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1
COLAR DE PÉROLAS DE DUAS VOLTAS

Duas voltas de pérolas de cultura (8,5~9,00mm) 
Fecho Arte Déco em platina cravejado com rubis e esmeraldas 
calibradas, diamantes talhe 8/8 e um diamante maior em talhe 

antigo de navette com aprox. 0,90ct 
Fecho adaptado com lingueta em ouro branco, remarcado pela INCM 

(sinais de uso, faltam pequenas esmeraldas e um pequeno rubi)
Comp.: 45 cm

A two row pearl necklace
Two rows of cultured pearls (8,5~9,00 mm) 

Art Deco clasp set in platinum with calibrated rubies and emeralds, single cut 
diamonds and one larger old marquise cut diamond weighing approx. 0.90ct 

Clasp adapted with white gold fittings 
(wear signs, a few small emeralds and one ruby missing)

€ 2.000 - 3.000
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3
ANEL
Em ouro branco cravejado com diamantes talhe 
rosa, dois diamantes talhe brilhante e uma pérola de 
barroca cinzenta 
Contraste sumido 
(sinais de uso)
Tam.: 17,4 mm
6,8 g

A ring
Set in white gold with rose cut diamonds, two brilliant cut 
diamonds and one grey baroque pearl 
Faded mark 
(wear signs)

€ 210 - 320

2
ANEL ART DÉCO
Em platina vazada e cravejada em millegrain com rubis calibrados, 28 
diamantes talhe brilhante mais pequenos (ca. 0,50ct) e um diamante 
talhe antigo de brilhante com aproximadamente 1,15ct (VVS/VS - I~K)

Trabalho português dos anos 1920/30, remarcado pela INCM
(sinais de uso)
Tam.: 17,8mm
6 g

An Art Deco ring
Pierced platinum millegrain set with calibrated rubies, 28 smaller brilliant cut 
diamonds (ca. 0,50ct) and one old European cut diamond (ca. 1,15ct) (VVS/
VS - I~K)
Portugal, 1920s/30s
(wear signs)

€ 1.600 - 2.600

6
PULSEIRA ART DÉCO
Em platina vazada e cravejada com aprox. 120 diamantes talhe antigo de brilhante (ca. 5,00ct) e um 
diamante central maior com aprox. 1,60ct 
Trabalho europeu, anos 1920/30 
(sinais de uso)
24,6 g

An Art Deco bracelet
Pierced platinum set with approx. 120 antique brilliant cut diamonds (ca. 5,00ct) and one larger central diamond 
weighing approx. 1,60ct 
Europe, 1920s/30s 
(wear signs)

€ 5.000 - 7.000

4
ANEL
Em ouro branco cravejado em pavé com 
pequenos diamantes talhe brilhante 
Contraste cabeça de Veado 800 em uso desde 
1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 18,3 mm
5,5 g

A ring
White gold paved with small brilliant cut diamonds 
Portuguese assy mark (after 1985) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 165 - 200

5
ANEL
Em ouro branco cravejado com diamantes talhe 
8/8 e três diamantes talhe brilhante 
Contraste Formiga (1938-1984) e marca de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 17,5 mm
4,6 g

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

€ 380 - 580
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7
ANEL
Em ouro  
Representando dois corações 
entrelaçados, cravejado com 
pequenos diamantes talhe 
brilhante 
Contraste cabeça de Veado 800 
em uso desde 1985 e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 16,1 mm
7,7 g

A ring
Gold 
Designed as two hearts, set with small 
brilliant cut diamonds 
Portuguese assay mark (after 1985) 
and maker’s mark 
(wear signs)

€ 200 - 300

14
PAR DE BRINCOS, BUCCELLATI
Em ouro (750/000) representando dois 
nós 
Marcados e assinados, remarcados pela 
INCM 
(mínimos sinais de uso)
Alt.: 3,6 cm
18 g

A pair of earrings, BUCCELLATI
18kt gold 
Designed as two knots  
Marked and signed 
(minor wear signs)

€ 1.000 - 1.500

8
ANEL
Em ouro com decoração 
abstracta e cravejado com uma 
pérola de cultura 
Contraste cabeça de Veado 800 
em uso desde 1985 e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 15 mm
6,4 g

A ring
Gold with abstract decoraion and set 
with one cultured pearl 
Portuguese assay mark (after 1985) 
and maker’s mark 
(wear signs)

€ 160 - 260

9
PENDENTE
Em ouro  
Representando coração gomado 
Contraste cabeça de Veado 800 
em uso desde 1985 e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 4 cm
7 g

A pendant
Gold 
Heart-shaped with fluted decoration 
Portuguese assay mark (after 1985) 
and maker’s mark 
(wear signs)

€ 180 - 280

10
PAR DE BRINCOS
Em ouro  
Decoração espiralada e 
gomada 
Contraste cabeça de Veado 
800 em uso desde 1985 e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 2,5 cm
6,7 g

A pair of earrings
Gold 
Fluted and spiral decoration 
Portuguese assay mark (after 
1985) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 180 - 280

11
ANEL
Em ouro tricolor 
Cravejado com sete pequenos diamantes 
talhe brilhante  
Contraste cabeça de Veado 800 em uso desde 
1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 16,1 mm
10,9 g

A ring
Three-toned gold 
Set with seven small brilliant cut diamonds 
Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s 
mark 
(wear signs)

€ 280 - 380

12
PENDENTE
Em ouro 
Representando coração com decoração 
floral gravada 
Trabalho português de meados do séc. XX 
(sinais de uso)
Alt.: 3,2 cm
8,6 g

A pendant
Gold 
Heart-shaped with engraved floral decoration 
Portugal, mid-20th century 
(wear signs)

€ 220 - 320

13
PULSEIRA
Em ouro bicolor 
Decoração modernista  
Contraste cabeça de Veado 800 em 
uso desde 1985 e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso)
15,1 g

A bangle
Two-toned gold 
Modernist decoration 
Portuguese assay mark (after 1985) and 
maker’s mark 
(wear signs)

€ 400 - 600

15
ROLEX OYSTER DATEJUST

Relógio de pulso com caixa e pulseira 
em ouro (750/000) cravejadas com 176 

diamantes talhe brilhante e 52 rubis talhe 
brilhante, mostrador azul-noite 

Movimento mecânico automático 
(sinais de uso)

132 g

ROLEX OYSTER DATEJUST
An 18kt gold wristwatch, set with 176 brilliant 

cut diamonds and 52 brilliant cut rubies, 
midnight blue dial 

Automatic movement 
(wear signs)

€ 7.000 - 10.000
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16
CAIXA DE RAPÉ
Em ouro (aprox. 750/000) com decoração recortada, relevada e 
cinzelada ao gosto rocaille com motivos vegetalistas, concheados, 
drapeados e tampa com cena mitológica 
Trabalho europeu do séc. XIX/XX, marcas fantasia 
(sinais de uso)
Comp.: 7,5 cm
94 g

A snuff box
18kt gold with relief and chiseled decoration in the rocaille manner with floral 
and shell motifs, drapes and cover representing mythological scene 
Europe, late 19th, early 20th century 
(wear signs)

€ 3.000 - 5.000

17
CAIXA DE VITRINE

Em ouro (750/000) parcialmente esmaltado a azul cobalto, 
decorada com estrelas de cinco pontas e uma estrela central 

de 24 pontas
Cravejada com 106 diamantes talhe 8/8 e brilhante (ca. 

1,10ct), micro-pérolas e uma safira cabochão
Trabalho português do séc. XX

(sinais de uso)
Diam.: 5,5 cm

76 g

A snuff box
18kt gold with relief and chiseled decoration in the rocaille 

manner with floral and shell motifs, drapes and cover representing 
mythological scene 

Europe, late 19th, early 20th century 
(wear signs)

€ 2.900 - 3.500

19
ALFINETE “TARTARUGA”
Em ouro relevado e cinzelado em forma de tartaruga, 
decoração realista granulada e cravejada com 129 diamantes 
talhe brilhante (ca. 2,00ct), dois rubis cabochão e carapaça 
esmaltada a castanho translúcido 
Contraste Cabeça de Veado 800 (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 7 cm
52 g

Nota:  
Trabalho de excepcional qualidade

A “turtle” brooch
Gold chiselled and naturalistically representing a turtle, granulated and 
gem-set decoration with 129 brilliant cut diamonds (ca. 2,00ct), two 
cabochon rubies and brown enamelled shell 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)
Note:  
work of exceptional quality

€ 4.0000 - 6.000

20
ALFINETE RETRO

Em ouro e platina 
Representando uma cartela barroca com volutas 

e remates vegetalistas, cravejado com 46 
diamantes talhe 8/8, quatro pérolas e um citrino 

talhe oval 
Trabalho português dos anos 1940/50, contraste 

cabeça de Cavalo (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)

Comp.: 5 cm
26 g

A Retro brooch
Set in gold and platinum 

Designed as a baroque cartouche with volutes and floral 
finials, set with 46 single cut diamonds, four pearls and 

one oval cut citrine 
Portuguese work of the late 1940s, early 1950s, 

hallmarked 
(wear signs)

€ 620 - 820

18
BOLSA DE NOITE

Em tartaruga e prata dourada 
Placas de tartaruga lisas, montagens e interior em prata dourada 
contendo espelho, pente em baquelite com montagem em prata 

dourada e compartimentos para baton, pó-de-arroz e diversos 
Contraste Águia de Lisboa (1938-1984) e de ourives Júlio Miranda 

(reg. 1934) 
(sinais de uso)

15 x 11 x 3 cm

An evening purse
Tortoiseshell and silver gilt 

Tortoiseshell plaques, silver gilt mounts and interior with mirror, bakelite 
comb witj silver gilt mount, compartments for lipstick, powder and a free 

compartment 
Lisboa assay mark (1938-1984) and Júlio Miranda maker’s mark (reg. 1934) 

(wear signs)

€ 500 - 700
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21
PULSEIRA

Em ouro 
Malha de barbela batida com quatro pendentes com libras de ouro 

de 1911, 1957, 1900 e 1925 
Contraste Tigre 800 (1938-1984) e de ourives da mesma época 

(sinais de uso)
Comp.: 19,4 cm

111 g

A charm bracelet
Gold 

Curb links with four pendants with gold sovereigns, 1911, 1957, 1900 and 
1925 

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

€ 3.000 - 5.000
23

PARURE 
Em ouro (585/000) cravejado com placas de crisoprásio 

e pérolas de cultura 
Composto por: colar, pulseira, alfinete e anel 

Trabalho dos anos 1970/80, remarcado pela INCM 
(sinais de uso)

117 g

A parure
14kt gold set with chrysoprase plaques and cultured pearls 

Comprising: a necklace, a bracelet, a brooch and a ring 
Work of the late 1970s, early 80s 

(wear signs)

€ 2.000 - 3.000

22
PULSEIRA
Em ouro (750/000) 
Malha de barbela 
Contraste sumido, possivelmente italiano, 
séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 19 cm
12,5 g

A bracelet
18kt gold 
Curb-links 
Faded marks, possibly Italian, 20th century 
(wear signs)

€ 320 - 520

14 15



24
PULSEIRA 
Em ouro (750/000) cravejado com 18 rubis 
talhe navette e 23 diamantes talhe brilhante 
(ca. 1,26ct) 
Inglaterra, séc. XX/XXI 
(sinais de uso)
16,2 g

A bracelet
Set in 18kt gold with 18 marquise cut rubies and 
23 brilliant cut diamonds (ca. 1,26ct) 
England, late 20th, early 21st century 
(wear signs)

€ 980 - 1.500

28
CONJUNTO 

Cravejado em ouro (750/000) com 19 rubis de estrela 
cabochão, contas de granada e 228 diamantes talhe 8/8 e 

brilhante (ca. 5,45ct) 
Composto por: par de brincos articulados e colar com 

pendente destacável e transformável em alfinete 
Trabalho americano do séc. XX, marcas de garantia 

(pequenos sinais de uso)
Comp.: 47 cm (colar) 
Alt.: 4,1 cm (brincos)

