
Blue underglaze decoration, sepia and Famille Rose decoration depicting Chinese 
quotidian scenes, landscapes and bouquets 
Interior decorated with pomegranate and flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restorations) 

€ 250 - 350

161
PONCHEIRA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa representando “a apanha das 
cerejas” 
Período Qianlong, c. 1775 
(restauro)
13,5x31 cm 

Bibliografia/Literature: 
François et Nicole Hervouët, Yves Bruneau, “La Porcelaine des Compagnies des Indes a 
Decór Occidental”, p. 89, il. 4.23.

A punch bowl
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose decoration depicting “Cherry Picking” 
Qianlong Period, ca. 1775 
(restoration) 

€ 600 - 900
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162
COVILHETE RECORTADO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 15 cm  

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

€ 100 - 150

163
LEITEIRA COM TAMPA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada com flores 
Período Qianlong (1736-1795)

Alt.: 14 cm  

Milk jug with cover
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration with flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 

€ 100 - 150

164
PAR DE CAIXAS COM TAMPA E TRAVESSAS 
EM FORMA DE ABÓBORAS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com esmaltes da 
Família Rosa representando flores e folhas 
Travessas em forma de folhas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(caixas com restauros e esbeiçadela e travessas com 
restauros e ambas as pegas partidas e coladas)
11x17x11,5 cm (caixas) 
20x23,5 cm (travessas) 

A pair of “pumpkin” boxes with covers and trays
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt Famille Rose decoration depicting 
flowers and leaves 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restorations and chips) 

€ 2.000 - 3.000

165
MOLHEIRA E COVILHETE “PARRA” DE ABA RECORTADA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com esmaltes da Família Rosa 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(molheira com restauros)

9x23,5x11,5 (molheira) 
23x16 cm (covilhete)

A scalloped sauce boat and tray
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt Famille Rose decoration with flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(sauce boat restored)

€ 1.100 - 1.600
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166
BACIA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com 
esmaltes da Família Rosa 
representando faisões e 
vegetação ao centro 
Aba com flores, timbre e 
armas de família europeia 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelo)
Diam.: 38,5 cm 

A basin
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose 
decoration depicting pheasants 
and floral motifs at the centre 
Tab with flowers and European 
family crest 
Qianlong Period (1736-1795) 
(hairline) 

€ 750 - 1.300

167
TRAVESSA OVAL

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração dourada e policromada com 
esmaltes da Família Rosa representando “o 

altar do amor” 
Período Qianlong (1736-1795)

Bibliografia/ Literature: 
David Howard; John Ayers, “China for the 

west”, vol.II, p.364
18,5x23 cm

An oval dish
Chinese export porcelain 

Gilt and polychrome Famille Rose decoration 
depicting “the altar of love” 

Qianlong Period (1736-1795)

€ 400 - 600

168
CHOCOLATEIRA COM TAMPA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
Alt.: 18 cm

A chocolate pot with cover
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose decoration depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 

€ 600 - 800

169
MOLHEIRA EM FORMA DE ELMO 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração relevada e policromada com esmaltes da Família 
Rosa representando reservas com figuras orientais e flores  
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas falha de vidrado)
Alt.: 13,5 cm 

An helmet-shaped sauce boat
Chinese export porcelain 
Relief and polychrome Famille Rose decoration depicting cartouches 
with Oriental figures and flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(small loss to the glazing)

€ 350 - 500

170
PEQUENA TAÇA GOMADA 
Em porcelana da China 
Decoração policromada com esmaltes 
da Família verde representando flores, 
folhas e pássaros 
Com marca na base 
Período Kangxi, c. 1720 
(pequena esbeiçadela)
4,5x8 cm

A small fluted bowl
Chinese porcelain 
Polychrome Famille Verte decoration 
depicting flowers, leaves and birds 
Marked at the base 
Kangxi Period, ca. 1720 
(small chip)

€ 80 - 120

171
MOLHEIRA DE BORDO RECORTADO
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenos restauros)
comp.: 22,5 cm 

A scalloped sauce boat
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose decoration depictign flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(small restorations)

€ 200 - 300
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172
TRAVESSA OITAVADA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
19x28 cm 

An octogonal dish
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose decoration with flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(chips) 

€ 250 - 350

173
PEQUENA TRAVESSA
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração policromada com 
esmaltes da Família Rosa  
representando flores, 
borboletas e morcegos  
Período Qianlong (1736-1795)
23x28,5 cm 

A small dish
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose 
decoration depicting flowers, 
butterflies and bats 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 350 - 450

174
PEQUENA TERRINA OITAVADA COM TAMPA E TRAVESSA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com esmaltes da Família Rosa representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauro na pega)
9x18x12 cm (terrina) 
14x19,5 cm (travessa) 

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

€ 900 - 1.200
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175
PAR DE JARRINHAS 
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado e rouge-de-fer 
representando paisagem com veado e grou 
Marcas Kangxi na base
Alt.: 12 cm 

A pair of small vases
Chinese porcelain 
Blue underglaze and rouge-de-fer decoration depicting 
landscape with deer and grou 
Kangxi marks at the base

€ 200 - 300

176
PEQUENO CANUDO 
Em porcelana da China 
Dividido por secção central bojuda com caracteres  
Decoração policromada representando na secção 
superior vista de jardim com rochedo e flores e na 
secção inferior, ondas com carpas
Alt.: 11,5 cm 

A small beaker
Chinese porcelain 
Central belly decorated with Chinese symbols 
Polcyhrome decoration depicting garden view at the upper 
part and waves with carps at the lower part

€ 80 - 120

177
BACIO 

Em porcelana da China 
Decoração dourada e policromada Imari 

representando arranjos florais  
Período Kangxi (1622-1722) 
(cabelo na aba; falta tampa)

12x21 cm 

A potty
Chinese porcelain 

Gilt and polychrome Imari decoration depicting 
bouquets 

Kangxi Period (1622-1722) 
(hairline to the tab; cover missing)

€ 150 - 200

178
POTE COM TAMPA 
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração policromada com figuras orientais num jardim 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 26 cm  

A vase with cover
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with Oriental figures in a garden 
Qianlong Period (1736-1795) 

€ 300 - 400

179
CANUDO 
Em porcelana da China 
Companhia das Indias 
Decoração policromada e dourada Imari representando arbusto com flores 
Base e bordo com aplicações em prata 
Período Kangxi ( 1662 - 1722)
Alt.: 23 cm 

A beaker
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt Imari decoration depicting small tree with flowers 
Silver mounts at the base and rim 
Kangxi Period (1662-1722) 

€ 130 - 200
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180
BULE COM TAMPA 
Em porcelana da China 
Decoração policromada a azul e rouge-de-fer com flores e folhas 
Período Kangxi, c. 1720 
(pequenos defeitos)
Alt.: 10 cm

A teapot with cover
Chinese porcelain 
Polychrome blue and rouge-de-fer decoration with flowers and leaves 
Kangxi Period, ca. 1720 
(small defects)

€ 150 - 250

181
PAR DE PRATOS FUNDOS
Em porcelana da China 
Decoração Imari  
Aba com quatro reservas sobre fundo de padrão losangular representando 
cenas com figuras orientais 
Centro representando duas figuras femininas e criança num jardim 
Período Kangxi, c. 1720
Diam.: 21 cm

A pair of soup plates
Chinese porcelain 
Imari decoration 
Tab with four reserves on ground with lozenges depicting scenes with oriental figures 
Centre with two feminie figures and chil at a garden 
Kangxi Period, ca. 1720

€ 200 - 300

182
BULE COM TAMPA
Em porcelana da China 
Companhia das Indias 
Com corpo gomado decoração policromada e dourada 
Imari representando arranjos florais 
Período Kangxi (1662-1722) 
( tampa partida e colada; bule com esbeiçadela)
Alt.: 11 cm 

A teapot with cover
Chinese export porcelain 
Flued body with polychrome and gilt Imari decoration 
depicting bouquets 
Kangxi Period (1662-1722) 
(broken cover; teapot with chip) 

€ 100 - 150

183
POTE 

Em porcelana da China 
Decoração policromada e dourada Imari 

representando 
vista de jardim com pavão 

Período Kangxi (1662-1722) 
(falta tampa)

Alt.: 22 cm 

A vase
Chinese porcelain 

Polychrome and gilt Imari decoration depicting garden 
view with peacock 

Kangxi Period (1662-1722) 
(cover missing) 

€ 300 - 400

184
RARO PRATO FUNDO RECORTADO 
Em porcelana da China 
Decoração Imari representando Imortal 
com cesto de flores e veado com lingzhi 
Período Kangxi, c. 1720
Diam.: 24,5 cm

A rare scalloped soup plate
Chinese porcelain 
Imari decoration depicting immortal with 
basket with flowers and deer with lingzhi 
Kangxi Period, ca. 1720

€ 200 - 300
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185
PEQUENO PRATO
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
Diam.: 19 cm 

Bibliografia/Literature: 
Nuno de Castro, “A Porcelana 
Chinesa ao Tempo do Império”, p. 
199.

A small plate
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration, bearing 
coat-of-arms of Izidoro Jaime de Almeida 
Sousa Sá e Lancastre 
Qianlong Period, ca. 1795 

€ 500 - 700

186
PEQUENO COVILHETE
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com 
esmaltes da Família Rosa  
representando ao centro armas de Joaquim 
Inácio da Cruz Sobral 
3º serviço (silvados) 
Período Qianlong c.1775 
(restauro)
Diam.:13 cm 

Bibliografia/Literature:  
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa e os 
Brasões do Império”, p.137;  
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana da 
China - 500 Anos de Comércio”, vol. IV, pp. 
1091-1093.

A small saucer
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt Famille Rose decoration, 
depicting at the centre coat-of-arms of Joaquim Inácio 
da Cruz Sobral 
3rd Service 
Qianlong Period, ca. 1775 
(restoration) 

€ 300 - 500

187
PEQUENO PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada e dourada com armas de  
António de Albuquerque do Amaral Cardoso 

Período Daoguang, c.1825 
(restauro)

Diam.: 19,5 cm  

Bibliografia/Literature: 
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do 

Império”, p. 225.

A small plate
Chinese export porcelain 

Polychrome and gilt decoration, earing coat-of-arms of António 
de Albuquerque do Amaral Cardoso 

Daoguang Period, ca. 1825 
(restoration) 

€ 500 - 700

188
PAR DE PRATOS DE SOPA RECORTADOS
Em porcelana de China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com escudete ao centro com o apelido “Saldanha e Silva” 
Período Qianlong, c. 1780/85 
(esbeiçadela)
Diam.: 25 cm 

Bibliografia/Literature: 
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 281.

A pair of scalloped soup plates
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration, depicting shield at the centre with the surname “Saldanha e Silva” 
Qianlong Period, ca. 1780/85 
(chip) 

€ 650 - 800
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189
GRANDE PRATO RECORTADO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
Aba com grinalda de flores e folhas rematada por frisos a dourado e verde 
e representação ao centro da estátua equestre de D. José (1750-1777) no 
Terreiro do Paço, em Lisboa - Serviço comemorativo da sua inauguração 
em 1775 
Período Qianlong, c. 1770/75
Diam.: 35 cm 

Bibliografia/Literature: Castro, Nuno de, “A Porcelana Chinesa ao Tempo 
do Império”, p. 275; Santos, A. Varela, “Portugal na Porcelana da China: 
500 Anos de Comércio”, volume II, Artemágica, Lisboa, 2008, pp. 534-542.

A scalloped charger
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration  
Tab with garland with flowers and leaves and gilt and green frieze 
Centre depicting equestrian statue of D. José (1750-1777) at Terreiro do Paço, 
Lisboa - service commemorating its inauguration in 1775 
Qianlong Period, ca. 1770/75 

€ 10.000 - 15.000
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190
RARA TERRINA REDONDA COM TAMPA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com armas de D. Gaspar de Saldanha e Albuquerque, irmão do 1º conde da Ega 
Inscrição “Saldanha de Albuquerque” 
Periodo Qianlong (1736-1795) 
(pequeno restauro)
22x23,5 cm

Bibliografia/ Literature: 
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana da China - 500 anos de Comércio”, vol. II, pp. 616-622; 
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p.151.

A rare round tureen with cover
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration, bearing coat-of-arms of D. Gaspar de Saldanha e Albuquerque, brother of the 1st Conde da Ega 
Inscription “Saldanha de Albuquerque” 
Qianlong Period (1736-1795) 
(small restooration)

€ 18.000 - 25.000
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191
CHÁVENA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
com armas de José Correia de Melo e Brito 
de Alvim 
Período Qianlong (c. 1775) 
(restauro)
6x10,5 cm 

Bibliografia/Literature: Nuno de Castro, 
“A Porcelana Chinesa e os Brasões do 
Império”, p.126; 
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana 
da China - 500 Anos de Comércio”, vol. III, 
p. 919; Pedro Dias, “Heráldica Portuguesa 
na Porcelana da China Qing, pp. 148-149.

A cup
Chinese export porcelain 
Famille Rose decoration, bearing coat-of-arms 
of José Correia de Melo e Brito de Alvim 
Qianlong Period (ca. 1775) 
(restoration) 

€ 550 - 800

192
CHÁVENA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com 
armas de D. Vasco Manuel de Figueiredo 
Cabral da Camara, 1º conde de Belmonte 
Reinado Qianlong/ Jianqing (c. 1795)
6,5x8,5 cm 

Bibliografia/Literature:  
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa 
ao Tempo do Império”, p. 197; A. Varela 
Santos, “Portugal na Porcelana da China 
- 500 Anos de Comércio”, pp. 1278-1282; 
Pedro Dias, “Heráldica Portuguesa na 
Porcelana da China Qing, pp. 236-237.

A cup
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration, bearing coat-of-
arms of D. Vasco Manuel de Figueiredo Cabral 
da Camara, 1st Conde de Belmonte 
Qianlong/Jiaqing Period (ca. 1795) 

€ 600 - 900

193
CHÁVENA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com as 
armas reais de D. Pedro I, Imperador do Brasil 
e inscrição “Viva a Independência do Brasil” 
inserida em coroa de flores e folhas  
A peça faz parte do serviço de chá e café 
comemorativo da independência do Brasil, 
declarada em 1822 
Período Daoguang, c. 1823/25
4,5x10,5 cm
Bibliografia/ Literature: 
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao 
Tempo do Império”, contracapa e p. 307;  
Jenny Dreyfus, “Louça da Aristocracia no 
Brasil”, capa e p. 105;  
Maria Antónia Pinto de Matos, “Cerâmica da 
China Colecção RA”, vol. III, p. 298.

A cup
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with D. Pedro I, 
Emperor of Brazil coat-of-arms and inscription 
“Viva a Independência do Brasil” 
This piece is part of the Brasil’s independence 
commemorative tea and coffee set 
Daoguang Period, ca. 1823/25

€ 1.200 - 1.900

194
COVILHETE
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com armas 
da ordem de Santo Agostinho 
Período Qianlong c.1770 
Diam.: 24 cm 

Bibliografia/Literature: A porcelana 
Chinesa e os Dragões do Império 
par.120, Nuno de Castro 

A saucer
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration, bearing coat-of-
arms of the Order of Saint Augustine 
Qianlong Period, ca. 1770 

€ 500 - 800

195
TRAVESSA OVAL RENDILHADA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa, 
rouge-de-fer e dourado representando ao centro Armas 
de Francisco da Silva Mendes da Fonseca 
2º Serviço 
Período Qianlong (1736-1795)
24,5x27,5 cm 

Bibliografia/Literature: 
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do 
Império”, p. 222.

A pierced oval dish
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose, rouge-de-fer and gilt decoration, 
bearing coat-of-arms of Francisco da Silva Mendes da Fonseca 
2nd Service 
Qianlong Period (1736-1795) 

€ 1.200 - 1.800

196
TRAVESSA PEIXEIRA 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com armas 
de Lord Percy Clinton Sydney Smythe, 6º 
visconde de Strangford 
Período Jiaqing (1796-1820) 
(esbeiçadela e desgaste da decoração a ouro)
35x45 cm 

Bibliografia/Literature: 
Jorge Getúlio Veiga, “Chinese Export 
Porcelain in Private Brazilian Collections”, 
pp. 224-225, fig. 193-195.

A fish dish
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration depicting coat-of-
arms of Lord Percy Clinton Syddney Smythe, 6th 
Viscount Strangford 
Jiaqing Period (1796-1820) 
(chip and wear to the gilding) 

€ 900 - 1.500
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197
PRATO FUNDO
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração policromada ao estilo Meissen 
representando ao centro uma paisagem 
fluvial com figuras e casas 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 22,5 cm 

A Qianlong soup plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration in the Meissen style 
depicting riverscape with  figures and houses 
Qianlong Period (1736-1795) 

€ 600 - 900

198
PAR DE PRATOS
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, vers. 1735 
(esbeiçadelas e cabelo)
Diam.: 23,5 cm 

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

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) 

€ 800 - 1.200

199
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com esmaltes da Família Rosa, ao estilo Meissen, 
representando paisagem fluvial com figuras, casario e embarcações 
Aba decorada com friso a ouro 
Período Qianlong, c. 1735 
(esbeiçadelas e cabelos)
Diam.: 22 cm 

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt Famille Rose decoration in the Meissen manner depicting riverscape with figures, 
houses and boats 
Qianlong Period, ca. 1735 
(chips and hairlines) 

€ 600 - 900

200
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 soup 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
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201
TAÇA E PIRES 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a ouro e grisaille 
representando figuras europeias  
Período Qianlong (1736-1795) 
(pires com pequeno cabelo) 
Alt.: 4 cm  
Diam.: 12 cm 

A cup and saucer
Chinese export porcelain 
Gilt and grisaille decoration 
depicting European figures 
Qianlong Period (1736-1795) 
(saucer with small hairline)

€ 200 - 300

202
TAÇA E PIRES 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração dourada e 

policromada com esmaltes da  
Família Rosa ao gosto Meissen 
Representando vista de porto 
europeu com barcos e figuras  

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

Diam.: 11,5 cm (pires)

A cup and saucer
Chinese export porcelain 

Gilt and polychrome Famille Rose 
decoration in the Meissen manner 
Depicting European harbour view 

with boats and figures 
Qianlongf Period (1736-1795)

€ 200 - 300

203
SERVIÇO DE CHÁ
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração dourada e policromada com esmaltes da Família Rosa representando motivos florais 
Composto por bule, leiteira, açucareiro e seis chávenas e pires 
Período Qianlong (1736-1795) 
(mínimos defeitos; falta tampa do açucareiro)
Alt.: 16 cm (bule) 

A tea set
Chinese export porcelain 
Gilt and polychrome Famille Rose decoration depicting floral motifs 
Comprising: teapot, milk jug, sugar bowl and six cups and saucers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(small defects; sugar bowl cover missing) 

€ 500 - 800

204
PEQUENA TERRINA COM TAMPA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com 
esmaltes da Família Rosa representando flores 
Período Qianlong (1736-1795)
9,5x22x11,5 cm 

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

€ 600 - 900

205
PRATO FUNDO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa 
representando ao centro vista de jardim com 
flores e pavões 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23,5 cm 

A soup plate
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose decoration depicitng 
garden view with flowers and peacocks at the centre  
Qianlong Period (1736-1795)

€ 250 - 350

206
PRATO RECORTADO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa 
representando arranjos florais 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm 

A scalloped plate
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose decoration depicting bouquets 
Qianlong Period (1736-1795) 

€ 70 - 1.000
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207
GRANDE PRATO
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração policromada com esmaltes 
da Família Rosa  
representado peónias 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauro)
Diam.: 38 cm 

A charger
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose decoration 
depicting peonies 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restoration)

€ 600 - 800

208
PRATO 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando 
flores e borboletas 
Período Yongzheng (1722-1735)
Diam.: 23 cm 

A plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers 
and butterflies 
Yongzheng Period (1723-1735) 

€ 300 - 500

209
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando flores e objectos 
Período Yongzheng (1723-1735) 
(pequena esbeiçadela)
Diam.: 25,5 cm 

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration depicting flowers and objects 
Yongzheng Period (1723-1735) 
(small chip) 

€ 700 - 900
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210
PAR DE PRATOS OITAVADOS
Em porcelana da China 
Decoração a rouge-de-fer e dourado representando motivos vegetalistas 
Um com marca no verso 
Período Kangxi (1662-1722) 
(esbeiçadelas e defeitos de cozedura)
Diam.: 32,5 cm 

A pair of octogonal plates
Chinese porcelain 
Rouge-de-fer and gilt decoration depicting floral motifs 
One marked at the back 
Kangxi Period (1662-1722) 
(chips and firing defects) 

€ 2.000 - 3.000

211
PRATO 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a rouge-de-fer e dourado representando, ao centro, o baptismo de Cristo 
Aba com fitas, enrolamentos, flores e putti segurando bandeira com  
versículo do evangelho de S.Mateus que relata esta cena (Mt, 3:11) 
Período de transição, c.1735 
(restauros)
Diam.: 27,5 cm 

Bibliografia/Literature: Hervouët, François et Nicole; Bruneau, Yves, “La Porcelaine des Compagnies des Indes a Decór 
Occidental”, p. 263; Howard, David; Ayers, John, “China for the West”, vol. I, p. 316.

A plate
Chinese export porcelain 
Rouge-de-fer and gilt decoration depicting, at the centre, baptism of Christ 
Tab with ribbons, scrolls, flowers and putti holding flag with verse of the Gospel of St. Matthew describing this scene (Mt, 3:11) 
Transition Period, ca. 1735 
(restorations) 

€ 1.000 - 1.500
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212
RARO PRATO 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando, ao 
centro, cena mitológica com casal  
Período Qianlong, c.1750 
Diam.: 22,5 cm 

A rare plate
Chinese export porcelain 
Polcyhrome decoration depicting mythological 
scene with couple 
Qianlong Period, ca. 1750

€ 600 - 800

213
RARO PRATO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando, ao 
centro, cena mitológica com casal  
Período Qianlong, c.1750  
(cabelo)
Diam.: 22 cm 

A rare plate
Chinese export porcelain 
Polcyhrome decoration depicting mythological 
scene with couple 
Qianlong Period, ca. 1750 
(hairline)

€ 600 - 800

214
RARO COVILHETE 
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Aba decorada com padrão losangular a verde com reservas representando insectos e flores 
Ao centro com decoração policromada com esmaltes da Família Verde representando “In the Arbour” 
segundo desenho de Cornelis Pronk  
Período Qianlong, c. 1738 
(restauro)
Diam.: 22 cm

Bibliografia:  
David Howard & John Ayers; “China for the West”, p.301, il. 295

A rare saucer
Chinese export porcelain 
Tab decorated with green lozenge pattern with reserves depicting insects and flowers 
Centre with Famille Verte decoration depicting “In the Arbour” after Cornelis Pronk 
Qianlong Period, ca. 1738 
(restoration)

€ 800 - 1.200
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216
DOIS SALEIROS RECORTADOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa 
Período Qianlong (1736-1795) 
(um com restauro)
3,5x8x7 cm 
3,5x8x7 cm 

Two scalloped salt cellars
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose decoration  
Qianlong Period (1736-1795) 
(one restored) 

€ 180 - 250

217
DOIS SALEIROS RECORTADOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com esmlates 
da Família Rosa 
Período Qianlong (1736-1795) 
(um com restauro e outro com cabelo e 
esbeiçadelas)
3,5x8x7 cm 
4x8x7 cm 

Two scalloped salt cellars
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt Famille Rose decoration  
Qianlong Period (1736-1795) 
(one restored and the other with hairline and chips) 

€ 180 - 250

215
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração policromada e 
dourada representando parras 
e cachos de uva 
Ao centro com monograma 
a ouro 
Período Qianlong (1736-1795) 
(desgaste no esmalte, um com 
esbeiçadela)
Diam.: 19,5 cm 

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration 
depicting vine leaves and grapes 
Centre with gilt monogram 
Qianlong Period (1736-1795) 
(wear to the enamel, one chip)

€ 200 - 250

218
SALEIRO RECORTADO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração a azul representando 
paisagem fluvial e pagodes 

Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenos defeitos)

2,5x7x5,5 cm 

A scalloped salt cellar
Chinese export porcelain 

Blue decoration depicting riverscape with 
pagoda 

Qianlong Period (1736-1795) 
(small defects) 

€ 80 - 120

219
PRATO FUNDO
Em porcelana da China 
Companhia das Indias 
Decoração dourada e policromada com 
esmaltes da Família Rosa 
representando ao centro armas da 
família europeia  
Período Qianlong (1736 - 1795) 
(restauros)
Diam.: 22,5 cm 

A soup plate
Chinese export porcelain 
Gilt and polychrome Famille Rose decoration 
depicting European coat of arms 
Qianlong Period (1736-1795) 
(restorations) 

€ 80 - 120

220
BULE COM TAMPA 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes 
da Família Rosa (fencai) representando 
casal de codornizes  
Base com decoração relevada 
representando ramos, folhas e flores 
Período Yongzheng, c. 1735 
(ramos restaurado e tampa com falhas 
no vidrado)
11x16 cm

Teapot with cover
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose decoration (fencai) 
depicting couple of quails 
Base decorated in relief with branches, leaves 
and flowers 
Yongzheng Period, ca. 1735 
(restored branches and cover wwith losses to 
the glazing)

€ 1.200 - 1.800

221
BULE COM TAMPA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa (fencai) 
representando rapaz montando búfalo asiático  
Base com decoração relevada representando ramos, folhas e flores 
Período Yongzheng, c. 1735 
(pequeno restauro num ramo)
11x16 cm

Bibliografia/ Literature: 
D. S. Howard, “The Choice of the Private Trader”, p. 149, cat. 159.

A teapot with cover
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose decoration (fencai) depicting boy riding asian buffalo 
Base decorated in relief with branchesm leaves and flowers 
Yongzheng Period, ca. 1735 
(small restoration in one branch)

€ 1.200 - 1.800
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222
PAR DE URNAS COM TAMPAS
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração relevada e policromada a azul, ouro e verde 
Representando flores, uvas e parras  
Com dois medalhões cada ao centro representado flores e pássaros 
Pegas da urna em forma de flores   
Bases quadrangulares marmoreadas 
Pega de tampa com figura oriental feminina 
Período Qianlong (1736-1795) 
(faltas e defeitos nas pegas) 
(duas tampas restauradas, uma com cabelos e esbeiçadelas)
Alt.: 47 cm (total) 

A pair of urns with covers
Chinese export porcelain 
Decorated in relief and with blue, gilt and green polychromy 
Representing flowers, grapes and vine leaves 
Each with two medallions at the centre depicting flowers and birds 
Handles decorated in relief with flowers 
Marbled square bases 
Cover finial decorated with feminine Oriental figure 
Qianlong Period (1736-1795) 
(losses and defects at the handles) 
(two restored covers, one with hairlines and chips) 

€ 30.000 - 40.000
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223
TERRINA COM TAMPA E TRAVESSA
24x30x20 cm (terrina) 
29,5x36,5 cm (travessa) 

A tureen with cover and dish
 € 1.000 - 1.500

224
TRAVESSA PEIXEIRA OVAL
37x44 cm

A fish oval dish 

€ 800 - 1.200

SERVIÇO EM PORCELANA DA CHINA 
COMPANHIA DAS ÍNDIAS 
DECORAÇÃO A DOURADO, 
SÉPIA E SALMÃO REPRESENTANDO 
MOTIVOS VEGETALISTAS 
PERÍODO QIANLONG (1736-1795)
A Chinese export porcelain dinning set 
Gilt, sepia and salmon decoration with floral motifs 
Daoguang  Qianlong (1736-1795) 

225
PRATO COBERTO
4,5x32,5x21,5 cm 

A entrée dish
(cover restored) 

€ 400 - 600

226
GRANDE TRAVESSA PARA CARNE
38x48,5 cm 

A large meat dish

€ 1.000 - 1.500

227
TRAVESSA OVAL
34x40,5 cm 

An oval dish

€ 600 - 800

228
TRAVESSA OVAL
(esbeiçadela)
29,5x37 cm 

An oval dish
(chip) 

€ 300 - 500

229
CONJUNTO DE DOZE PRATOS
(4 restaurados)
Diam.: 25 cm 

A set of twelve plates
(four restored) 

€ 800 - 1.200

230
CONJUNTO DE SETE PRATOS 
FUNDOS
Diam.: 24,5 cm  

A set of seven soup plates

€ 400 - 600

231
PAR DE COVILHETES
(um com cabelo)
Diam.: 24,5 cm  

A pair os saucers
(one with hairline) 

€ 300 - 500

150

151



232
GRANDE TAÇA 
Em vidro de murado moldado com 
inclusões douradas 
Itália, séc. XX

Alt.: 43 cm

A large Murano bowl
Molded glass with golden inclusions 
Italy, 20th century

€ 550 - 750

235
PARTE DE SERVIÇO DE COPOS
Em cristal com coroa real gravada a branco 
Composto por: 6 copos de vinho tinto (alt.: 12 cm), 
4 copos de vinho branco (alt.: 10,5 cm), 6 copos de água  
(alt.: 11cm), 6 taças de Champanhe (alt.: 11 cm) e 5 copos com asa para licor (8,5 cm)  
Portugal, séc. XIX/XX 
Nota: 
Serviço possivelmente encomendado por D.Carlos I. 
Com exemplares idênticos na colecção do Palácio Nacional da Pena

Part of a glassware set
Lead glass with engraved royal crown 
Comprising: 6 red wine glasses, 4 white wine glasses, 6 water glasses, 6 champagne glasses and 5 licquor glasses with handle 
Portugal, late 19th, early 20th century
Note:  
This service  was possibly commissioned by D. Carlos I (1889-1908) 
Similar glasses at the collection of Palácio da Pena, Sintra

€ 300 - 400

233
GARRAFA D. MARIA
Em vidro soprado e moldado 
Com decoração gravada 
e dourada representando 
grinaldas e cestos com flores 
Portugal, séc. XVIII/XIX
Alt.: 33 cm 

A D. Maria (1777-1816) bottle
Blown and molded glass 
Engraved and gilt decoration 
depicting garlands and corbeilles 
Portugal, late 18th, early 19th 
century 