162 g

A star ruby parure
Set in 18kt gold with 19 cabochon star rubies, garnet beads and 228 

single and brilliant cut diamonds (ca. 5,45ct) 
Comprising: a pair of articulated earrings and necklace with 

detachable pendant/brooch 
USA, 20th century, guarantee marks 

(small wear signs)

€ 8.000 - 12.000

25
BOLSA DE TOILETTE, ANTÓNIO MARIA 
RIBEIRO (1889-1962)
Em prata dourada portuguesa
Decoração estriada, corrente no topo
Interior com espelho, elástico e mola
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de 
ourives António Maria Ribeiro (reg. 1914)
(pequenos sinais de uso)
14,5 x 8,2 cm
221 g

An evening purse, ANTÓNIO MARIA RIBEIRO 
(1889-1962)
Portuguese silver gilt
Striated decoration, chain at the top and interior with 
mirror
Porto assay mark (1887-1937) and António Maria 
Ribeiro maker's mark (reg. 1914)
(small wear signs)

€ 200 - 400

26
PULSEIRA
Em ouro  
Malha de barbela modificada 
Contraste cabeça de Veado 800 em uso 
desde 1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 19 cm
15,2 g

A bracelet
Gold 
Modified curb links 
Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s 
mark 
(wear signs)

€ 400 - 600

27
ALFINETE “CARAVELA”
Em prata e ouro cravejado com rubis sintéticos, 
esmeraldas e diamantes talhe rosa 
Contraste cabeça de Cão de Lisboa (1938-1984) e 
de ourives da mesma época 
(sinais de uso, falta uma esmeralda)
Comp.: 4,6 cm
14,4 g

A “caravel” brooch
Set in silver and gold with synthetic rubies, emeralds and 
rose cut diamonds 
Lisboa assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs, one emerald missing)

€ 1.800 -2.500
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30
RELÓGIO DE PULSO OMEGA 
DEVILLE
Em ouro branco (750/000), caixa 
tonneau com fundo em ouro branco 
escovado 
Movimento mecânico de corda manual 
Contraste estrangeiro para 18kt 
(sinais de uso)
Comp.: 18,5 cm
76 g

A wristwatch, OMEGA DeVILLE
18kt white gold, tonneau case with 
brushed white gold dial 
Mechanical mechanism 
Foreign assay mark for 18kt 
(wear signs)

€ 2.500 - 3.500

31
RELÓGIO DE PULSO, OMEGA
Em ouro (750/000) 
Pulseira entrançada, mostrador 
quadrado 
Movimento mecânico de corda 
manual 
Marcado, assinado e numerado 
Suíça, séc. XX 
Com estojo
Comp.: 18 cm
45 g

A wristwatch, OMEGA
18kt gold 
“Braided” bracelet, square case  
Mechanical mechanism 
Marked, signed and numbered 
Swiss, 20th century 
With case

€ 1.100 - 1.800

29
RELÓGIO DE PULSO OMEGA 
DEVILLE
Em malha de ouro, vidro de safira 
facetado 
Movimento mecânico de corda 
manual 
Contraste Tigre 800 (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso, uma peça do fecho 
mal colocada)
Comp.: 18 cm
45 g

A wristwatch, OMEGA DeVILLE
19kt gold mesh, faceted sapphire glass 
Mechanical mechanism 
Portuguese assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark 
(wear signs, one clasp piece mounted 
upside down)

€ 1.200 - 2.000

32
RELÓGIO DE BOLSO, 
INTERNATIONAL WATCH & CO
Caixas em ouro (750/000) 
com decoração WA
Caixa em ouro 18kt
Mostrador em esmalte branco com numer-
ação romana a preto e segundos às 6h.
Movimento mecânico de corda manual
Interior da tampa marcado e numerado, 
tampa interna marcada "Half-Chronometer / 
International Watch Co."
(sinais de uso, amolgadelas e esmalte com 
defeitos)
A pocket watch, INTERNATIONAL WATCH 
& Co.
18kt gold case
White enamel dial with black roman numbers and 
seconds window at 6h.
Mechanical movement
Marked and numbered, inside cover marked 
"Half-Chronometer / International Watch Co."
(wear signs, bruises and enamel with defects)

€ 600 - 900

33
RELÓGIO DE BOLSO, PHILIPPE 
& CIE.
Caixas em ouro (750/000) com 
decoração guilhochada e monograma 
na tampa traseira 
Mostrador em esmalte branco com 
numeração a negro e pequenas flores 
polícromas, segundos às 6 horas 
Movimento mecânico de corda manual 
Marcado e assinado Philippe & Cie. - 
Genève 
(sinais de uso)

A pocket watch, PHILIPPE & Cie.
18kt gold with guilloché decoration and 
engraved monogram at the back cover 
White enamel dial with black numbers and 
small polychrome flowers, second widow 
at 6h. 
Mechanical movement 
Marked and signed “Philippe & Cie. - 
Genève” 
(wear signs)

€ 700 - 1.000

34
RELÓGIO DE BOLSO DE 
REPETIÇÃO
Caixas em ouro (750/000)  
Movimento mecânico de corda manual, 
sistema de campaínhas 
Mostrador em esmalte branco com 
numeração a negro, segundos às 6h. 
Marcado e numerado, primeira metade do 
séc. XX 
(sinais de uso, funciona com interrupções)

A repetition pocket watch
18kt gold cases 
Mechanical mechanism with repetition system 
White enamel dial with black numbers, seconds 
at 6h. 
Marked and numbered, first half of the 20th 
century 
(wear signs, not working properly)

€ 1.800 - 2.200
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35
PAR DE BOTÕES DE PUNHO ART 
DÉCO
Em ouro com placas de madrepérola 
e centros com pequena flor em platina 
cravejados com dois diamantes talhe 
antigo de brilhante 
Trabalho europeu do séc. XIX/XX 
(sinais de uso)
6,5 g

A pair of Art Deco cufflinks
Gold with mother-of-pearl plaques and centres 
with small platinum flowers millegrain set with 
two antique brilliant cut diamonds 
Europe, late 19th, early 20th century 
(wear signs)

€ 200 - 300

36
PAR DE BOTÕES DE PUNHO DUPLOS

Em ouro e platina, cravejados com quatro 
diamantes talhe antigo de brilhante (ca. 

0,45ct) 
Contraste Tigre II (1887-1937) e de ourives 

da mesma época 
(sinais de uso)

9,6 g

A pair of cufflinks
Gold and platinum, set with four antique brilliant 

cut diamonds (ca. 0,45ct) 
Portuguese assay mark (1887-1937) and maker’s 

mark 
(wear signs)

€ 650 - 950

37
PAR DE BOTÕES DE PUNHO
Em ouro esmaltado e cravejado com dois 
vidros cor-de-rosa talhe oval 
Trabalho do séc. XIX/XX 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
6 g

A pair of cufflinks
Enamelled gold set with two oval cut pink pastes 
Work of the late 19th, early 20th century 
(wear signs, small defects)

€ 190 - 290

38
ALFINETE/ PENDENTE
Em ouro bicolor, centro com miniatura representando Beethoven 
e moldura cravejada com diamantes talhe rosa e nove diamantes 
talhe 8/8 e antigo de brilhante (ca. 0,30ct) 
Contraste cabeça de Veado 800 (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 5,3 cm
17 g

A pendant/ brooch
Two-toned gold 
Centre with miniature depicting Beethoven and frame set with ropse cut 
diamonds and nine antique brilliant and single cut diamonds (ca. 0,30ct) 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 500 - 700

39
CONJUNTO DE FIVELAS DE SENHOR

Em bronze dourado e cabedal com decoração 
cinzelada com flores 

Composto por par de fivelas de sapato e par de 
fivelas de meia 

Estojo original decorado com ferros gravados 
Europa, séc. XVIII/XIX 

(sinais de uso)

A set of gentleman buckles
Chiselled gilt bronze decorated with flowers 

Comprising a pair of shoe buckles and a pair of sock buckles 
Original fitted case with engraved decoration 

Europe, late 18th, early 19th century 
(wear signs)

€ 300 - 500

20
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40
ANEL ART DÉCO

Em ouro e platina cravejado com safiras 
calibradas, uma safira oval e 14 diamantes 
talhe antigo de brilhante e 8/8 (ca. 0,50ct) 

Trabalho do início do séc. XX 
(sinais de uso)

Tam.: 18 mm
5,6 g

An Art Deco ring
Set in gold and platinum with calibrated sapphires, 

one oval cut sapphire and antique brilliant and 
single cut diamonds (ca. 0,50ct) 

Early 20th century 
(wear signs)

€ 2.700 - 3.500

41
ANEL
Em ouro (750/000) cravejado com um vidro 
azul talhe oval e diamantes talhe rosa 
Trabalho da primeira metade do séc. XX, 
remarcado pela INCM 
(sinais de uso, um diamante substituído por 
simulante)
Tam.: 16,1 mm
8 g

A ring
18kt gold set with one oval cut blue paste and rose 
cut diamonds 
Work of the first half of the 20th century 
(wear signs, one diamond replaced by simulant)

€ 320 - 520

42
ALFINETE

Em prata dourada esmaltada a azul-cobalto e 
cravejada com strasses forrados talhe antigo de 

brilhante 
Europa, séc. XIX 

(sinais de uso)
Alt.: 3,3 cm

A brooch
Silver gilt and cobalt-blue enamel set with old mine cut 

foiled pastes 
Europe, 19th century 

(wear signs)

€ 100 - 180

43
CRUZ DE COMENDADOR DA ORDEM DE CRISTO

Cravejada em prata com Minas Novas (quartzos e granadas 
forrados) 

Parte superior decorada com fitas e botão, união em forma 
de botão e cruz de Cristo pendente  

Actualmente um alfinete; trabalho compósito, com 
elementos de uma cruz de pescoço e de um laça do séc. 

XVIII 
(sinais de uso, restauros)

Alt.: 8,6 cm
45 g

A commander’s cross of the Order of Christ
Set in silver with “minas novas”  (folied quartz and garnets) 

Upper part decorated wih ribbons and button above another button 
suspending a Christ Cross 

Currently mounted as a brooch; composition with 18th century 
elements of a stomacher and a pendant 

(wear signs, restorations)

€ 1.500 - 2.500

44
FECHO DE COLAR OU PULSEIRA COM SETE VOLTAS
Em metal prateado cravejado com strasses forrados talhe 
antigo de brilhante e placa em pasta vítrea azul 
Europa, séc. XIX/XX 
(sinais de uso)
Alt.: 4,2 cm

A seven strand necklace/ bracelet clasp
Silvered metal et with old mine cut foiled pastes and blue paste plaque 
Europe, late 19th, early 20th century 
(wear signs)

€ 300 - 500
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45
ALFINETE D. MARIA
Em prata cravejada com Minas Novas 
(quartzos forrados) representando um 
ramo com flores 
Trabalho português, final séc. XVIII 
(originalmente um prego de cabelo, 
adaptado a alfinete posteriormente)
Alt.: 3,6 cm
11,5 g

A D. Maria (1777-1816) brooch
Set in silver with “minas novas” (foiled 
quartz) depicting a branch with flowers 
Portugal, end of the 18th century 
(originally a hair pin later mounted as a 
brooch)

€ 180 - 280

46
ALFINETE/PENDENTE D. MARIA
Em prata cravejada com Minas Novas 
de leve tom rosado (quartzos e topázios 
forrados) 
Desenhado como uma laçada de onde 
suspende um medalhão com miniatura 
Portugal, final séc. XVIII, alfinete posterior 
(sinais de uso, miniatura com defeitos)
Alt.: 4,4 cm

A D. Maria (1777-1816) brooch/ pendant
Set in silver with “minas novas” of slight pink 
shade (foiled quartz and topazes) 
Designed as a ribbon suspending a medallion with 
miniature 
Portugal, end of the 18th century, pin of later date 
(wear signs, miniature with defects)

€ 300 - 500

48
ALFINETE/ PENDENTE MAÇÓNICO
Em prata cravejado com strasses forrados em 
talhes diversos incolores e vermelhos 
Centro com relicário com vidro 
Trabalho do séc. XIX 
(sinais de uso, alfinete posterior)
Alt.: 6,2 cm

A Masonic pendant/ brooch
Set in silver with colorless and red foiled pastes, centre 
with reliquary  
Work of the 19th century 
(wear signs, pin of later date)

€ 280 - 380

49
ALFINETE/ PENDENTE

Prata cravejada com minas-novas (quartzos e 
topázios forrados), representando uma flor 

Trabalho português do séc. XVIII 
Alfinete e argola de suspensão posteriores 

(sinais de uso, defeitos nas folhetas)
Diam.: 4 cm

A pendant/ brooch
Silver set with “minas-novas” (foiled quartzes and 

topazes), designed as a flower head 
Portugal, 18th century 

Suspension hoop and pin of later date 
(wear signs, defects to the foils)

€ 600 - 900

47
ANEL
Em prata cravejado com quartzos forrados 
Trabalho português do séc. XIX/XX 
(sinais de uso, restauros)
Tam.: 16,4 mm
2,9 g

A ring
Set in silver with foiled quartzes 
Portuguese, late 19th, early 20th century 
(wear signs, restorations)

€ 120 - 180

45

46

47

24

25



50
ALFINETE ROMÂNTICO
Em ouro cravejado com três ametistas talhe oval
Trabalho europeu da segunda metade do séc. 
XIX
Com estojo original em chagrin vermelho e fer-
ros a ouro
(sinais de uso)
Comp.: 6 cm
21 g

A Romantic Brooch
Set in gold with three oval cut amethysts
Europe, second half of the 19th century
Original fited box
(wear signs)

€ 200-300

51
ALFINETE MODERNISTA
Em ouro com decoração abstracta, cravejado 
com 16 diamantes talhe 8/8 (ca. 0,48ct) 
Trabalho europeu, anos 1960 
(sinais de uso)
Comp.: 10 cm
34 g

A modernist brooch
Gold with abstract decoration, set with 16 single 
cut diamonds (ca. 0,48ct) 
Europe, 1960s 
(wear signs)

€ 1.000 - 1.500

52
ALFINETE
Ouro cinzelado representando águia em vôo 
com uma pérola pendente no bico 
Verso igualmente cinzelado 
Estojo original à medida da casa d’Abreu - 
Lisboa 
Trabalho de início do séc. XX 
(estojo com sinais de uso)
Comp.: 8,5 cm
43,8 g

A brooch
Chiselled gold representing eagle flying holding a 
pearl 
Chiselled back 
Original fitted case by d’Abreu-Lisboa 
Early 20th century 
(case with wear signs)

€ 1.500 - 2.200

53
ALFINETE
Em ouro branco (375/000) 
cravejado com diamantes talhe 
8/8 e pérolas de cultura, sendo 
três pendentes 
Trabalho europeu, séc. XX/XXI, 
remarcado pela INCM 
(sinais de uso)
Comp.: 6 cm
18 g

A brooch
9kt white gold set with single cut 
diamonds and cultured pearls, three 
articulated 
Europe, late 20th, early 21st 
century 
(wear signs)

€ 300 - 500

54
ALFINETE
Em ouro branco cravejado 
com 13 diamantes talhe 
antigo de brilhante (ca. 
2,00ct) 
Trabalho português, anos 
1950/60 
(sinais de uso)
Alt.: 7,5 cm
13 g

A brooch
White gold set with 13 old mine 
antique cut diamonds (ca. 2,00ct) 
Portugal, 1950s/60s 
(wear signs)

€ 1.500 - 2.000

55
ALFINETE
Em ouro branco cravejado 
com diamantes talhe rosa, 
35 diamantes talhe 8/8, três 
diamantes talhe brilhante (ca. 
1,00ct) e uma placa de crisoprase 
entalhado, representando ramo 
com flor 
Contraste Formiga de Lisboa 
(1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 5,2 cm
13 g

A brooch
Set in white gold with rose cut 
diamonds, 35 single cut diamonds, 
three brilliant cut diamonds (ca. 
1,00ct) and one chrysoprase plaque, 
designed as a branch with flower 
Lisboa assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark 
(wear signs)

€ 480 - 680

56
ALFINETE 
“BORBOLETA”
Em platina cravejada com 
meias-pérolas, quatro safiras, 
dois rubis e diamantes talhe 
8/8, antenas articuladas 
Trabalho europeu de meados 
do séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 4,2 cm
9,4 g

A “butterfly” brooch
Set in platinum with half-pearls, 
four sapphires, two rubies and 
single cut diamonds 
Articulated antennae 
Europe, mid-20th century 
(wear signs)

€ 650 - 950
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57
COLAR E PAR DE BRINCOS

Em ouro com decoração granulada e com discos 
polidos, remates em franja e colar com friso 

cravejado com 12 pequenos diamantes talhe 
brilhante 

Contraste cabeça de Veado 800 em uso desde 
1985 e de ouirves da mesma época 

(sinais de uso)
39 g

A necklace and a pair of earrings
Gold decorated with polished discs and beads, fringe 

finials and necklace set with 12 small brilliant cut 
diamonds 

Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 1.500 - 2.000

58
ALFINETE E PAR DE BRINCOS ROMÂNTICOS

Em ouro recortado e granulado, cravejado com contas de turquesa 
Trabalho do final do séc. XIX, remarcado com Cabeça de Velho pela 

INCM 
(sinais de uso)

Alt.: 6,5 cm (alfinete)
17 g

A Romantic brooch and pair of earrings
Pierced and granulated gold set with turquoise beads 

Work of the late 19th century, later remarked 
(wear signs)

€ 1.400 - 1.800

59
PENDENTE RELICÁRIO
Em ouro 
Medalhão oval com flor cinzelada e cravejada com diamantes 
talhe rosa e dois diamantes talhe antigo de brilhante (ca. 
0,50ct) 
Verso com tampa em vidro 
Contraste Tigre II (1887-1937) e de ourives da mesma época 
(pequenos sinais de uso)
Alt.: 6,2 cm
24 g

A diamond-set locket
Gold 
Of oval shape with chiselled flower set with rose cut and two old mine 
cut diamonds (ca. 0,50ct) 
Back with glass cover 
Portuguese assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(small wear signs)

€ 2.500 - 3.000
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60
ANEL “PUZZLE”
Em ouro cravejado com 61 diamantes 
talhe brilhante (ca. 0,50ct) 
Três aneis “nó” indissociáveis de encaixar 
Contraste Cabeça de Veado 800 em uso 
desde 1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 17,8 mm
16,4 g

A “puzzle” ring
Set in gold with 61 brilliant cut diamonds (ca. 
0,50ct) 
Three chained “knot” rings 
Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s 
mark 
(wear signs)

€ 600 - 900

61
ANEL DIAMANTES
Em ouro branco (750/000) cravejado com 
30 diamantes talhe 8/8 e um diamante talhe 
brilhante (ca. 0,70ct) 
Marcas de garantia e inscrição no interior 
do aro 
(pequenos sinais de uso)
Tam.: 16,8 mm
5 g

A diamond ring
18kt white gold set with 30 single cut diamonds 
and one brilliant cut diamond (0,70cttw) 
Guarantee mark and inscription at the interior 
of the ring 
(small wear signs)

€ 400 - 600

62
ANEL
Em ouro branco (750/000) desenhado 
como uma flor com pétalas articuladas 
Cravejado com 151 diamantes talhe 
brilhante 
Trabalho europeu, séc. XX/XXI, remarcado 
pela INCM 
(sinais de uso)
Tam.: 18,1 mm
10,8 g

A ring
18kt white gold 
Designed as a flowers with articulated petals 
Paved with 151 brilliant cut diamonds 
Europe, late 20th, early 21st century 
(wear signs)

€ 700 - 1.000

63
ANEL SOLITÁRIO
Em ouro e prata cravejado com um 
diamante talhe brilhante (old european) 
com aprox. 0,62ct 
Contraste cabeça de Veado 800 e Águia 
925 em uso desde 1985 
(sinais de uso)
Tam.: 17,5 mm
4,2 g

A single stone ring
Set in silver and gold with one old European 
cut diamond weighing approx. 0,62ct 
Portuguese assay mark (after 1985) 
(wear signs)

€ 800 - 1.200

64
ANEL ESTILO D. JOÃO V
Em ouro cinzelado com volutas, 
concheados e motivos vegetalistas, topo 
cravejado em prata com 8 diamantes talhe 
8/8 e um diamante talhe brilhante (ca. 
0,40ct) 
Contraste Tigre II do Porto (1887-1937) e 
de ourives da mesma época
Tam.: 20,4 mm
14 g

A D. João V style ring
Chiselled gold decorated with volutes, shell 
and floral motifs, set in silver with 8 single cut 
diamonds and one brilliant cut diamond (ca. 
0,40cttw) 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark

€ 420 - 620

65
ANEL
Em ouro (585/000) e prata (835/000) 
cravejado com pequenos diamantes talhe 
8/8 e diamantes de talhe irregular forrados 
Trabalho indiano, séc. XX/XXI remarcado 
pela INCM 
(sinais de uso)
Tam.: 17,3 mm
10 g

A ring
14kt gold and silver set with small single cut 
diamonds and foiled irregular cut diamonds 
India, 20th/st century, remarked with Portuguese 
marks 
(wear signs)

€ 1.000 - 1.500

66
ALFINETE “TREMBLANT”
Em ouro (585/000) e prata (925) cravejado 
com um rubi talhe cabochão e aprox. 115 
diamantes talhe brilhante (ca. 7,50ct) 
Desenhado como um ramo com flor montada 
em tremblant ao centro 
Trabalho português da segunda metade do 
séc. XX, remarcado pela INCM 
(sinais de uso, defeito no fecho)
Comp.: 10 cm
32 g

A “tremblant” brooch
14kt gold and silver set with one cabochon ruby 
and approx. 115 brilliant cut diamonds (ca. 7,50ct) 
Designed as a branch with flower mounted “en 
tremblant” 
Portuguese work of the second half of the 20th 
century 
(wear signs, defect to the pin)

€ 2.500 - 3.500

67
ALFINETE
Em ouro (aprox. 750/000) cravejado 
com quartzos coloridos, diamantes talhe 
rosa e cinco diamantes talhe antigo de 
brilhante (ca. 0,20ct) 
(sinais de uso)
Alt.: 4 cm
8 g

A ring
18kt gold set with colored quartzes, rose cut 
diamonds and five antique cut diamonds (ca. 
0,20ct) 
(wear signs)

€ 250 - 350

68
ALFINETE
Em ouro (585/000) cravejado com 
diamantes talhe rosa e uma pérola de 
cultura 
Trabalho do séc. XX, remarcado pela 
INCM 
(sinais de uso)
Comp.: 3,5 cm
3,8 g

A brooch
14kt gold set with rose cut diamonds and 
cultured pearl 
20th century 
(wear signs)

€ 200 - 300
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69
COLAR DE PÉROLAS

Pérolas de cultura de boa qualidade 
(8,00~8,50mm), fecho em ouro branco 

cravejado com duas pérolas de cultura, 
diamantes talhe rosa e antigo de brilhante e 

um diamante maior talhe antigo de brilhante 
com ca. 0,65ct 

Contraste cabeça de Veado 800 em uso 
desde 1985 

(sinais de uso)
Comp.: 49 cm

A cultured pearl and diamond necklace
Cultured pearls (8,00~8,50mm) of fine orient, 

white gold clasp set with two cultured pearls, 
rose and old European cut diamonds, plus the 

central bigger old European cut diamond weighing 
approx. 0,65ct 

Portuguese assay mark (after 1985) 
(wear signs)

€ 3.000 - 3.500

71
PENDENTE “CRUZ”
Em ouro cravejado com pequenos 
diamantes, rubis, safiras e esmeraldas 
Contraste cabeça de Veado 800 em uso 
desde 1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 6 cm
9,8 g

A cross-shaped pendant
Set in gold with small brilliant cut diamonds, 
rubies, sapphires and emeralds 
Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s 
makr 
(wear signs)

€ 300 - 500

72
PENDENTE "CRUZ"
Em ouro cravejado com seis citrinos talhe esmeralda
Contraste Tigre 800 (1938-1984) e de ourives da 
mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 4,2 cm
7,2 g