€ 50 - 80

234
TAÇA DE PÉ ALTO
Em vidro  
Com decoração gravada e dourada 
Europa, séc. XIX/XX
Alt.: 22,5 cm 

A tazza
Glass 
Engraved and gilt decoration 
Europe, late 19th, early 20th century 

€ 100 - 150

236
SERVIÇO DE COPOS “SAINT LOUIS”
Em cristal lapidado com decoração a ouro  
Marcado na base 
Composto por: 
12 copos de água 
12 copos de vinho tinto 
12 copos de vinho branco 
12 copos de vinho do Porto 
12 flutes de champagne 
12 copos de licor 
2 garrafas e jarro para água 
(total: 75 peças)  

A SAINT LOUIS glass table service
Cut crystal with gilt decoration 
Marked at the base 
Comprising:  
12 water cups 
12 white wine cups 
12 red wine cups 
12 Port chalices 
12 Champagne flutes 
12 liquor chalices 
2 decanters and water jug 
(total: 75 pieces) 

€ 2.500 - 3.000
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237
EMILE GALLÉ (1846-1904)
Jarra Arte Nova  
Em pasta de vidro  
Decoração relevada a verde 
e amarelo com folhas 
Com aro prateado 
Marcada  
(base com defeito)
Alt.: 29,5 cm  

An Art Nouveau vase
Vitreous paste 
Decorated in relief in green 
and yellow with leaves 
Silvered mount 
Marked 
(base with defect) 

€ 450 - 650

238
ANDRÉ DELATTE 
(FRANÇA, 1887-1953)
Jarra grande Arte Nova  
Em pasta de vidro 
Decoração relevada a azul 
e rosa com flores  
Marcada 
Alt.: 39,5 cm  

A large Art Nouveau vase
Vitreous paste 
Decorated in relief in blue 
and pink with flowers 
Marked 

€ 900 - 1.200

239
EMILE GALLÉ (1846-1904)
Jarra Arte Nova  
Em pasta de vidro 
Decoração relevada a amarelo 
e cor de beringela com flores 
Marcada 
Alt.: 33,5 cm  

An Art Nouveau vase
Vitreous paste 
Decorated in relief in yellow and 
aubergine with flowers 
Marked 

€ 650 - 950

240
EMILE GALLÉ (1846-1904)
Jarra Arte Nova 
Em pasta de vidro  
Decoração relevada a azul e rosa com 
flores 
Marcada
Alt.: 33,5 cm  

An Art Nouveau vase
Vitreous paste  
Decorated in relief in blue and pink with roses 
Marked 

€ 1.800 - 2.200

241
EMILE GALLÉ (1846-1904)
Jarra grande Arte Nova 
Em pasta de vidro 
Decoração relevada a verde e amarelo com folhas 
Marcada
Alt.: 49,5 cm  

A large Art Nouveau vase
Vitreous paste 
Decorated in relief in green and yellow with leaves 
Marked 

€ 1.800 - 2.200
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242
PAR DE APLIQUES DE PAREDE ARTE NOVA
Em ferro pintado com taças em alabastro 
Decorados com rosas  
Portugal, séc. XX
70x22 cm 

A pair of Art Nouveau wall lights
Painted iron with alabaster bowls 
Decorated with roses 
Portugal, 20th century

€ 1.800 - 2.200

243
RELÓGIO DE MESA

Em bronze dourado e madeira 
Decoração moldada e cinzelada representando Cupido 

Mostrador em esmalte 
Mecanismo com marca “Medaille d’Argent Vincente & Cie 1855” 

França, séc. XIX 
(faltas, mecanismo não testado)

50x49,5x36 cm 

A table clock
Gilt bronze and wood 

Molded and chiselled decoration representing cupid 
Enamel dial 

Mechanism marked “Medaille d’Argent Vincente & Cie 1855” 
France, 19th century 

(losses, mechanism untested) 

€ 1.000 - 1.500

244
PAR DE ESCULTURAS
Bases forradas a prata com decoração naturalista, esculturas em metal amarelo representando veados a ser caçados 
Contraste Águia 835 do Porto em uso desde 1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 20,5 cm 

A pair of sculptures
Silver bases with naturalistic decoration, brass sculptures representing deer hunting 
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 2.000 - 3.000
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245
JARRA IMPÉRIO

Em porcelana europeia  
Com decoração a ouro e reservas 

policromadas representando de um lado 
cena militar e do outro, arranjo floral 

Pegas em forma de cisne 
Europa, séc. XIX 

(pequenas faltas)
Alt.: 44 cm 

An Empire vase
European porcelain 

Gilt decoration with polychrome cartouches 
depicting military scene and bouquet 

Swan shaped handles 
Europe, 19th century 

(small losses) 

€ 200 - 300

247
PAR DE JARRAS 
Em porcelana francesa Jacob Petit 
Em forma de figuras feminina e masculina 
Marcadas na base

Alt.: 21,5 cm

A pair of Jacob Petit vases
French porcelain 
Depicting feminine and masculine figures 
Marked at the base

€ 400 - 600

248
GRUPO ESCULTÓRICO
Em porcelana europeia 
Representando figuras galantes 
Séc. XIX 
(pequenos defeitos)
Alt.: 28 cm 

Group sculpture
European porcelain 
Depicting gallant figures 
19th century 
(small defects) 

€ 750 - 1.000

249
PAR DE SALEIROS
Em porcelana Meissen 
Representando casal de figuras galantes 
Figura feminina com marcas Meissen de 1732 - 1773 e figura masculina com marcas de 1825 - 1924 
(pequenos restauros)
13 x 19 cm 

A pair of salt cellars
Meissen porcelain 
Representing a couple of gallant figures 
Feminine figure with Meissen marks of 1732-1773 and masculine figure with marks of 1825-1924 
(small restorations) 

€ 1.650 - 2.000

246
PEQUENA URNA COM TAMPA
Em porcelana italiana Capodimonte 
Decoração relevada e policromada com 
figuras 
Pegas em forma de cabeça de bode 
Marcada na base
Alt.: 24 cm 

A small urn with cover
Italian Capodimonte porcelain 
Polychrome and relief decoration with figures 
Goat head shaped handles 
Marked at the base 

€ 150 - 200
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250
ANJOS TEIXEIRA FILHO (1908-1997)

Grupo escultórico 
Em mármore 

Assinado
Alt.: 56 cm  

Group sculpture
Marble 
Signed 

€ 700 - 900

251
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII/XIX
São Francisco de Sales  
Trabalho em seda tingida e pintada, colada sobre cartão 
(defeitos)
27x21 cm  

Portuguese school of the late 18th, early 19th century
Saint Francis de Sales 
Stained and painted silk laid on cardboard 
(defects) 

€ 500 - 700

252
ALMOFARIZ COM MÃO
Em bronze  
Decoração relevada com bustos 
Possivelmente Nuremberga, séc. XVI
8x11,5 cm 

Mortar with pestle
Bronze 
Decorated in relief with busts 
Possibly Nuremberg, 16th century 

€ 200 - 300

253
FRONTAL DE ALTAR
Pintura simulando tecido 
Óleo sobre madeira 
Portugal, séc. XVII 
(defeitos)
65x147 cm 

An altarpiece
Painted simulating fabric 
Oil on panel 
Portugal, 17th century 
(defects) 

€ 1.500 - 2.000

254
FRONTAL DE ALTAR
Pintura simulando tecido 
Óleo sobre madeira 
Portugal, séc. XVII 
(defeitos)
64x132 cm 

An altarpiece
Painted simulating fabric 
Oil on panel 
Portugal, 17th century 
(defects) 

€ 1.500 - 2.000
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255
CONTADOR INDO-PORTUGUÊS
Em teca, sissó, ébano, marfim em metal amarelo 
Dois corpos, corpo superior com nove gavetas simulando doze 
Corpo inferior com duas gavetas e um gavetão 
decorados com padrão geométrico composto por círculos secantes, estrelas e losangos 
Pernas entalhados em forma de Nagas 
Ferragens em metal amarelo rendilhado 
Índia, Costa do Malabar 
Séc. XVII/XVIII 
(restauros, pés facetados posteriores) 
151x110x59,5 cm  

An Indo-Portuguese style cabinet
Teak, sisso, ebony, ivory and brass 
Two parts, upper part with nine drawers simulating twelve; lower with two short and one long 
drawer decorated with geometric pattern of intersecting circles, stars and lozenges 
Carved “Nagas” legs 
Pierced brass mounts 
India, Malabar coast 
Late 17th, early 18th century 
(restorations, faceted feet of later date) 
€ 25.000 - 35.000
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256
TRÍPTICO 
Em madeira com placas em marfim relevado 
Interior revela, na porta esquerda, a “Viagem dos Magos”, a “Sagrada Família com o burro e o boi”, a “Anunciação do Anjo a Nossa 
Senhora”; na porta direita “Fuga para o Egipto”, “Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém” e a “Agonia de Jesus no Horto com soldados 
romanos a prenderem-No”; ao centro um Anjo, pastores com ovelhas e burro e “Adoração dos Magos” 
Europa, séc. XIX/XX 
(falta fechadura)
70x13x64 cm (aberto) 

A triptych
Wood with ivory plaques decorated in relief 
Interior with, at the left door, “trip of the magi”, “Holy Family with donkey and bull”, “Annunciation”; and the right door “Flight into Egypt”, “Triumphal entry 
into Jerusalem” and “Agony in the Garden with roman soldiers”; at the centre an angel, shepherds with sheep and donkey and “Adoration of the Magi” 
Europe, late 19th, early 20th century 
(lock missing) 

€ 4.000 - 6.000
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257
SANTA
Escultura em madeira 
Flamenga sec. XVII 
(pequenas faltas)
Alt.: 28,5 cm  

A Saint
Wood sculpture 
Flemish, 17th century 
(small losses) 

€ 300 - 400

258
FIGURA DE PRESÉPIO 
Escultura em madeira policromada  
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos) 
Alt.: 28 cm  

A Nativity figure
Polychrome wood sculpture 
Portugal, 18th century 
(losses and defects) 

€ 400 - 600

259
FIGURA DE PRESÉPIO 

Escultura em madeira policromada  
Portugal, séc. XVIII

30 cm  

A Nativity figure
Polychrome wood sculpture 

Portugal, 18th century 

€ 300 - 400

260
NOSSA SENHORA COM MENINO
Escultura em madeira com 
vestigios de policromia  
Europa, séc. XVII/XVIII 
(base posterior) 
Alt.: 37 cm  

Our Lady with the Child
Wood sculpture with traces of polychromy 
Europe, late 17th, early 18th century 
(base of later date) 

€ 250 - 350

261
FIGURAS A CAVALO
Retábulo em carvalho entalhado 
Flandres, séc. XVII
39x20 cm 

Figures on horsebacks
Carved oak fragment 
Flemish, 17th century 

€ 650 - 800
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262
NOSSA SENHORA DAS DORES

Escultura  de roca em madeira policromada 
vestes em seda e veludo, bordado a fio de ouro 

Resplendor e aplicação em metal prateado, peanha 
em madeira pintada e dourada 

Espanha, séc. XVIII 
Com maquineta posterior

Alt.: 40 cm (total) 
70x41x23 cm 

Our Lady of Sorrows
A polychrome wood dressing sculpture 
Gold embroided silk and velvet clothes 

Metal halo and mount, painted and gilt plinth 
Spain, 18th century 

With display box of later date 

€ 1.500 - 2.000

263
NATIVIDADE
Grupo escultórico em madeira policromada  
Composto por Nossa Senhora, Menino Jesus e São José  
Séc. XVII/XVIII 
(defeitos e restauros) 
Alt.: 50 cm (Nossa Senhora) 
Comp.: 23 cm (Menino) 
Alt.: 52 cm (São José) 

Nativity
Polychrome wood group sculpture 
Comprising Our Lady, Child Jesus and Saint Joseph 
Late 17th, early 18th century 
(defects and restorations) 

€ 750 - 900

264
CRISTO CRUCIFICADO
Escultura em madeira policromada e 
dourada representando Cristo agonizante 
na cruz, esculpido de forma realista e com 
resplendor em metal dourado 
Cruz em forma de troncos de árvore, com 
terminações entalhadas e douradas 
Base decorada com duas construções, 
serpentes e caveira 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 43 cm (Cristo) 
Alt.: 100 cm (total) 

Crucified Christ
Carved, polychrome and gilt sculpture 
representing agonizing Christ at the Cross, with 
gilt metal halo 
Cross formed by tree trunks with carved and 
gilt finials 
Base decorated with two constructions, snakes 
and skull 
Portugal, 18th century 
(losses and defects) 

€ 700 - 1.000

265
NOSSA SENHORA
Escultura Indo-Portuguesa em teca 
Com vestigios de policromia e douramento 
Índia, séc. XVIII
Alt.: 53 cm

Our Lady
A teak Indo-Portuguese sculpture 
With traces of polychromy and gilding 
India, 18th century

€ 1.800 - 2.500
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266
CRISTO
Grande escultura em madeira policromada  
Representando Cristo morto na cruz  
Portugal, séc. XIX/XX
120x80 cm  

Christ
A large polychrome wood sculpture representing 
dead Christ at the cross 
Portugal, late 19th, early 20th century 

€ 1.000 - 1.500

267
SANTA MARGARIDA DE ANTIOQUIA
Escultura em pedra calcária  
Representada sobre o dragão e com vestígios de policromia  
França, séc. XV
Alt.: 73 cm  

Saint Margaret of Antioch 
A limestone sculpture 
Represented standing above dragon, traces of polychromy 
France, 15th century 

€ 1.600 - 2.000

170

171



268
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Escultura em madeira dourada e policromada 
em marfim 
Peanha em madeira pintada e dourada 
Portugal, séc. XVIII/XIX
Alt.: 25 cm  

Our Lady of the Conception
Gilt and polychrome wood sculpture 
Painted and gilt wood plinth 
Portugal, late 18th, early 19th century 

€ 600 - 900

269
NOSSA SENHORA 
Escultura em madeira policromada e dourada 
Manto, túnica e véu  ricamente decorados com estofado de padrão floral 
Assente sobre nuvem com querubins 
Coroa em prata 
Espanha, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 100 cm (total) 

Our Lady
Polychrome and gilt wood sculpture 
Richly decorated mantle, vest and veil with floral pattern 
On a cloud with cherubs 
Silver crown 
Spain, 18th century 
(losses and defects) 

€ 5.000 - 8.000
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270
MENINO JESUS SALVADOR DO MUNDO
Escultura em madeira entalhada, policromada e dourada 
Portugal, séc. XVIII 
(restauros)
Alt.: 60 cm 

Child Jesus Saviour of the World
Carved, polychrome and gilt wood sculpture 
Portugal, 18th century 
(restorations) 

€ 1.500 - 2.000

271
NOSSA SENHORA E SÃO JOSÉ  
Em madeira policromada e dourada  
Coroa, resplendor, ceptro e vara posteriores em prata  
Portugal, séc. XVIII 
(pequenas faltas)
Alt.: 52,5 cm  

Our Lady and Saint Joseph 
Polychrome and gilt wood 
Silver crown, halo, scepter and cane of later date 
Portugal, 18th century 
(small losses) 

€ 4.600 - 6.000
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272
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Escultura em madeira policromada e dourada 
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 42 cm 

Our Lady of the Conception
Polychrome and gilt wood sculpture 
Portugal, 18th century 

€ 1.500 - 2.000

273
SÃO ROQUE
Escultura em terracota policromada  
Com decoração estofada 
Portugal, séc. XVIII 
(pequenas faltas e restauros)
Alt.: 67 cm  

Saint Roch
Polychrome terracotta 
Portugal, 18th century 
(small losses and defects) 

€ 700 - 1.000
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274
CABEÇA DE SANTO ANTÓNIO
Escultura em marfim parcialmente pintada 
Hispano-filipina 
Séc. XVIII
Alt.: 15 cm 

Saint Anthony’s head
Partly painted ivory sculpture 
Hispano-Philippine 
18th century 

€ 2.500 - 3.000

275
ALMOFARIZ COM MÃO
Em marfim torneado Indo-Português 
Séc XVII 
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 19 cm 

Mortar with pestle
Turned ivory 
Indo-portuguese 
17th century 
(small chips) 

€ 5.000 - 7.000
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276
SÃO ROQUE
Escultura Indo-Portuguesa em madeira 
policromada e dourada e mãos em marfim 
Séc. XVIII/XIX
Alt.: 11 cm 

Saint Roch
Polychrome and gilt wood Indo-Portuguese 
sculpture, ivory hands 
Late 18th, early 19th century 

€ 500 - 800

277
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 

Escultura Indo-portuguesa em marfim 
Base posterior em madeira  

Séc. XVII 
(restauro nas mãos)

Alt.: 22 cm  

Our Lady of the Conception
Ivory Indo-Portuguese sculpture 

Wood base of later date 
17th century 

(hands restored) 

€ 500 - 800

278
CASTÃO DE BENGALA
Em forma de cabeça de mouro 
Europa, séc. XIX
Alt.: 4,5 cm 

A cane handle
Designed as Moorish head 
Europe, 19th century 

€ 100 - 150

279
PEQUENO ORATÓRIO DE 
CAMPANHA
Com miniatura de Nossa Senhora 
com o menino no interior 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(faltas e pequenos defeitos)
Alt.:8,5 cm 

A small traveling oratory
Miniature of Our Lady with the Child 
at the interior 
Portugal, late 18th, early 19th century 
(losses and small defects) 

€ 150 - 200

280
CRISTO CRUCIFICADO
Escultura em marfim 
Cruz e peanha em madeira entalhada e dourada 
Cartela e resplendor em prata 
Europa, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
102x48,5 cm (total) 
32x18,5 cm (cristo) 

Crucified Christ
Ivory sculpture 
Carved and gilt wood cross and base 
Silver cartouche and halo 
Europe, 18th century 
(losses and defects) 

€ 800 - 1.000

281
CRISTO CRUCIFICADO
Em madeira policromada entalhada e dourada 
Cartela e resplendor em prata  
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(faltas e defeitos) 
Alt.: 33 cm (Cristo) 
Alt.: 103 cm (total)

A crucified Christ
Carved, polychrome and gilt wood 
Silver cartouche and halo 
Portugal, late 18th, early 19th century 
(losses and defects)

€ 500 - 700
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282
NOSSA SENHORA
Escultura Cingalo-Portuguesa em marfim 
Séc. XVI/XVII 
(base posterior)
Alt.: 19 cm 

Our Lady
Ivory Cingalo-Portuguese sculpture 
Late 16th, early 17th century 
(base of later date) 

€ 4.000 - 6.000

283
MENINO JESUS SALVADOR DO MUNDO
Escultura cingalo-Portuguesa em marfim com dourados 
Menino Jesus representado sobre orbe  
Séc. XVII
Alt.: 38 cm 

Child Jesus Saviour of the World
Cingalo-Portuguese ivory sculpture with gildings 
Child Jesus standing on globe 
17th century 

€ 10.000 - 15.000
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284
CAMILHA PARA MENINO JESUS INDO-PORTUGUESA
Em madeira de teca revestida a veludo recoberto com placas de prata relevada e vazada, representando 
motivos vegetalistas e pássaros exóticos, e encastoadas com pedras coloridas 
A cabeceira apresenta duas cartelas legendadas suportadas por pavões com as inscrições litúrgicas “Et 
Verbum caro factu est, et habitavit in n...” (“O Verbo se fez carne e habitou entre nós”) e “Gloria in excelsis 
Deo et in terra pax homin...” (“Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens”) 
Índia/Goa, séc. XVII
38x55x42 cm 

Nota: São conhecidas duas importantes peças com a mesma origem e semelhante trabalho de ourivesaria, o 
cofre-relicário de São Francisco Xavier, Museu de São Roque, Lisboa e o túmulo de São Francisco Xavier, Igreja 
da Casa Professa do Bom Jesus, Goa. Proveniência/Provenance: Colecção Comandante Alpoim Calvão.

A 17th century Indo-Portuguese Child Jesus bed
Velvet lined silver-mounted teak structure. 
Chased and pierced silver mounts representing floral motifs and exotic birds, set with colored pastes. 
Headboard with two cartouches supported by two peacocks and liturgical inscriptions “Et Verbum caro factu est, et 
habitavit in n...” and “Gloria in excelsis Deo et in terra pax homin...” 
India, Goa, 17th century
Note: Two important pieces with same origin and similar silver work are known: the Saint Francis’’’’ reliquary kept at 
the Museu de São Roque, Lisboa and Saint Francis Xavier tomb at Igreja da Casa Professa do Bom Jesus, Goa.  
Provenance: Collection Comandante Alpoim Calvão.

€ 30.000 - 50.000
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285
CENAS DA PAIXÃO DE CRISTO

Díptico em marfim esculpido em alto relevo  
Europa, séc. XIX 

25x20 cm  

Scenes of the Passion of Christ
A carved ivory diptych 
Europe, 19th century 

€ 8.500 - 12.500
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286
PÍXIDE
Em prata dourada francesa (950/000) do séc. XIX 
Decoração gravada, relevada e cinzelada com motivos 
vegetalistas e reservas ovais com figuras religiosas 
Contraste Francês em uso entre 1838 e 1971, marca de 
ourives GARNIER 
(sinais de uso)
Alt.: 31 cm
809 g 

A Pyx
French silver gilt of the 19th century 
Engraved, chiselled and relief decoration with floral motifs and 
oval cartouches depicting religious figures 
French assay mark (1838-1971) and GARNIER maker’s mark 
(wear signs) 

€ 2.800 - 3.800

287
CÁLICE COM PATENA E BANDEJA COM GALHETAS DE ALTAR
Em prata dourada francesa (950/000) do séc. XIX 
Cálice com profusa decoração relevada, recortada e cinzelada com 
cabeças de anjos alados, cenas da Paixão, instrumentos da Paixão, parras 
e uvas e figuras sagradas 
Patena com medalhão cinzelado representando Última Ceia 
Par de galhetas de altar e bandeja com decoração relevada e cinzelada 
Com estojo de viagem forrado a pele e veludo 
Cálice e patena com contraste Francês em uso entre 1819 e 1838 e marca de 
ourives; bandejas e galhetas de altar com contraste em uso entre 1838 e 1971 
(sinais de uso) 
1572 g 

A chalice with paten and tray with altar cruets
French silver gilt of the 19th century 
Chalice with profuse decoration in relief depicting scenes and instruments of the 
Passion of Christ, grapes and vine leaves and sacred figures 
Paten with chiselled medallion depicting Last Supper 
Cruets and tray decorated in relief  
With leather and velvet lined fitted case 
Chalice and paten with assay mark (1819-1838) and maker’s mark; cruets and tray 
with assay mark (1838-1971) 
(wear signs) 

€ 3.500 - 5.500
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288
CONTADOR DE ESTRADO 

MANEIRISTA
Em nogueira e faixeado a nogueira 

Frente com embutidos em latão 
Gavetas revestidas a tartaruga e molduras 

em pau-santo 
Três gavetas simulando quatro 
Ferragens em bronze dourado 

Pés de bolacha 
Espanha, séc. XVII (início) 

(pequenos restauros, indícios de xilófagos)

29,5x47,5x28 cm

A Mannerist small cabinet
Walnut veneered walnut 

Front with brass inlays  
Tortoiseshell veneered drawers with 

rosewood frames 
Three drawers simulating four 

Gilt bronze mounts 
Disc feet 

Spain, early 17th century 
(small restorations, traces of 

xylophages)

€ 1.500 - 2.000

289
PEQUENO COFRE
Em várias madeiras com trabalho de marchetaria 
Ferragens em ferro 
Alemanha, séc. XVII/XVIII
21,5x35x20 cm 

A small casket
Marquetry decorated 
Iron mounts 
Germany, late 17th, early 18th century 

€ 2.000 - 3.000

290
CONTADOR
Em madeira escurecida 
Decorada com trabalho de marchetaria 
em diversas madeiras formando padrão 
geométrico 
Com cinco gavetas e pés em bolacha, 
sendo os da frente em marfim 
Espanha, séc. XVIII 
(pequenas faltas e defeitos)
30x45x30,5 cm 

A cabinet
Ebonized wood 
Marquetry decorated with geometric pattern 
With five drawers and disc feet, two in ivory 
Spain, 18th century 
(small losses and defects) 

€ 1.600 - 2.000

291
PEQUENA CAIXA MOGOL
Em madeira de sândalo  
Profusa decoração com padrão floral em baixo 
relevo 
India Mogol, séc. XVIII
5x13,5x8 m  

A small mogul box
Sandalwood 
Profuse decoration with floral pattern in relief 
Mogul India, 18th century 

€ 200 - 400

292
CAIXA MOGOL
Em marfim 
Profusa decoração com padrão floral em 
baixo relevo 
Interior com compartimento e segredo 
Ferragens em metal branco  
India Mogol, séc. XVIII
6,5x25,5x10 cm  

A Mogul box
Ivory 
Profuse decoration with floral pattern in relief 
Interior with compartment and secret 
White metal mounts 
Mogul India, 18th century 

€ 1.700 - 2.300
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293
CONTADOR MOGOL
Em sissó com profusa decoração em marfim representando motivos florais  
Com duas portas de abertura lateral e dezasseis gavetas de diferentes dimensões 
Ferragens em metal amarelo 
Índia Mogol, séc. XVII 
(pequenos restauros)
37x60x34 cm 

A Mogul cabinet
Sissoo with profuse ivory decoration depicting floral motifs 
Two side doors and sixteen drawers of different sizes 
Brass mounts 
Mogul India, 17th century 
(small restorations) 

€ 28.000 - 35.000
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CASAL DE LEÕES BUDISTAS
Em ferro fundido 
Representados sentados sobre bases retangulares em madeira 
com vestigios de policromia  
Apresentando uma expressão feroz com a boca ligeiramente 
aberta e dentes afiados  
Sobre o peito uma coleira grossa com sino ao centro  
O leão com a pata dianteira direita sobre uma esfera e a leoa com a 
pata dianteira esquerda sobre uma cria de leão 
China
Alt.: 45 cm 
Alt.: 67 cm (total)

A couple of Buddhist lions
Cast iron 
Represented seated on wood bases with traces of polychromy 
With ferocious expressions, slightly open mouths and sharp teeth 
With a large collar with bell 
Lion with the right front leg on a sphere and the lioness with the left front 
leg on a cub 
China

€ 4.000 - 6.000

2
SESSÃO
Session

LOTES 294 A 658

Lot 294 to 658
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296
BUDA
Escultura em bronze patinado  
Representado de pé sobre pedestal em forma de flor de lotus 
China 
(pequenos restauros; suástica posterior gravada no peito)
Alt.: 60 cm

A Buddha
Patinated bronze sculpture 
Represented standing on a lotus-shaped plinth  
China 
(small restorations, chest later engravd qith swastika)

€ 2.500 - 3.000

295
JARRA
Em vidro “Snowflake” com decoração gravada em vidro vermelho-rubi, representando motivos vegetalistas 
Período Qianlong (1736-1795), com marcas incisas na base  
(restauro)

Alt.: 27 cm

Proveniência/ Provenance:  
Christie’s, London 2001 - Chinese Ceramics & Export Ceramics & Works of Art (Lot 105)

A Qianlong red glass overlay bottle vase 
Snowflake glass ground with a layer of ruby red glass 
Carved decoration depicting floral motifs 
Incised Qianlong four-character mark and of the period (1736-95) 
(restored)

€ 5.000 - 8.000

198

199



297
GUANINE

Escultura em porcelana com vidrado Blanc-de-Chine 
Guanine representada sentada sobre rochedo 

Cabelo com intrincado penteado, dividido ao centro e caído sobre os 
ombros  

Com face serena, apresentando marca “urna” na testa e adornos ao 
pescoço, 

nos braços e pulsos 
A mão direita sobre o joelho direito e a esquerda apoiada sobre o 

rochedo  
Do seu lado esquerdo, uma figura de criança representada de pé 

Marca com dois caracteres nas costas 
China, dinastia Ming, séc. XVII 

(defeitos de cozedura na base e pequeno restauro)
Alt.: 23 cm 

A Chinese Blanc-de-Chine figure of Guanyin
Porcelain sculpture 

Guanyin is represented seated on a rock 
With intricate coiffure, divided at the centre and falling on the shoulders 

Serene face, bearing “urn” mark on the forehead and adorns in the neck, arms 
and wrists 

Right hand layed on the right knee and the left hand on the rock 
At her left side a standing child 

Mark with two characters at the back 
China, Ming Dynasty, 17th century 

(firing defects at the base and small restoration)

€ 6.500 - 10.000

200

201



298
PAR DE FAISÕES
Em porcelana da China 
Decoração policromada 
China, séc. XIX/XX 
(um faisão com restauro)
Alt.: 35,5 cm 

A pair of pheasants
Chinese porcelain 
Polychrome decoration 
China, late 19th, early 20th century 
(one restored) 

€ 500 - 800

299
CAVALO 
Escultura em porcelana da China 
Decoração monocroma em tons de verde 
e castanho 
Período Jiaqing (1796-1820) 
(pequenos restauros)
18x22 cm 

Horse
Chinese porcelain sculpture 
Monochrome decoration in green and brown 
Jiaqing Period (1796-1820) 
(small restorations) 

€ 700 - 900

300
PAR DE POTES
Em porcelana da China 
Decoração policromada Mandarim representando flores e cenas do quotidiano chinês 
Pegas em forma de cães de foo e dragões 
China, séc. XIX/XX 
Montures em bronze dourado 
(adaptados a candeeiro)
Alt.: 57 cm 

A pair of vases
Chinese porcelain 
Polychrome Canton decoration depicting flowers and Chinese quotidian scenes 
Dragon-shaped handles 
China, late 19th, early 20th century 
Gilt bronze mounts 
(mounted as lamps) 

€ 700 - 900
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302
PEQUENA JARRA

Em porcelana da China 
Decoração policromada com 

esmaltes da Família Verde 
representando motivos florais 

Marcada na base 
China, séc. XIX/XX

Alt.: 20 cm  

A small vase
Chinese porcelain 

Polychrome Famille Verte decoration 
depicting floral motifs 

Marked at the base 
China, late 19th, early 20th century 

€ 300 - 400

301
AQUÁRIO
Em porcelana da China 
Decoração policromada com esmaltes da Família Verde representando 
grandes reservas com paisagens montanhosas sobre fundo geométrico 
Interior com peixes e patos 
Período Guangxu (1875-1908) 
(restauro)
39x46 cm