A cross-shaped pendant
Gold set with six emerald-cut citrines
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker's mark
(wear signs)

€ 200-300

73
ALFINETE
Em prata e ouro cravejado com seis citrinos talhe 
oval, diamantes talhe rosa e um diamante talhe 
antigo de brilhante (ca. 0,20ct)
Contraste português (1938-1984) e de ourives da 
mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 3,5 cm
12 g

A brooch
Set in silver and gold with six oval cut citrines, rose cut 
diamonds and one old brilliant cut diamond (ca. 0,20ct)
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker's mark
(wear signs)

€ 300-500

70
SAUTOIR DE PÉROLAS
Pérolas de cultura (8,00~9,00 mm), fecho 
em ouro bicolor cravejado com pequenos 
diamantes talhe brilhante 
Contraste cabeça de Veado 800 em uso 
desde 1985 
(sinais de uso)
Comp.: 110 cm

A cultured pearl sautoir
Cultured pearls (8,00~9,00mm), two-toned 
gold clasp set with small brilliant cut diamonds 
Portuguese assay mark (after 1985) 
(wear signs)

€ 1.800 - 2.500
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74
PULSEIRA RÍGIDA
Em ouro (375/000) e prata 
(850/000) cravejada com 
diamantes talhe 8/8 e 
diamantes de talhe irregular 
forrados 
Trabalho indiano, séc. XX/XXI, 
remarcado pela INCM 
(sinais de uso)
17 g

A bangle
9kt gold and silver set with single 
cut diamonds and foiled irregualr 
cut diamonds 
Indian, 20th/21st century 
(wear signs)

€ 1.200 - 1.800

78
PAR DE BRINCOS
Em ouro e prata cravejados com 
diamantes talhe rosa e quatro 
diamantes talhe antigo de brilhante 
Contraste Tigre II (1887-1937) 
Com estojo original 
(sinais de uso)
Alt.: 2,5 cm
12 g

A pair of earrings
Set in silver and gold with rose cut 
diamonds and four old mine cut 
diamonds 
Portuguese assay mark (1887-1937) 
Original case 
(wear signs)

€ 280 - 380

79
ANEL ART DÉCO
Em prata e ouro cravejado com uma espinela 
sintética, diamantes talhe rosa e quatro 
diamantes talhe brilhante 
Contraste cabeça de cão (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 17 mm
12 g

An Art Deco ring
Set in silver and gold with one synthetic spinel, 
rose cut diamonds and four brilliant cut diamonds 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark 
(wear signs)

€ 280 - 38075
PULSEIRA RÍGIDA
Em ouro (750/000) e prata 
(835/000) 
Centro cravejado com três 
esmeraldas cabochão, 
diamantes talhe 8/8 e 
diamantes talhe irregular 
forrados 
Trabalho indiano, séc. XX/XXI, 
remarcado pela INCM 
(sinais de uso)
32 g

A bangle
18kt gold and silver 
Centre set with three cabochon 
emeralds, single cut diamonds and 
foiled irregular cut diamonds 
Indian, 20th/21st century 
(wear signs)

€ 2.000 - 3.000

76
PAR DE BRINCOS
Em ouro cravejado com pequenos 
diamantes talhe 8/8 e oito safiras 
cor-de-rosa talhe oval 
Marcas de garantia estrangeiras 
para 750/000 
(sinais de uso)
Comp.: 4,7 cm
15 g

A pair of earrings
Set in gold with small single cut 
diamonds and eight oval cut pink 
sapphires 
Foreign assay marks for 18kt 
(wear signs)

€ 450 - 650

77
PAR DE BRINCOS
Em ouro (585/000) bicolor 
cravejado com 46 diamantes 
talhe 8/8 e seis diamantes talhe 
brilhante (ca. 1,30ct) 
Trabalho dos anos 1960/70s, 
remarcado pela INCM 
(sinais de uso)
Alt.: 2,8 cm
12,5 g

A pair of earrings
14kt two toned gold set with 46 single 
cut diamonds and six brilliant cut 
diamonds (ca. 1,30ct) 
Work of the 1960s/70s 
(wear signs)

€ 1.200 - 1.800

80
ANEL
Em ouro branco cravejado com três 
diamantes talhe antigo de brilhante (ca. 
0,80ct) 
Contraste Formiga (1938-1984) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 18,8 mm
4,9 g

A ring
Set in white gold with three old mine cut 
diamonds (ca. 0,80ct) 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark 
(wear signs)

€ 400 - 600

81
PAR DE BRINCOS
Em ouro (375/000) e prata (850/000) 
cravejados com 14 diamates talhe 8/8 
e antigo de brilhante (ca. 1,10ct) 
Trabalho português dos meados do 
séc. XX, remarcado pela INCM 
(sinais de uso)
Comp.: 3 cm
9,2 g

A pair of earrings
9kt gold and silver set with 14 single cut 
and antique brilliant cut diamonds (ca. 
1,10ct) 
Portugal, mid-20th century 
(wear signs)

€ 700 - 1.000

82
ANEL
Em ouro branco cravejado com duas safiras e 
três diamantes talhe brilhante (ca. 0,30ct) 
Contraste Formiga (1938-1984) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 17 mm
3,4 g

A ring
Set in white gold with two sapphires and three 
brilliant cut diamonds (ca. 0,30ct) 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark 
(wear signs)

€ 300 - 500
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83
PENDENTE, LEITÃO & IRMÃO
Em ouro cravejado com 28 diamantes incolores talhe 
brilhante (ca. 0,58ct) e 27 diamantes “champanhe” talhe 
brilhante (ca. 0,50ct) 
Contraste Veado 800 em uso desde 1985, de ourives e 
assinado Leitão & Irmão 
Com fio em ouro, fecho com pendente “dragão” em ouro 
cravejado com pequeno diamante talhe brilhante e outro 
fio em seda com fecho em ouro  
Com estojo original 
(pequenos sinais de uso)
10 g (fio com pendente em ouro)

A diamond pendant, LEITÃO & IRMÃO
Set in gold with 28 colorless brilliant cut diamonds (ca. 0,58ct) 
and 27 “champagne” brilliant cut diamonds (ca. 0,50ct) 
Portuguese assay mark (after 1985) and Leitão & Irmão maker’s 
mark and signature 
With gold chain with “dragon” pendant set with one small 
brilliant cut diamond at the clasp and one black silk necklace with 
gold clasp 
With original case 
(small wear signs)

€ 900 - 1.500

84
ANEL, LEITÃO & IRMÃO
Em ouro cravejado com 36 diamantes incolores talhe 
brilhante (ca. 0,50ct) e 36 diamantes “champanhe” talhe 
brilhante (ca. 0,50ct) 
Contraste Veado 800 em uso desde 1985, de ourives e 
assinado Leitão & Irmão 
Com estojo e documentos originais 
(pequenos sinais de uso)
Tam.: 17mm
12,6 g

A diamond ring, LEITÃO & IRMÃO
Set in gold with 36 colorless brilliant cut diamonds (ca. 0,50ct) 
and 36 “champagne” brilliant cut diamonds (ca. 0,50ct) 
Portuguese assay mark (after 1985) and Leitão & Irmão maker’s 
mark and signature 
With original case and papers 
(small wear signs)

€ 750 - 1.000

85
PULSEIRA
Em ouro 
Desenhada como uma cinta com 
fivela com sistema de mola e franja 
articulada 
Fivela cravejada com sete pequenos 
diamantes talhe 8/8 
Contraste Tigre 800 (1938-1984) 
(sinais de uso)
Tamanho ajustável
54 g

A bracelet
Gold 
Designed as a belt with buckle and 
articulated fringe 
Buckle set with small single cut diamonds 
Portuguese assay mark (1938-1984) 
(wear signs)

€ 2.000 - 3.000

86
PULSEIRA RÍGIDA
Em ouro (750/000) cravejada com 
rubis sintéticos 
França, segunda metade séc. XX, 
contraste francês 
(sinais de uso)
29,6 g

A bangle
18kt gold set with synthetic rubies 
France, second half of the 20th century 
(wear signs)

€ 720 - 920

87
ALFINETE
Em ouro relevado com duas faces 
femininas, detalhes esmaltados, cravejado 
com um diamante talhe rosa e um 
diamante talhe antigo de brilhante (ca. 
0,20ct) 
(sinais de uso)
Alt.: 2,8 cm
4,3 g

A brooch
Gold decorated in relief with two feminine 
faces, set with one rose cut and one old mine cut 
diamond (ca. 0,20ct) 
(wear signs)

€ 180 - 280

88
ANEL
Em ouro (750/000) com decoração 
relevada, vazada e cravejado com um 
citrino talhe oval e pequenos diamantes 
talhe 8/8 
Contraste Andorinha 750 em uso desde 
1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 19,7 mm
19 g

A ring
18kt gold with relief and pierced decoration, 
set with one oval citrine and small single cut 
diamonds 
Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s 
mark 
(wear signs)

€ 520 - 720

89
FIO COM PENDENTE
Em prata e ouro cravejado com diamantes 
talhe brilhante, fio posterior em ouro 
750/000 
Trabalho português dos meados do séc. 
XX, marcas de garantia para 18kt 
(sinais de uso)
Alt.: 2,4 cm (pendente)
6,2 g

A chain with pendant
Set in silver and gold with brilliant cut 
diamonds, chain of later date (18kt) 
Portugal, mid-20th century, guarantee marks 
(wear signs)

€ 320 - 520

90
PULSEIRA BELLE-ÉPOQUE
Em prata (835/000) e ouro (750/000), 
centro cravejado com diamantes talhe rosa 
e seis diamantes talhe antigo de brilhante 
(ca. 0,50ct) 
Trabalho do primeiro quartel do séc. XX, 
remarcado pela INCM 
(sinais de uso, falta o fecho e restauro)
11 g

Belle Epoque bracelet
18kt gold and silver, centre set with rose cut 
diamonds and six old mine cut diamonds (ca. 
0,50ct) 
First quarter of the 20th century, later remarked 
(wears signs, restoration and missing clasp)

€ 800 - 1.200

91
PENDENTE, JOÃO DA SILVA

Em ouro representando Nossa Senhora, chamada Nossa Senhora do 
Carrapito 

Assinado e datado de 1920 
Contraste cabeça de Veado (1938-1984) e de ourives da mesma época 

(mínimos sinais de uso)
Alt.: 5 cm

17,4 g

A pendant, JOÃO DA SILVA
Gold 

Representing Our Lady  
Signed and dated of 1920 

Portuguese assay mark (1934-1984) and maker’s mark 
(minor wear signs)

€ 680 - 980
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92
PULSEIRA RIVIÈRE
Ouro branco cravejado com 
safiras azuis e safiras cor-de-
rosa talhe brilhante 
Contraste Formiga de Lisboa 
(1938-1984) 
(sinais de uso)
Comp.: 18 cm
24 g

A rivière bracelet
Set in white gold with brilliant cut 
pink and blue sapphires 
Lisboa assay mark (1938-1984) 
(wear signs)

€ 800 - 1.200

96
ALFINETE
Em ouro e prata cravejado 
com diamantes talhe rosa, 
decoração geométrica 
Trabalho português, séc. XIX/
XX, marcas sumidas (Tigre II) 
(sinais de uso)
Comp.: 4,4 cm
16,3 g

A brooch
Set in silver and gold with rose 
cut diamonds, of geometric 
design 
Portugal, late 19th, early 20th 
century 
(wear signs)

€ 300 - 500

93
PULSEIRA DIAMANTES
Em ouro branco cravejado com 
34 diamantes talhe brilhante 
(ca. 0,30ct) 
Contraste cabeça de veado 800 
em uso desde 1985 
(sinais de uso)
Comp.: 17 cm
25,4 g

A diamond bracelet
Set in white gold with 34 brilliant 
cut diamonds (ca. 0,30ct) 
Assay mark (after 1985) 
(wear signs)

€ 1.400 - 2.000

94
ESCRAVA
Em ouro branco (585/000) 
cravejado em pavé com aprox. 
80 diamantes talhe brilhante (ca. 
0,80ct) 
Trabalho europeu, séc. XX/XXI, 
remarcado pela INCM 
(sinais de uso, amolgadelas)
12,8 g

A bangle
14kt white gold paved with approx. 
80 brilliant cut diamonds (ca. 
0,80ct) 
Europe, 20th/21st century 
(wear signs, bruises)

€ 1.200 - 1.800

95
PAR DE BRINCOS
Em ouro branco cravejado com 
150 diamantes talhe brilhante 
(ca. 1,50ct) e quatro pérolas de 
cultura  
Contraste Andorinha 750 em uso 
desde 1985 
(sinais de uso)
Alt.: 6,2 cm
21,6 g

A pair of earrings
White gold set with 150 brilliant 
cut diamonds (ca. 1,50ct) and four 
cultured pearls 
Portuguese assay mark (after 1985)

€ 1.400 - 2.400

97
PAR DE BRINCOS
Em ouro branco cravejados 
com placas de madrepérola, 
diamantes pretos talhe 
brilhante e diamantes incolores 
talhe brilhante (ca. 1,20ct) 
Trabalho italiano, assinados 
LEGNAZZI e remarcados em 
Portugal com contraste Veado 
800 em uso desde 1985 
(sinais de uso)
Alt.: 3,3 cm
32,6 g

A pair of earrings
White gold set with mother of 
pearl plaques, brilliant cut black 
diamonds and colorless brilliant cut 
diamonds (ca. 1,20ct) 
Italian, signed LEGNAZZI and 
later remarked in Portugal 
(wear signs)

€ 2.200 - 2.800

98
ALFINETE/PENDENTE 
BELLE-ÉPOQUE
Em ouro e prata cravejado com 
diamantes talhe rosa e dez 
diamantes talhe antigo de brilhante 
(ca. 0,45ct), desenhado como um 
elemento de renda 
Contraste Tigre II do Porto (1887-
1937) e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso)
Alt.: 4,2 cm
11 g

A Belle Epoque pendant/brooch
Set in silver and gold with rose cut 
diamonds and ten old mine cut 
diamonds (ca. 0,45ct), designed as a 
lace element 
Porto assay mark (1887-1937) and 
maker’s mark 
(wear signs) 

€ 350 - 550

99
PENDENTE “CRUZ”
Em ouro (585/000) e prata 
(835/000) cravejado com 
diamantes talhe 8/8 e 
diamantes em talhe irregular 
forrados 
Trabalho indiano, séc. XX/XXI, 
remarcado pela INCM 
(sinais de uso)
Alt.: 6,3 cm
11,2 g

A cross-shaped pendat
14kt gold and silver set with single 
cut diamonds and foiled irregular 
cut diamonds 
India, 20th/21st century 
(wear signs)

€ 1.000 - 1.400
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100
COLAR

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

Com estojo
180 g

A gem-set necklace
18kt white gold set with turquoise beads and 151 brilliant 

cut diamonds (approx. 1,05ct)
Foreign guarantee marks for 18kt

With case

€ 5.800 - 7.500

102
ANEL E PAR DE BRINCOS

Em ouro branco cravejado com seis diaman-
tes talhe antigo de brilhante (ca. 3,00ct)

Contraste Formiga (1938-1984) e de ourives 
da mesma época

(sinais de uso)
Tam.: 16,7 mm

9,5 g

A diamond demi-parure
Set in white gold with six old mine cut diamonds 

(ca. 3,00ct)
Portuguese assy mark (1938-1984) and maker's 

mark
(wear signs)

€ 2.600 - 3.600

101
PULSEIRA
Cravejada em ouro branco 18kt com contas 
de turquesa e 93 diamantes talhe brilhante 
(ca. 0,90ct)
Marca de garantia estrangeira
(fecho com defeito)
Comp.: 18 cm
102 g

A gem-set bracelet
Set in 18kt white gold with turquoise beads and 93 
brilliant cut diamonds (ca. 0,90ct)
Guarantee mark
(defect to the clasp)

€ 2.500 - 3.500

103
PENDENTE "CRUZ"
Em platina cravejada com quatro safiras talhe oval, 
uma safira oval cabochão, diamantes talhe rosa, 45 
diamantes talhe antigo de brilhante mais pequenos 
(ca. 0,55ct) e 11 diamantes talhe antigo de brilhante 
maiores (ca. 5,15ct)
Trabalho português da primeira metade do séc. XX
(sinais de uso)
Alt.: 6,3 cm
12,4 g

A cross-shaped pendant
Set in platinum with oval cut sapphires, one oval cabochon 
sapphire, rose cut diamonds, 45 smaller old European 
cut diamonds (ca. 0,55ct) and 11 larger old European cut 
diamonds (ca. 5,15ct)
Portuguese work of the first half of the 20th century
(wear signs)

€ 2.700 - 3.700
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104
COLAR DE PÉROLAS DE 
TRÊS VOLTAS
Três voltas de pérolas de cultura 
(7,5~8,00mm), fecho em ouro 
branco cravejado com diamantes 
talhe 8/8 e brilhante 
Trabalho português, anos 
1960/70, com marca de ourives 
(sinais de uso)
Comp.: 52,5 cm

A three row pearl necklace
Three rows of cultured pearls 
(7,5~8,00 mm), white gold clasp 
set with single and brilliant cut 
diamonds 
Portugal, 1960s/70s, bearing maker’s 
mark 
(wear signs)

€ 1.500 - 2.500

105
PAR DE BRINCOS
Em ouro (750/000) cravejados 
com conchas nautilus e dois 
rubis cabochão 
Trabalho americano, 1970/80s, 
assinados MAS, remarcados 
pela INCM 
(pequenos sinais de uso)
23 g

A pair of earrings
18kt gold set with nautilus shells 
and two cabochon rubies 
USA, 1970s/80s, signed MAS 
(small wear signs)

€ 380 - 580

106
COLAR
Pérolas de cultura (7,5~8,00 
mm), fecho em ouro (750/000) 
bicolor 
Trabalho americano, meados 
séc. XX, marcas de garantia 
(sinais de uso)
Comp.: 38,5 cm

A necklace
Cultured pearls (7,5~8,00 mm), 
two-toned gold clasp 
USA, mid-20th century, guarantee 
marks 
(wear signs)

€ 300 - 500

107
COLAR DE PÉROLAS
Duas voltas de pérolas 
de cultura de tamanho 
decrescente, fecho em ouro 
e platina cravejado com 
diamantes talhe rosa 
Trabalho da primeira metade 
do séc. XX, remarcado pela 
INCM (ouro 585/000)
Comp.: 50 cm

A pearl neckalce
Two rows of cultured pearls of 
decreasing size, gold and platinum 
clasp set with rose cut diamonds 
First half of the 20th century, later 
marked ( gold)

€ 150 - 250

108
PENDENTE
Em ouro, representando coração com 
decoração gomada espiralada 
Contraste Cabeça de Veado 800 em 
uso desde 1985 
(sinais de uso)
Alt.: 6,1 cm
22,6 g

A pendant
Gold, designed as a fluted heart 
Portuguese assay mark (after 1985) 
(wear signs)

€ 500 - 700

109
ALFINETE
Camafeu representando Vénus com 
cupido, aro e alfinete em ouro 
Trabalho português da primeira metade do 
séc. XX 
(sinais de uso)
Alt.: 4,7 cm

A brooch
Cameo representing Venus and Cupid, gold 
frame and pin 
Portuguese, first half of the 20th century 
(wear signs)

€ 350 - 550

110
ALFINETE
Camafeu de concha com perfil feminino 
e moldura em ouro filigranado decorada 
com laço 
Marcado “topázio”, trabalho de meados 
do séc. XX 
(sinais de uso)
Alt.: 3,7 cm
10 g

A brooch
Conch cameo depicting a feminine profile, 
filigree gold frame decorated with ribbon 
Signed “topázio”, mid-20th century 
(wear signs)

€ 300 - 500

111
ALFINETE/PENDENTE
Camafeu representando perfil feminino, com 
moldura em ouro (750/000) cravejada com sete 
pérolas de cultura 
Trabalho português de meados do sec. XX, 
remarcado pela INCM 
(sinais de uso)
Alt.: 4,6 cm

A pendant/brooch
Cameo representing feminine profile, gold frame set 
with seven cultured pearls 
Portuguese, mid-20th century 
(wear signs)

€ 200 - 300

112
DOIS PENDENTES
Em ouro 
Um com decoração tradicional com imitação de libra e outro com “leão” 
Um (maior) com contraste Veado 800 em uso desde 1985, o outro (menor) 
com marcas de garantia estrangeiras para 750/000 
(sinais de uso)
Alt.: 5,5 cm (maior)
11,5 g

Two gold pendants
18kt and 19kt gold 
One with traditional decoration with coin imitation, the other with a lion 
The larger 19kt with Portuguese assay mark (after 1985), the smaller 18kt with 
foreign marks 
(wear signs)

€ 250 - 350
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113
CONJUNTO

Em ouro cravejado com três safiras talhe 
navette e 63 diamantes talhe 8/8 

Composto por anel e par de brincos 
Contraste cabeça de Veado 800 em uso 

desde 1985 e de ourives da mesma época
Tam: 17,5 mm (anel)

8 g

A demi-parure
Set in gold with three marquise cut sapphires 

and 63 single cut diamonds 
Comprising: a ring and a pair of earrings 

Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s 
mark

€ 350 - 550

117
ALFINETE “FERRADURA”
Em ouro cravejado com rubis e diamantes 
talhe rosa 
Portugal, séc. XIX/XX, marcas sumidas 
(sinais de uso)
Alt.: 2,7 cm
5,1 g

A “horse shoe” brooch
Set in gold with rubies and rose cut diamonds 
Portugal, late 19th, early 20th century, faded 
marks 
(wear signs)

€ 360 - 500

118
ALFINETE ARTE NOVA
Em ouro  
Circular com decoração relevada representando 
figura feminina envolta em motivos vegetalistas, 
assinado AR 
Trabalho possivelmente português, ca. 1900/1920 
(sinais de uso)
Diam.: 3,6 cm
10,9 g

An Art Nouveau brooch
Gold 
Decoration in relief depicting a feminine figure on a floral 
ground, signed AR 
Possibly Portuguese, ca. 1900/1920 
(wear signs)

€ 800 - 1.200

114
ANEL
Em ouro bicolor cravejado com pequenos 
diamantes talhe brilhante 
Contraste cabeça de Veado 800 em uso 
desde 1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 17,5 mm
3,2 g

A ring
Set in two-toned gold with small brilliant cut 
diamonds 
Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s 
mark 
(wear signs)

€ 110 - 180

119
PAR DE BOTÕES DE PUNHO 
Em ouro representando duas bolas de futebol 
Contraste Tigre 800 (1938-1984) e de ourives 
da mesma época 
(sinais de uso)
2,9 g

A pair of cufflinks
Gold 
Designed as pair of soccer balls 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 90 - 150

115
ESMERALDA
Esmeralda talhe esmeralda com 12,75ct

Emerald
Emerald cut emerald weighing 12,75ct

€ 600 - 900

116
ANEL
Em ouro cravejado com duas esmeraldas talhe 
oval e quatro diamantes talhe brilhante (ca. 
0,60ct) 
Contraste cabeça de Veado 800 em uso desde 
1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 15,7 mm
7,8 g

A ring
Set in gold with two oval cut emeralds and four brilliant 
cut diamonds (ca. 0,60ct) 
Portuguese assay mark (after 1985) 
(wear signs)

€ 1.300 - 1.800
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120
ALFINETE “SOMBRINHA”
Em ouro branco (750/000) cravejado 
com diamantes talhe rosa e brilhante, 
representando uma sombrinha com franjas 
articuladas 
Remarcado pela INCM 
(sinais de uso)
Alt.: 4,7 cm
10,3 g

A “umbrella” brooch
Set in white gold with rose cut and brilliant 
cut diamonds, designed as a umbrella with 
articulated fringe 
(wear signs)

€ 1.700 - 2.200

123
ANEL, LEITÃO & IRMÃO
Em ouro branco cravejado com argolas de 
ónix e diamantes talhe 8/8 (ca. 2,20ct) 
Contarste Formiga de Lisboa (1938-1984) 
e de ourives Leitão & Irmão 
(sinais de uso)
Tam.: 18,7 mm
13,2 g

A ring, LEITÃO & IRMÃO
Set in white gold with two onyx discs and single 
cut diamonds (ca. 2,20ct) 
Lisboa assay mark (1938-1985) and Leitão & 
Irmão maker’s mark 
(wear signs)

€ 2.700 - 3.500

124
PAR DE BRINCOS
Em ouro branco cravejado com duas pérolas de cultura 
e diamantes talhe 8/8 
Contraste Formiga (1938-1984) e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso)
Alt.: 1,4 cm
6,5 g

A pair of earrings
Set in white gold with two cultured pearls and single cut 
diamonds 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 1.200 - 1.800

125
PAR DE BRINCOS
Em ouro e platina cravejados com 
diamantes talhe brilhante 
Contraste cabeça de Veado 800 e 
Papagaio 950 em uso desde 1985 
(sinais de uso)
Alt.: 2,4 cm
10,2 g

A pair of earrings
Set in platinum and white gold with brilliant 
cut diamonds 
Portuguese assay mark (after 1985) 
(wear signs)

€ 3.000 - 3.500

121
ANEL

Em ouro branco cravejado com 12 diamantes talhe 
8/8 e três diamantes talhe antigo de brilhante (ca. 