Aquarium
Chinese porcelain 
Polychrome Famille Verte decoration depicting large reserves with landscapes qith 
mountains on geometric ground 
Interior with fishes and ducks 
Guangxu Period (1875-1908) 
(restoration)

€ 1.500 - 2.000

303
AQUÁRIO
Em porcelana da China 
Decoração policromada com esmaltes da Família Verde 
representando grandes reservas com flores, pássaros e 
borboletas sobre fundo geométrico 
Interior com peixes e algas 
Período Guangxu (1875-1908)
42x47 cm 

Aquarium
Chinese porcelain 
Polychrome Famille Verte decoration depicting large reserves with 
flowers, birds and butterflies on geometric ground 
Interior with fishes and algae 
Guangxu Period (1875-1908) 

€ 2.000 - 3.000
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304
PAR DE PEQUENAS JARRAS
Em porcelana da China 
Decoração policromada representando 
figuras orientais e poema 
Período República (1912-1949) 
Marcadas na base
Alt.: 26 cm 

A pair of small vases
Chinese porcelain 
Polychrome decoration depicting oriental 
figures and poem 
Republic (1912-1949) 
Marked at the base

€ 200 - 300

307
PAR DE PEQUENAS JARRAS
Em porcelana da China  
Com vidrado blanc-de-Chine e decoração  
relevada representando fénix  
Marcas apócrifas na base 
Alt.: 22,5 cm 

A pair of small vases
Chinese porcelain 
Blanc-de-Chine glazing and decorated 
in relief with phoenix 
Apocryphal marks at the base

€ 200 - 300

308
PAR DE CABAÇAS 
Em porcelana da China 
Decoração relevada com flores e vidrado azul 
Marcas apócrifas Qianlong na base 
Alt.: 23 cm 

A pair of gourds
Chinese porcelain 
Decorated in relief with flowers and blue glazing 
Apocryphal Qianlong marks at the base

€ 180 - 220

309
JARRA
Em porcelana da China  
Decoração blanc-de-Chine relevada com  
motivos vegetalistas e pássaros 
Interior decorado com fénix e dragão 
Marcado na base
Alt.: 20 cm 

A vase
Chinese porcelain 
Blanc-de-Chine decorated in relief with floral motifs and birds 
Interior decorated with phoenix and dragon 
Marked at the base

€ 80 - 120

305
CABAÇA
Em porcelana da China  
Decoração policromada 
representando arranjos florais  
e pássaros  
Marcado na base
Alt.: 23 cm 

A gourd
Chinese porcelain 
Polychrome decoration depicting 
bouquets and birds 
Marked at the base

€ 200 - 300

306
KENDI

Em porcelana da China  
Decoração bianco-supra-bianco 

representando fénix e dragão 
Alt.: 28 cm 

A Kendi
Chinese porcelain 

Bianco-supra-bianco decoration 
depicting phoenix and dragon

€ 150 - 200
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310
URNA FUNERÁRIA
Em grês com vidrado celadon 
Em forma de pagode 
China
Alt.: 33 cm 

A funeral urn
Celadon glazed stoneware 
Pagoda-shaped 
China

€ 500 - 800

311
GOMIL COM TAMPA
Em porcelana da China 
Com profusa decoração relevada e 
vidrado de cor verde 
Marca apócrifa Yongzheng na base
Alt.: 37 cm 

An ewer with cover
Chinese porcelain 
Profuse relief and green glazed decoration 
Yongzheng apocryphal mark at the base

€ 500 - 800

313
FIGURAS ERÓTICAS 
Grupo escultórico em porcelana da China 
Cama com decoração policromada com 
esmaltes da Família Rosa (fencai) 
Finais da dinastia Qing
15,5x22,5x12 cm

Erotic figures
A chinese porcelain group sculpture 
Polychrome Famille Rose decoration (fencai) 
Late Qing dynasty

€ 500 - 800

312
CÃO DE FOO

Escultura em porcelana  
Decoração a azul sob vidrado 

Dinastia Qing, séc. XIX 
Comp.: 24 cm 

A dragon
Porcelain sculpture 

Blue underglaze decoration 
Qing Dynasty, 19th century

€ 300 - 400
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314
PAR DE BÚFALOS ASIÁTICOS
Esculturas em porcelana com vidrado em tons de castanho 
China, Período Minguo (1912-1949)
17x34x11 cm 

A pair of Asian buffaloes
Glazed porcelain with brown decoration 
China, Minguo Period (1912-1949) 

€ 1.500 - 2.000

315
PAR DE VEADOS
Esculturas em porcelana com vidrado em tons de castanho 
China, Período Minguo (1912-1949) 
(restauros)
25x14x32 cm 

A pair of deer
Glazed porcelain with brown decoration 
China, Minguo Period (1912-1949) 
(restorations) 

€ 1.500 - 2.000
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318
GARRAFA COM TAMPA
Em porcelana da China de exportação  
Decoração policromada Mandarim com esmaltes 
da Família Rosa 
Representando figuras orientais e arranjos florais 
com pássaros e borboletas 
Período Guangxu ( 1875 - 1908) 
(pequenos defeitos)
Alt.: 39 cm 

A bottle with cover
Chinese export porcelain 
Polychrome Canton and Famille Rose decoration  
Depicting Oriental figures and bouquets with birds and 
butterflies 
Guangxu Period (1875-1908) 
(small defects) 

€ 250 - 350

319
BULE
Em porcelana da China 
Decoração policromada Mandarim 
Com reservas representando cenas do 
quotidiano chinês e arranjos florais com 
pássaros e borboletas 
Pegas em metal 
Período Guangxu (1875-1908)
Alt.: 17 cm 

A teapot
Chinese porcelain 
Canton polychrome decoration  
Cartouches depicting Chinese 
quotidian scenes and bouquets with 
birds and butterflies 
Metal handles 
Guangxu Period (1875-1908) 

€ 80 - 120

320
BULE 

Em porcelana da China 
Decoração policromada Mandarim  

com reservas representando cenas do quotidiano 
chinês e  

arranjos florais com pássaros e borboletas 
Pegas em metal 

Período Guangxu (1875 - 1908)
Alt.: 16,5 cm  

A teapot
Chinese porcelain 

Canton polychrome decoration  
Cartouches depicting Chinese 

quotidian scenes and bouquets with 
birds and butterflies 

Metal handles 
Guangxu Period (1875-1908) 

€ 80 - 100

316
JARRA
Em porcelana da China 
Decoração policromada Mandarim 
representando grandes reservas com 
cenas do quotidiano chinês sobre fundo 
com flores, frutos, aves e borboletas 
Período Guangxu (1875-1908) 
(restauro na pega)
Alt.: 62 cm 

A jar
Chinese porcelain 
Polychrome Canton decoration depicting 
large reserves with Chinese quotidian scenes 
on ground with flowers, birds and butterflies 
Guangxu Period (1875-1908) 
(handle restored) 

€ 900 - 1.300

317
PEQUENA TERRINA COM TAMPA E 
TRAVESSA
Em porcelana da China de exportação 
Decoração dourada e policromada Mandarim, com 
esmaltes da Família Rosa representando cenas 
do quotidiano chinês, arranjos florais, pássaros e 
borboletas 
Período Guangxu (1875-1908)
15,5x22 cm (terrina) 
18x24 cm (travessa) 

A small tureen with cover and dish
Chinese export porcelain 
Gilt and polychrome Canton and Famille Rose 
decoration depicting Chinese quotidian scenes, bouquets, 
birds and butterflies 
Guangxu Period (1875-1908) 

€ 250 - 350
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321
GRANDE BULE YIXING
Em barro de cor vermelha escura 
Decorado com esmalte policromado representando 
motivos florais e borboletas 
Marcado na base  
China
Alt.: 21,5 cm  

A large Yixing teapot
Dark red clay 
Polychrome enamelled decoration depicting 
floral motifs and butterflies 
Marked at the base 
China 

€ 250 - 350

322
BULE YIXING
Em barro de cor vermelha escura 
Decoração incisa e pega em palhinha 
Com coador no interior 
China
Alt.: 21 cm (total) 

A Yixing teapot
Dark red clay 
Engraved decoration and caned handle 
Interior with strainer 
China 

€ 120 - 150

323
BULE YIXING

Em barro de cor vermelha escura 
Corpo com forma de tronco com decoração 

relevada 
Marcado na base e tampa 

China
Alt.: 8,5 cm 

A Yixing teapot
Dark red clay 

Trunk-shaped body with decoration in relief 
Marked at the base and the cover 

China 

€ 150 - 180

324
POTE 
Em grês  
Com decoração relevada e vidrado celadon 
China
Alt.: 28 cm 

A baluster vase
Stoneware 
Decorated in relief and with Celadon glazing 
China

€ 500 - 800
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327
POTE COM TAMPA
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado 
representando figuras orientais
Alt.: 40 cm 

A baluster vase
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration depicting 
Oriental figures

€ 800 - 1.200

328
CABAÇA
Em porcelana da China 
Corpo facetado com decoração a azul sob 
vidrado representando flores
Alt.: 49 cm 

A gourd
Chinese porcelain 
Faceted body with blue underglaze decoration 
depictingf flowers

€ 2.000 - 3.000

325
PORTA PINCÉIS
Em Porcelana da China 
Decoração a azul sobre vidrado com 
reservas representando cenas do 
quotidiano chinês 
Marcas Kangxi na base
15x19 cm 

A brush holder
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration with cartouches 
depicting Chinese quotidian scenes 
Kangxi marks at the base 

€ 200 - 300

326
GRANDE POTE
Em porcelana da China  
Decoração a azul sob vidrado 
representando vista de jardim com figuras  
Marcado no gargalo
Alt.: 34 cm 

A large baluster vase
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration depicting garden 
view with figures 
Marked at the neck

€ 800 - 1.200
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329
JARRA HEXAGONAL
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado com 
reservas representando paisagens fluviais 
e arbustos com flores 
Secção central bojuda decorada com 
motivos florais 
Período Kangxi (1662-1722) 
(aba partida e colada; esbeiçadelas)
Alt.: 49 cm 

An hexagonal vase
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration with cartouches 
depicting riverscape and bushes with flowers 
Central section decorated with floral motifs 
Kangxi Period (1662-1722) 
(broken tab; chips) 

€ 800 - 1.200

330
PIVETEIRO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com reservas representando 
motivos vegetalistas a azul sobre fundo 
café-au-lait 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 19 cm 

A perfuming pan
Chinese export porcelain 
Decorated with reserves depicting floral motifs 
in blue on café-au-lait ground 
Qianlong Period (1736-1795) 

€ 180 - 220

332
POTE 
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado com motivos vegetalistas e insectos 
Dinastia Ming, reinado Wanli (1563-1620) 
(pequeno restauro no bordo)
Alt.: 35 cm 

A vase
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration with floral motifs and insects 
Ming Dynasty, Wanli Period (1563-1620) 
(small restoration at the tab) 

€ 4.200 - 5.000

331
PAR DE CABAÇAS MINIATURA
Em porcelana da China  
Decoração a azul sob vidrado com motivos florais  
e símbolos auspiciosos budistas 
Marcas na base
Alt.: 8 cm 

A pair of miniature gourds
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration with floral motifs and 
Buddhist auspicious symbols 
Marks at the base

€ 150 - 200
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333
TRAVESSA OITAVADA
Em porcelana da China  
Decoração a azul cantão com 
paisagem fluvial e pagodes 
Período Daoguang ( 1821-1850) 
(esbeiçadelas)
20,5x28,5 cm  

An octogonal dish
Chinese porcelain 
Blue Canton decoration depicting 
riverscape and garden scenes 
Daoguang Period (1821-1850) 
(chips) 

€ 120 - 160

334
TRAVESSA OITAVADA
Em porcelana da China  
Decoração a azul cantão com 
paisagem fluvial e pagodes 
Período Daoguang ( 1821-1850)
24x31,5 cm  

An octogonal dish
Chinese porcelain 
Blue Canton decoration depicting 
riverscape and pagoda 
Daoguang Period (1821-1850) 

€ 180 - 220

335
TRAVESSA OITAVADA
Em porcelana da China  
Decoração a azul cantão com 
paisagem fluvial e pagodes 
Período Daoguang ( 1821-1850)
27,5x35 cm 

An octogonal dish
Chinese porcelain 
Blue Canton decoration depicting 
riverscape and pagoda 
Daoguang Period (1821-1850) 

€ 200 - 250

336
COVILHETE EM FORMA DE 
“CONCHA”
Em porcelana da China 
Decoração a azul Cantão representando 
paisagem fluvial com pagodes 
Período Daoguang (1821-1850) 
(esbeiçadelas)
26x23,5 cm  

A shell-shaped saucer
Chinese porcelain 
Blue Canton decoration depicting riverscape 
and pagoda 
Daoguang Period (1821-1850) 
(chips) 

€ 120 - 160

337
PEQUENA TERRINA OITAVADA 
COM TAMPA E TRAVESSA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul Cantão com paisagem 
fluvial e cenas de jardim 
Período Daoguang (1821-1850) 
(pequenas esbeiçadelas)
9x17x12 cm (terrina) 
15x21 cm (travessa) 

A small octogonal tureen with cover and dish
Chinese export porcelain 
Blue Canton decoration depicting riverscape 
and garden scenes 
Daoguang Period (1821-1850) 
(small chips) 

€ 400 - 600

338
PRATO 
Em porcelana da China 
Decoração powder-blue e com esmaltes 
da Família Rosa 
representando flores 
Período Qianlong ( 1736-1795)
Diam.: 23 cm 

A plate
Chinese porcelain 
Powder-blue and Famille Rose decoration 
depicting flowers 
Qianlong Period (1736-1795)

€ 180 - 220

339
AQUÁRIO 
Em porcelana da China 
Decoração powder blue com 
grandes reservas representando 
cena do quotidiano chinês, 
paisagem e flores 
Período Guangxu (1875-1908)
32x36 cm 

Aquarium
Chinese porcelain 
Powder Blue decoration with large 
reserves depicting Chinese quotidian 
scene, landscape and flowers 
Guangxu Period (1875-1908) 

€ 1.800 - 2.200
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340
PRATO RECORTADO

Em porcelana da China 
Decoração a azul representando flores 

Período Kangxi (1662-1722) 
(pequenas esbeiçadelas)

Diam.: 22 cm 

A scalloped plate
Chinese porcelain 

Blue decoration depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 

(small chips) 

€ 350 - 450

341
PRATO RECORTADO
Em porcelana da China 
Decoração a azul representando vista de 
jardim ao centro 
Período Kangxi (1662-1722) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 22 cm 

A scalloped plate
Chinese porcelain 
Blue decoration depicting garden view at the 
centre 
Kangxi Period (1662-1722) 
(small chips) 

€ 350 - 450

342
PAR DE TAÇAS 

Em porcelana da China 
Decoração a azul com motivos vegetalistas 

Dinastia Ming, período Wanli (1573-1620) 
(cabelos)
5x14,5 cm 

A cup and saucer
Chinese porcelain 

Blue decoration with floral motifs 
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1620) 

(hairlines) 

€ 250 - 450

343
PRATO RECORTADO
Em porcelana da China 
Decoração a azul com motivos vegetalistas 
e pássaros 
Dinastia Ming, Período Wanli (1573-1620) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 27 cm 

A scalloped plate
Chinese porcelain 
Blue decoration with floral motifs and birds 
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1620) 
(chips) 

€ 700 - 900

344
PRATO RECORTADO
Em porcelana da China 
Decoração a azul com motivos vegetalistas 
e, ao centro, paisagem com lago, pássaros 
e borboleta 
Dinastia Ming, período Wanli (1573-1620) 
(esbeiçadelas e cabelos)
Diam.: 28,5 cm 

A scalloped plate
Chinese porcelain 
Blue decoration with floral motifs and, at the 
centre, landscape with lake, birds and butterfly 
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1620) 
(chips and hairlines) 

€ 700 - 900
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345
PRATO RECORTADO
Em porcelana da China 
Decoração a azul com motivos vegetalistas e, ao centro, Leão rampante em paisagem com montanhas 
Dinastia Ming, período Wanli (1573-1620) 
(cabelos e esbeiçadelas)
Diam.: 26,5 cm 

A scalloped plate
Chinese porcelain 
Blue decoration with floral motifs and, at the centre rampant lion in a landscape with mountains 
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1620) 
(hairlines and chips) 

€ 900 - 1.200

346
PAR DE PRATOS RECORTADOS
Em porcelana da China 
Decoração a azul representando flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm 

A pair of scalloped plates
Chinese porcelain 
Blue decoration depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(small chips) 

€ 700 - 900

347
PAR DE PRATOS RECORTADOS
Em porcelana da China 
Decoração a azul representando flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(esbeiçadelas e cabelos)
Diam.: 22 cm 

A pair of scalloped plates
Chinese porcelain 
Blue decoration depicting flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(chips and hairlines) 

€ 700 - 900
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348
GRANDE PRATO RECORTADO
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado  com motivos florais 
Marcado na base 
Período Kangxi (1662-1722) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 38,5 cm 

A scalloped charger
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration depicting floral motifs 
Marked at the base 
Kangxi Period (1662-1722) 
(small chips) 

€ 1.500 - 2.000

349
GRANDE PRATO
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado  com motivos florais 
Marcado na base 
Período Kangxi (1662-1722) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 36 cm 

A charger
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration depicting floral motifs 
Marked at the base 
Kangxi Period (1662-1722) 
(small chips) 

€ 1.200 - 1.600

350
GRANDE PRATO RECORTADO
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado  com motivos florais 
Marcado na base 
Período Kangxi (1662-1722) 
(pequenos defeitos)
Diam.: 35 cm 

A scalloped charger
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration depicting floral motifs 
Marked at the base 
Kangxi Period (1662-1722) 
(small defects) 

€ 700 - 900

351
PRATO RECORTADO
Em porcelana da China 
Decoração a azul com motivos vegetalistas e, ao centro, figura oriental de pescador 
Dinastia Ming, período Wanli (1573-1620)
Diam.: 31 cm 

A scalloped plate
Chinese porcelain 
Blue decoration with floral motifs and, at the centre, Oriental figure of fisherman 
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1620) 

€ 800 - 1.200
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352
PAR DE PEQUENOS COVILHETES
Em porcelana da China 
Decoração a azul com motivos vegetalistas 
Período Kangxi (1662-1772) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 12 cm 

A pair of small saucers
Chinese porcelain 
Blue decoration with floral motifs 
Kangxi Period (1662-1772) 
(small chips) 

€ 300 - 400

353
COVILHETE GOMADO E RECORTADO
Em porcelana da China 
Decoração a azul com figuras orientais e flores 
Dinastia Ming, período Wanli (1573-1620) 
(cabelo)
Diam.: 20 cm 

A fluted and scalloped saucer
Chinese porcelain 
Blue decoration with Oriental figures and flowers 
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1620) 
(hairline) 

€ 1.000 - 1.500

354
PRATO FUNDO
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado representando 
ao centro paisagem com garça e veado 
Aba decorada com motivos florais 
Dinastia Ming, Período Wanli (1573-1620)
Diam.: 30 cm 

A soup plate
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration depicting landscape 
with heron and deer 
Tab decorated with floral motifs 
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1620) 

€ 2.000 - 3.000

355
PRATO FUNDO
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado representando 
ao centro duas fénix 
Aba decorada com objectos auspiciosos 
budistas 
Dinastia Ming, Período Wanli (1573-1620)
Diam.: 29,5 cm 

A soup plate
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration depicting two 
phoenixes at the centre 
Tab decorated with Buddhist precious objects 
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1620) 

€ 2.000 - 3.000
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356
COVILHETE RECORTADO
Em porcelana da China 
Decoração a azul com motivos vegetalistas representando pássaro e flores ao centro 
Dinastia Ming, período Wanli (1573-1620) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 21 cm 

A scalloped saucer
Chinese porcelain 
Blue decoration with floral motifs depicting bird and flowers at the centre 
Ming Dynasty, Wanli Period (1573-1620) 
(chips) 

€ 600 - 900

357
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China 
Decoração a azul com flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm 

A pair of plates
Chinese porcelain 
Blue decoration with flowers 
Kangxi Period (1662-1722) 
(chips) 

€ 700 - 900

358
PAR DE PRATOS RECORTADOS
Em porcelana da China 
Decoração a azul representando vista de jardim ao centro 
Período Kangxi (1662-1722) 
(cabelos e esbeiçadelas)
Diam.: 22 cm 

A pair of scalloped plates
Chinese porcelain 
Blue decoration depicting garden view 
Kangxi Period (1662-1722) 
(hairlines and chips) 

€ 700 - 900
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359
FLOREIRA 
Em esmalte policromado sobre cobre 
Decorada com motivos vegetalistas 
China, séc. XIX/XX 
(defeitos)
9,5x27x17 cm 

Flower bowl
Polychrome enamel on copper 
Decorated with floral motifs 
China, late 19th, early 20th century 
(defects) 

€ 1.900 - 2.500

360
CAIXA COM TAMPA
Em esmalte policromado sobre metal amarelo 
Decorada com padrão floral, dragões e paisagens 
com pagodes e figuras 
Tampa com pega em forma de cão de Fóo 
China, dinastia Qing  
(pequenas faltas e defeitos)
7x15x7,5 cm 

A box with cover
Polychrome enamel on brass 
Decorated with floral pattern, dragons and landscapes 
with pagoda and figures 
Dragon shaped cover finial 
China, Qing Dynasty 
(small losses and defects)

€ 350 - 450

362
TABULEIRO POLILOBADO
Em esmalte policromado sobre metal amarelo 
Decorado com padrão floral, representando ao centro 
paisagem com figuras orientais 
China, dinastia Qing 
(pequenos restauros)
Diam.: 23 cm 

A lobed tray
Polychrome enamel on brass 
Decorated with floral pattern, centre with landscape with 
oriental figures 
China, Qing Dynasty 
(small restorations)

€ 350 - 450

363
POTE COM TAMPA
Em esmalte policromado sobre cobre 
Decorado com motivos vegetalistas e borboletas 
China, séc. XIX
Alt.: 21 cm 

A vase with cover
Polychrome enamel on copper 
Decorated with floral motifs and butterflies 
China, 19th century 

€ 250 - 300

361
PAR DE CAIXAS POLILOBADAS
Em esmalte policromado sobre metal 

amarelo 
Decoradas com padrão floral e reservas 

representando figuras orientais  
China, dinastia Qing 

(pequenos restauros) 
5x10x7,5 cm 

A pair of lobeb boxes
Polychrome enamel on brass 

Decorated with floral pattern and cartouches 
depicting oriental figures 

China, Qing Dynasty 
(small restorations)

€ 600 - 800
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364
ANTÓNIO TEIXEIRA LOPES (1866-1942)
“Caridade” 
Escultura em bronze patinado com base em 
mármore assinada
Alt.: 26,5 cm 

“Charity”
Patinated bronze sculpture with marble base, signed 

€ 300 - 400

365
EMILE GUILLEMIN (1841-1907)
Par de figuras femininas 
Esculturas em antimónio prateado 
Assinadas 
(faltas e defeitos)
53 cm  

A pair of feminine figures
Silvered metal sculptures 
Signed 
(losses and defects) 

€ 400 - 600

366
“PANTERA”
Escultura em bronze com base em mármore 
Assinado “HESTEAU” 
França, c. 1920
26x39x10 cm 

“Panther”
Bronze sculpture with marble base 
Signed “HESTEAU” 
France, ca. 1920 

€ 250 - 300

367
THOMAS FRANÇOIS CARTIER (1879-1943)
“Le setter” 
Escultura em bronze dourado e patinado 
Assinada
19x47x9 cm 

“Le Setter”
Gilt and patinated bronze sculpture 
Signed 

€ 450 - 650

368
ANTONIN MARCIÉ (FRANÇA, 1845-1916)
“David Après le Combat” 
Escultura em bronze patinado 
Assinado 
Com coluna em madeira entalhada
Alt.: 91 cm (escultura) 
Alt.: 172 cm (total)

A patinated bronze sculpture 
Signed 
Carved wood column

€ 3.000 - 4.000
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371
PAR DE TOCHEIROS ESTILO D.JOSÉ
Em folha pintada 
Portugal sec.XIX/XX 
(amolgadelas)
Alt.: 74 cm  

A pair of D. José style torchères
Painted metal 
Portugal, late 19th, early 20th century 
(bruises) 

€ 150 - 200

372
PAR DE TOCHEIROS

Em bronze com fustes canelados 
Bases com decoração relevada 

representando Jesus, Nossa Senhora 
das Dores e os Sagrados Corações de 

Maria e de Jesus 
França, séc. XIX/XX

Alt.: 59 cm 

A pair of torchéres
Bronze with fluted stems  

Bases decorated in relief with Jesus, 
Our Lady of Sorrows and the Sacred 

Hearts of Mary and Jesus 
France, late 19th, early 20th 

century 

€ 200 - 300

373
PAR DE APLIQUES DE PAREDE
Em madeira entalhada e dourada 
Com um lume e espelho cada 
Espanha, séc. XIX/XX
75x38 cm 

A pair of wall lights
Carved and gilt wood 
One light and mirror 
Spain, late 19th, early 20th century 

€ 700 - 900

369
PAR DE APLIQUES DE CINCO LUMES ESTILO LUÍS XV
Em bronze dourado, relevado e cinzelado
Decorados com motivos vegetalistas
França, séc. XIX
Alt.: 26 cm 

A pair of five-light wall sconces in the Louis XVI Style
Chiselled and gilt bronze
Decorated with floral motifs
France, 19th century

€ 500 - 800

370
PAR DE APLIQUES DE CINCO LUMES ESTILO LUÍS XV
Em bronze dourado, relevado e cinzelado
Decorados com motivos vegetalistas
França, séc. XIX
Alt.: 26 cm

A pair of five-light wall sconces in the Louis XVI Style
Chiselled and gilt bronze
Decorated with floral motifs
France, 19th century

€ 500 - 800
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374
POTE 
Em alabastro  
Decorado com aplicações em metal dourado 
Europa, séc XIX/XX 
(pequenos defeitos)
Alt.: 15 cm 

A vase
Alabaster 
Decorated with gilt metal mounts 
Europe, late 19th, early 20th century 
(small defects) 

€ 100 - 150

379
CÓMODA MINIATURA COM ALÇADO
Em nogueira 
Decoração embutida em pau-cetim e outras madeiras representando motivos vegetalistas  
Frente abaulada e alçado com portas de vidro 
Holanda, séc. XIX 
(pequenos defeitos)
76x45x19 cm 

A miniature commode-cabinet
Walnut 
Satinwood and other woods inlaid decoration depicting floral motifs 
Serpentine front and cabinet with glazed doors 
Dutch, 19th century 
(small defects) 

€ 600 - 1.000

375
PAR DE CASTIÇAS 
Em metal amarelo com decoração gravada 
Segundo originais italianos do séc. XVIII de inspiração islâmica
Alt.: 28 cm

A pair of candlesticks
Brass with engraved decoration 
After the 18th century Italian islamic-influenced candlesticks

€ 300 - 400

376
CONJUNTO DE SEIS 
ESPELHOS DE GAVETAS
Molduras em metal amarelo 
moldado e gravado 
Interior em porcelana Wedgwood 
representando cenas neoclássicas  
Com estojo original  
Inglaterra, séc. XVIII/XIX 
(faltas e defeitos)

A set of six drawer mounts
Molded and engraved yellow metal 
frames 
Interior with Wedgwood porcelain 
plaques depicting classical scenes 
Original case 
England, late 18th, early 19th century 
(losses and defects)

€ 350 - 450

377
CAIXA REDONDA ARTE NOVA

Em porcelana de Sèvres 
Decoração a azul com montures e 

aplicações em metal dourado 
Marcada na base 
França, séc. XIX

17x6,5 cm 

An Art Nouveau box
Sèvres porcelain 

Blue decoration with gilt metal mounts 
Marked at the base 

France, 19th century 

€ 150 - 200

378
MESA DE ENCOSTAR D. JOSÉ 

MINIATURA
Em pau-santo 

Com pequena gaveta e ferragens em 
metal amarelo 

Portugal, séc. XVIII
21x35x20 cm 

A miniature D. José (1750-1777) side table
Rosewood 

Small drawer and brass mounts 
Portugal, 18th century 

€ 800 - 1.200
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380
CAIXA GUARDA-JÓIAS
Em madeira com decoração embutida em 
madrepérola representando pássaros, figuras 
orientais e enrolamentos vegetalistas 
Duas portas e interior com pequenas gavetas 
de diversas dimensões 
Topo rebatível revelando espelho 
Ferragens em latão 
China, inícios séc. XX 
(defeitos e restauros)
19x23x31 cm 

A jewellery box
Wood with mother-of-pearl inlaid decoration 
depicting birds, Oriental figures and floral scrolls 
Two doors and interior with small drawers of 
different sizes 
Top opens to reveal a mirror 
Brass mounts 
China, early 20th century 
(defects and restorations) 

€ 380 - 450

381
ARCA MINIATURA
Em madeira revestida a couro
Ferragens em ferro 
Europa, séc. XVIII
17,5x43,5x24 cm 

A miniature chest
Leather coated wood 
Iron mounts 
Europe, 18th century 

€ 150 - 200

382
CAIXA ESCRITÓRIO VITORIANA
Em pau-cetim 
Com decoração incrustrada em metal amarelo 
Interior com vários compartimentos e tampo de 
escrita forrado feltro verde 
Inglaterra, séc. XIX 
(restauros)
15x48x25,5 cm 

A Victorian traveling cabinet
Satinwood 
Brass inlaid decoration 
Interior with several compartments and green lined 
writing surface 
England, 19th century 
(restorations) 

€ 400 - 600

383
CAIXA ESCRITÓRIO VITORIANA
Em mogno com aplicações em latão 
Interior com vários compartimentos e tampo de 
escrita forrado a pele verde com decoração a ouro 
Inglaterra, séc. XIX 
(defeitos)
16x38x24 cm 

A Victorian traveling cabinet
Brass mounted mahogany 
Interior with several compartments and green 
leather lined writing surface 
England, 19th century 
(defects) 

€ 150 - 200
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384
“LE BAISER”
Escultura em bronze dourado e relevado 
Base em pedra mármore 
Placa em bronze gravada com “Le Baiser, Reis Filhos - Porto” 
França, séc. XIX/XX
Alt.: 21 cm 