1,00cttw) 
Contraste Andorinha 585 em uso desde 1985 e de 

ourives da mesma época 
(sinais de uso)

Tam.: 19 mm
3 g

A diamond ring
Set in 14kt gold with 12 single cut diamonds and three old 

European cut diamonds (ca. 1,00cttw) 
Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s mark 

(wear signs)

€ 1.500 - 2.000

122
PAR DE BRINCOS
Em prata, strass e contas de porcelana 
azul 
Trabalho português, primeira metade do 
séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 6,5 cm
13,6 g

A pair of earpendants
Set in silver with paste and blue porcelain beads 
Portugal, first half of the 20th century 
(wear signs)

€ 900 - 1.200
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126
COLAR DE PÉROLAS
Pérolas de cultura (5,0~5,5 mm) e fecho 
em ouro com decoração espiralada 
Contraste cabeça de Veado 800 em 
uso desde 1985 e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso)
Comp.: 67 cm

A cultured pearl necklace
Cultured pearls (5,0~5,5 mm) and gold clasp 
with spiral decoration 
Portuguese assay mark (after 1985) and 
maker’s mark 
(wear signs)

€ 300 - 500

130
PULSEIRA
Em ouro relevado com volutas e flores 
Cravejada com esmeraldas talhe cabochão e 11 
diamantes talhe 8/8 (ca. 0,60ct) 
Contraste Tigre 800 (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 20,5 cm
39,2 g

A bracelet
Set gold decorated with volutes and flowers with cabochon 
emeralds and 11 single cut diamonds (ca. 0,60ct) 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 2.000 - 2.500

127
COLAR COM PENDENTE
Em ouro (750/000) 
Colar em malha de barbela batida 
Pendente em forma de ovo com decoração 
recortada e cravejada com rubis talhe 
cabochão e quatro diamantes talhe brilhante  
Contraste italiano, séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 46 cm
24 g

A necklace with pendant
18kt gold 
Curb-link chain with egg-shaped pendant set 
with cabochon cut rubies and four brilliant cut 
diamonds 
Italy, 20th century 
(wear signs)

€ 670 - 900

128
COLAR DE PÉROLAS

Pérolas de cultura (5,5~6,00 mm) e fecho 
em ouro cravejado com quatro pequenos 

diamantes talhe 8/8 
Contraste cabeça de Veado 800 em uso 

desde 1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 45 cm

A cultured pearl necklace
Cultured pearls (5,5~6,0 mm) and gold clasp set 

with four small single cut diamonds 
Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s 

mark 
(wear signs)

€ 200 - 300

129
ANEL
Em ouro cinzelado cravejado com duas pérolas de cultura 
Contraste cabeça de Veado 800 em uso desde 1985 e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 15,6 mm
11,5 g

A ring
Gold with chiselled decoration and set with two cultured pearls 
Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 300 - 500

131
PENDENTE DE COMENDADOR DA ORDEM DE 
AVIZ
Em prata dourada, guilhochada e esmaltada a verde 
translúcido 
Portugal, primeira metade séc. XX 
(pequenos sinais de uso)
Alt.: 8 cm

Order of Aviz Commander’s pendant
Guilloché silver gilt and green enamel 
Portugal, first half of the 20th century 
(small wear signs)

€ 150 - 250

132
ALFINETE “RAMO DE FLORES”

Em ouro cravejado com ametistas e ágatas 
esculpidas e 42 diamantes talhe brilhante (ca. 

0,70ct) 
Portugal, meados do séc. XX 

(pequenos sinais de uso)
Comp.: 6,3 cm

16,8 g

A “bouquet” brooch
Set in gold with carved amethysts and agates and 42 

brilliant cut diamonds (ca. 0,70ct) 
Portugal, mid-20th century 

(small wear signs)

€ 3.200 - 4.000
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133
PARURE ROMÂNTICA
Em ouro recortado e cinzelado decorado com motivos 
vegetalistas, cravejado com dez ametistas talhe oval 
Composto por: alfinete com pendentes e par de brincos 
com pendentes 
Marca de ourives do Porto, JA da segunda metade do 
séc. XIX (Vidal 1165 ou 1166 ou 1168) 
Com estojo original em chagrin castanho e forrado a 
veludo 
(sinais de uso)
28,6 g

A Romantic parure
Chiseled and scalloped gold with floral motifs, set with ten 
oval cut amethysts 
Comprising: a stomacher and a pair of earrings 
Porto maker’s mark JA of the second half of the 19th century 
Original leather and velvet fitted case 
(wear signs)

€ 1.300 - 1.800

134
ANEL

Em ouro cravejado com um rubi talhe navette (13,8x6,8x4,2 
mm) e 12 diamantes talhe brilhante (ca. 1,56ct) 

Contraste Veado 800 em uso desde 1985 e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)

Tam.: 18 mm
11,6 g

A ring
Set in gold with one marquise cut ruby (13,8x6,8x4,2 mm) and 12 

brilliant cut diamonds (ca. 1,56ct) 
Portuguese assay mark (after 1985) 

(wear signs)

€ 2.800 - 3.800

135
PULSEIRA
Em ouro com decoração entrançada em fio duplo torcido, centro cravejado com rubis e safiras 
talhe brilhante e 21 diamantes talhe brilhante (ca. 1,05ct)
Trabalho português de meados do séc. XX
(sinais de uso)
60 g 

A bangle
Braided twisted gold wire, centre set with brilliant cut rubies, sapphires and 21 brilliant cut diamonds (ca. 
1,05ct)
Portugal, mid-20th century
(wear signs)

€ 6.000 - 8.000
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136
PULSEIRA E PAR DE BRINCOS ROMÂNTICOS
Pulseira em ouro com decoração floral gravada e cravejada 
com nove ametistas talhe oval de tamanho decrescente; par 
de brincos com decoração semelhante cravejados com duas 
ametistas talhe oval 
Trabalho europeu da segunda metade do séc. XIX 
(sinais de uso)
Comp.: 16,5 cm
51 g

A Romantic bracelet and pair of earrings
Gold bracelet with floral engraved decoration and set with nine oval cut 
amethysts of decreasing sizes; pair of earrings with similar decoration set 
with two oval cut amethysts 
Europe, second half of the 19th century 
(wear signs)

€ 800 - 1.200

137
PULSEIRA
Em ouro relevado e vazado 
representando neúfares, 
cravejada com pequenas 
esmeraldas e quatro pérolas de 
cultura 
Contraste Andorinha 750 em uso 
desde 1985 
(sinais de uso)
Comp.: 18 cm
69 g

A bracelet
Pierced gold decorated in relief 
representing water lilies, set with 
small emeralds and cultured pearls 
Portuguese assay mark (after 1985) 
(wear signs)

€ 2.000 - 3.000

138
PULSEIRA
Em ouro com decoração 
entrançada e cravejada 
com pequenas esmeraldas 
redondas 
Contraste Andorinha 750 em 
uso desde 1985 
(sinais de uso)
Comp.: 18 cm
37 g

A bracelet
Gold with braided decoration, 
set with small brilliant cut 
emeralds 
Portugues assay mark (after 
1985) 
(wear signs)

€ 1.400 - 1.800

139
PULSEIRA ESTILO 
MODERNISTA
Em ouro bicolor (750/000) 
cravejado com sete safiras 
talhe oval e 105 diamantes 
talhe brilhante, grinaldas 
esmaltadas a verde 
Trabalho espanhol do séc. XX/
XXI, remarcado pela INCM 
(pequenos sinais de uso)
Comp.: 19 cm
38,4 g

A modernist style bracelet
Two-toned gold set with oval 
cut sapphires and 105 brilliant 
cut diamonds, green enameled 
garlands 
Spanish late 20th, early 21st 
century 
(small wear signs)

€ 2.200 - 3.200

140
PULSEIRA MODERNISTA
Em ouro (750/000) com 
decoração abstracta 
testurizada e cravejada com 
pequenas esmeraldas talhe 
brilhante e nove diamantes 
talhe brilhante (ca. 0,36ct) 
Trabalho dos anos 1960 
(sinais de uso)
Comp.: 19 cm
57 g

A modernist brooch
18kt gold with abstract decoration, 
set with small emeralds and nine 
brilliant cut diamonds (ca. 0,36ct) 
Work of the 1960s 
(wear signs)

€ 2.250 - 3.000
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141
ANEL
Em ouro branco cravejado com rubi talhe 
oval (12,6x10,3x4,2mm) com tratamento e 37  
diamantes talhe brilhante (ca. 3,20ct) 
Contraste Francês e remarcado com Andorinha 
750 em uso desde 1985 
(sinais de uso)
Tam.: 18,2 mm
9 g

A ring
Set in 18kt white gold with one oval cut ruby 
(12,6x10,3x4,2mm) with treatment traces and 37 
brilliant cut diamonds (ca. 3,20ct) 
French assay mark and remarked in Portugal  
(wear signs)

€ 4.000 - 5.000

144
ANEL

Platina cravejada com uma safira sintética talhe oval e 14 
diamantes talhe brilhante (ca. 1,20ct) 

Contraste Papagaio 950 em uso desde 1985 
(sinais de uso)

Tam.: 18 mm
7 g

A ring
Platinum set with one oval cut synthetic sapphire and 14 brilliant cut 

diamonds (ca. 1,20ct) 
Portuguese assy mark (after 1985) 

(wear signs)

€ 1.200 - 1.800

142
PULSEIRA ESTILO ART DÉCO

Em ouro branco cravejado com aprox. 465 diamantes 
talhe brilhante (ca. 4,00ct), placas de ónix e 24 rubis 

talhe navette 
Contraste Andorinha 750 em uso desde 1985 e de 

ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 19 cm

75 g

An Art Deco style bracelet
White gold set with approx. 465 brilliant cut diamonds (ca. 