Gilt bronze sculpture 
Marble base 
Engraved bronze plaque “Le Baiser, Reis Filhos - Porto” 
France, late 19th, early 20th century 

€ 250 - 300

386
PAR DE URNAS 
Em porcelana europeia  
Decoradas com motivos florais a ouro sobre fundo 
azul e reservas representando bustos e arranjos florais  
Pegas em forma de mascarões  
Europa, séc. XIX 
(pequenos defeitos) 
Alt.: 62 cm  

A pair of urns
European porcelain 
Decorated with gilt floral motifs on blue ground and reserves 
depicting busts and bouquets 
Mask shaped handles 
Europe, 19th century 
(small defects) 

€ 600 - 800

385
ANDRÉ VINCENT BECQUEREL (FRANÇA 1893-1981)

Faisão  
Escultura em bronze patinado 

Assinado
31,5x54x7,5 cm  

Pheasant
Patinated bronze sculpture 

Signed 

€ 250 - 300
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387
PAR DE CASTIÇAIS 
Em bronze patinado  
representando figuras mitológicas 
Europa sec. XIX/XX
37 cm  

A pair of candlesticks
Patinated bronze, representing mythological figures 
Europe, late 19th, early 20th century 

€ 150 - 200

388
PAR DE JARRÕES COM TAMPA
Em porcelana francesa 
Decoração de fundo azul com 
dourados e reservas com decoração 
policromada representando cenas 
galantes 
Montures em bronze dourado 
Marcados na base e na tampa com “V” 
França, séc. XIX/XX
Alt.: 78 cm 

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

€ 1.000 - 1.500
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389
LEQUE
Varetas em madeira lacada e dourada 
Pano em papel pintado com aplicações em marfim 
representando cenas do quotidiano chinês 
China, séc.XIX 
(pequenos defeitos)
Comp.: 26 cm 

A fan
Lacquered and gilt wood structure  
Painted paper leaves with ivory applications depicting 
Chinese quotidian scenes 
China, 19th century 
(small defects) 

€ 180 - 220

390
LEQUE
Varetas em marfim com decoração incisa e dourada 
Pano em tule decorado com cena galante 
pintada e lantejoulas 
França, séc. XIX 
(faltas e defeitos) 
Comp.: 22 cm 

A fan
Engraved and gilt ivory structure 
Tulle leaves decorated with painted gallant scene and sequins 
France, 19th century 
(losses and defects) 

€ 120 - 150

391
LEQUE
Em osso, com decoração pintada  
representando num dos lados paisagem figuras 
O verso com paisagem com figuras 
(faltas e defeitos; falta pino de articulação e fitas 
partidas)
Comp.: 19 cm  

A fan
Bone sticks  
Painted decoration depicting landscape with figures, the 
other side with riverscape 
(defects and losses; missing pivot pin and with broken 
ribbons) 

€ 150 - 180

392
JOSEPH BIELMAN (XIX-XX)
Folha de Leque  
Em seda pintada com cena galante 
Emoldurada 
Assinada
26x20 cm 

A fan paper
Painted silk depicting gallant scene 
Framed 
Signed 

€ 400 - 600

393
LEQUE 
Varetas em marfim dourado e vazado com motivos vegetalistas 
Folha de seda com aplicações de lantejoulas em metal dourado 
Centro com busto de D. João VI (gravura pintada)  
segundo desenho de Domenico Pellegrini (1759-1840) 
Emoldurado 
Portugal, séc.XIX (1ª.metade) 
(defeitos e restauros)
20,5x37,5 cm (aberto) 

A fan
Pierced and gilt ivory structure decorated with floral motifs 
Silk leaves with gilt metal sequins 
Centre with D. João VI bust (colored etching) after Domenico Pellegrini (1759-1840) 
Framed 
Portugal, first half of the 19th century 
(defects and restorations) 

€ 1.500 - 2.000
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394
PAR DE ANJOS CANDELÁRIOS
Em madeira policromada  
Segurando cornucópias posteriores (electrificadas) 
Portugal, séc.XVIII 
Com base em madeira  
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 140 cm  

A pair of candlestick figures
Polychrome wood 
Holding cornucopias of later date (electrified) 
Portugal, 18th century 
Wood base 
(small losses and defects) 

€ 2.000 - 3.000

395
TAPEÇARIA AUBUSSON
Em fio de lã policromada 
Representando paisagem oriental com pagodes, barcos, árvores 
e vegetação exótica, aves e animais selvagens 
França, séc. XVII/XVIII 
(pequenos restauros e defeitos)
245x245 cm 

An Aubusson tapestry
Polychromed wool 
Depicting Oriental landscape with pagoda, boats, trees and exotic 
vegetation, birds and wild animals 
France, late 17th, early 18th century 
(small restorations and defects) 

€ 5.500 - 8.000
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396
PAR DE ANJOS CANDELÁRIOS
Em madeira entalhada, policromada e dourada 
Portugal, séc. XVIII 
(restauros e defeitos)
Alt.: 56,5 cm 

A pair of candlestick sculptures
Carved, polychrome and gilt wood 
Portugal, 18th century 
(restorations and defects) 

€ 3.800 - 5.000

398
ESPELHO DE PAREDE ESTILO LUIS XV
Em madeira entalhada e dourada
148x101 cm 

A Louis XV style wall mirror
Carved and gilt wood 

€ 600 - 900

399
PAR DE COLUNAS
Em madeira entalhada e dourada 
Capitéis entalhados em estilo coríntio, colunas 
torsas estriadas e bases com enrolamentos 
com cabeças de querubins 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 107 cm 

A pair of columns
Carved and gilt wood 
Carved Corinthian capitals, spiral columns and bases 
with scrolls and cherub heads 
Portugal, 18th century 
(losses and defects) 

€ 900 - 1.200

397
PAR DE PEANHAS

Em madeira ricamente entalhada e dourada  
representando enrolamentos e motivos 

vegetalistas  
Ao centro cabeças de querubins entalhados 

e pintados 
Portugal, séc.XVIII 
(faltas e defeitos)

Alt.: 68 cm

A pair of wall brackets
Richly carved and gilt wood, representing scrolls 

and floral motifs 
Centre with carved and painted cherub heads 

Portugal, 18th century 
(losses and defects)

€ 2.500 - 3.000
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400
DOCTOR’S LADY
Escultura em marfim 
China, séc. XIX
Comp.: 10,5 cm 

Doctor’s Lady
Ivory sculpture 
China, 19th century 

€ 400 - 600

401
MEDICINE DOLL
Escultura em marfim 
Com base em madeira 
China, séc. XIX/XX
Alt.: 11,5 cm 

Doctor’s Lady
Ivory sculpture 
Wood base 
China, late 19th, early 20th century 

€ 120 - 150

404
CAIXA DE COSTURA
Em madeira lacada a negro 
Trabalho de xarão com decoração a dourado 
representando paisagens orientais 
Interior com compartimentos e utensílios em marfim 
(pequena gaveta)
15x37x27 cm  

A sewing box
Black lacquered wood 
Gilt decoration depicting oriental landscapes 
Interior with compartments and ivory instruments 
(small drawer) 

€ 450 - 650

402
TAÇA COM PÉ
Em madeira lacada a negro 
Exterior com decoração a dourado com motivos florais e borlas 
Interior lacado em tons de encarnado e castanho com decoração 
a dourado representando motivos florais e geométricos  
Japão, período Edo (XVIII/XIX) 
(faltas e defeitos) 
8x13 cm 

A footed bowl
Black lacquered wood 
Exterior gilt decorated with floral motifs and tassels 
Interior lacquered in brown and red with gilt decoration depicting floral 
and geometric motifs 
Japan, Edo Period (late 18th, early 19th century) 
(losses and defects)

€ 250 - 300

403
TAÇA DE OFERENDAS (TALUM)
Em madeira lacada a negro e vermelho com profusa 
decoração incrustada em madrepérola  
Tailandia, séc. XIX  
21x33 cm  

An offering bowl (Talum)
Black and red lacquered wood with profuse mother-of-
pearl inlaid decoration 
Thailand, 19th century 

€ 600 - 800
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408
MESA DE ALTAR
Em madeira exótica 
entalhada e vazada 
China séc. XX
87x148x46 cm  

An altar
Carved and pierced exotic 
wood 
China, 20th century 

€ 1.000 - 1.500

405
PLACA

Em porcelana da China 
Decoração policromada representando homem sábio com grou 

Moldura em madeira exótica com pega em metal amarelo
48x34,5 cm 

A plaque
Chinese porcelain 

Polychrome decoration depicting wise man with grou 
Exotic wood frame with brass handle

€ 300 - 400

406
PLACA 
Em porcelana da China 
Decoração policromada representando guerreiro 
Moldura em madeira exótica com pega em metal amarelo
43x30,5 cm 

A plaque
Chinese porcelain 
Polychrome decoration depicting warrior 
Exotic wood frame with brass handle

€ 200 - 300

407
PLACA 
Em porcelana da China 
Decoração policromada representando guerreiro 
Moldura em madeira exótica com pega em metal amarelo
43x30,5 cm 

A plaque
Chinese porcelain 
Polychrome decoration depicting warrior 
Exotic wood frame with brass handle

€ 200 - 300

409
MESA DE ALTAR
Em madeira exótica entalhada e vazada  
China séc. XX
96x108x43 cm 

An altar table 
Carved and pierced exotic wood 
China, 20th century

€ 1.200 - 1.600
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410
BUSTO DE HOMEM
Miniatura sobre marfim 
França sec.XIX
5x4 cm  

A man’s bust
Miniature on ivory 
France, 19th century 

€ 150 - 200

413
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX
“Rapto de Europa” segundo pintura de François Boucher (1703-1770) 
Miniatura sobre marfim 
Assinada
14,5x12,5 cm 

European School of the 19th century
The Abduction of Europa after François Boucher (1703-1770) 
Miniature on ivory 
Signed 

€ 280 - 350

411
BUSTO DE HOMEM 
Miniatura sobre marfim  
com cupido no verso 
França sec.XIX 
6x4,5 cm 

A man’s bust
Miniature on ivory with cupid at the back 
France, 19th century 

€ 250 - 300

412
ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XIX
Paisagem com figuras e cão 
Miniatura sobre marfim 
Marfim colado em papel 
Papel assinado “A. Destrehan y Pardo” 
(defeitos)
Diam.: 6,5 cm 

Spanish school of the 19th century
Landscape with figures and dog 
Miniature on ivory 
Ivory laid on paper 
Paper signed “A. Destrehan Y Pardo” 
(defects) 

€ 380 - 600
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414
JULIO TEIXEIRA BASTOS (1860 - SÉC.XX)
Paisagem com rio e floresta 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1919
67x40,5 cm 

Landscape with river and forest
Oil on canvas 
Signed and dated of 1925 

€ 1.500 - 2.000

415
PAISAGEM COM CASARIO
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1927
60x40 cm

Landscape with houses
Oil on canvas
Signed and dated of 1927

€ 850 - 1.200
416
ALFREDO KEIL (1850-1907)
Figura no bosque com figura 
Óleo sobre madeira 
Datado 1880
26x19 cm 

Exposições/ Exhibitions: 
“Alfredo Keil”, Palácio Galveias, Lisboa, em Julho de 1957, 
pertencendo na altura a Guida Keil (filha do autor).

Figure at the forest
Oil on panel 
Unsigned, dated of 1880

€ 2.800 - 4.200
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417
LOUIS GELLIBERT (SÉC. XIX)
Paisagem fluvial 
Guache sem papel 
Assinado
16x22 cm  
Riverscape 
Gouache on paper 
Signed 

€ 150 - 200

419
CARLOS AUGUSTO RAMOS (1912-1983)
“Coimbra” 
Óleo sobre platex 
Assinado
29,5x37 cm  
Oil on hardboard 
Signed 

€ 400 - 600

418
HYGINO MENDONÇA (18??-1920)

Veleiro 
Pastel sobre papel 

Assinado e datado 1894
38,5x20,5 cm 

Sailboat
Pastel on paper 

Signed and dated of 1894

€ 700 - 900

420
TÚLIO VICTORINO (ATTRIP. 1896-1969)
Nora do Parque do Mouchão em Tomar 
Óleo sobre platex
16x21,5 cm 

Noria at Mouchão park in Tomar
Oil on hardboard

€ 680 - 900
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421
JOSÉ MALHOA (1855-1933)
Retrato de senhora 
Óleo sobre tela  
Assinado e datado 1890
44x32 cm 

Bibliografia/Literature:  
Nuno Saldanha, “José Malhoa 1855-1933, Catálogo Raisonné”, p.241, ref.: CRJM/0608.

A Lady’s portrait
Oil on canvas 
Signed and dated of 1890 

€ 6.000 - 8.000

422
COLUMBANO BORDALO PINHEIRO
“Pausa” 
Óleo sobre madeira 
Assinado e datado 1920 
21x26 cm 

Exposições/Exhibitions: 
“Columbano”, Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu do Chiado, Cat. p. 224, fig. 80.

“Pausa”
Oil on panel 
Signed and dated of 1920 

€ 20.000 - 30.000
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423
ANTÓNIO SAÚDE (1875-1958)
Paisagem 
Pintura a óleo sobre tela colada em platex 
Assinada
60x80 cm  

Landscape
Oil on canvas laid on hardboard 
Signed 

€ 2.000 - 3.000

424
ANTÓNIO SAÚDE (1875-1958)
Vista de Val-de-Serrão 
Óleo sobre tela  
Assinado e datado Val-de-Serrão 1918
70x100 cm 

Val-de-Serrão view, Portugal 
Oil on canvas 
Signed and dated of Val-de-Serrão 1918

€ 4.000 - 6.000
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425
ARTUR LOUREIRO

Ponte de Lima 
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 1906
120x185 cm 

Bibliografia/Literature: “Artur Loureiro 
(1853-1932)”, Museu Nacional Soares dos 

Reis, p. 202, cat. 130.

Ponte de Lima
Oil on canvas 

Signed and dated of 1906 

€ 30.000 - 50.000
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426
ESCOLA ITALIANA, SÉC. XIX/XX
Vista da Praça São Marcos  
Óleo sobre cartão 
40,5x33 cm  

Italian school of the late 19th, early 20th 
century
View of the Piazza San Marco 
Oil on cardboard 

€ 350 - 450

427
ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XVII
Paisagem rural com ponte e figuras 
Desenho a pena e aguada
16x24 cm

Dutch school of the 17th century
Country scene with bridge and figure 
Ink drawing and watery

€ 200 - 300
428

RICARDO HOGAN (1843-1891)
Portal da igreja do Convento de Jesus em Setúbal 
Aguarela sobre papel
Esboços no verso
Assinada
31,5x43,5 cm

Churche's portal of Jesus Convent in Setubal, Portugal
Watercolor on paper
Sketches on the back
Signed

€ 1.200 - 1.800
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429
ALBERT HASELGRAVE (XIX-XX)
“Sunrise” e “Sunset” 
Par de aguarelas sobre papel 
Assinadas
33x70 cm 

“Sunrise” and “Sunset”
A pair of watercolours on paper 
Signed 

€ 700 - 900

430
DAVID B. MACKAY (1853-1904)
Vista de aldeia portuária
Aguarela sobre papel
Assinada
32x65 cm

Port village
Watercolor on paper
Signed

€ 800 - 1.200
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431
ESCOLA INGLESA, SÉC. XIX
Cenas de caça 
Par de óleos sobre tela 
(faltas e defeitos)
50x74 cm 

English school of the 19th century
Hunting scenes 
A pair of oil on canvas 
(losses and defects) 

€ 800 - 1.200

432
NATUREZA MORTA
Óleo sobre tela 
Assinatura ilegível
92x61 cm 

Still Life
Oil on canvas 
Unreadable signature 

€ 1.000 - 1.500
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435
GUILLAUME DESGRANGES (FRANÇA, 1886-1967)
Marinha com barcos, casario e montanha 
Óleo sobre madeira 
Assinado
63x81,5 cm 

Seascape
Oil on panel 
Signed 

€ 1.000 - 1.500

433
LUIZ TOMAZINI (1823-1902)
Marinha 
Óleo sobre madeira 
Assinado
17,5x25 cm

Seascape
Oil on panel 
Signed

€ 1.800 - 2.200

434
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX
Galeotas pescando  
Óleo sobre tela 
Assinado
31x55 cm

Portuguese school of the 19th century
Fishing boats 
Oil on canvas 
Signed

€ 600 - 900
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436
WALTER HUNT (1861 - 1941)
Cena de Interior 
Óleo sobre madeira 
Assinado e datado 1881
20,5x16 cm 

Interior scene
Oil on panel 
Signed and dated of 1881 

€ 400 - 600

437
LAURE LÉVY (FRANÇA 1866-1954)
Retrato de senhora 
Pintura sobre cerâmica  
Assinado
17x13 cm  
Lady’s portrait 
Painted on ceramic 
Signed 

€ 400 - 600

438
JÚLIO TEIXEIRA BASTOS (SÉC. XIX-XX)
Retrato de menina de perfil 
Óleo sobre platex 
Assinado e datado 1922
32,5x27 cm  

Nota: Discípulo de Malhoa. Figurou com pintura 
na 1ª. Exposição do Grémio Artístico (1891) 
e seguintes, e na Exposição de Arte de 1893, 
no Porto. Executou decorações no Palácio dos 
marqueses de Abrantes, hoje 
Embaixada de França 

A Girl’s profile 
Oil on hardboard 
Signed and dated of 1922
Note: disciple of Malhoa, exhibited in the first and 
subsequent exhibitions of Grémio Artístico (1891), at 
the Art Exhibition of Porto (1893).  
Executed decorative paintings at the Palace of Marquês 
de Abrantes, today embassy of France

€ 200 - 300

439
ESCOLA FLAMENGA, SÉC.XVIII
Paisagem com figura  
Óleo sobre madeira 
18x22,5 cm  

Flemish school of the 18th century
Landscape with figure 
Oil on panel 

€ 250 - 350

440
ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XVIII
Paisagem com gado 
Óleo sobre tela
55x86 cm 

Dutch school of the 18th century
Landscape with cattle 
Oil on canvas 

€ 1.200 - 1.800
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441
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII/XIX
Santa mártir 
Óleo sobre tela
52x46 cm

Portuguese school of the late 18th, early 19th century
Martyr saint 
Oil on canvas

€ 500 - 800

443
ESCOLA EUROPEIA
Retrato de Soldado 
Óleo sobre tela 
Assinatura não identificada, datado 1901
52x51 cm 

European school
Soldier’s portrait 
Oil on canvas 
Unidentified signature, dated of 1901

€ 800 - 1.200

442
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII
São João Evangelista 
Óleo sobre cobre
34x30 cm 

European school of the 18th century
Saint John the Evangelist 
Oil on copper 

€ 400 - 600
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445
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX
Figura feminina com traje suíço 
Óleo sobre tela colada em platex 
(restauro)
111x71 cm 

European school of the 19th century
Feminine figure wearing Swiss costume 
Oil on canvas laid on hardboard 
(restoration) 

€ 600 - 800

444
RETRATO DE VENEZIANA
Óleo sobre tela
Séc. XIX
63x50 cm 

Portrait of Venetian
Oil on canvas
19th century

€ 3.200 - 4.500
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447
HENRI BÉNARD (FRANÇA, 1860-1927)
Retrato de Senhora com criança 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1913
116x88 cm  

Portrait of a Lady with a child
Oil on canvas 
Signed and dated of 1913 

€ 1.200 - 1.600

446
ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX
Par de retratos 
Denys Marie Nau de Beauregard com medalha da Legião de Honra e sua 
mulher Ageline Charton 
Pastel sobre papel 
Assinados “Duvergier”
54x46 cm 

French School of the 19th century
A pair of portraits 
Denys Marie Nau de Beauregard with Légion d’honneur medal and his wife 
Angeline Charton 
Pastel on paper 
Signed “Duvergier” 

€ 350 - 450
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448
TAPETE TABRIZ
Em lã, seda e algodão 
Decorado com padrão floral em tons de 
rosa, bege, verde e azul
310x204 cm

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

€ 2.000 - 3.000

449
TAPETE TABRIZ
Em lã, seda e algodão 
Decorado com padrão floral em tons de 
rosa, bege, verde e azul
310x204 cm

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

€ 2.000 - 3.000

450
TAPETE TABRIZ
Em lã e algodão  
Decorado com padrão floral em tons de 
bege, azul, bordeaux, rosa e verde
265x204 cm

A Tabriz carpet
Cotton and wool 
With floral motifs in beige, blue, bordeaux, pink 
and green

€ 1.000 - 1.500

451
TAPETE TABRIZ
Em lã e algodão  
Decorado com padrão floral em tons de 
bege, azul, bordeaux, rosa
300x204 cm

A Tabriz carpet
Cotton and wool 
Floral deisgn in beige, blue, bordeaux and pink

€ 1.200 - 1.800

452
TAPETE TABRIZ
Em lã e algodão  
Decorado com padrão floral em tons de 
bege, azul, bordeaux, rosa
316x205 cm

A Tabriz carpet
Cotton and wool 
Floral deisgn in beige, blue, bordeaux and pink

€ 1.200 - 1.800
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453
TAPETE KERMAN
Em lã e algodão  
Desenho floral  
Em tons de azul, bege, rosa e verde
281x193 cm

A Kerman carpet
Cotton and wool 
With floral motifs in blue, beige, pink and green

€ 1.150 - 1.500

454
TAPETE BALUCHI
Em lã e algodão 
Decorado com padrão geométrico em tons 
de bordeaux, azul e bege
160x120 cm

A Baluchi carpet
Cotton and wool 
Decorated with geometric patter in red, blue 
and beige

€ 450 - 650

455
TAPETE BAKHTIARI
Em lã e algodão com desenho geométrico 
e medalhão ao centro, em tons de 
castanho, azul e bege 
Irão
210x145 cm

Bakhtiari carpet
Cotton and wool 
Beige, blue and brown decoration 
Iran

€ 800 - 1.200

456
TAPETE BALUCHI
Em lã e algodão 
Decorado com padrão geométrico em tons 
de bordeaux, castanho, bege e verde
230x116 cm

A Baluchi carpet
Cotton and wool 
Decorated with geometric pattern in red, 
brown, beige and green

€ 600 - 800

457
TAPETE TUSERKAN
Em lã e algodão 
Decorado com padrão floral e geométrico 
em tons de bordeaux, azul, bege e laranja
215x140 cm

A Tuserkan carpet
Cotton and wool 
Decorated with floral and geomteric pattern in 
red, blue, beige and orange

€ 450 - 650

458
TAPETE ZIGLER 
Em lã e algodão 
Com desenho floral em tons de bege, 
castanho e vermelho
368x123 cm 

A Zigler carpet
Cotton and wool 
Floral deisgn in beige, brown and red

€ 2.500 - 3.500

459
TAPETE BOKARA
Em lã e algodão 
De desenho geométrico 
Em tons bordeaux e beige 
(defeitos)
446x105 cm 

A Bokara carpet
Cotton and wool 
Geometric design in red and beige 
(defects)

€ 300 - 400

460
TAPETE KASHAN 
Em lã e algodão 
Com padrão floral em tons de bege, 
amarelo, azul e castanho
221x135 cm

A Kasham carpet
Cotton and wool 
With floral motifs in beige, yellow, blue and 
brown

€ 700 - 900

461
TAPETE ZIGLER 
Em lã e algodão 
Decorado com desenho floral e 
geométrico em tons de bege, castanho e 
vermelho  
379x122 cm 

A Zigler carpet
Cotton and wool 
Floral and geometric decoration in beige, brown 
and red

€ 2.500 - 3.500

462
TAPETE SHIRWAN
Em lã e algodão 
Com desenho geométrico em tons de 
bordeaux, azul e bege
150x81 cm 

A Shirwan carpet
Cotton and wool 
Geometric design in red, blue and beige

€ 1.300 - 2.000
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463
TAPETE KAZAK
Em lã e algodão 
Decorado com desenho geométrico em 
tons de Bordeaux, bege e azul 
190x121 cm 

A Kazak carpet
Cotton and wool 
Geometric design in red, beige and blue

€ 1.000 - 1.500

464
TAPETE SHIRWAN
Em lã e algodão 
Com desenho geométrico em tons de 
Bordeaux, bege,castanho e amarelo
148x110 cm 

A Shirwan carpet
Cotton and wool 
Geometric design in red, beige, brwon and 
yellow

€ 700 - 1.400

465
TAPETE BALUCHI
Em lã e algodão 
Decorado com desenho floral em tons de 
salmão, azul e castanho 
148x85 cm 

A Baluchi carpet 
Cotton and wool 
Floral decoration in salmon, blue and brown

€ 350 - 600

466
TAPETE MAMLUK
Em lã e algodão 
Decorado com desenho geométrico em 
tons de bordeaux, bege e castanho
150x81 cm 

A Mamluk carpet
Cotton and wool 
Geometric design in red, beige and brown

€ 650 - 1.000

467
TAPETE KASHAN
Em lã e algodão 
Representando ao centro a árvore da vida 
com animais em tons de bege, verde, azul 
e vermelho
166x107 cm

A Kasham carpet
Cotton and wool 
Depicting the tree of life with animals in beige, 
greem, blue and red

€ 400 - 600

468
TAPETE KASHKAI MIRI
Em lã e algodão 
Com desenho floral e geométrico em tons 
de Bordeaux, azul e salmão
278x161 cm

A Kashkai Miri carpet
Cotton and wool 
Floral and geometric design in red, blue and 
salmon

€ 4.200 - 6.000

469
TAPETE MAMLUK
Em lã e algodão 
Decorado com desenho geométrico em 
tons de bordeaux e bege
113x105 cm 

A Mamluk carpet
Cotton and wool 
Geometric design in red and beige

€ 650 - 1.000
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472
MESA DE ABAS
Em mogno 
Com duas gavetas 
Pé central torneado 
terminando com rodízios 
em metal amarelo
76x109x54 cm 

A twin flat top table
Mahogany 
With two drawers 
Central foot on brass castors 

€ 700 - 900

473
CÓMODA ESTILO JORGE III
Em mogno 
Com três gavetões e duas gavetas 
Ferragens em metal amarelo 
Inglaterra, séc. XIX 
(restauro)
90x110x52,5 cm 

A George III style commode
Mahogany 
Three long and two short drawers 
England, 19th century 
(restoration) 

€ 600 - 800

470
CADEIRA/ESCADA DE 
BIBLIOTECA ESTILO 
VITORIANO
Em faia 
Laterais com decoração 
vazada
99x40x34 cm

A ladder in the Victorian 
manner
Beechwood 
Sides with pierced decoration

€ 150 - 200

471
SECRETARIA ESTILO 
JORGE III
Faixeada em pau-santo 
Com trabalho de 
marchetaria em pau-rosa e 
outras madeiras 
Tampo forrado a couro com 
decoração a ouro  
Séc. XX 
(pequenos defeitos; falta 
um pé)
75x137x67 cm 

A George III style desk
Rosewood veneered 
Kingwood and other woods 
marquetry decoration 
Leather lined top with gilt 
decoration 
20th century 
(small defects, one foot missing)

€ 800 - 1.200

474
ARMÁRIO LIVREIRO

Com dois corpos 
Em vinhatico, decorado com trabalho de 

marchetaria em pau- santo, pau-rosa e 
espinheiro 

Corpo superior com duas portas de 
vidrinhos e prateleiras 

Corpo inferior com duas portas 
219x96x41 cm 

A bookcase
Brazilian mahogany, decorated with rosewood, 

kingwood and thornbush marquetry 
Upper part with two glazed doors and shelves 

Lower part with two doors

€ 3.000 - 4.000
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475
MESA DE ENCOSTAR D. MARIA
Em madeira pintada e marmoreada 
Com uma gaveta 
Portugal, XVIII/XIX
84x87x48 cm 

A D. Maria (1777-1816) side table
Painted and marbled wood 
One drawer 
Portugal, late 18th, early 19th century 

€ 700 - 900

476
SOFA-TABLE
Em murta 
Com duas gavetas 
Ferragens em metal amarelo 
Pernas e travejamento torneado 
Pés em garra e rodízios em metal amarelo 
Séc. XIX
76,5x88,5x77 cm 

A twin flat top table
Myrtlewood 
Brass castors and mounts 
Turned legs 
Feet with castors 
19th century 

€ 400 - 600

477
CÓMODA JORGE III
Em mogno com filetes em espinheiro 
Três gavetões e duas gavetas 
Ferragens em metal amarelo  
Inglaterra, sec. XVIII 
(restauro)
94x114,5x52 cm 

A George III commode
Mahogany with thornbush friezes 
Three long and two short drawers 
Brass mounts 
England, 18th century

€ 800 - 1.200

478
MESA DE CASA DE JANTAR
Em mogno e raiz de mogno 
Pés em balaústre com rodízios em metal amarelo 
Aplicações em bronze dourado representando 
motivos vegetalistas 
Pé central com travejamento em “X” e com florão 
central em bronze dourado 
Inglaterra, séc. XIX 
(com quatro tábuas)
75x160x127 cm (fechada) 
75x355x127 cm (aberta) 

A dining table
Mahogany and burr mahogany 
Baluster feet with brass castors 
Gilt bronze mounts of floral design 
Central foot with x-shaped stretcher with central gilt 
bronze floral finial 
England, 19th century 
(with four extension boards) 

€ 1.400 - 1.900
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479
MESA DE CASA DE JANTAR ESTILO D. JOÃO V
Em carvalho  
Decoração entalhada com motivos vegetalistas 
Pés em garra e bola 
Portugal, séc. XX 
(com três tábuas) 
78x140x126 cm (fechada) 
78x140x305 cm (aberta) 

A dining table in the D. João V style
Oak 
Carved decoration with floral motifs 
Ball and claw feet 
Portugal, 20th century 
(with three extension boards) 

€ 1.400 - 1.900

480
CONJUNTO DE DOZE CADEIRAS E DOIS FAUTEUILS 

ESTILO D. JOÃO V
Em nogueira 

Costas com tabelas recortadas e vazadas 
Cachaço, pernas e saial decorados com entalhamentos 

Assento forrado a tecido vermelho adamascado Pés em garra 
e bola 

Portugal, séc. XX  

A set of twelve chairs and two fauteuils in the D. João V manner
Walnut 

Pierced and scalloped backs 
Carved legs and front rails 

Red damask upholstered seats 
Ball and claw feet 

Portugal, 20th century 

€ 3.500 - 4.000
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481
SIDEBOARD ESTILO LUÍS XVI
Em nogueira 
Com aplicações em metal amarelo 
Tampo em pedra mármore 
Três gavetas, quatro portas e 
interior com uma prateleira
105x213x52,5 cm