4,00ct), onyx plaques and marquise shaped rubies 
Portuguese assy mark (after 1985) 

(wear signs)

€ 8.000 - 12.000

143
PAR DE BRINCOS ESTILO ART DÉCO
Em ouro e platina cravejados com rubis calibrados 
e pequenos diamantes talhe 8/8 e brilhante 
Remarcados com contraste Papagaio 850 e 
Andorinha 585 em uso desde 2015 
(sinais de uso)
Alt.: 3,8 cm
11 g

A pair of Art Deco style earrings
Set in gold and platinum with calibrated rubies and 
small single and brilliant cut diamonds 
Portuguese assay mark  
(wear signs)

€ 2.700 - 3.500

145
PULSEIRA
Em platina cravejada com cinco rubis talhe 
oval, 138 diamantes talhe 8/8 (ca. 5,00ct) e 
41 diamantes talhe baguette (ca. 1,50ct) 
Portugal, meados do séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 17 cm
26 g

A bracelet
Platinum set with five oval cut rubies, 138 single 
cut diamonds (ca. 5,00ct) and 41 baguette cut 
diamonds (ca. 1,50ct) 
Portugal, mid-20th century 
(wear signs)

€ 5.000 - 8.000
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146
ALFINETE/PENDENTE BELLE-
ÉPOQUE
Em prata (835/000) e ouro (750/000) 
cravejado com uma safira talhe antigo 
de brilhante, diamantes talhe rosa e 30 
diamantes talhe antigo de brilhante (ca. 
2,50ct) 
Alfinete destacável e argola de suspensão 
rebatível 
Trabalho da primeira metade do séc. XX, 
remarcado pela INCM 
(sinais de uso)
Alt.: 4,5 cm
13 g

A Belle Epoque pendant/ brooch
Silver and 18kt gold set with one old mine cut 
sapphire, rose cut diamonds and 30 old mine 
cut diamonds (ca. 2,50ct) 
Detachable pin and folding suspension hoop 
First half of the 20th century, remarked 
(wear signs)

€ 1.000 - 1.500

149
PENDENTE
Em ouro (750/000) bicolor representando vaso com duas asas 
articuladas; cravejado com diamantes talhe brilhante e um rubi 
talhe brilhante 
Trabalho italiano, séc. XX, marcas de garantia e marca “CP” 
(sinais de uso)
Alt.: 5 cm
13,2 g

A pendant
Two-toned 18kt gold 
Designed as a vase with articulated handles, set with brilliant cut diamonds 
and brilliant cut ruby 
Italy, 20th century, guarantee mark and signed “CP” 
(wear signs)

€ 550 - 750

147
ALFINETE/PENDENTE BELLE-
ÉPOQUE
Em platina cravejada em millegrain com 
diamantes talhe rosa, safiras calibradas e 
três diamantes talhe antigo de brilhante 
(ca. 0,70ct)
Desenhado com um quadrifólio envolto 
em motivos vegetalistas
Trabalho europeu do séc. XIX/XX
(pequenos defeitos)
Alt.: 4,4 cm
8,2 g

A Belle Epoque pendant/brooch
Platinum millegrain set with rose cut diamonds, 
calibrated sapphires and three antique cut 
diamonds (ca. 0,70ct)
Designed as a trefoil framed by floral motifs
Europe, late 19th, early 20th century
(small defects)

€ 600 - 900

148
ALFINETE/PENDENTE BELLE-ÉPOQUE
Platina e ouro cravejado com diamantes talhe 
rosa, diamantes talhe antigo de brilhante e uma 
opala em forma de gota 
Trabalho europeu ca. 1900 
(sinais de uso)
Alt.: 3,4 cm
3,4 g

A Belle Epoque pendant/ brooch
Set in platinum and gold with rose cut diamonds, old 
european cut diamonds and one pear shaped opal 
Europe, ca. 1900 
(wear signs)

€ 380 - 580

150
ALFINETE “JARDINIÈRE”
Em ouro e prata representando um vaso com flores, decorado com 
esmaltes brancos, diamantes talhe rosa e rosa coroada, pérolas de 
cultura, safiras talhe navette e gota e um citrino talhe oval 
Contraste cabeça de Cão (1938-1984) e de ourives da mesma época, 
trabalho dos anos 1940 
(sinais de uso)
Alt.: 4,4 cm
14,4 g

A “jardinière” brooch
Set in silver and gold 
Designed as vase with flowers, partly enamelled in white, set with rose cut 
diamonds, cultured pearls, marquise and pear shaped saphires and one oval cut 
citrine 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s mark, work of the 1940s 
(wear signs)

€ 580 - 780
151
ALFINETE BELLE-ÉPOQUE
Em ouro cravejado com diamantes talhe rosa e 13 diamantes talhe 
antigo de brilhante (ca. 2,00ct) 
Contraste Tigre II de Lisboa (1887-1937) e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso, falta um pequeno diamante talhe rosa)
Comp.: 3,5 cm
11 g

A Belle Epoque brooch
Set in gold with rose cut diamonds and 13 old mine cut diamonds (ca. 
2,00ct) 
Lisboa assay mark (1877-1937) and maker’s mark 
(wear signs, one small rose cut diamond missing)

€ 1.100 - 1.500

152
PULSEIRA BELLE-ÉPOQUE
Em ouro e prata cravejado com diamantes talhe rosa e onze 
diamantes talhe antigo de brilhante (ca. 0,40ct) 
Contraste Tigre II de Lisboa (1887-1937) e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso)
14,2 g

A Belle Epoque bracelet
Set in silver and gold with rose cut diamonds and eleven antique cut 
diamonds (ca. 0,40ct) 
Lisboa assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 600 - 800
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153
PAR DE BRINCOS
Em ouro (585/000) e prata (835/000) cravejados com 
rubis talhe gota e cabochão, diamantes talhe rosa e 
rosa coroada e pequenos vidros coloridos 
Trabalho indiano, séc. XX/XXI, remarcado pela INCM 
(sinais de uso)
Alt.: 4,5 cm
15 g

A pair of earrings
14kt gold and silver set with pear shaped ruby cabochons, 
rose cut diamonds and small colored pastes 
India, 20th/21st century, later remarked 
(wear signs)

€ 600 - 900

157
COLAR DESMONTÁVEL
Em prata e ouro cravejado com pérolas de cultura, 
diamantes talhe rosa e quatro diamantes talhe antigo de 
brilhante 
Representando uma flor, dois ramos com folhas e botões 
de flor e folhas 
Desmontável em diversas peças que podem ser usadas 
em diferentes combinações, por exemplo: três alfinetes e 
gargantilha ou uma gargantilha com a flor central e dois 
alfinetes 
Contraste cabeça de Cão (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
Com estojo e peças para a adaptação das diferentes partes 
(sinais de uso)
65,2 g

A detachable necklace
Set in silver and gold with cultured pearls, rose cut diamonds and 
four old mine cut diamonds 
Designed as a flower and two branches with leaves and flower buds 
Detachable to wear in different combinations, for example: three 
brooches and choker or a choker with the flower head and two 
brooches 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
WIth case and fittings 
(wear signs)

€ 2.000 - 3.000

154
ALFINETE “PENA”

Em ouro e prata cravejado com diamantes 
talhe rosa esmeraldas talhe quadrado e 

triangular 
Contraste cabeça de Cão (1938-1984) e de 

ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 5,5 cm

12 g

A “feather” brooch
Set in silver and gold with rose cut diamonds 

and square and triangular cut emeralds 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s 

mark 
(wear signs)

€ 700 - 1.000

155
ALFINETE “TREMBLANT”
Em prata e ouro cravejado com diamantes talhe rosa e rosa 
coroada 
Representando um ramo com folhas e uma flor “en tremblant” 
Contraste cabeça de Cão (1938-1984) e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso, defeito na flor)
Comp.: 4,5 cm
19,3 g

A “tremblant” brooch
Set in silver and gold with rose cut diamonds 
Designed as a branch of leaves with one flower “en tremblant” 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs, defect at the flower)

€ 300 - 500

156
ALFINETE “BORBOLETA”

Em ouro e prata cravejado com diamantes talhe 
rosa e cabochões de rubi, safira e esmeralda  

Contraste cabeça de Cão (1938-1984) e de ourives 
da mesma época 

(sinais de uso)
Larg.: 5,5 cm

22 g

A “butterfly” brooch
Set in silver and gold with rose cut diamonds and ruby, 

sapphire and emerald cabochons 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s mark 

(wear signs)

€ 2.500 - 3.000
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158
PULSEIRA
Em prara (835/000) e ouro 
(375/000) cravejado com 
diamantes talhe rosa coroada 
e safiras talhe redondo e 
cabochão 
Contrastes Andorinha 375 e 
Águia 835 em uso desde 1985 e 
de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 19 cm
34 g

A bracelet
Silver and 9kt gold set with rose cut 
diamonds and round and cabochon 
cut sapphires 
Portuguese assay mark (after 1985) 
(wear signs)

€ 1.200 - 1.800

159
PULSEIRA ART DÉCO
Em platina vazada com 
decoração geométrica e 
cravejada em millegrain com 
diamantes talhe rosa e 25 
diamantes talhe antigo de 
brilhante e 8/8 
Trabalho português, anos 
1920/1930, marcado “platina” 
e remarcado pela INCM 
(sinais de uso)
Comp.: 18,8 cm
25 g

An Art Deco bracelet
Pierced platinum with geometric 
decoration and millegrain set with 
rose cut and 25 antique brilliant 
and single cut diamonds 
Portuguese work of the 1920s/30s, 
stamped “platina” 
(wear signs)

€ 2.000 - 3.000

160
PAR DE BRINCOS
Em prata e ouro cravejados 
com diamantes talhe rosa e 
dois diamantes talhe antigo de 
brilhante 
Contraste cabeça de cão 
(1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
Com estojo 
(sinais de uso)
9,4 g

A pair of earrings
Set in silver and gold with rose cut 
diamonds and two antique brilliant 
cut diamonds 
Portuguese assay mark (1938-
1984) and maker’s mark 
With case 
(wear signs)

€ 250 - 350

161
ALFINETE/ PENDENTE
Em ouro e prata cravejado 
com pérolas, diamantes 
talhe rosa e nove diamantes 
talhe antigo de brilhante (ca. 
0,90ct) 
Argola de suspensão 
rebatível 
Contraste Tigre II (1887-
1937) e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso)
Diam.: 3 cm
14,7 g

A pendant/ brooch
Set in silver and gold with pearls, 
rose cut diamonds and nine old 
mine cut diamonds (ca. 0,90ct) 
Folding suspension hoop 
Portuguese assay mark (1887-
1937) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 600 - 900

162
ANEL “PEIXE”
Em ouro branco cravejado com uma pérola 
de cultura e aprox. 68 diamantes talhe 
brilhante (ca. 1,00ct) 
Representando um peixe com pérola na boca 
Contraste Cabeça de Veado 800 de Lisboa 
em uso desde 1985 e de ourives da mesma 
época
Tam.: 17 mm
17,8 g

A “fish” ring
19kt white gold set with one cultured pearl and 
approx. 68 brilliant cut diamonds (ca. 1,00ct) 
Designed as a fish 
Lisboa assay mark (after 1985) and maker’s mark

€ 1.000 - 1.500

163
ANEL ARTICULADO, MONSEO
Em ouro branco cravejado com 80 
diamantes talhe brilhante (ca. 0,80ct) 
Contraste Cabeça de Veado 800 em uso 
desde 1985 e de ourives da mesma época
Tam.: aprox. 18mm
7,6 g

An articulated ring, MONSEO
19kt white gold set with 80 brilliant cut 
diamonds (ca. 0,80ct) 
Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s 
mark

€ 980 - 1.500

164
ALIANÇA
Em ouro branco cravejado com 25 
diamantes talhe brilhante (ca. 0,50ct) 
Trabalho português, meados séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 17 mm
3 g

An eternity ring
White gold set with 25 brilliant cut diamonds 
(ca. 0,50ct) 
Portuguese, mid-20th century 
(wear signs)

€ 300 - 500

165
PARCELA DE DIAMANTES
Parcela de 11 diamantes talhe brilhante e 
antigo de brilhante com o peso de 1,43ct 
Pedras entre 0,09ct e 0,20ct com inclusões

A diamond parcel
Eleven brilliant and antique brilliant cut 
diamonds weighing 1,43cttw 
Stones between 0,09ct and 0,20ct, with 
inclusions

€ 350 - 550

166
PARCELA DE DIAMANTES

Parcela de diamantes talhe brilhante com o 
peso de 6,80ct 

Pedras de ~0,02ct (~1,8mm)

A diamond parcel
A diamond parcel weighing 6,80ct 

~0,02ct stones (~1,8mm)

€ 1.500 - 2.500
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167
PULSEIRA RÍGIDA
Em ouro (750/000) e prata (835/000) cravejada com 
quartzos coloridos talhe oval e circular e diamantes 
talhe 8/8 
Trabalho indiano, séc. XX/XXI, remarcado pela INCM 
(sinais de uso)
76 g

A bangle
18kt gold and silver set with colored quartzes and single cut 
diamonds 
India, 20th/21st century, remarked with Portuguese marks 
(wear signs)

€ 2.200 - 2.600

168
ANEL ROMÂNTICO

Em ouro (375/000) cravejado com uma placa de 
ónix com florão aplicado em ouro cravejado com 

diamantes talhe rosa e rosa coroada  
Trabalho muito possivelmente inglês do séc. 