A Louis XVI style sideboard
Walnut 
Brass mounts 
Marble top 
Three drawers, four doors and interior 
with one shelf

€ 1.000 - 2.000

484
SECRETÁRIA À ABATTANT ESTILO LUÍS XV
Em mogno com trabalho de marchetaria em várias 

madeiras 
Quatro gavetas e tampo em pedra mármore 

Interior com pequenas gavetas e tampo de escrita 
Ferragens em metal amarelo 

França, séc. XX
148x87x36,5 cm

A Louis XV style secretaire à Abattant
Mahogany with marquetry decoration  

Four drawers and marble top 
Interior with small drawers and writing surface 

Brass mounts 
France, 20th century

€ 400 - 600

485
CHIFONIER
Em sicómoro 
Tampo em pedra mármore e sete gavetas 
Ferragens em metal amarelo 
Europa, séc. XX
150,5x82x35 cm

A chifonier
Sycamore 
Marble top and seven drawers 
Brass mounts 
Europe, 20th century

€ 500 - 700

482
TREMÓ IMPÉRIO
Em madeira faixeada a mogno 
Decorado com aplicações em metal 
dourado 
Base com tampo em mármore cinzento e 
pés entalhados em garra 
Séc. XIX
211x96x50 cm 

An Empire pier table with mirror
Mahogany veneered wood 
Decorated with gilt metal mounts 
Table with grey marble top and claw feet 
19th century 

€ 1.200 - 2.000

483
ESPELHO DE PÉ D. MARIA
Em pau-santo com trabalho de 
marchetaria em espinheiro e  
pau-cetim 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc.XIX 
(defeitos no espelho)
167,5x82,5 cm 

A D. Maria (1777-1816) mirror
Rosewood with thornbush and king 
wood marquetry decoration 
Brass mounts 
Portugal, 19th century 
(mirror plaque with defects)

€ 450 - 650
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486
QUATRO CADEIRAS 

ESTILO D. JOSÉ
Em pau-santo 

Costas com tabelas recortadas 
e vazadas 

Cachaço, pernas e saial 
decorados com entalhamentos 

Assentos forrados a tecido 
Portugal, séc. XVIII 

(duas cadeiras com assentos 
forradas com outro tecido)  

A set of four D. José style chairs
Rosewood 

Scalloped and pierced backs 
Carved rails and legs 

Upholstered seats 
Portugal, 18th century 

(two chair with different fabric at 
the seats) 

€ 500 - 800

487
MESA DE CASA DE JANTAR ESTILO 

VITORIANA
Em mogno 

Pés torneados terminando em rodízios de 
metal amarelo 

Com uma tábua 
Inglaterra, séc. XIX

72x124,5x144,5 cm (fechada) 
72x124,5x208,5 cm (aberta)

A dining table in the Victorian manner
Mahogany 

Turned legs on brass castors 
With one extension board 

England, 19th century

€ 1.000 - 1.500

488
MESA DE ENCOSTAR D. JOSÉ
Em pau-santo 
Com duas gavetas, saial recortado 
decorado com motivos florais entalhados, 
pernas ligeiramente galbadas e ferragens 
em metal dourado 
Portugal, séc. XVIII 
(pequenos defeitos e restauros)
78x107x54 cm 

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

€ 2.500 - 3.500

489
PEQUENA MESA PÉ DE GALO
Em madeira escurecida  
Decoração entalhada com motivos 
vegetalistas  
Pés de garra e bola
Alt.: 59x42,5 cm 

A small tripod table
Ebonized wood 
Carved decoration with floral motifs 
Ball and claw feet

€ 180 - 220
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490
CÓMODA ARMÁRIO SHERATON
Facheada a pau-rosa com trabalho de marchetaria 
Três gavetas e duas portas 
Inglaterra, início do séc. XIX 
(defeitos)
89x138x65 cm 

A Sheraton Kingwood veneered and marquetry decorated cabinet commode, early 19th century
Three drawers and two doors 
England, early 19th century 
(defects) 

€ 1.500 - 2.000

491
ARMÁRIO ESTILO LUÍS XVI
Em mongo e raíz de mogno 
Corpo superior com portas de esteira e base com 
gaveta e duas portas 
Tampo em pedra mármore 
Ferragens e aplicações em bronze dourado 
França, séc. XIX/XX
142x75x38 cm 

A Louis XVI style cabinet
Mahogany and burr-mahogany 
Upper part with rolling doors and base with drawer and 
two doors 
Marble top 
Bronze mounts 
France, late 19th, early 20th century 

€ 800 - 1.200

492
GUÉRIDON ESTILO LUIS XV
Em mogno com trabalho de marchetaria 
em pau-rosa, espinheiro e outras madeiras  
Tampo com decoração geométrica  
Com gaveta e pequeno tampo de escrita  
Aplicações em metal amarelo 
71,5x54x40,5 cm 

A Louis XV style guéridon
Mahognay with kingwood, thornbush and other 
wood marquetry decoration 
Top with geometric decoration 
With drawer and a small writing surface 
Brass mounts

€ 300 - 500
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493
MESA DE JOGO ESTILO IMPÉRIO 
Em mogno
Coluna central terminando em quatro pés 
em garra
França, séc. XIX/XX 
75x89x45 cm 

An Empire style card table
Mahogany with central column on four legs 
with claw feet 
France, late 19th, early 20th century 

€ 650 - 1.000

494
MESA DE CENTRO ESTILO INGLÊS

Em nogueira
Coluna central em balaústre terminando 

em quatro pés
129x73 cm 

A centre table in the English manner
Walnut

Baluster cental column on four feet 

€ 1.500 - 2.000

495
MESA DE CHÁ 
Em mogno 
Pernas torneadas 
Com gaveta e pés de rodízios 
em metal amarelo 
(defeitos)
77x101x50 cm 

A tea table
Mahogany 
Turned legs 
With drawer and brass castors 
(defects) 

€ 650 - 800

496
MESA DE JOGO MEIA-LUA
Em mogno 
Interior forrado a feltro bege 
Pés com rodízios em metal amarelo 
França, séc. XIX/XX
74x108x53,5 cm 

A demi-lune card table
Mahogany 
Beige lined interior 
Brass castors 
France, late 19th, early 20th century 

€ 600 - 1.000
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497
MESA DE  CENTRO OVAL 
Em mogno e raiz de mogno 
Coluna central e três pés 
Inglesa sec. XIX/XX
81x127x82 cm  

An oval centre table
Mahogany and burr mahogany 
Central column on three feet 
England, late 19th, early 20th century 

€ 1.500 - 2.000

498
CÓMODA/SECRETÁRIA 
BIEDERMEIER
Em nogueira 
Com uma gaveta 
Interior com gavetas 
Aplicações em metal amarelo 
Europa Central, séc. XIX
85x100x44 cm 

A Biedermeier bureau-commode
Walnut 
One drawer 
Interior with drawers 
Brass mounts 
Central Europe, 19th century 

€ 500 - 800

499
MESA PEQUENA DE ENCOSTAR 

Em nogueira e raiz de nogueira  
Saial entalhado com uma gaveta 

Ferragens em metal dourado  
Holanda, séc. XIX

68x70x45,5 cm 

A small side table
Walnut and burr-walnut 

Carved apron with one drawer 
Gilt metal mounts 

Dutch, 19th century

€ 2.000 - 3.000

500
MESA DE JOGO

Em mogno 
Pé central com douramento 

Portugal, séc. XIX
77,5x85x43 cm 

A card table
Mahogany 

Central foot with gilding 
Portugal, 19th century 

€ 600 - 1.000
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501
GUÉRIDON NAPOLEÃO III 
Em nogueira com trabalho de marchetaria em 
várias madeiras 
Aplicações em metal dourado 
Duas prateleiras e tampo superior com gradinha 
França, séc. XIX 
(defeito)
82,5x40x29 cm 

A Napoleon III guéridon
Walnut with marquetry decoration 
Gilt metal mounts 
Two shelves and gallery top 
France, 19th century 
(defect) 

€ 200 - 300

504
VITRINE ESTILO LUÍS XV 
Em madeira faixeada a pau-santo  
Com trabalho de marchetaria em várias madeiras representando arranjos florais e 
aplicações em bronze dourado 
Frente e laterais envidraçadas e interior forrado a veludo
167x77x46 cm 

A Louis XV style showcase
Rosewood veneered wood 
Marquetry decorated depicting floral motifs, gilt bronze mounts 
Glazed front and sides, velvet lined interior 

€ 600 - 1.000

502
PEQUENO GUÉRIDON NAPOLEÃO III

Em pau-santo com trabalho de marchetaria em 
várias madeiras 

Com três prateleiras 
França, séc. XIX/XX

62x39x30 cm 

A small Napoleon III guéridon
Rosewood with marquetry decoration 

With three shelves 
France, late 19th, early 20th century 

€ 150 - 200

503
PIANO VITORIANO
Em mongo e raíz de mogno 
Interior com trabalho de 
marchetaria em pau-cetim e pau-
santo e teclas em marfim 
Pernas entalhadas com motivos 
vegetalistas e rodízios em metal 
dourado 
Espelho da fechadura em 
madrepérola 
Inglaterra, séc. XIX 
(falta pedal e porta-partituras, 
outros defeitos)
86x174x81 cm 

A Victorian piano
Mahogany and burr-mahogany 
Interior with satinwood and rosewood 
marquetry decoration, ivory keys 
Carved legs with floral motifs and gilt 
metal castors 
Mother-of-pearl key guard 
England, 19th century 
(missing pedal and music sheet stand, 
other defects) 

€ 500 - 700
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505
RELÓGIO DE CAIXA ALTA 
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 

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) 

€ 800 - 1.200

506
MESA DE APOIO VICTORIANA

Com tampo basculante em papier-maché 
Pé em madeira ebanizada,  

Tampo com decoração embutida a madrepérola e dourada 
Com reserva ao centro representando criança com cão 

Inglaterra, séc. XIX 
(pequenos defeitos)

72x56x65 cm 

A Victorian side table
Papier-maché top 

Ebonized wood foot, top with mother-of-pearl and gilt inlaid 
decoration 

Centre with cartouche depicting child with dog 
England, 19th century 

(small defects) 

€ 300 - 500

507
CANAPÉ REGENCY
Em madeira lacada e pintada  
Assento em palhinha 
Inglaterra, séc. XIX 
92x180x57 cm 

A Regency settee
Lacquered and painted wood 
Caned seat 
England, 19th century

€ 2.000 - 3.000

508
MESA PÉ DE GALO
Em madeira lacada a negro com 
chinoiseries e motivos vegetalistas a 
dourado 
Tampo basculante com sistema de gaiola 
e com tabuleiro de xadrez pintado a 
dourado 
Pés em forma de garra e bola 
Inglaterra, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
79,5x87x53,5 cm 

A tripod table
Black lacquered wood gilt decorated with 
chinoiseries and floral motifs 
Tilt top with gilt chess board  
Ball and claw feet 
England, 19th century 

€ 1.500 - 2.000
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509
MESA PÉ DE GALO D. JOSÉ
Em pau-santo e outras madeiras 
Tampo recortado com 
entalhamentos, basculante e com 
sistema de gaiola 
Coluna central e pernas 
entalhados 
Pés de garra e bola 
Portugal, séc. XVIII 
(restauros)
81x74 cm 

A D. José (1750-1777) tripod table
Rosewood and other woods 
Scalloped and carved tilt-top 
Carved central column and legs 
Ball and claw feet 
Portugal, 18th century 
(restorations) 

€ 700 - 900

512
SOFA-TABLE 

Em pau-santo 
Tampo com decoração perlada 
Colunas e travessas torneadas 

Com quatro gavetas 
Portugal, séc. XX

75x100x68 cm (fechada) 
75x155x68 cm (aberta) 

A sofa-table
Rosewood 

Cover with beaded decoration 
Turned legs and stretchers 

With four drawers 
Portugal, 20th century 

€ 400 - 600

513
PAPELEIRA D. MARIA
Em vinhático 
Com quatro gavetas de diferentes dimensões 
Interior com pequenas gavetas, nicho central 
com porta e tampo de escrita a pele vermelha 
com ferros a ouro 
Ferragens em latão 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(restauro)
104x107x55 cm

A D. Maria (1777-1816) bureau
Brazilian mahogany 
With four drawers of different sizes 
Interior with small drawers, central niche with door 
and red leather lined writing surface 
Brass mounts 
Portugal, late 18th, early 19th century 
(restoration)

€ 600 - 800

510
MESA PÉ DE GALO ESTILO D. JOSÉ
Em pau-santo e outras madeiras 
Tampo basculante com gradinha 
Coluna central e pernas entalhados
73x49 cm 

A D. José style tripod table
Rosewood and other woods 
Tilt-top with gallery 
Central column and carved feet 

€ 500 - 800

511
PAR DE FAUTEUILS ESTILO LUIS XV 
Em pau-santo entalhado com motivos 
vegetalistas 
Costas, assentos e braços forrados a 
tecido 
França, séc. XIX  

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

€ 400 - 600
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516
MESA DE CABECEIRA ESTILO LUÍS 
XVI
Com trabalho de marchetaria pau-santo, 
pau-rosa, pau-cetim e outras madeiras 
Três gavetas 
França, séc. XIX/XX 
(faltas, defeitos, indício de xilófagos)
73,5x40,5x30 cm 

A Louis XVI style side table
Rosewood, kingwood, satinwood and other 
woods marquetry decoration 
Three drawers 
France, late 19th, early 20th century 
(losses, defects, traces of xylophages) 

€ 300 - 400

517
CÓMODA LUÍS XVI
Com trabalho de marchetaria em 
várias madeiras 
Dois gavetões e ferragens em 
metal amarelo 
Tampo em pedra mármore 
França, séc. XVIII 
(tampo restaurado)
84,5x102,5x46,5 cm 

A Louis XVI commode
Marquetry decorated  
Two long drawers and brass mounts 
Marble top 
France, 18th century 
(restored marble) 

€ 2.500 - 3.000

514
PAR DE MESAS DE ENCOSTAR
Em pau-santo  
Decorada com trabalho de marchetaria em pau-rosa e espinheiro 
Com uma gaveta e ferragens em metal amarelo 
Pernas galbadas 
Portugal, séc. XIX/XX
70,5x81x45 cm  

A pair of side tables
Rosewood 
Decorated with kingwood and thornbush marquetry 
One drawer and brass mounts 
Cabriole legs 
Portugal, late 19th, early 20th century 

€ 2.200 - 3.000

515
ARMÁRIO BAIXO ESTILO D. MARIA
Em pau-santo com trabalho de 
marchetaria em várias madeiras 
Duas portas e tampo em pedra mármore
83x93x47 cm 

A D. Maria style low cabinet
Rosewood with marquetry decoration 
Two doors and marble top 

€ 800 - 1.200
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518
CÓMODA D. MARIA
Em pau-santo  
Decorada com trabalho de marchetaria em várias madeiras 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(ferrangens não originais, restauros)
85,5x114x55,5 cm 

A D. Maria (1777-1816) commode
Rosewood 
Marquetry decoration 
Brass mounts 
Portugal, late 18th, early 19th century 
(unoriginal mounts, restorations) 

€ 1.200 - 2.000

519
CÓMODA ESTILO LUÍS XV
Com trabalho de marchetaria em várias madeiras representando motivos 
vegetalistas 
Com dois gavetões 
Ferragens em bronze e tampo em pedra mármore
90x138x58 cm 

A Louis XV commode
Marquetry decoration depicting floral motifs 
Two long drawers 
Bronze mounts and marble top 

€ 1.800 - 2.200
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520
IMPORTANTE SECRETÁRIA À ABATTANT LUÍS XV
Com rico trabalho de marchetaria em pau-santo, espinheiro 
e outras madeiras representando enrolamentos, vasos com 
flores, cenas galante e mitológica, animais e mascarões 
Tampo em pedra mármore 
Duas gavetas 
Tampo de escrita de rebater com interior forrado a pele com 
ferros a ouro, revelando no interior uma prateleira e quatro 
pequenas gavetas  
Porta e interior compartimentado 
Ferragens em metal amarelo 
Estampilhada “ROCHETTE” de Laurent Rochette (1723-1772), 
tendo obtido uma nomeação real “ébéniste privilégié suivant 
la cour” a partir de 1750 
França, séc. XVIII (2ª metade)
134x63x33,5 cm

Bibliografia/ Literature: 
Conte François de Salverte, “Les Ébénistes du XVIII Siécle, 
leurs ouevres et leurs marques”, p. 266.

An Important Louis XV secretaire à Abattant
Rich marquetry decoration in rosewood, thornbush and other woods 
depicting scrolls, vases with flowers, gallant and mythological scenes, 
animals and masks 
Marble top  
Two drawers 
Fall-front with engraved leather writing surface, interior with one shelf 
and four small drawers 
Door with compartmentalized interior 
Brass mounts 
Stamped “ROCHETTE”, Laurent Rochette (1723-1772), got royal 
appointment from 1750 “ébéniste privilégié suivant la cour” 
France, second half of the 18th century

€ 6.000 - 9.000
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521
PIERRE-PHILIPPE THOMIRE ATRIBB. (FRANÇA, 1751-1843)

Surtout-de-table restauração 
De formato oval, composto por dois elementos 

Com base espelhada e galeria ricamente trabalhada em bronze dourado e cinzelado, decorada com friso de enrolamentos 
vegetalistas com flores, espigas, cachos de uvas e vasos com diversas frutas 

Com seis pés em forma de pedestal encimados por coroas de louros com mascarões e flores ao centro 
França, c.1820

Com estojo em madeira
140x62 cm 

A Restoration surtout-de-table
Of oval shape, composed of two parts 

Mirror base and richly decorated ormolu gallery with floral scrolls frieze, wheat cobs, grapes and tazzas with fruits 
Six feet shaped as pedestals under laurel wreaths with masks and flowers at the centre 

France, ca. 1820
Withe wood case

€ 15.000 - 25.000
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522
PAR DE GRANDES CÃES DE FÓO, LUIZ FERREIRA
Par de esculturas em madeira exótica entalhada e pintada com aplicações em prata dourada e 
pedras-duras representando dois cães de fóo afrontados 
Todas as peças com contraste Águia 833 do Porto (1938-1984), marca de ourives Vênancio 
Pereira Lda. (reg. 1976) e marca da Casa Luiz Ferreira 
Trabalho dos anos 1970/80 
(sinais de uso)
43 x 40 x 24 cm 

A pair of large dragons, LUIZ FERREIRA
A pair of carved and painted exotic wood sculptures with silver gilt mounts set with colored hardstones 
Representing a pair of Chinese dragons facing each other 
All silver parts bearing Porto assay mark (1938-1984), Venâncio Pereira maker’s mark (reg. 1976) 
and signed by the house of Luiz Ferreira 
Work of the 1970s/80s 
(wear signs) 

€ 6.000 - 9.000
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523
ELEFANTE, LUIZ FERREIRA
Escultura em lapis-lazuli e prata representando 
elefante com a tromba levantada, dentes em 
marfim e olhos de granada 
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 
1985, de ourives da mesma época e marca da 
Casa de Luiz Ferreira 
(sinais de uso)
Comp.: 12 cm 

Elephant, LUIZ FERREIRA
Lapis-lazuli and silver sculpture representing an 
elephant with raised trunk, ivory tusks and garnet eyes 
Porto assay mark (after 1985), maker’s mark and 
signed by the House of Luiz Ferreira 
(wear signs) 

€ 1.300 - 2.000

524
DOIS PATOS, LUIZ FERREIRA
Duas esculturas em ágata polida e prata 
recortada e cinzelada representando dois 
patos com pescoços articulados 
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 
1985, de ourives José Pereira Reis (1916-
1990) e marca da casa de Luiz Ferreira 
(pequenos sinais de uso)
Alt.: 22,5 cm (maior) 

Two ducks, LUIZ FERREIRA
Two polished agate and silver sculptures depicting 
two ducks with articulated necks 
Porto assay mark (after 1985), José Pereira Reis 
maker’s mark (1916-1990) and signed by the house 
of Luiz Ferreira 
(small wear signs) 

€ 4.500 - 6.500

525
RÃ, LUIZ FERREIRA
Escultura em malaquite e prata representando rã com olhos em olho-de-tigre 
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 1985, de ourives José Pereira Reis (1946-1990)  
e marca da Casa de Luiz Ferreira 
(sinais de uso)
8 x 15 x 21 cm 

Frog, LUIZ FERREIRA
Malachite and silver sculpture representing a frog with tiger’s eye eyes 
Porto assay mark (after 1985), José Pereira Reis maker’s mark (1946-1990) and signed by the House of Luiz Ferreira 
(wear signs) 

€ 3.500 - 5.500
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526
IMPORTANTE RINOCERONTE, LUIZ FERREIRA
Escultura de grandes dimensões em prata relevada e cinzelada representando rinoceronte em 
vulto perfeito com cabeça articulada e oscilante 
Patas e cornos em marfim 
Trabalho dos anos 1970/80 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984), de ourives Venâncio Pereira Lda. (reg. 1976) e 
marca da Casa Luiz Ferreira 
(sinais de uso)
Comp.: 46 cm
1529 g 

An important Rhinoceros, LUIZ FERREIRA
Relief and chiselled silver sculpture representing a Rhinoceros with movement head  
Ivory nails and tusks 
Work of the 1970s/80s 
Porto assay mark (1938-1984), Venâncio Pereira maker’s mark (reg. 1976) and signed by the House of Luiz 
Ferreira 
(wear signs) 

€ 15.000 - 25.000
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527
PAR DE FORMIGAS, LUIZ FERRERIA
Par de esculturas em pedra-dura e prata 
Contraste Águia 925 do Porto em uso 
desde 1985, de ourives António Mendes da 
Costa e marca da casa Luiz Ferreira 
(sinais de uso)
Comp.: 20,5 cm 

A pair of ants, LUIZ FERREIRA
A pair of pietra-dura and silver sculptures  
Porto assay mark (after 1985), António Mendes 
da Costa maker’s mark and mark of the house of 
Luiz Ferreira 
(wear signs) 

€ 3.000 - 5.000

529
CÁGADO
Escultura em geodo de quartzo fumado e prata relevada e cinzelada 
Cabeça oscilante e cauda articulados 
Trabalho português do 3º quartel do séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 43 cm 

A turtle
A smoked quartz geode and chiselled silver sculpture 
Articulated swinging head and tail 
Portugal, 3rd quarter of the 20th century 
(wear signs) 

€ 5.000 - 8.000

528
ELEFANTE, LUIZ FERREIRA
Escultura em malaquite com aplicações 
em prata e pedras semi-preciosas 
Contraste e marca de ourives 
parcialmente cortadas pela decoração, 
Virgílio da Costa Barroca (reg. 1983) e 
marca da casa Luiz Ferreria 
(sinais de uso)
Comp.: 8 cm 

An elephant, LUIZ FERREIRA
A malachite and silver sculpture with semi-
precious stones 
Partly cropped assay and maker’s mark 
(Virgílio da Costa Barroca (reg. 1983)) and 
mark of the house of Luiz Ferreira 
(wear signs) 

€ 1.500 - 2.500
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530
CISNE, MANUEL ALCINO
Em prata portuguesa 
Decoração realista cinzelada e relevada, asas articuladas, 
olhos de vidro 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives 
Manuel Alcino de Carvalho Moutinho (1935-1987) 
(sinais de uso)
Alt.: 36 cm
1625 g 

A “swan” centrepiece, MANUEL ALCINO
Portuguese silver 
Realistic chiselled, articulated wings, paste eyes 
Porto assay mark (1938-1984) and Manuel Alcino de Carvalho 
Moutinho maker’s mark (1935-1987) 
(wear signs) 

€ 2.800 - 3.800

531
FLOREIRA “CISNE”, MANUEL ALCINO
Em prata portuguesa 
Decoração relevada e cinzelada naturalista 
representando cisne com asas e pescoço 
articulados, olhos em vidro 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de 
ourives Manuel Alcino de Carvalho Moutinho 
(1935-1987) 
(sinais de uso)
Comp.: 51 cm
2213 g 

A “swan” centrepiece, MANUEL ALCINO
Portuguese silver 
Relief and chiselled decoration representing a swan 
with articulated neck and wings, paste eyes 
Porto assay mark (1938-1984) and Manuel Alcino de 
Carvalho Moutinho (1935-1987) 
(wear signs) 

€ 4.500 - 5.500

532
PEQUENA FLOREIRA “CISNE”, 

MANUEL ALCINO
Em prata portuguesa 

Decoração relevada e cinzelada naturalista 
representando cisne com asas e pescoço 

articulados, olhos em vidro 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) 

e de ourives Manuel Alcino de Carvalho 
Moutinho (1935-1987) 

(sinais de uso)
Comp.: 22 cm

444 g 

A small “swan” centrepiece, MANUEL 
ALCINO

Portuguese silver 
Relief and chiselled decoration representing a 

swan with articulated neck and wings, paste eyes 
Porto assay mark (1938-1984) and Manuel 

Alcino de Carvalho Moutinho (1935-1987) 
(wear signs) 

€ 800 - 1.200
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533
SALVA ROMÂNTICA
Em prata do séc. XIX 
Decoração ao gosto alemão 
Aba com volutas, elementos vegetalistas, grinaldas, mascarão, quatro reservas com 
cenas campestres e figuras e topo com reserva com armas reais portuguesas do séc. XIX 
flanqueadas por grifos 
Centro decorado com vista da praia de belém com figuras e a Torre de Belém, o rio Tejo 
e a outra margem 
Trabalho possivelmente português, final séc. XIX 
(sinais de uso, fissuras e restauros)
Comp.: 34 cm
499 g 

A Romantic salver
19th century silver 
Decorated in the German style 
Tab decorated with volutes, floral motifs, garlands, mask, four cartouches depicting country scenes 
with figures and top with cartouche engraved with Portuguese coat-of-arms flanked by griffons 
Centre decorated in relief with view of Belém beach with the Tower of Belém and the Tagus river 
Possibly Portugal, late 19th century 
(wear signs, fissures and restorations) 

€ 550 - 750

534
IMPORTANTE CÁLICE COM PATENA D. JOSÉ
Em prata dourada portuguesa do séc. XVIII 
Decoração relevada e cinzelada 
Base recortada alteada com folhas de acanto, pé com 
decoração rocaille com volutas, motivos arquitectónicos e 
vegetalistas, haste em forma de balaústre com decoração floral 
cinzelada e copa com decoração cinzelada e recortada floral e 
com reservas representadno instrumentos da Paixão de Cristo 
Patena lisa 
Marca de ensaiador do Porto (1768-1784) (P-12) e de ourives 
José Coelho de Sampaio (1768-1784) (P-221) 
(pequenos sinais de uso)
Alt.: 29 cm
864 g 

An important D. José (1750-1777) chalice with paten
Portuguese silver gilt of the 18th century 
Chiselled relief decoration  
Scalloped base decorated with acanthus leaves, rocaille architectonic 
and floral motifs; baluster-shaped stem with chiselled floral decoration 
and cup with pierced and chiselled decoration with floral motifs and 
symbols of the Passion of Christ 
Plain paten 
Porto assay mark (1768-1784) and José Coelho de Sampaio maker’s 
mark (1768-1784) 
(small wear signs) 

€ 2.000 - 3.000
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535
CRUZ PROCESSIONAL
Em prata portuguesa do séc. XVII/XVIII 
Chã com decoração lisa, braços cilíndricos 
com remates torneados, centro com medalhão 
representando Nossa Senhora com o Menino, 
haste lisa com nó bojudo com diversas secções 
de secção esférica 
Trabalho do séc. XVII/XVIII, marca de ourives 
batida três vezes, possivelmente do ourives de 
Évora José Ferreira (1738-1784) (E21) 
(sinais de uso, restauros e amolgadelas)
Alt.: 89 cm
2414 g

Nota: Em Portugal o estilo chão, uma das 
interpretações ibéricas do Maneirismo, 
estendeu-se temporalmente até bem dentro 
do séc. XVIII tornando difícil a datação com 
precisão de algumas peças. 

A processional cross
Portuguese silver of the late 17th, early 18th century 
Plain decoration, cylindrical arms with turned finials, 
centre bearing medallion depicting Our Lady with 
the Child 
Plain stem with bulky knot 
Late 17th, early 18th century, maker’s mark stamped 
three times, possibly of the Évora silversmith José 
Ferreira (1738-1784) 
(wear signs, restorations and bruises)
Note: 
In Portugal the “Chão” style, one of the Iberian 
interpretations of Mannerism, extended deep into 
the 18th century making it difficult to accurately 
date some pieces

€ 3.000 - 5.000

536
CÁLICE

Em prata espanhola ou colonial 
Decoração relevada e gravada com motivos vegetalistas, 

símbolos litúrgicos e pé com inscrição “RNI LOPEZ CLE RIGO” 
Marcas parcialmente sumidas, trabalho do séc. XVIII 

(sinais de uso e restauros vários)
Alt.: 24 cm

553 g 

A chalice
Spanish or Spanish colonial silver 

Relief and engraved decoration with floral motifs, liturgical symbols and 
foot with “RNI LOPEZ CLE RIGO” inscription 

Partly faded marks, 18th century 
(wear signs, restorations) 

€ 2.000 - 4.000
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537
FLOREIRA
Em prata portuguesa 
Decoração relevada e cinzelada em forma de cornucópia com remates 
vegetalistas, duas rodas de carruagem e putti alado com grinalda na frente 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 24,5 cm
2014 g 

A vase
Portuguese silver 
Chiselled decoration, designed as a cornucopia decorated with floral motifs, two carriage 
wheels and winged putti with garland at the front 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 1.600 - 2.500

538
PAR DE CANDELABROS DE TRÊS LUMES
Em prata portuguesa 
Bases recortadas e cinzeladas com motivos vegetalistas, fustes em forma de putti em vulto 
perfeito, braços em “S” com decoração vegetalista cinzelada 
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 45 cm
4398 g 

A pair of three-light candelabra
Portuguese silver 
Scalloped and chiselled bases with floral motifs, stems representing putti and “S” shaped arms with 
chiselled floral decoration 
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 3.500 - 5.000
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539
VINAIGRETTE, TIFFANY & CO.

Em prata americana da segunda metade do séc. XIX
Em forma de ânfora com decoração relevada com flores
Abre em duas partes, cada uma com um compartimento

Corrente com extensão com palheta para chatelaine
Caixa marcada e numerada "Tiffany & Co. 2661 Sterling - M- Union Square"; 

palheta igualmente marcada e 
numerada "Tiffany & Co. 2788 / 1202 Sterling - Union Square"

(sinais de uso)
Alt.: 10 cm (caixa)

113 g
American silver of the second half of the 19th century

Amphora-shaped decorated in relief with flowers
Opens to form two parts, each with one compartment

Chain with chatelaine extesion
Bottle marked and numbered "Tiffany & Co. 2661 Sterling - M- Union Square"; 

chatelaine also marked "Tiffany & Co. 2788 / 1202 Sterling - Union Square"
(wear signs)) 

€ 2.000 - 3.000

540
GUARDA-JÓIAS, LUIZ FERREIRA

Em prata com decoração modernista aplicada em prata, filigrana de prata e pedras-duras, fecho 
e dobradiças imitando ferragens 

Trabalho dos anos 1970s 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984), de ourives Delmar Gomes Pinheiro (1945-1981) e 

assinada David Ferreira e Luiz Ferreira 
(sinais de uso)

5 x 16 x 11 cm
809 g 

A jewellery casket, LUIZ FERREIRA
Silver with modernist applied decoration in silver, silver filigree and hard stones; clasp and hinges chiselled 

as mounts 
Work of the 1970s 

Porto assay mark (1938-1984), Delmar Gomes Pinheiro maker’s mark (1945-1981) and signed both by 
David Ferreira and Luiz Ferreira 

(wear signs) 

€ 2.500 - 3.500
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541
SALVA DE GRADINHA
Em prata portuguesa 
Assente sobre quatro pés vazados, 
gradinha igualmente vazada 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-
1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 36 cm
1400 g 

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

€ 840 - 1.200

542
GALHETEIRO BELLE ÉPOQUE

Em prata portuguesa 
Base recortada e vazada ao gosto 

rocaille, galhetas em vidro moldado 
Contraste Javali II do Porto (1887-

1937) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, defeito)

Alt.: 29 cm
267 g 

A Belle Époque cruet
Portuguese silver 

Scalloped and pierced base decorated in 
the rocaille manner, molded glass cruets 

Porto assay mark (1887-1937) and 
maker’s mark 

(wear signs, defect) 

€ 350 - 550

543
CESTO DE PÃO
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Decoração lisa e em fio de prata torcido, asa articulada 
Marca de ensaiador de Lisboa (1822-1843) (L-40) e de ourives 
João Pires Esteves (1808-1843) (L-374) 
(sinais de uso)
Comp.: 32,5 cm
1470 g 

A bread basket
Portuguese silver of the 19th century 
Plain decoration, twisted wire basket, articulated handle 
Lisboa assay mark (1822-1843) and João Pires Esteves maker’s mark 
(1808-1843) 
(wear signs) 

€ 1.000 - 1.500

545
SALVA DE GRADINHA
Em prata portuguesa 
Assente sobre quatro pés de garra e bola, 
gradinha igualmente vazada 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 38 cm
1554 g 

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

€ 920 - 1.300

546
PAR DE CANDELABROS 

ESTILO D. MARIA
Em prata portuguesa 

Modelo neoclássico com 
decoração canelada e 

perlada, braços de serpentina 
destacáveis 

Contraste Águia 916 do Porto 
(1938-1984), 1º Título e de 

ourives da mesma época 
(sinais de uso)

Alt.: 42,5 cm
2793 g 

A pair of D. Maria style candelabra
Portuguese silver 

Of neoclassic design, fluted and 
beaded decoration, detachable arms 
Porto assay mark (1938-1984) and 

maker’s mark  
(wear signs) 

€ 1.000 - 1.500

544
LICOREIRO CARLOS X

Em prata francesa 
Assente sobre quatro pés de garra, gradinha vazada com 
lanças, estrutura central com armação para três garrafas 

e suportes para as tampas 
Haste central com frisos vegetalistas e pega em forma 

de cornucópia com terminação zoomórfica 
Com três garrafas e nove cálices lapidados 

Contraste Cabeça de Velho 1ºTítulo (1819-1838), 
marca de garantia e de ourives FAB da mesma 

época 
(sinais de uso, pequenos defeitos)

Alt.: 32 cm
1412 g 

A Charles X liquor set
French silver 

On four claw feet, pierced gallery with arrows, 
central structure with frame for three bottles 

Central stem with floral friezes and cornucopia 
handle with zoomorphic finial 

With three cut-glass bottles and nine chalices 
Old man’s head 1st standard assay mark 
(1819-1838), guarantee mark and FAB 

maker’s mark 
(wear signs, small defects) 

€ 1.000 - 1.500
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547
SALVA OVAL
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Fundo gravado com motivos 
vegetalistas e casal de pássaros; pés, 
gradinha e duas asas relevadas e 
vazadas com motivos vegetalistas 
Contraste Javali I do Porto (1887-1937) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 31,2 cm
445 g 

An oval tray
Portuguese silver of the late 19th, early 20th 
century 
Engraved decoration with floral motifs and a 
couple of birds 
Feet and gallery with decoration in relief 
depicting floral motifs 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s 
mark 
(wear signs) 

€ 200 - 300

548
SALVA D.JOSÉ
Em prata portuguesa do séc. XVIII 
Decoração recortada, cinzelada e relevada com 
volutas, concheados e flores; três pés cinzelados em 
garra e bola 
Marca de ourives ilegível 
Trabalho português da segunda metade do séc. XVIII 
(sinais de uso)
Diam.: 27,5 cm
492 g 

A D.José (1750-1777) salver
Portuguese silver of the 18th century 
Scalloped and chiselled decoration with volutes, shell and 
floral motifs, three ball and claw feet 
Faded maker’s mark 
Portuguese, second half of the 18th century 
(wear signs) 

€ 500 - 700

549
BILHETEIRA DE PÉ ALTO D. JOSÉ
Em prata portuguesa do séc. XVIII 
Pé recortado com decoração parcialmente gomada e com faixas 
cinzeladas com flores, volutas e rocalhas, nó em forma de pêra invertida 
com friso floral gravado 
Topo recortado com bordo com volutas, flores e concheados; fundo com 
orla semelhante gravada 
Marca de ensaiador do Porto muito sumida, possivelmente (1758-1768) 
(P-11) e de ourives João Rodrigues da Costa Negreiros (1756-1811) 
(P-361) 
(sinais de uso, restauros)
Alt.: 18 cm 
Diam.: 27,5 cm
1024 g 

A D. José (1750-1777) stem salver
Portuguese silver of the 18th century 
Scalloped foot with partly fluted decoration and chiselled friezes with shell and 
floral motifs, stem knot decorated with engraved floral motifs 
Scalloped salver decorated with volutes, flowers and shells; engraved frame with 
similar decoration 
Porto assay mark, faded, possibly (1758-1768) and João Rodrigues da Costa 
Negreiros maker’s mark (1756-1811) 
(wear signs, restorations) 

€ 3.000 - 5.000
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550
SALVA DE QUATRO PÉS ARMOREADA D. JOÃO V
Em prata portuguesa do segundo quartel do séc. XVIII 
Assente sobre quatro pés de enrolamento com conchas 
Bordo recortado e cinzelado com conchas, motivos 
vegetalistas e arquitectónicos; fundo com orla gravada com 
volutas e concheados com detalhes relevados 
Centro com brasão dos Mouras, Salvador e Aguiares (segundo 
Reynaldo dos Santos) em cartela arquitectónica e sob coroa de 
marquês 
Trabalho português do final do segundo quartel do séc. XVIII 
(sinais de uso, restauros, já foi uma bilheteira de pé alto)
Diam.: 33 cm
1072 g

Proveniência/Provenance: 
Luís (ou Estevão) da Silva de Moura e Azevedo (1678-1742) 
por descendência até Maria Isabel Freire de Andrade e Castro, 
2ª condessa de Camarido (1836-1905), 
por descendência até ao actual proprietário 
 
Nota:  
A 2ª Condessa de Camarido foi uma célebre milionária de 
Lisboa da segunda metade do séc. XIX. A sua enorme enorme 
fortuna a par de uma religiosidade quase fanática terão 
inspirado Eça de Queirós na construcção da personagem de D. 
Maria do Patrocínio, a famosa “Titi” em “A Relíquia”.  
Aquando do seu intrincado processo de partilhas foi feito 
um inventário onde constava uma importante baixela com as 
mesmas armas desta salva da autoria de Ludovice (ourives 
para a coroa e mais tarde arquitecto do rei D. João V, 
responsável, entre outros, pelo projecto do palácio/convento 
de Mafra) 
A baixela encontra-se hoje dispersa em diversas colecções 
sendo que a Fundação Ricardo Espirito Santo Silva possui três 
pratos. 
 
Bibliografia:  
Um prato da grande baixela da autoria da Ludovice, com as 
mesmas armas, vem representando em: QUILHÓ, Reynaldo 
dos Santos e Isabel - “Ourivesaria Portuguesa nas Colecções 
Particulares”, pp.198 da colecção de João Abel Teixeira Júnior

A D. João V (1706-1750) armorial salver
Portuguese silver of the second quarter of the 18th century 
Raised on four scroll feet with shell finials 
Scalloped tab chiselled with shells, floral and architectonic motifs; 
engraved frame with volutes and shell motifs accented in relief 
Centre bearing coat of arms of Moura, Salvador and Aguiar (after 
Reynaldo dos Santos) on a architectonic cartouche under marquis 
coronet  
Portuguese work of the end of the second quarter of the 18th century 
(wear signs, restorations, originally with central stem)
Provenance:  
Luís (or Estevão) da Silva de Moura e Azevedo (1678-1742); 
thence by descendance to Maria Isabel Freire de Andrade e Castro, 2nd 
condessa de Camarido (1836-1905); 
thence by descendance to the present owner 
 
Note:  
The 2nd Condessa de Camarido was a famous Lisbon millionaire of the 
sencond half of the 19th century. Her enormous fortune and almost 
fanatical religiosity inspired Eça de Queirós in the creation of D. Maria 
do Patrocínio, the well known character of his novel “A Relíquia”. 
After her death the silver inventory stated an impressive silver table 
service made by Ludovice (silversmith to the crown and later architect 
of the King D. João V, among others, author of the project of the Royal 
Convent and Palace of Mafra) 
The table service is now splitted in several private collections and three 
dishes are kept at the Fundação Ricardo Espírito Santo Silva museum 
 
Bibliography: 
One plate of the Ludovice’s service bearing the same coat-of-arms is 
depicted at: QUILHÓ, Reynaldo dos Santos e Isabel - “Ourivesaria 
Portuguesa nas Colecções Particulares”, pp.198 from the collection of  
João Abel Teixeira Júnior

€ 2.000 - 3.000

551
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ VICTORIANO, STEPHEN SMITH & SON, LONDRES, 1875

Em prata inglesa ao gosto etrusco 
Delicada decoração gravada com palmetas, frisos clássicos, cartela com monograma e cenas de cortejos sacrificiais: 

A cafeteira com cortejo com touro, músicos e cavaleiros; o bule com cortejo com vaca, músicos e cavaleiros; a leiteira 
com bode, quadriga e outras figura; o açucareiro com cavaleiros e outras figuras 

Marcas de Londres para 1875 e ourives Stephen Smith; todas as peças assinadas no fundo “Stephen Smith & Son / 35 
King St. / Covent Garden” 

(sinais de uso, leiteira com o pé amolgado, pequenos defeitos)
Alt.: 31 cm (cafeteira)

2122 g 

A Victorian tea and coffee set, STEPHEN SMITH & SON, London, 1875
English silver  

In the Etruscan style 
Delicately engraved decoration with palmettes, classical friezes, cartouches with engraved monogram and sacrificial 

processions: 
The tea pot depicting a bull, musicians and knights; the tea pot depicting a cow, musicians and knights; 

the milk jug depicting a goat, quadriga and other figures; the sugar bowl depicting knights and other 
figures 

London marks for 1875 and Stephen Smith maker’s mark; all pieces signed “Stephen Smith 
& Son / 35 King St. / Covent Garden” 

(wear signs, milk jug with bruises foot, small defects) 

€ 1.500 - 2.500
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553
SALVA D.JOSÉ

Em prata portuguesa do séc. XVIII 
Bordo recortado, relevado e cinzelado com volutas, 

concheados e perlados; três pés relevados com 
decoração semelhante 

Centro com grinalda e brasão gravados 
Marca de ensaiador de Lisboa (1750-1770) (L-27) e 

de ourives José Maria da Silveira 
(1750-1822) (L-325) 

(sinais de uso, brasão posterior)
Diam.: 29 cm

670 g 

A D. José (1750-1777) salver
Portuguese silver of the 18th century 

Scalloped and chiselled decoration with volutes, shell and 
floral motifs, three feet with similar decoration 

Centre engraved with garland and coat-of-arms 
Lisboa assay mark (1750-1770) and José Maria da Silveira 

maker’s mark (1750-1822) 
(wear signs, coat-of-arms of later date) 

€ 680 - 980

552
TABULEIRO
Em prata portuguesa 
Fundo gravado com motivos 
vegetalistas; pés, gradinha e asas 
relevados e vazados com motivos 
vegetalistas e animais 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-
1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 50 cm
1997 g 

A gallery tray
Portuguese silver 
Engraved decoration with floral motifs; feet, 
gallery and handles with relief decoration 
representing floral motifs and animals 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark 
(wear signs) 

€ 800 - 1.200

554
GRANDE SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ ROMÂNTICO
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Decoração geométrica guilhochada e gravada com cartelas 
Asas, bicos e pomos das tampas relevados e cinzelados com motivos vegetalistas 
Composto por: bule, cafeteira, açucareiro com tampa e leiteira com tampa 
Marca de ensaiador do Porto (1877-1881) (P-78) e de ourives José Rodrigues Teixeira (1871-1887) (P-418) 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Alt.: 28 cm (cafeteira)
3640 g 

A large Romantic coffee and tea set
Portuguese silver of the 19th century 
Guilloché geometric decoration and engraved cartouches 
Comprising: a tea pot, a coffee pot, sugar bowl with cover and milk jug with cover 
Porto assay mark (1877-1881) and José Rodrigues Teixeira maker’s mark 
(wear signs, small bruises) 

€ 2.400 - 3.400
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555
BULE E AÇUCAREIRO ROMÂNTICOS 
Em prata portuguesa, meados do séc. XIX  
Assentes sobre quatro pés de garra, corpos gomados com duas faixas de elementos vegetalistas relevados, bordos 
gomados e com concheados; tampas com decoração semelhante e pomos circulares, pegas do açucareiro relevadas 
Marca de ensaiador do Porto (1843-1853) (P-34) e de ourives APC (1836-1853) (P-171) 
Marca de reconhecimento francesa em uso até 1972 
(sinais de uso, um pé do bule com pequena amolgadela)
Alt.: 20 cm (bule)
1826 g 

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

€ 1.350 - 1.700

556
BULE ROMÂNTICO

Em prata portuguesa dos meados do séc. 
XIX 

Assente sobre quatro pés de garra e 
enrolamentos, corpo parcialmente gomado 

e com frisos vegetalistas, tampa com 
decoração semelhante, bico em colo de 

cisne com remates vegetalistas relevados 
Marca de ensaiador do Porto (1843-

1853) (P-34) e de ourives sumida, muito 
possivelmente Domingos João Ferreira 

(1836-1861) (P-248) 
(sinais de uso, restauros)

Comp.: 31 cm
1251 g 

A Romantic tea pot
Portuguese silver of the mid-19th century 

On four claw feet with scrolls, partly fluted 
body with floral friezes, cover with similar 

decoration, spout decorated in relief 
Porto assay mark (1843-1853) and Domingos 

João Ferreira maker’s mark (1836-1861) 
(wear signs, restorations) 

€ 780 - 1.100

557
SALVA
Em prata portuguesa 
Bordo recortado, 
relevado e cinzelado 
com motivos barrocos, 
volutas, concheados 
e flores 
Contraste Águia 833 
do Porto (1938-
1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 35,5 cm
538 g 

A salver
Portuguese silver 
Scalloped and chiselled 
tab with baroque motifs, 
volutes, shell and floral 
motifs 
Porto assay mark (1938-
1984) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 180 - 280

558
CHALEIRA

Em casquinha 
Base assente em 

quatro pés relevados, 
lâmparina lisa, bule 

com decoração 
relevada com flores 

Europa, séc. XX 
(algum gasto e faltas)

Alt.: 38 cm 

A kettle
Silver plated 

On a stand with four 
legs decorated in relief, 

tea pot decorated in 
relief with flowers 

Europe, 20th century 
(wear, losses) 

€ 150 - 250

559
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 pair of Romantic Portuguese silver 
candlesticks

Relief decoration with flowers 
Octagonal bases on four claw feet 

Faceted stem with floral friezes, scalloped candle 
guards 

Porto assay mark (1843-1853) and Domingos 
João Ferreira (1836-1861) maker’s mark  

(wear signs, minor defects) 

€ 1.200 - 1.600
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560
PAR DE CANDEEIROS DE MESA
Em prata portuguesa 
Profusa decoração relevada, vazada e gravada 
ao gosto oriental, abat-jours recortados com 
decoração semelhante 
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 1985 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 40 cm
2006 g 

A pair of table lamps
Portuguese silver 
Profuse pierced, relief and engraved decoration in the 
Oriental manner, shades with similar decoration 
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark 
(wear signs, small defects) 

€ 1.300 - 1.800

561
TAÇA RECORTADA, MANUEL ALCINO
Em prata portuguesa 
Bordo recortado 
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 
1985 e de ourives Manuel Alcino (reg. 1986) 
(sinais de uso)
Diam.: 25 cm
575 g 

A scalloped bowl, MANUEL ALCINO
Portuguese silver 
Porto assay mark (after 1985) and Manuel Alcino 
maker’s mark (reg. 1986) 
(wear signs) 

€ 250 - 350

562
TABULEIRO OVAL DE GRADINHA
Em casquinha 
Gradinha alta recortada e vazada com 
pegas embutidas 
Trabalho europeu, séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 56 cm 

An oval gallery tray
Silver plated 
Pierced and scalloped gallery 
Europe, 20th century 
(wear signs) 

€ 100 - 180

563
TAÇA, MANUEL ALCINO

Em prata portuguesa 
Decoração texturizada e pegas espiraladas com 

aplicações de osso 
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 1985 e 

de ourives Manuel Alcino (reg. 1986) 
(sinais de uso)
Comp.: 22 cm

414 g 

A tray, MANUEL ALCINO
Portuguese silver 

Handles with spiral decoration and bone application 
Porto assay mark (after 1985) and Manuel Alcino maker’s 

mark (reg. 1986) 
(wear signs) 

€ 200 - 300

564
TAÇA, LEITÃO & IRMÃO
Em prata  
Representando chemin de table com taça lisa e ramos com 
frutas e abelha com pormenores em cobre e latão 
Marcas inglesas e contraste Javali I de Lisboa (1887-1937), 
marca de ourives Leitão & Irmão e assinada Leitão 
(sinais de uso)
Comp.: 28 cm
823 g 

A bowl, LEITÃO & IRMÃO
Silver 
Designed as a tablecloth with bowl and branches with fruits and bee 
with brass and copper details 
English marks and Lisboa assay mark (1887-1937), Leitão & Irmão 
maker’s mark and signed Leitão 
(wear signs)  

€ 700 - 1.000
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565
PAR DE CANDELABROS DE GRANDES DIMENSÕES
Em prata portuguesa 
Bases recortadas com frisos cinzelados com volutas e motivos 
vegetalistas, assentes sobre quatro pés cinzelados 
Decoração gravada com motivos vegetalistas, braços de 
serpentina destacáveis 
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 1985 e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 54 cm
5215 g 

A pair of large five-light candelabra
Portuguese silver 
Scalloped bases with chiselled friezes with volutes and floral motifs, raised 
on four chiselled feet 
Engraved decoration with floral motifs, detachable upper part 
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 4.500 - 6.500
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566
IMPORTANTE FLOREIRA/ CENTRO DE MESA COM PLATEAU BELLE-ÉPOQUE, JULES PIAULT E LEITÃO & IRMÃO

Floreira em prata francesa (950/000) do séc. XIX/XX com decoração cinzelada, relevada e vazada representando motivos geométricos, 
cartelas, frutos, mascarões e duas asas antropomórficas com bustos de senhora com toucado; contraste Cabeça de Minerva 1º Título 

(1838-1971) e assinada J. PIAULT 
Plateau em prata portuguesa do séc. XIX/XX com decoração semelhante, assente sobre oito pés relevados e cinzelados e centro com 

florão relevado, verso em madeira; contraste Javali I de Lisboa (1887-1937), de ourives e assinado LEITÃO & IRMÃO 
Alma e grelha em metal amarelo 

(sinais de uso)
Comp.: 60 cm

7390 g (prata) 

An important Belle-Époque centre piece, JULES PIAULT and LEITÃO & IRMÃO
Flower bowl in French silver of the late 19th, early 20th century with chiselled and pierced decoration depicting geometric motifs, cartouches, fruits, masks 

and two anthropomorphic handles with feminine busts; Tête de Minerve 1st standard assay mark (1838-1971) and signed J. PIAULT 
Stand in Portuguese silver of the late 19th, early 20th century with similar decoration, raised on eight feet and centre with fluted cluster, wood interior; 

Lisboa assay mark (1887-1937), Leitão & Irmão maker’s mark and signature 
Brass liner and strainer 

(wear signs) 

€ 15.000 - 25.000
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567
FAQUEIRO
Em prata portuguesa 
Decoração relevada vegetalista 
Composto por: 7 talheres de servir, 12 colheres 
de sopa, 12 facas, 12 garfos, 12 facas de peixe, 12 
garfos de peixe, 12 colheres de sobremesa, 12 facas 
de sobremesa, 12 garfos de sobremesa, 12 conchas 
de entradas, 12 colheres de café 
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 1985 e 
de ourives da mesma época 
Com estojo em madeira 
(sinais de uso) 
8410 g 

A table service of flatware
Portuguese silver 
Floral decoration 
Comprising: 7 serving pieces, 12 soup spoons, 12 table 
forks, 12 table knives, 12 fish forks, 12 fish knives, 12 
dessert spoons, 12 dessert knives, 12 desert forks, 12 entrée 
spoons, 12 coffee spoons 
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark 
With wood case 
(wear signs) 

€ 2.500 - 3.500

568
FAQUEIRO BELLE-ÉPOQUE
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração espiralada e com cartela rocaille 
Composto por: 12 colheres de sopa, 12 garfos de carne, 12 facas de carne, 12 
garfos de peixe, 12 facas de peixe, 12 colheres de sobremesa, 12 garfos de 
sobremesa, 12 facas de sobremesa e uma colher de arroz 
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de ourives JJ Monteiro 
(sinais de uso, defeitos) 
6870 g (total) 

A Belle-Époque table service of flatware
Portuguese silver of the late 19th, early 20th century 
Spiral decoration with cartouche 
Comprising 12 soup spoons, 12 table forks, 12 table knives, 12 fish forks, 12 fish knives, 
12 dessert spoons, 12 dessert forks, 12 dessert knives and one serving spoon 
Porto assay mark (1887-1937) and JJ Monteiro maker’s mark 
(wear signs, defects) 

€ 3.000 - 5.000
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569
FAQUEIRO ESTILO LUIS XV
Em prata portuguesa 
Rica decoração cinzelada e gravada ao gosto Luis XV 
Composto por: 10 talheres de servir, 12 colheres 
de sopa, 12 garfos de carne, 12 facas de carne, 12 
garfos de peixe, 12 facas de peixe, 12 colheres de 
sobremesa, 12 garfos de sobremesa, 12 facas de 
sobremesa, 12 colheres de chá e 12 colheres de café 
Contraste Águia 916 do Porto (1938-1984), de ourives 
da mesma época e 1º título 
(sinais de uso) 
10516 g 

A Louis XV style table service of flatware
Portuguese silver 
Richly decorated in the Louis XV manner 
Comprising: 10 serving pieces, 12 soup spoons, 12 table 
forks, 12 table knives, 12 fish forks, 12 fish knives, 12 dessert 
spoons, 12 dessert forks, 12 dessert knives, 12 tea spoons 
and 12 coffee spoons 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 4.500 - 6.500
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570
TAÇA
Em prata portuguesa 
Bordo recortado e vazado  
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso)
Diam.: 25 cm
228 g 

A bowl
Portuguese silver 
Scalloped and pierced tab 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 80 - 120

571
SALVA DE GRADINHA
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Fundo guilhochado, gradinha e pés relevados e vazados com 
motivos vegetalistas 
Marca de ensaidor do Porto (1870-1877) (P-60 ou variante) e de 
ourives MJM (1870-1881) (P-479) 
(sinais de uso)
Diam.: 29 cm
672 g 

A gallery salver
Portuguese silver 
Guilloché decoration, relief and pierced gallery and feet decorated with 
floral motifs 
Porto assay mark (1870-1877) and MJM maker’s mark (1870-1881) 
(wear signs) 

€ 300 - 500

572
CENTRO DE MESA BELLE ÉPOQUE
Em casquinha relevada com decoração ao gosto rocaille, cartela central com 
inscrição “Vapor Alves de Freitas” 
França, séc. XIX/XX, marcado 
(sinais de uso, pequenos gastos)
Comp.: 48 cm 

A Belle Époque centrepiece
Silverplated with rocaille decoration in relief and central cartouche with inscription 
“Vapor Alves de Freitas” 
France, late 19th, early 20th century, marked 
(wear signs, light wear) 

€ 200 - 300

573
SALVA DE GRADINHA
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Fundo liso, gradinha vazada e relevada com motivos 
vegetalistas e três pés relevados 
Marca de ensaiador de Lisboa (1843-1870) (L-41) e de 
ourives João Ramos Ortiz (1810-1879) (L-378) 
(sinais de uso)
Diam.: 19,5 cm
252 g 

A gallery salver
Portuguese salver of the 19th century 
Pierced and relief decoration with floral motifs and three feet 
decorated in relief 
Lisboa assay mark (1843-1870) and João Ramos Ortiz 
maker’s mark (1810-1879) 
(wear signs) 

€ 150 - 250

574
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ
Em prata portuguesa 
Modelo D. Maria com decoração lisa e pegas em pau-santo 
Composto por: bule, cafeteira, leiteira com tampa e açucareiro com tampa 
Contraste Águia 833 de Lisboa (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 24 cm (cafeteira)
2873 g 

A coffee and tea service
Portuguese silver 
D. Maria style with plain decoration and rosewood handles 
Comprising: tea pot, coffee pot, milk jug with cover and sugar bowl with cover 
Lisboa assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 1.200 - 1.800
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575
SALVA DE SUSPENSÃO
Em prata portuguesa 
Aba relevada e cinzelada com volutas, flores e 
conchas, argola de suspensão no verso 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 38,5 cm
595 g 

A display salver
Portuguese silver 
Tab decorated in relief with volutes, flowers and shells, 
suspension hoop at the back 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 350 - 550

576
SALVA DE TRÊS PÉS BELLE ÉPOQUE
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Bordo recortado, vazado e cinzelado com flores, conchas e volutas 
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Diam.: 44,5 cm
850 g 

A Belle Époque salver
Portuguese silver of the late 19th, early 20th century 
Scalloped, pierced and chiselled tab decorated with flowers, shells and volutes 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(wear signs, small bruises) 

€ 300 - 500

577
SALVA DE APARATO
Em prata portuguesa 
Aba recortada, relevada e cinzelada com volutas 
e conchas 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 45 cm
1113 g 

A display salver
Portuguese silver 
Scalloped, relief and chiselled tab decorated with volutes 
and shells 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 670 - 1.000

579
PAR DE CASTIÇAIS
Em prata portuguesa 
Decoração cinzelada, vazada e 
gomada ao gosto romântico 
Contraste Águia 833 do Porto 
(1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 23,5 cm
1007 g 

A pair of candlesticks
Portuguese silver 
Chiselled, pierced and fluted 
decoration in the romantic manner 
Porto assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark 
(wear signs) 

€ 420 - 620

580
FRUTEIRO
Em prata portuguesa 
Decoração relevada com volutas e concheados 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 27 cm
300 g 

A fruit bowl
Portuguese silver 
Relief decorated with volutes and shell motifs 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 120 - 180

578
SALVA
Em prata portuguesa 
Decoração relevada com volutas e 
concheados 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 31 cm
240 g 

A salver
Portuguese silver 
Decorated in relief with volutes and shell motifs 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 80 - 120
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581
CAFETEIRA NEOCLÁSSICA
Em prata portuguesa do início do séc. XIX 
Decoração parcialmente gomada, asa em pau-santo 
Marca de ensaiador do Porto (1810-1818) (P-23) e de 
ourives Manuel António da Silva (1812-1836) (P-443), 
remarcado com Cabeça de Velho 
(sinais de uso)
Alt.: 24 cm
1107 g 

A Neoclassical coffee pot
Portuguese silver of the early 19th century 
Partly fluted decoration, rosewood handle 
Porto assay mark (1810-1818) and Manuel António da Silva 
(1812-1836) maker’s mark 
(wear signs) 

€ 900 - 1.500

582
SALVA DE GRADINHA

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Fundo guilhochado e gravado ccom motivos 

vegetalistas e cartela; três pés e gradinha 
relevados e vazados com motivos vegetalistas 

Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de 
ourives da mesma época 

(sinais de uso)
Diam.:  24,5 cm

410 g 

A gallery salver
Portuguese silver of the late 19th, early 

20th century 
Guilloché decoration with floral 

motifs and engraved cartouche 
Three feet and gallery decorated in 

relief with floral motifs 
Porto assay mark (1887-1937) 

and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 220 - 320

583
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ RETRO
Em prata portuguesa 
Modelo geométrico com decoração parcialmente gomada e frisos relevados com rosas 
Composto por: bule, cafeteira, leiteira e açucareiro com tampa 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 20 cm (cafeteira)
1886 g 

A Retro coffee and tea set
Portuguese silver 
Geometric model with partly fluted decoration and friezes with roses in relief 
Comprising: teapot, coffee pot, milk jug and sugar bowl with cover 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 950 - 1.500

584
TRAVESSA OVAL, MANUEL ALCINO
Em prata portuguesa 
Bordo recortado, gravado e relevada com conchas e volutas 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives Manuel 
Alcino de Carvalho Moutinho (1935-1987) 
(sinais de uso)
Comp.: 50 cm
1551 g 

An oval dish, MANUEL ALCINO
Portuguese silver 
Scalloped, engraved and relief tab decorated with shells and volutes 
Porto assay mark (1938-1984) and Manuel Alcino de Carvalho Moutinho 
maker’s mark (1935-1987) 
(wear signs) 

€ 550 - 750

585
PRATO DE SERVIR
Em prata portuguesa 
Bordo recortado, gravado e relevada com conchas 
e volutas 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 38 cm
945 g 

A charger
Portuguese silver 
Scalloped, engraved and relief tab decorated with shells 
and volutes 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 320 - 520

586
TRAVESSA OVAL, MANUEL ALCINO
Em prata portuguesa 
Bordo recortado, gravado e relevada com 
conchas e volutas 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) 
e de ourives Manuel Alcino de Carvalho 
Moutinho (1935-1987) 
(sinais de uso)
Comp.: 38 cm
699 g 

An oval dish, MANUEL ALCINO
Portuguese silver 
Scalloped, engraved and relief tab decorated 
with shells and volutes 
Porto assay mark (1938-1984) and Manuel 
Alcino de Carvalho Moutinho maker’s mark 
(1935-1987) 
(wear signs) 

€ 200 - 300

587
PRATO DE SERVIR, MANUEL ALCINO
Em prata portuguesa 
Bordo recortado, gravado e relevada com 
conchas e volutas 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) 
e de ourives Manuel Alcino de Carvalho 
Moutinho (1935-1987) 
(sinais de uso)
Diam.: 35,5 cm
866 g 

A charger, MANUEL ALCINO
Portuguese silver 
Scalloped, engraved and relief tab decorated with 
shells and volutes 
Porto assay mark (1938-1984) and Manuel Alcino 
de Carvalho Moutinho maker’s mark (1935-1987) 
(wear signs) 

€ 300 - 500

588
GRANDE TAMBULADEIRA 
BARROCA
Em prata portuguesa do séc. 
XVII/XVIII 
Decoração lisa, bordo gomado e 
asas em voluta 
Portugal, séc. XVII/XVIII 
(sinais de uso, pequenas 
amolgadelas)
Comp.: 24,5 cm
284 g 

A large baroque porringer
Portuguese silver of the late 17th, 
early 18th century 
Plain and fluted decoration, scroll 
handles 
Portugal, 17th/18th century 
(wear signs, small bruises) 

€ 1.400 - 2.400
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589
TAÇA, LEITÃO & IRMÃO
Em prata portuguesa 
Frisos recortados 
Contraste Águia 833 de Lisboa (1938-1984), de ourives 
Leitão & Irmão e assinada Leitão & Irmão 
(sinais de uso, picos de humidade)
Diam.: 24 cm
615 g 

A bowl, LEITÃO & IRMÃO
Portuguese silver 
Scalloped friezes 
Lisboa assay mark  (1938-1984), Leitão & Irmão maker’s mark 
and signature 
(wear signs, moisture spots) 

€ 250 - 350

590
TAÇA

Em prata portuguesa 
Decoração lisa 

Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 

(sinais de uso)
Diam.: 24 cm

277 g 

A bowl
Portuguese silver 
Plain decoration 

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

€ 120 - 180

591
FRUTEIRO, LEITÃO & IRMÃO
Em prata portuguesa 
Bordo ondulado com friso recortado 
Contraste Águia 833 de Lisboa (1938-1984) 
de ourives e assinado Leitão & Irmão 
(sinais de uso)
Diam.: 31 cm
1076 g 

A fruit bowl, LEITÃO & IRMÃO
Portuguese silver 
Wavy tab decorated with scalloped frieze 
Lisboa assay mark (1938-1984), Leitão & Irmão 
maker’s mark and signature 
(wear signs) 

€ 400 - 600

592
PRATO COBERTO, LEITÃO & IRMÃO

Em prata portuguesa 
Decoração lisa com bordos recortados, pomo da 

tampa detacável para permitir o uso como duas taças 
Contraste Águia 833 de Lisboa (1938-1984), de ourives 

e assinado Leitão & Irmão 
(sinais de uso)

Diam.: 27 cm
1556 g 

A entrée dish, LEITÃO & IRMÃO
Portuguese silver 

Plain decoration with scalloped friezes, detachable cover finial 
Lisboa assay mark (1938-1984), Leitão & Irmão maker’s mark 

and signature 
(wear signs) 

€ 600 - 900

593
TRAVESSA OVAL
Em prata portuguesa 
Bordo com decoração perlada 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) 
de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 41 cm
880 g 

An oval dish
Portuguese silver 
Tab with beaded frieze 
Porto assay mark (19938-1984) and maker’s 
mark 
(wear signs) 

€ 300 - 500

594
PRATO DE SERVIR
Em prata portuguesa 
Bordo com decoração relevada 
Contraste Águia 833 (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 34 cm
629 g 

A charger
Portuguese silver 
Tab with frieze decorated in relief 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark  
(wear signs) 

€ 200 - 300

595
PRATO DE SERVIR, MANUEL ALCINO
Em prata portuguesa 
Bordo perlado 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de 
ourives Manuel Alcino de Carvalho Moutinho 
(1935-1986) 
(sinais de uso)
Diam.: 35,5 cm
538 g 

A charger, MANUEL ALCINO
Portuguese silver 
Tab with beaded frieze 
Porto assay mark (19938-1984) and Manuel Alcino de 
Carvalho Moutinho (1935-1986) maker’s mark 
(wear signs) 

€ 250 - 350
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596
PRATO DE SERVIR, LEITÃO & IRMÃO
Em prata portuguesa 
Decoração lisa com friso recortado 
Contraste Águia 833 de Lisboa (1938-1984), de ourives 
Leitão & Irmão e assinado Leitão & Irmão 
(sinais de uso)
Diam.: 36 cm
1115 g 

A charger, LEITÃO & IRMÃO
Portuguese silver 
Plain with scalloped frieze 
Lisboa assay mark (1938-1984), Leitão & Irmão maker’s mark 
and signature 
(wear signs) 

€ 500 - 700

597
SALVA DE TRÊS PÉS
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração lisa, pés vazados de enrolamento 
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 21,2 cm
405 g 

A footed salver
Portuguese silver 
Plain decoration, three pierced volute feet 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 260 - 360

598
TINTEIRO ROCAILLE
Em prata inglesa 
Base recortada e relevada em forma de concha assente 
sobre quatro pés em osso 
Recipientes em forma de fruto e sineta com pega em 
forma de flor 
Base com marcas de Londres para 1805 e de ourives 
sumida 
(sinais de uso, sineta posterior, tinteiros possivelmente 
adaptados)
Comp.: 25,5 cm
629 g 

A Rocaille inkstand
English silver 
Scalloped base decorated in relief as a shell, raised on four bone 
feet 
Fruit-shaped inkpots and bell with flower-shaped handle 
London marks for 1805 and faded maker’s mark 
(wear signs, bell of later date and inkpots possibly adapted) 

€ 800 - 1.200

599
SALVA DE TRÊS PÉS BELLE ÉPOQUE
Em prata portuguesa 
Bordo recortado, vazado e cinzelado com volutas, cartelas e 
flores; fundo gravado com motivos vegetalistas e monograma 
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de ourives JJ 
Monteiro 
(sinais de uso)
Diam.: 22 cm
207 g 

A Belle Époque salver
Portuguese silver 
Scalloped, pierced and chiselled tab with volutes, cartouches and 
flowers; engraved with floral motifs and monogram 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 70 - 100

600
GRANDE SALVA BELLE-ÉPOQUE
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Assente sobre quatro pés relevados e vazados, bordo 
relevado a vazado com flores, cartelas e volutas 
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 57 cm
2650 g 

A large Belle-Époque salver
Portuguese silver of the late 19th, early 20th century 
On four pierced feet with relief decoration, tab decorated with 
flowers, cartouches and volutes 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 1.000 - 1.500

601
PAR DE CASTIÇAIS
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração relevada, cinzelada e vazada 
com motivos vegetalistas  
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e 
de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 25 cm
477 g 

A pair of candlesticks
Portuguese silver of the late 19th, early 20th 
century 
Relief, chiselled and pierced decoration with 
floral motifs 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s 
mark 
(wear signs) 

€ 300 - 500

370

371



602
TAÇA “CONCHA”
Em prata portuguesa 
Decoração gomada e recortada em forma de concha, 
assente sobre três pés cinzelados em forma de búzio 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 37,7 cm
1233 g 

A “shell” bowl
Portuguese silver 
Fluted and scalloped shape, three chiselled feet representing 
whelks 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 680 - 980

603
TAÇA RECORTADA

Em prata inglesa 
Decoração relevada e vazada ao gosto rocaille 
Marcas de Birmingham para 1903 e de ourives 

da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 23,5 cm

209 g 

A scalloped bowl
English silver 

Decorated in relief and pierced with rocaille motifs 
Birmingham marks for 1903 and maker’s mark 

(wear signs) 

€ 80 - 120

604
SALVA
Em prata portuguesa 
Bordo recortado e relevado com volutas e conchas 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 29,5 cm
598 g 

A salver
Portuguese silver 
Scalloped tab decorated in relief with volutes and shells 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 300 - 500

605
CONJUNTO DE TOILETTE, LEITÃO & IRMÃO
Em prata portuguesa 
Composto por um par de grandes espelhos de mesa ovais, 
duas caixas de tamanhos diferentes, duas escovas de 
tamanhos diferentes e um espelho de mão 
Decoração relevada ao gosto Luis XVI 
Contraste Javali I de Lisboa (1887-1937), de ourives e assinado 
Leitão & Irmão e 1º Título 
Verso dos espelhos em madeira com sistema de regulação dos 
pés em  altura, escovas em crina 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 50 cm (espelhos) 

A Toilette Set, LEITÃO & IRMÃO
Portuguese silver 
Composed of a pair of large oval table mirrors, two boxes of different 
sizes, two brushed of different sizes and one hand mirror 
Relief decoration in the Louis XVI style 
Lisboa assay mark (1887-1937), Leitão & Irmão maker’s mark and 
signature 
Back of the mirrors in wood with height adjustment system 
(wear signs, small defects) 

€ 2.200 - 3.200
606

QUATRO CAIXAS  
Em prata portuguesa

Decorações e tamanhos diferentes; duas decoradas com 
flores, uma com miniatura "cão" e outra com miniatura 

"flores"
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e uma com 

contraste Javali II do Porto (1887-1937)
(sinais de uso)

Diam.: 8,5 cm (maior)
359 g

Four table boxes
Portuguese silver

Different sizes and decorations; two decorated with flowers, 
one with miniature depicting dog and the other with miniature 

depicting "flowers"
Porto assay mark (1938-1984), one with Porto assay mark 

(1887-1937)
(wear signs)

€ 120 - 180
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607
PAR DE PALMATÓRIAS JORGE IV
Em prata inglesa 
Bases recortadas, pegas de enrolamento com 
apoio de polegar, fustes torneados, arandelas 
recortadas amovíveis 
Com tesoura e apagador de encaixe 
Todas as peças com monograma gravado 
Marcas de Londres para 1826 e de ourives 
Rebecca Emes & Edward Barnard 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Diam.: 17 cm
763 g 
A pair of George IV chambersticks
English silver 
Scalloped bases, scroll handles, turned stems, 
detachable scalloped candle guards 
With snuffers and conical extinguisher 
All pieces with engraved monogram 
London marks for 1826 and Rebecca Emes & 
Edward Barnard maker’s mark  
(wear signs, small bruises) 
€ 950 - 1.500

608
12 COLHERES DE CHÁ E UMA 

CONCHA DE AÇÚCAR
Em prata portuguesa 

Cabos com decoração cinzelada e gravada 
Contraste Águia 916 do Porto (1938-1984), 

de ourives da mesma época e assinados 
Sarmento-Lisboa 

362 g 
12 tea spoons and sugar spoon

Portuguese silver 
Chiselled and engraved handles 

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

€ 150 - 220

609
SALVA
Em prata portuguesa 
Bordo recortado e vazado  
Contraste Águia 833 do Porto 
(1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 31,5 cm
504 g 
A salver
Portuguese silver 
Scalloped and pierced tab 
Porto assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark 
(wear signs) 
€ 150 - 250

610
PAR DE TALHERES DE SERVIR 

PEIXE ROMÂNTICOS
Em prata portuguesa do séc. XIX 

Cabos “meia-cana”, dentes e lâmina com 
profusa decoração vazada e gravada com 

motivos vegetalistas e enrolamentos 
Marcas de ensaiador de Lisboa (1843-

1870) (L-41) e de ourives Victor Ângelo 
Dinis (1822-1879) (L-507) 

(sinais de uso)
Comp.: 29,5 cm

254 g 
A pair of Romantic fish servers

Portuguese silver of the 19th century 
Fluted handles, blade and tines profusely 

decorated with floral motifs and scrolls 
Lisboa assay mark (1843-1870) and Victor 

Ângelo Dinis maker’s mark (1822-1879) 
(wear signs) 

€ 150 - 250

611
PEQUENO CESTO NEOCLÁSSICO
Em prata inglesa 
Decoração perlada e vazada com frisos 
geométricos e urnas, asa articulada perlada 
Marcas de Londres para 1782 e de ourives 
ilegível 
(sinais de uso)
Comp.: 15 cm
97 g 
A small neoclassical basket
English silver 
Decoration with beaded friezes and pierced 
geometric friezes and urns 
London mark for 1782 and maker’s mark 
(wear signs) 
€ 120 - 220

612
DUAS FOLHAS, LUIZ FERREIRA
Em prata portuguesa 
Decoração realista recortada e 
relevada em forma de folha 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-
1984), de ourives Delmar Gomes 
Pinheiro (1945-1981) e assinada tanto 
David Ferreira e  Luiz Ferreira 
(sinais de uso)
Comp.: 20,5 cm e 14 cm
236 g 
Two leaves, LUIZ FERREIRA
Portuguese silver 
Realistic decoration in relief 
Porto assay mark (1938-1984), Delmar 
Gomes Pinheiro maker’s mark (1945-1981) 
and signed both David Ferreira and Luiz 
Ferreira 
(wear signs) 
€ 350 - 550

613
BULE NEOCLÁSSICO
Em prata portuguesa do início do séc. XIX 
Assente sobre quatro pés de bola, corpo 
bojudo liso com dois frisos de triângulos, 
pomo da tampa esférico, bico em colo 
de cisne de secção rectangular e asa em 
madeira entalhada 
Marca de ensaiador de Lisboa (1822-1843) 
(L-40) e de ourives Jacomo Maria Patacão 
(1804-1843) (L-323) 
(sinais de uso, pega com restauro)
Alt.: 22,5 cm
1060 g 

A Neoclassical tea pot
Portuguese silver of the early 19th century 
Raised on four ball feet, plain bulky body with 
two friezes with triangle, ball cover finial and 
carved wood handle 
Lisboa assay mark (1822-1843) and Jacomo 
Maria Patacão maker’s mark (1804-1843) 
(wear signs, restored handle) 

€ 700 - 1.000

614
PAR DE PRATOS ARMOREADOS D. JOÃO V
Em prata portuguesa do segundo quartel do séc. XVIII 
Lisos com bordos estriados e abas gravadas com brasão de Pereira da Cunha sob coroa de Visconde em cartela com fitas 
Marca de ensaiador de Lisboa (1720-1750) (L-24) e de ourives IF (1720-1750) (L-286) 
(sinais de uso)
Diam.: 23 cm
881 g

Nota:  
São raras as peças de baixela do séc. XVIII, especialmente anteriores ao terramoto

A pair of D. João V (1706-1750) armorial plates
Portuguese silver of the second quarter of the 18th century 
Plain decoration with engraved coat-of-arms at the tab, the arms are those of Pereira da Cunha in a cartouche with ribbons and under Viscount coronet 
Lisboa assay mark (1720-1750) and IF maker’s mark (1720-1750) 
(wear signs)
Note: 
Silver table service pieces of the 18th century are rare, especially those prior to the great earthquake (1755)

€ 1.250 - 1.700
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615
GARRAFA LICOREIRA
Em cristal lapidado 
Gargalo, tampa, asa e 
bico em prata relevada 
e cinzelada com folhas e 
troncos de videira, uvas; 
tampa com figura popular 
bebendo e bico com 
mascarão 
Contraste Águia 925 do 
Porto em uso desde 1985, 
de ourives e assinada 
Topázio 
(sinais de uso)
Alt.: 31 cm 

A liquor bottle
Cut-crystal 
Silver mounts decorated in 
relief with vine leaves, trunks 
and grapes; cover with popular 
figure drinking and spout with 
mask 
Porto assay mark (after 1985), 
Topázio maker’s mark and 
signature 
(wear signs) 

€ 450 - 600

616
JARRO

Em prata portuguesa 
Decoração relevada e 
gravada com volutas, 

parras e uvas 
Contraste Águia 833 do 
Porto (1938-1984) e de 

ourives da mesma época 
(sinais de uso)

Alt.: 26,5 cm
370 g 

A jug
Portuguese silver 

Relief and engraved 
decoration with volutes, vine 

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

(wear signs) 

€ 150 - 250

619
COMPOTEIRA BELLE-ÉPOQUE
Base e tampa em prata recortada, relevada 
e cinzelada ao gosto rocaille, taça em 
vidro moldado 
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e 
de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 33 cm 

A Belle Époque bowl with cover
Portuguese silver base and cover decorated in 
the rocaille manner, molded glass bowl 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 300 - 500

620
GRANDE GALHETEIRO BELLE-ÉPOQUE
Em prata portuguesa 
Assente sobre quatro pés de enrolamento, 
joelhos com cartelas ovais, enrolamentos e 
remates vegetalistas 
Bordo recortado com gradinha alta vazada e 
friso perlado 
Asa e armação em fio de prata, recipientes em 
cristal lapidado com tampas em prata e cristal 
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso, falta uma galheta)
Alt.: 37,5 cm
745 g (estrutura em prata) 

A large Belle Époque cruet
Portuguese silver 
On four scroll feet with oval cartouches and flora 
finials 
Scalloped tab and pierced gallery 
Silver wire handle and cruet frames, cut-crystal cruets 
with silver and crystal covers 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(wear signs, one cruet missing) 

€ 400 - 600

617
CONJUNTO DE TOILETTE
Em cristal lapidado e tampas em prata relevada e guilhochada  
Contraste cabeça de Minerva e de ourives da mesma época 
França, séc. XIX/XX 
Com estojo original 
(sinais de uso)  

A toilette set
Cut glass with silver mounts and covers 
French assay mark, late 19th, early 20th century 
Original fitted case 
(wear signs) 

€ 220 - 300

618
COMPOTEIRA BELLE-ÉPOQUE

Em prata francesa com decoração relevada, 
corpo em cristal lapidado

Marca francesa de exportação (1878-1973) e de ourives da 
mesma época

Alt.: 16 cm
A belle-époque compote bowl

French silver decorated in relief, cut-crystal bowl
French export mark (1878-1973) and maker's mark

€ 250 - 350
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621
SALVA D.MARIA
Em prata portuguesa do séc. XVIII/XIX 
Circular com bordo perlado, pés vazados, perlados e 
relevados com flores 
Marca de ensaiador de Lisboa (1770-1804) (L-31) e de 
ourives Jerónimo José Marques (1803-1843) (L-306) 
(sinais de uso)
Diam.: 21 cm
282 g 
A D.Maria (1777-1816) salver
Portuguese silver of the late 18th, early 19th century 
Round with beaded frieze; feet with pierced and  
beaded decoration with flowers 
Lisboa assay mark (1770-1804) and Jerónimo José 
Marques marker’s mark (1803-1843) 
(wear signs) 
€ 180 - 220

630
GRANDE GALHETEIRO 
Em prata portuguesa do séc. XIX.  
Decoração cinzelada, vazada e gravada com elementos vegetalistas, flores e pés de garra e bola.  
Marca de ensaiador de Lisboa (1870-1879) (L-44) e de ourives DCBC (1822-1870) (L-189).  
Par de galhetas, par de polvilhadores e mostardeira em cristal lapidado. 
1966,2 g 

A large 19th century Portuguese silver cruet stand
Chiselled, pierced and engraved decoration with floral motifs, ball and claw feet. 
Lisboa assay mark (1870-1879) and DCBC maker’s mark (1822-1870) 
Cut glass cruets 

€ 3.200 - 4.000

622
PALITEIRO

Em prata 
Base circular com gradinha e pés em fio 

Centro com urna com folhas e flores 
Marcas fantasia, séc. XIX/XX 

(sinais de uso, restauros)
Alt.: 22 cm

422 g 
A toothpick holder

Silver 
Circular base with silver wire gallery and 

feet 
Centre with urn with leaves and flowers 

Prestige marks, late 19th, early 20th 
century 

(wear signs, restorations) 
€ 300 - 500

623
PALITEIRO
Em prata portuguesa 
Base de gradinha assente sobre 
quatro pés, plinto vazado sob galo 
cinzelado em vulto perfeito 
Contraste Águia 833 de Lisboa 
(1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 16,5 cm
218 g 
A toothpick holder
Portuguese silver  
Base with pierced gallery and raised on 
four feet, pierced plinth with a rooster 
Lisboa assay mark (1938-1984) and  
maker’s mark 
(wear signs) 
€ 200 - 300

624
PALITEIRO
Em prata portuguesa 
Base de gradinha assente sobre quatro pés, 
plinto vazado sob galo cinzelado em vulto 
perfeito 
Contraste Águia 833 de Lisboa (1938-1984) e 
de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 18 cm
324 g 
A toothpick holder
Portuguese silver  
Base with pierced gallery and raised on four feet, 
pierced plinth with a rooster 
Lisboa assay mark (1938-1984) and  maker’s mark 
(wear signs) 
€ 300 - 500

625
PALITEIRO
Em prata portuguesa 
Base de gradinha assente 
sobre quatro pés, plinto 
vazado sob perú cinzelado 
em vulto perfeito 
Contraste Águia 833 de 
Lisboa (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 15,5 cm
220 g 

A toothpick holder
Portuguese silver  
Base with pierced gallery and 
raised on four feet, pierced plinth 
with a turkey 
Lisboa assay mark (1938-1984) 
and  maker’s mark 
(wear signs) 

€ 220 - 320

626
PALITEIRO
Em prata portuguesa 
Decoração relevada e 
cinzelada representando 
cão amestrado com 
palahço sobre base 
rocaille 
Contraste Águia 833 de 
Lisboa (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 12,5 cm
433 g 
A toothpick holder
Portuguese silver 
Representing a trained dog 
and clown on a rocaille base 
Lisboa assay mark (1938-
1984) and maker’s mark 
(wear signs) 
€ 400 - 600

627
PALITEIRO
Em prata portuguesa 
Representando camelo em vulto 
perfeito sobre base rectagular com 
quatro pés vazados 
Contaste Águia  833 de Lisboa 
(1938-1984) e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso)
Comp.: 7,5 cm
139 g 
A toothpick holder
Portuguese silver 
Chiselled decoration depicting a camel on 
a rectangular base on four feet 
Lisboa assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark 
(wear signs) 
€ 120 - 220

628
PALITEIRO
Em prata portuguesa 
Representando elefante em vulto perfeito 
sobre base rectagular com quatro pés 
Contaste Águia  833 de Lisboa (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 7,5 cm
228 g 
A toothpick holder
Portuguese silver 
Chiselled decoration depicting an elephant on a 
rectangular base on four feet 
Lisboa assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs) 
€ 220 - 320

629
PALITEIRO
Em prata portuguesa 
Decoração cinzelada 
representando veado em 
base rectangular com 
quatro pés 
Contraste Águia 833 de 
Lisboa (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 11 cm
224 g 
A toothpick holder
Portuguese silver 
Chiselled decoration depicting 
deer on a rectangular base on 
four feet 
Lisboa assay mark (1938-1984) 
and maker’s mark 
(wear signs) 
€ 220 - 320
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631
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ RETRO, LEITÃO & IRMÃO
Em prata portuguesa 
Decoração lisa e com frisos recortados, pomos das tampas e isoladores em marfim 
Composto por: blue, cafeteira, leiteira e açucareiro com tampa 
Contraste Águia 833 de Lisboa (1938-1984), de ourives Leitão & Irmão e assinado 
Leitão & Irmão 
(sinais de uso)
Alt.: 24,5 cm (cafeteira)
2182 g 

A Retro coffee and tea set, LEITÃO & IRMÃO
Portuguese silver 
Plain decoration with scalloped friezes, ivory cover finials and isolators 
Comprising: a tea pot, a coffee pot, a milk jug and a sugar bowl with cover 
Lisboa assay mark (1938-1984), Leitão & Irmão maker’s mark and signature 
(wear signs) 

€ 1.000 - 1.500

632
TABULEIRO CIRCULAR, LEITÃO & IRMÃO
Em prata portuguesa 
Decoração lisa com friso recortado 
Contraste Águia 833 de Lisboa (1938-1984), 
de ourives Leitão & Irmão e assinado Leitão & 
Irmão 
(sinais de uso)
Diam.: 45 cm
2145 g 

A tray, LEITÃO & IRMÃO
Portuguese silver 
Plain decoration with scalloped frieze 
Lisboa assay mark (1938-1984), Leitão 
& Irmão maker’s mark and signature 
(wear signs) 

€ 1.000 - 1.500

633
AÇUCAREIRO COM TAMPA E 
COLHER
Em prata portuguesa 
Decoração gravada com motivos 
vegetalistas, colher lisa 
Contraste Águia 925 em uso desde 1985 
(sinais de uso)
Alt.: 12 cm
201 g 

A sugar bowl with cover and spoon
Portuguese silver 
Engraved decoration with floral motifs 
Portuguese assay mark (after 1985) 
(wear signs) 

€ 150 - 250

634
JARRO BOJUDO RETRO
Em prata portuguesa 
Decoração lisa, pé e bordo perlados, asa 
tubular 
Contraste Águia 916 (1938-1984) e de 
ourives da mesma época, 1º Título 
(sinais de uso)
Alt.: 22 cm
893 g 

A Retro jug
Portuguese silver 
Plain decoration, beaded friezes, tubular handle 
Assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 480 - 780

635
JARRA BOJUDA

Em prata portuguesa 
Decoração lisa com frisos perlados 

Contraste Águia 833 do Porto (1938-
1984) e de ourives da mesma época 

(sinais de uso)
Alt.: 31 cm

1108 g 

A baluster vase
Portuguese silver 

Plain decoration with beaded friezes 
Porto assay mark (1938-1984) and 

maker’s mark 
(wear signs) 

€ 400 - 600

636
JARRINHA BOJUDA
Em prata portuguesa 
Decoração lisa, bordo perlado 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 16 cm
270 g 

A small baluster vase
Portuguese silver 
Plain decoration, beaded frieze 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 120 - 180

637
PAR DE CANDELABROS DE DOIS LUMES
Em prata portuguesa 
Bases cónicas terminando em fogaréu, braços estriados 
Contraste Águia 833 de Lisboa (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 21 cm
705 g 

A pair of two-light candelabra
Portuguese silver 
Conical bases with cresset finial, fluted arms 
Lisboa assay mark (1938-1984) and maker’s mark  
(wear signs) 

€ 350 - 550
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638
CAFETEIRA BELLE-ÉPOQUE
Em prata francesa do séc. XIX/XX 
Corpo periforme assente sobre três pés relevados com 
decoração ao gosto rocaille, bico e pomo da tampa 
decorados em relevo com concheados, volutas e 
mascarão; pega lateral em madeira torneada 
Contraste Cabeça de Minerva 1ºTítulo (950/000) 
em uso entre 1838 e 1971, trabalho do séc. XIX/
XX 
(sinais de uso, ligeiras amolgadelas)
Alt.: 26 cm
737 g 

A Belle Époque coffee pot
French silver of the late 19th, early 20th 
century 
Pear shaped body on three feet with 
decoration in relief in the rocaille 
manner; spout and cover finial relief 
decorated in shell motifs, volutes 
and mask; turned wood side 
handle 
Tête de Minerve 1st standard, 
work of the late 19th, early 
20th century 
(wear signs, slight bruises) 

€ 800 - 1.200

639
SAMOVAR BELLE-ÉPOQUE

Em prata francesa do séc. XIX/XX 
Assente sobre quatro pernas altas sobre 

sapatas de madeira torneada, pernas com 
decoração relevada ao gosto rocaille, corpo 
periforme com decoração relevada ao gosto 
rocaille com concheados, cartela com coroa 
de marquês, asas e torneira com decoração 

relevada 
Lâmparina em casquinha 

Contraste Cabeça de Minerva 1º Título 
(950/000) em uso entre 1838 e 1971, 

trabalho do séc. XIX/XX 
(sinais de uso)

Alt.: 42 cm
2269 g 

A Belle Époque tea urn
French silver of the late 19th, early 20th century 

On four tall legs on wood feet, decorated in relief 
in the rocaille manner; pear shaped body with 

relief decoration in the rocaille manner with shell 
motifs, cartouche with marquis crown; handles 

and tap decorated in relief in the rocaille manner 
Silver plated lamp 

Tête de Minerve 1st standard, work of the late 
19th, early 20th century 

(wear signs) 

€ 2.000 - 3.000

640
PAR DE SALEIROS
Em prata inglesa 
Decoração relevada ao gosto 
rocaille com volutas e cartelas 
Marcas de Birmingham e 
marcados “sterling” 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 8 cm
122 g 

A pair of casters
English silver 
Relief decoration in the rocaille 
manner with volutes and cartouches 
Birmingham marks and stamped 
“sterling” 
(wear signs, small defects) 

€ 80 - 120

641
REMATE BELLE-ÉPOQUE
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Profusa decoração relevada cinzelada ao gosto 
Luis XVI 
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso, amolgadelas)
Comp.: 36 cm
340 g 

A Belle Époque silver mount
Portuguese silver of the late 19th, early 20th century 
Profuse chiselled decoration in the Louis XVI manner 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(wear signs, bruises) 

€ 150 - 250

642
PAR DE CASTIÇAIS
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Decoração relevada ao gosto inglês; 
parcialmente gomada, com enrolamentos e 
volutas 
Arandelas amovíveis 
Marca de Onze Dinheiros de Lisboa (1804-
1870) (L-58) e de ourives Torcato José Clavina 
Bernardes (1813-1843) (L-499) 
(sinais e uso)
Alt.: 22 cm
956 g 

A pair of candlesticks
Portuguese silver of the 19th century 
Relief decorated in the English style partly fluted 
and with scrolls 
Detachable candleguards 
Lisboa assay mark (1804-1870) and Torcato José 
Clavina Bernardes (1813-1843) 
(wear signs) 

€ 980 - 1.500

382

383



643
PALITEIRO “ESQUILO”
Em prata portuguesa 
Base circular com friso floral 
relevado assente sobre quatro 
pés de garra 
Gradinha vazada e coluna 
encimada por esquilo cinzelado 
em vulto perfeito 
Contraste Águia 835 do Porto em 
uso desde 1985 e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 15 cm
255 g 
A “squirrel” toothpick holder
Portuguese silver 
Round base with floral decoration in 
relief 
Pierced gallery and central column 
under a squirrel  
Porto assay mark (after 1985) and 
maker’s mark 
(wear signs) 
€ 200 - 300

644
PALITEIRO “ESQUILO”
Em prata portuguesa 
Base circular com friso floral relevado assente sobre 
quatro pés de garra 
Gradinha vazada e coluna encimada por esquilo cinzelado 
em vulto perfeito 
Contraste Águia 835 do Porto em uso desde 1985 e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 15 cm
257 g 
A “squirrel” toothpick holder
Portuguese silver 
Round base with floral decoration in relief 
Pierced gallery and central column under a squirrel  
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark 
(wear signs) 
€ 200 - 300

650
BULE ROMÂNTICO
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Decoração relevada com flores e volutas, pomo da 
tampa em forma de flor, asa de voluta em prata 
Marca de ensaiador do Porto (1870-1877) (P-61) e de 
ourives Manuel António dos Santos Silva (1861-1877) 
(P-446), remarcado com Cabeça de Velho  
(sinais de uso)
Alt.: 25 cm
1018 g 

A Romantic teapot
Portuguese silver of the late 19th century 
Relief decoration with flowers and volutes, flower-shaped 
cover finial, silver scroll handle 
Porto assay mark (1870-1877) and Manuel António dos 
Santos Silva (1861-1877) maker’s mark 
(wear signs) 

€ 750 - 1.200

651
GALHETEIRO ROTATIVO
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração relevada, vazada e cinzelada com motivos 
vegetalistas, parras e uvas 
Armação rotativa com par de galhetas, par de 
polvilhadores e mostardeira em cristal gravado 
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 34 cm
473 g (armação) 

A rotative cruet
Portuguese silver of the late 19th, early 20th century 
Relief, pierced and chiselled decoration with floral motifs, 
vine leaves and grapes 
Rotative cruet stand with engraved crystal cruets, castors and 
cream pot 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 300 - 500

645
PALITEIRO “ELEFANTE”
Em prata portuguesa 
Base circular com friso floral 
relevado assente sobre quatro 
pés de garra 
Gradinha vazada e coluna 
encimada por elefante com 
tromba levantada cinzelado em 
vulto perfeito 
Contraste Águia 835 do Porto em 
uso desde 1985 e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 15 cm
218 g 
A “elephant” toothpick holder
Portuguese silver 
Round base with floral decoration in 
relief 
Pierced gallery and central column 
under a elephant 
Porto assay mark (after 1985) and 
maker’s mark 
(wear signs) 
€ 200 - 300

646
AÇUCAREIRO ROMÂNTICO
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Em forma de abóbora com quatro 
pés relevados em voluta e folha de 
acanto; asas e pomo relevados com 
motivos florais 
Marca de ensaiador do Porto (1867-
1870) (P-54) e de ourives Manuel 
António dos Santos Silva (1861-
1877) (P-446) 
(sinais de uso)
Alt.: 17 cm
508 g 
A Romantic sugar bowl
Portuguese silver of the 19th century 
Pumpkin shaped with four feet decorated 
with acanthus leaves; relief decorated 
handles and cover finial with floral motifs 
Porto assay mark (1867-1870) and 
Manuel António dos Santos Silva (1861-
1877) 
(wear signs) 
€ 200 - 300

647
BULE ROMÂNTICO

Em prata portuguesa do séc. 
XIX 

Em forma de abóbora com 
quatro pés relevados em 

voluta e folha de acanto; asa, 
bico e pomo relevados com 

motivos florais 
Marca de ensaiador do 

Porto (1870-1877) (P-61 ou 
variante) e de ourives Manuel 

António dos Santos Silva 
(1861-1877) (P-446) 

(sinais de uso)
Alt.: 17 cm

631 g 
A Romantic teapot

Portuguese silver of the 19th 
century 

Pumpkin shaped with four feet 
decorated with acanthus leaves; 

relief decorated handle, spout and 
cover finial with floral motifs 

Porto assay mark (1870-1877) 
and Manuel António dos Santos 

Silva (1861-1877) 
(wear signs) 

€ 300 - 500
648
MOLHEIRA
Em prata austro-húngara 
(800/000) 
Base oval com decoração 
relevada, taça com decoração 
gravada e pega relevada, 
cinzelada e vazada com 
animal fantástico 
Contraste austro-húngaro 
(1872-1922) e de ourives VCD 
(sinais de uso)
Comp.: 19,5 cm
309 g 
A bowl
Austro-Hungarian silver 
Oval base with relief decoration, 
bowl with engraved decoration 
and handle decorated in relief 
with fantasy animal 
Austro-Hungarian assay mark 
(1872-1922) and VCD maker’s 
mark 
(wear signs) 
€ 300 - 500

649
FRUTEIRO BELLE 
ÉPOQUE
Em prata portuguesa do 
séc. XIX/XX 
Profusa decoração relevada, 
vazada e cinzelada com 
volutas, concheados e 
flores; asa articulada 
Contraste Javali II do Porto 
(1887-1937) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 35 cm
760 g 
A Belle Époque fruit bowl
Portuguese silver of the late 
19th, early 20th century 
Profuse relief, pierced and 
chiselled decoration in the 
rocaille manner, articulated 
handle 
Porto assay mark (1887-1937) 
and maker’s mark 
(wear signs) 
€ 300 - 500

384

385



652
JARRA
Em prata portuguesa 
Pé octogonal, corpo gomado e duas 
asas geométricas; decoração gravada 
com cartelas e flores 
Contraste Águia 925 do Porto em 
uso desde 1985 e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 36,5 cm
1400 g 

A vase
Portuguese silver 
Octogonal foot, fluted body 
and two geometric handles; 
engraved decoration with 
flowers 
Porto assay mark (after 
1985) and maker’s mark 
(wear signs) 

€ 600 - 900

653
SALVA POLILOBADA

Em prata portuguesa 
Fundo com decoração gravada, gradinha 

relevada e vazada com concheados, 
volutas e animais; três pés de garra 

Contraste Águia 833 do Porto (1938-
1984) e de ourives da mesma época 

(sinais de uso)
Diam.: 29 cm

811 g 

A gallery salver
Portuguese silver 

Engraved decoration, pierced 
and relief decoration with shell 

motifs, volutes and animals; 
three claw feet 

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

(wear signs) 

€ 360 - 560

656
PAR DE CASTIÇAIS ROMÂNTICOS
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Bases quadradas com pés de garra decoradas com frisos de flores cinzeladas, fustes em forma de balaústre parcialmente 
facetados e com frisos florais cinzelados 
Marca de ensaiador de Lisboa (1822-1843) (L-40) e de ourives Joaquim Prudêncio Vital Dinis (1812-1879) (L-375) 
(sinais de uso)
Alt.: 24 cm
810 g 

A pair of Romantic candlesticks
Portuguese silver of the 19th century 
Square bases on claw feet decorated with floral friezes, baluster shaped stems partly faceted and decorated with floral friezes 
Lisboa assay mark (1822-1843) and Joaquim Prudêncio Vital Dinis (1812-1879) maker’s mark 
(wear signs) 

€ 800 - 1.200

654
COPO ESTILO D. MARIA, DAVID FERRERIA
Em prata portuguesa 
Decoração parcialmente gomada e gravada com grinaldas 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984), de ourives José 
Pereira Reis (1946-1990) e assinado David Ferreira - Porto  
(sinais de uso)
Alt.: 13 cm
338 g 

A D. Maria style cup, DAVID FERREIRA
Portuguese silver 
Partly fluted decoration and engraved with garland 
Porto assay mark (1938-1984), José Pereira Reis maker’s mark 
(1946-1990) and signed David Ferreira - Porto 
(wear signs) 

€ 200 - 300

655
AÇUCAREIRO D. JOSÉ

Em prata portuguesa do séc. XVIII 
Assente sobre três pés de sapata com 

joelhos conheados, corpo em forma de 
pêra invertida com decoração gravada 
com três medalhões, um com pássaro, 

outro com urna com flores, e outro com 
florão 

Monograma gravado e recorte para a 
colher no bordo 

Marca de ensaiador de Lisboa (1750-
1770) (L-27 ou variante) e ourives 

Ricardo José de Sousa (1750-1804) 
(L-495) 

(sinais de uso e restauros)
Diam.: 12,5 cm

524 g 

A D. José (1750-1777) sugar bowl
Portuguese silver of the 18th century 

Raised on three feet decorated with shell 
motifs, pear-shaped body engraved with 

three medallions, one depicting a bird, 
other a vase with flowers and the last a 

floral cluster 
Engraved monogram and cover with 

dent for the sugar spoon 
Lisboa assay mark (1750-1770) and 
Ricardo José de Sousa maker’s mark 

(1750-1804) 
(wear signs, restorations) 

€ 500 - 700

386

387



657
PAR DE CANDELABROS DE 5 LUMES
Em prata portuguesa 
Decoração gomada, pés de garra e bola, 
braços de serpentina destacáveis com 
apagador no lume central 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, amolgadelas)
Alt.: 44 cm
2656 g 

A pair of five-light candelabra
Portuguese silver 
Fluted decoration, ball and claw feet, detachable 
upper part, central light with snuffers 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs, bruises) 

€ 1.200 - 1.800

388

389



658
PLAVANDA E GOMIL ESTILO D. MARIA
Em prata portuguesa
Decoração neoclássica de bordos recortados com frisos perlados com florinhas, asa de 
voluta perlada com remates vegetalistas
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives José Pereira Reis (1916-1990)
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Comp.: 54,5 cm (lavanda)
Alt.: 36 cm (gomil)
2796 g
A ewer and basin in the D. Maria style
PPortuguese silver
Neoclassical scalloped decoration, beaded friezes with little flowers, beaded scroll handle with floral 
details
Porto assay mark (1938-1984) and José Pereira Reis maker's mark (1916-1990)
(wear signs, small bruises) 

€ 1.800-3.000

390

391



GLOSSÁRIO E TERMOS FREQUENTES
Nas presentes condições negociais e nas comunicações da VERITAS entende-se como:
Catálogo – Toda e qualquer propaganda, brochura, lista de preços ou publicação da VERI-
TAS.
Peça(s), Bens ou Lote(s) – Referem-se aos artigos ou objectos comercializados pelas VERI-
TAS, podendo estes constituir, ou não, obras de arte originais.
Obra de Arte Original – Corresponde, nos termos do artigo 54.º, n.º 2, do Código do Direito 
de Autor e dos Direitos Conexos, a qualquer obra de arte gráfica ou plástica, tal como quad-
ros, colagens, pinturas, desenhos, serigrafias, gravuras, estampas, litografias, esculturas, 
tapeçarias, cerâmicas, vidros e fotografias, na medida em que seja executada pelo autor 
ou se trate de cópias consideradas como obras de arte originais, devendo estas ser nu-
meradas, 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 pre-
goeiro confere o lote pelo preço de martelo.
Comissão de Compra - Corresponde à comissão relativa à compra de peça(s) ou lote(s), 
aplicada sobre o preço de martelo, incluindo IVA à taxa legal, e paga pelo comprador à 
taxa aplicável.
Vendedor – É a pessoa ou entidade que celebra com a VERITAS um contrato de consig-
nação para venda e/ou colocação de bens em leilão.
Comissão de Venda – Corresponde à comissão relativa à venda, a deduzir do preço de mar-
telo, incluindo IVA à taxa legal, e suportada pelo vendedor à taxa aplicável.
Taxa Aplicável – Corresponde às taxas aplicáveis à comissão de venda e à comissão de 
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 identi-
ficação.
c. A VERITAS considera que o potencial comprador actua em seu nome pessoal, salvo nos 
casos em que actue na qualidade de mandatário ou representante de outrem, caso em que se 
exige uma procuração juridicamente válida para o efeito.

ARTIGO 2º - DIREITO DE ADMISSÃO

a. A VERITAS reserva-se o direito de admissão, presença ou registo nos seus leilões, bem 
como o direito de ignorar qualquer lance a quem não tenha pontualmente cumprido as 
condições negociais, nomeadamente no que respeite a obrigações de pagamento e levan-
tamento dos bens comprados em leilões anteriores;
b. Poderá ser solicitada a qualquer momento e a qualquer potencial comprador uma garan-
tia de pagamento tanto quanto à forma como quanto ao montante.

ARTIGO 3º - LICITAÇÃO E COMPRA

a. A VERITAS considera que a melhor forma de participação num leilão é a presença física 
no local do leilão pelo potencial comprador, 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 con-
stantes, 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, indi-
cando 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 pos-
sível, 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, funcionári-
os ou colaboradores, não podem ser responsabilizados por qualquer erro ou falta na sua 
execução que eventualmente possa ocorrer, ainda que culposos.
d. A VERITAS não poderá actuar em seu próprio nome como compradora de bens em leilão.
e. A VERITAS considera como comprador o registado que por si ou devidamente represen-
tado por outrem, licite e arremate o lote pelo lance mais elevado, devendo o pregoeiro de-
cidir, com total poder discricionário, qualquer dúvida que ocorra durante o leilão, podendo 
retirar ou voltar a pôr em praça qualquer lote.
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 celebra-
dos 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 du-
rante a sua exposição pública nos dias anteriores ao leilão, bem como o rigor da descrição 
constante do catálogo e menções a eventuais restauros, defeitos, faltas e imperfeições.

ARTIGO 6º - PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DOS LOTES ADQUIRIDOS

a. De acordo com o preçário em vigor na VERITAS, o comprador obriga-se a pagar à mes-
ma, o montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação 
acrescido de uma comissão de 15%, 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 levan-
tar o bem durante os 5 (cinco) dias úteis seguintes à data da respectiva compra, podendo 
ser exigido, no momento da arrematação, um sinal de 30% do valor da mesma que não 
esteja coberto por garantia.
c. Findo o mencionado prazo de 5 (cinco) dias úteis, a leiloeira reserva-se o direito de 
cobrar juros à taxa legal em vigor para as operações comerciais.
d. Os lotes arrematados pelo comprador só poderão ser levantados depois de efectuado 
o pagamento da totalidade devida à leiloeira.

ARTIGO 7º - TITULARIDADE DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

a. A titularidade sobre o bem ou lote adquirido só se transfere para o comprador depois 
de paga à leiloeira a quantia total da venda em numerário, cheque visado ou transferência 
bancária. No caso de o pagamento se efectuar através de cheque não visado, só se con-
sidera paga a quantia total da venda depois de boa cobrança, independentemente do bem 
poder estar já na posse do comprador. 
b. Enquanto não se verifiquem as condições de transferência de titularidade acima referi-
das, o bem permanece propriedade do vendedor. 

ARTIGO 8º - LEVANTAMENTO E TRANSPORTE DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

a. O manuseamento, embalamento, levantamento e transporte do(s) lote(s) arrematados 
pelo comprador, são da sua inteira responsabilidade.  Pelo exposto, considera-se que 
qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, funcionários ou 
colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabilidade exclusiva 
do comprador, não podendo a VERITAS ser responsabilizada por qualquer tipo de dano, 
ainda que provocado por negligência.
b. Decorrido o prazo de cinco (5) dias úteis após a compra sem que o bem seja levantado 
pelo comprador, ficará este responsável pela perda ou dano, incluindo furto ou roubo, que 
possa ocorrer no bem. O comprador fica igualmente responsável por todas as despesas de 
remoção, armazenamento e/ou seguro do bem a que haja lugar.
c. Caso o bem esteja parcial ou totalmente pago mas não levantado dentro do prazo dos 5 
(cinco) dias úteis acima referido, e se verifique uma perda ou dano do bem, incluindo furto ou 
roubo, apenas se confere ao comprador o direito de receber a quantia paga até ao momento 
pelo bem, não tendo direito a qualquer compensação, indemnização ou juros.

ARTIGO 9º - FALTA DE PAGAMENTO OU LEVANTAMENTO DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

a. Se o comprador não proceder ao pagamento da quantia total por si devida à leiloeira, 
no prazo de 21 (vinte e um) dias contados a partir da data de arrematação dos lotes, a 
VERITAS poderá, a todo o tempo, por si e em representação do vendedor, e sem que o 
comprador possa exigir quaisquer compensações ou indemnizações por tal facto:
i. Intentar acção judicial de cobrança da quantia total em dívida;
ii. Notificar o comprador da anulação da venda, sem prejuízo do direito da VERITAS de 
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 ob-
tenção do pagamento total ou parcial da dívida do comprador faltoso como a retenção de 
algum bem, seja a que titulo for, que se encontre na posse da VERITAS.
vi. As situações acima mencionadas deverão ser entendidas sem prejuízo de quaisquer out-
ros direitos de que a VERITAS possa ser titular, incluindo o direito de reclamar o pagamento 
de juros e despesas de manuseamento, embalamento, remoção, transporte, 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 manusea-
mento, 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 uti-
lizar, sob qualquer forma e a todo o tempo, para fins comerciais, culturais, académicos ou 
outros, relacionados ou não com a realização do leilão, a imagem e a descrição de todos 
os bens que através dela tenham sido adquiridos.

CONDIÇÕES 
NEGOCIAIS
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.

CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO

ARTIGO 11º - CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO

Entre o vendedor e a leiloeira é celebrado um contrato de consignação para venda e/ou 
colocação de bens em leilão, assinado por ambas as partes e adiante designado por “con-
trato” do qual constam:
a. A identificação fiscal e civil do vendedor;
b. A identificação e descrição sumária da(s) peça(s) a consignar;
c. A comissão devida à leiloeira;
d. O valor mínimo de venda da(s) peça(s);
e. Taxas relativas a seguro, inventariação e catalogação, e quaisquer outros custos especifica-
mente 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 relativa-
mente à proveniência dos bens e que não foram omitidas quaisquer informações rele-
vantes relativamente à titularidade, autenticidade, condição, atribuição ou histórico de 
eventuais importações ou exportações.
d. O vendedor garante que não existem quaisquer pagamentos pendentes sobre os bens 
consignados e compromete-se ao pagamento de quaisquer taxas sobre as quais tenha 
obrigação legal na consequência da sua venda.
e. Exceptuando salvaguarda específica o vendedor confirma que não existem restrições à 
exibição, divulgação ou reprodução de imagens dos bens consignados.
f. O vendedor compromete-se a indemnizar a leiloeira e o comprador, caso as garantias 
supra não sejam verificadas, reservando-se nesses casos a leiloeira ao direito de rescisão 
imediata do contrato de consignação.
g. O vendedor compromete-se a entregar ou manter à disposição da VERITAS e do compra-
dor, os bens consignados, logo e sempre que lhe seja solicitado.

ARTIGO 13º - PREPARAÇÃO DA VENDA

a. A leiloeira reserva-se o direito de decidir sobre a descrição e ilustração de cada uma 
das peças para a sua inclusão em catálogo, e reserva-se igualmente o direito de promover 
e divulgar a venda das mesmas nos canais de comunicação que entender apropriados;
b. O vendedor consente que a leiloeira recorra a peritos ou consultores externos para apre-
ciação da(s) peça(s) consignada(s);
c. A estimativa apresentada pela leiloeira resulta da sua apreciação considerando o es-
tado actual da peça e a sua contextualização no mercado à data, estando sujeita a actu-
alização 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 poste-
rior levantamento e transporte em caso de não venda, são da inteira responsabilidade do 
vendedor, salvo em situações expressamente acordadas entre as partes. Pelo exposto, 
considera-se que qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, 
funcionários ou colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabi-
lidade exclusiva do vendedor.

ARTIGO 15º - RESPONSABILIDADE POR PERDAS OU DANOS

Perdas ou danos, incluindo furto ou roubo, que ocorram a quaisquer bens consigna-
dos quando estes estejam na posse do vendedor, antes ou após a celebração do contrato, 
são da sua inteira e exclusiva responsabilidade, recaindo sobre o vendedor as resultantes 
consequências do incumprimento das condições negociais estipuladas no presente docu-
mento, nomeadamente nos casos em que estejam previstas indeminizações à leiloeira e/
ou ao comprador.

ARTIGO 16º - PAGAMENTO DO VENDEDOR À LEILOEIRA

O vendedor autoriza expressamente a VERITAS a:
a. Deduzir do montante da arrematação a comissão de venda que é devida à leiloeira se-
gundo o previamente estipulado no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores 
referentes a IVA à taxa em vigor;
b. Deduzir do montante da arrematação quaisquer outras taxas e custos devidos à leiloeira 
especificados no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores referentes a IVA à 
taxa em vigor;
c. Receber as comissões devidas pelo comprador segundo as condições negociais 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 contrata-
das, 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 Có-
digo 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 iden-
tificação 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 paga-
mento 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 autor-
iza expressamente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos ter-
mos 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 vende-
dor, 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 ante-
riores, a VERITAS poderá vender o bem sem sujeição ao valor de venda mínimo acordado 
entre as partes, recebendo sobre a venda as comissões, taxas ou custos estipulados no con-
trato celebrado entre as partes, tendo ainda o direito a deduzir quaisquer quantias devidas 
pelo vendedor à leiloeira.

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

ARTIGO 20º - IMAGENS REPRODUZIDAS EM CATÁLOGO

A visualização das imagens nos catálogos não dispensa a observação directa dos objec-
tos representados, devendo o comprador ou potencial comprador conferir a conformi-
dade 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 catálo-
go, no que respeita à autoria, atribuição, genuinidade, origem, data, idade, proveniência, 
estado ou estimativa de preço de venda, deverá ser entendida como mera emissão de 
opinião com base nos seus conhecimentos actuais da peças e nas garantidas dadas pelo 
vendedor.
b. Todos os compradores ou potenciais compradores deverão estabelecer o seu próprio 
juízo de valor relativamente à descrição, estado e condições dos lotes ou peças do seu 
interesse.
c. Relativamente ao estado e descrição dos lotes, deve ainda considerar-se o disposto no 
artigo 5º das presentes condições negociais. 

ARTIGO 22º - COMUNICAÇÕES

As comunicações da VERITAS dirigidas a vendedores, compradores, potenciais compra-
dores ou proprietários, deverão ser feitas por fax, correio electrónico, telefone ou por 
correio registado, considerando-se recebidas até 48 horas após a sua expedição.

ARTIGO 23º - DADOS PESSOAIS

a. Os compradores e vendedores esclarecida e expressamente autorizam o processamento 
dos seus dados pessoais recolhidos na  cha de registo no leilão, no contrato celebrado 
entre as partes, facturas ou outros documentos, nos termos da Lei 67/98 de 26 de Ou-
tubro, processamento este que se insere no âmbito da autorização de isenção n.o 1/99;
b. Os dados pessoais recolhidos aos compradores e vendedores são utilizados para 
efeitos de cumprimento das condições negociais e obrigações contratuais, incluindo a 
comunicação às Autoridades competentes, bem como para o envio de informação pro-
mocional;
c. Os compradores ou vendedores poderão a qualquer momento alterar os seus dados pes-
soais fornecidos à VERITAS através do endereço de e-mail: info@veritas.art.

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.

English version available at veritas.art





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

As peças com metais preciosos não contrastadas são vendidas ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c) uma 
vez que têm mais de 50 anos.
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METAIS PRECIOSOS PORTUGUESES

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.
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CONHEÇA O VALOR DO
SEU PATRIMÓNIO
Os nossos especialistas estão disponíveis para uma avaliação das suas 
peças, gratuita e sem compromisso de venda

KNOW THE VALUE 
OF YOUR ASSETS
Our experts are available for an informal appraisal of your items, free of charge and 
regardless of any sale commitment in
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NOME  Name

MORADA  Address

CÓDIGO POSTAL  Zip code                                              LOCALIDADE  City                                                                          PAÍS  Country        

NºBI OU CC   Id or passport #                                                                                               NIF  Vat #

TELEFONE  Telephone                                                                                      EMAIL

NUMERÁRIO Cash

CHEQUE À ORDEM DE  Check payable to PERIHASTA

A presente subscrição é válida por um ano a partir da data de recepção do pagamento.
This catalogue subscriprition lasts for one year from the date of payment.

DEVOLVER PREENCHIDO E ASSINADO PARA  Return completed and signed to (+351) 2179480009 ou/or  info@veritas.art

ASSINATURA  Signature DATA  Date

SUBSCRIÇÃO ANUAL  Annual subscription     
DESPESAS DE ENVIO INCLUÍDAS  Shipping costs included

          PORTUGAL  €200                                                                                           OUTROS PAÍSES Other countries  €300

PAGAMENTO Payment

SUBSCRIÇÃO DE CATÁLOGOS
Catalogues Subscription

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

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA  Bank transfer

VERITAS ART AUCTIONEERS AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B, 1050-099 LISBOA, PORTUGAL

E  INFO@VERITAS.ART   T +351 217 948 000    M +351 933 330 037     F +351 217 948 009



ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE
PRATAS E JÓIAS
Antiques & Works of Art, Silver & Jewellery

ATÉ 19 DE JANEIRO 2018
Until 19 January 2018
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VERITAS ART AUCTIONEERS AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B, 1050-099 LISBOA, PORTUGAL

E  INFO@VERITAS.ART   T +351 217 948 000    M +351 933 330 037     F +351 217 948 009
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda-feira a Sexta-feira das 10h00 às 19h00

AVALIAÇÕES
Todas as avaliações informais são inteiramente gratuitas e sem 
compromisso. Para marcar uma avaliação deverá contactar-nos 
telefónicamente através do número 21 794 8000, ou por email 
para avaliacao@veritas.art

ORDENS DE COMPRA E LICITAÇÃO TELEFÓNICA
Na indisponibilidade para uma licitação presencial, a VERITAS 
poderá licitar em nome do cliente através
do número 21 794 8000, ou por email para avaliacao@veritas.art 

PAGAMENTO DOS LOTES ADQUIRIDOS
Os lotes adquiridos deverão ser pagos num prazo máximo de 

5 dias úteis após o leilão. Poderão ser pagos por multibanco, 
cheque, numerário, ou transferência bancária. As transferências 
bancárias deverão ser acompanhadas de referência ao nº da 
factura, e utilizar os seguintes dados:  

Beneficiário           PERIHASTA 

Banco                    BPI

Balcão                   Marquês de tomar

IBAN                      PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

SWIFT/BIC            BBPIPTPL

LEVANTAMENTO DE LOTES ADQUIRIDOS
Os lotes adquiridos deverão ser levantados, num prazo
máximo de 10 dias, após o pagamento integral da factura. Para 
maior conforto e rapidez na recolha dos lotes, poderá efectuar 
uma marcação através do nosso número geral.

OPENING HOURS 
Monday to Friday from 10am to 7pm

APPRAISALS
Our information appraisals are free of charge and non-binding
Should you consider consign with us please contact one of our 
experts at +351 21 794 8000 or avaliacao@veritas.art

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 21 794 8009 and you will be assigned a bidding number
and a staff member will execute your bids.

ACQUIRED LOTS PAYMENT
All lots acquired should be payed up to 5 days after the sale. 
Payment methods available are ATM Card, bank transfer and 
Cash.
All bank transfers should be referenced with invoice number,
and using the following details:

Beneficiary         PERIHASTA 

Bank                   BPI

Branch                Marquês de tomar

IBAN                   PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

swift/bic             BBPIPTPL

ACQUIRED LOTS PAYMENT
All lots should be collected up to 10 days after the sale, and
after full invoice payment



NOME Name

NOME FATURA  Invoice Name

NºBI OU CC  Id or Passport #                                                                                                 NIF VAT #

MORADA  Address

CÓDIGO POSTAL  Zip code                                        LOCALIDADE City                                                       PAÍS Country        

EMAIL                                                                                                                   

TELEFONE Telephone   

TELEFONE 1 Telephone 1                                                                                      TELEFONE 2  Telephone 2

NOVOS CLIENTES, POR FAVOR INDICAR
New Clients, please indicate

BANCO Bank

CONTA Nº Account #                                                                                                  

GESTOR DE CONTA Account Manager 

FORMULÁRIO DE LICITAÇÃO 
Bidding Form

Nº DE LOTE                                                         
Lot #

DESCRIÇÃO DO LOTE
Lot Description

VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO 
Maximum Bid Amount
EM EUROS E EXCLUÍNDO COMISÃO E IVA
In Euros and excluding Buyer´s remium & Vat

Autorizo a licitação em meu nome dos lotes acima discriminados, pelos valores máximos definidos (exclui Comissão). Esta licitação será executada pela Veritas em meu 
nome, pelo melhor preço possível na praça. Declaro ainda conhecer as Condições Negociais anunciadas no catálogo. Para licitações/compras bem sucedidas, acresce uma 
comissão de 15% + Iva, num total de 18,45% sobre o valor do martelo.
Please bid on my behalf the lots mentioned above in the maximum amounts indicated (excluding Buyer´s Premium). The bid will be executed by Veritas at the best possible 
price in the sale. I here by declare that I have read the General Terms and Conditions for auction printed in the catalogue. To successful bids will be added a 15% Buyer´s 
Premium + Vat, on a total of 18,45% on the hammer price.

Nº DE CONTACTO PARA LICITAÇÃO TELEFÓNICA 

LEILÃO Nº Sale #                                                                                                                                                            DATA Date

RAQUETA Nº Paddle #Nº CLIENTE Client #

ASSINATURA Signature

USO INTERNO Internal use
RECEBIDO POR

DATA                                  HORA

ORDEM DE COMPRA

LICITAÇÃO TELEFÓNICA 

PERIHASTA  AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B, 1050-099 LISBOA, PORTUGAL  
 E  INFO@VERITAS.ART   T +351 217 948 000    M +351 933 330 037     F +351 217 948 009

BALCÃO Branch
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