XIX/XX, remarcado pela INCM 
(sinais de uso, pequenos defeitos)

Tam.: 16,7 mm
7,4 g

A Romantic ring
9kt gold set with onyx plaque with cluster set with rose 

cut diamonds 
Most probably English, late 19th, early 20th century 

(wear signs, small defects)

€ 600 - 900

169
PULSEIRA ROMÂNTICA

Em metal dourado com decoração 
relevada e vazada com volutas 
e motivos vegetalistas; centro 

esmaltado a azul com monograma 
em prata recortada 

Trabalho do séc. XIX 
(sinais de uso)
Comp.: 19 cm

A Romantic bracelet
Gilt metal with relief and pierced 
decoration with volutes and floral 

motifs; centre enameled in blue and set 
with silver monogram 

Work of the 19th century 
(wear signs)

€ 200 - 300

170
PULSEIRA RÍGIDA
Em ouro com decoração facetada, filigranada 
e cravejada com ametistas e meias-pérolas 
Trabalho indiano, remarcado em Portugal com 
contraste Andorinha 750 em uso desde 1985 
(sinais de uso)
97 g

A gem-set bangle
18kt gold with faceted and filigree decoration, set 
with amethysts and half-pearls 
India,  remarled in Portugal with assay mark (after 
1985) 
(wear signs)

€ 3.600 - 4.000

171
PENTE ROMÂNTICO
Em prata dourada recortada, relevada e cinzelada 
representando folhas e flores; pente simulando tartaruga 
Europa, séc. XIX/XX 
(sinais de uso, pequenos restauros)
Largura: 8 cm

A Romantic comb
Silver gilt decorated in relief, scalloped and chiseled representing 
flowers and leaves; teeth simulating tortoiseshell 
Europe, late 19th, early 20th century 
(wear signs, small restorations)

€ 200 - 300
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172
ALFINETE, LEITÃO & IRMÃO
Em ouro e platina 
Representando uma parra com decoração 
esmaltada e cravejada com diamantes talhe 
rosa e 48 diamantes talhe 8/8 
Contraste cabeça de Cavalo (1938-1984) e de 
ourives Leitão & Irmão 
(sinais de uso)
Comp.: 5,5 cm
20 g

A brooch, LEITÃO & IRMÃO
Set in gold and platinum 
Designed as a vine leaf with enamelled decoration 
and set with rose cut and 48 single cut diamonds 
Portuguese assay mark (1938-1984) and Leitão & 
Irmão maker’s mark 
(wear signs)

€ 600 - 900

173
ANEL
Em platina cravejada com pequenos diamantes talhe 8/8, um 
diamante incolor talhe brilhante com ca. 1,20ct e um diamante 
cor-de-laranja talhe brilhante com ca. 1,20ct (tratado por 
irradiação) 
Contraste Papagaio 950 em uso desde 1985 
(sinais de uso)
Tam.: 17,4 mm
4,2 g

A ring
Platinum set with small single cut diamonds, one colorless brilliant cut 
diamond weighing ca. 1,20ct and one orange brilliant cut diamond 
weighing ca. 1,20ct (irradiated) 
Portuguese assay mark (after 1985) 
(wear signs)

€ 5.500 - 7.000

174
PULSEIRA ESTILO ART DÉCO

Em ouro branco (585/000) cravejado com 85 diamantes talhe brilhante e dois 
diamantes talhe baguette (ca. 2,30ct) e uma topázio azul talhe esmeralda ao centro 

Trabalho europeu da segunda metade do séc. XX, remarcado pela INCM 
(sinais de uso)
Comp.: 18 cm

31 g

An Art Deco style bracelet
14kt white gold set with 85 brilliant cut diamonds and two baguette cut diamonds (ca. 

2,30ct) and one emerald cut blue topaz at the centre 
Europe, second half of the 20th century 

(wear signs)

€ 2.500 - 3.500

175
ALFINETE RETRO
Em ouro e platina cravejado com diamantes talhe rosa, 
rosa coroada e 21 diamantes talhe antigo de brilhante (ca. 
3,10ct) 
De desenho geométrico e floral estilizado 
Originalmete parte de um alfinete duplo 
Contraste cabeça de Cavalo (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 3,2 cm
12,7 g

Nota:  
A outra parte deste alfinete é o lote 176. 
Propriedade de dois irmãos estes alfinetes são, por 
grande sorte, vendidos no mesmo leilão o que permite 
aos compradores restaurar o clip duplo original.

A Retro brooch
Set in gold and platinum with rose cut diamonds and old mine 
cut diamonds (ca. 3,10ct) 
Of geometric and stylized floral design  
Originally part of double clip brooch 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)
Note:  
The other part of this double clip brooch is lot X. 
Propriety of two brothers these brooches are fortunately sold 
at the same auction wich makes possible the restoration of its 
original form.

€ 1.600 - 2.600

176
ALFINETE RETRO

Em ouro e platina cravejado com diamantes talhe rosa, 
rosa coroada e 22 diamantes talhe antigo de brilhante (ca. 

4,30ct) 
De desenho geométrico e floral estilizado 
Originalmente parte de um alfinete duplo 

Contraste cabeça de Cavalo (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)

Alt.: 3,7 cm
13 g

Nota:  
A outra parte deste alfinete é o lote 175. 

Propriedade de dois irmãos estes alfinetes são, por 
grande sorte, vendidos no mesmo leilão o que permite aos 

compradores restaurar o clip duplo original.

A Retro brooch
Set in gold and platinum with rose cut diamonds and old mine cut 

diamonds (ca. 4,30ct) 
Of geometric and stylized floral design  

Originally part of double clip brooch 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s mark 

(wear signs)
Note:  

The other part of this double clip brooch is lot X. 
Propriety of two brothers these brooches are fortunately sold at the 

same auction wich makes possible the restoration of its original 
form.

€ 2.200 - 3.200
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177
ALFINETE
Em ouro (750/000) bicolor cravejado com 
34 diamantes incolores talhe brilhante (ca. 
0,40ct) e 50 diamantes amarelo canário 
talhe brilhante (ca. 0,50ct), representando 
pássaro em vôo 
Marcas de Londres para 1970 e de ourives 
da mesma época 
(pequenos sinais de uso)
Comp.: 4 cm
7 g

A diamond and fancy colored diamond brooch
Set in 18kt gold with 34 brilliant cut colorless 
diamonds (ca. 0,40ct) and 50 brilliant cut fancy 
yellow diamonds (ca. 0,50ct), designed as  flying 
bird 
London marks for 1970 and maker’s mark 
(small wear signs)

€ 3.000 - 3.500

178
PAR DE BRINCOS
Em ouro branco (750/000) cravejado com duas pérolas 
barrocas, duas safiras redondas, duas rubelites gravadas e 
14 diamantes talhe brilhante (ca. 1,20ct) 
Trabalho dos anos 1980/90, marcas de garantia 
Com espigão rebatível para orelhas furadas ou não furadas 
(sinais de uso)
Alt.: 4,6 cm
22 g

A pair of earrings
18kt white gold set with two baroque pearls, two round sapphires, 
two carved rubelites and 14 brilliant cut diamonds (ca. 1,20ct) 
Work of the 1980s/90s, guarantee mark 
Fittings for pierced and non-pierced ears 
(wear signs)

€ 1.200 - 1.800

179
ALFINETE
Em ouro branco (750/000) cravejado com 
placas de ónix, três pérolas negras de cultura 
do Tahiti e cravejado em pavé com aprox. 
165 diamantes talhe brilhante (ca. 1,00ct) 
Trablho europeu, séc. XX/XXI, remarcado 
pela INCM 
(pequenos sinais de uso)
Alt.: 4,2 cm
25 g

A brooch
18kt white gold set with onyx plaques, three 
Tahitian black cultured pearls and paved with 
approx. 165 brilliant cur diamonds (ca. 1,00ct) 
Europe, 20th/21st century 
(small wear signs)

€ 1.000 - 1.500

180
ALFINETE “ORQUÍDEA”
Em platina cravejado com placas de cristal 
fosco esculpido e diamantes talhe brilhante 
(ca. 1,50ct) 
Contraste Papagaio 950 em uso desde 1985 
(sinais de uso)
Alt.: 6,5 cm 
32 g

A brooch “orchid”
Set in platinum with carved frosted crystal plaques 
and brilliant cut diamonds (ca. 1,50ct) 
Portuguese assay mark (after 1985) 
(wear signs)

€ 4.500 - 5.500

181
ALFINETE “BORBOLETA”

Em platina cravejada com placas de madre-
pérola e 170 diamantes talhe brilhante  

Contraste Papagaio 950 em uso desde 1985 
(sinais de uso)

Comp.: 4 cm
15,2 g

A “butterfly” brooch
Set in platinum with mother-oof-pearl plaques and 

170 brilliant cut diamonds 
Portuguese assay mark (after 1985) 

(wear signs)

€ 3.600 - 4.500
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182
ALFINETE DE LUTO
Em ouro e prata cravejado com placas ónix, 
diamantes talhe rosa, pérolas e um diamante 
talhe antigo de brilhante com aprox. 1,20ct 
Portugal, segunda metade séc. XIX 
(sinais de uso, esbeiçadelas no ónix)
Diam.: 2,7 cm
8,8 g

A mourning brooch
Set in silver and gold with onyx plaques, rose cut 
diamonds and one old mine cut diamond weighing 
approx. 1,20ct 
Portugal, second half of the 19th century 
(wear signs, chips to the onyx)

€ 380 - 580

183
PAR DE BRINCOS E ALFINETE

Em ouro cravejado com placas de ónix, 
diamantes talhe rosa e um diamante talhe 

antigo de brilhate 
Trabalho do final do séc. XIX, remarcado 

com contraste Andorinha 585 em uso 
desde 1985 

Com estojo original com iniciais gravadas 
na tampa 

(sinais de uso)
23 g

A set of pair of earrings and brooch
Set in 14kt gold with onyx plaques, rose cut 

diamonds and one old mine cut diamond 
Work of the late 19th century, remarked in 

Portugal 
Original fitted case with engraved monogram at 

the cover 
(wear signs)

€ 900- 1.300
184
ALFINETE
Em ouro (585/000) cravejado com placas de 
ónix e pérolas 
Trabalho do séc. XIX/XX, remarcado pela 
INCM 
(sinais de uso)
Comp.: 5 cm
12,6 g

A brooch
14kt gold set with onyx plaques and pearls 
19th/20th century, later remarked 
(wear signs)

€ 200 - 300

185
PAR DE BRINCOS
Em ouro branco cravejado com placas de ónix e 12 
diamantes talhe antigo de brilhante (ca. 1,10ct) 
Contraste Formiga (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 2,2 cm
7 g

A pair of earrings
Set in white gold with onyx plaques and 12 old mine cut 
earrings (ca. 1,10ct) 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 1.800 - 2.200

186
FIO COM PENDENTE
Fio em ouro branco com pendente em paltina cravejado 
com placa de ónix e 104 diamantes talhe brilhante (ca. 
1,10ct) 
Contraste Papagaio 850 em uso desde 2015 
(sinais de uso, originalmente alfinete/pendente mas falta 
o alfinete)
Alt.: 4,6 cm
15 g

A pendant
White gold chain, platinum pendant set with onyx plaque and 
104 brilliant cut diamonds (ca. 1,10ct) 
Portuguese assay mark (after 2015) 
(wear signs, originally a brooch/pendant but the pin is missing)

€ 4.000 - 5.000

187
PAR DE BRINCOS ESTILO ART DÉCO
Em platina cravejada com placas de resina preta e 64 
diamantes talhe brilhante (ca. 1,40ct) 
Contraste Papagaio 950 em uso desde 1985 
(sinais de uso)
Alt.: 5 cm
11 g

A pair of Art Deco style earrings
Set in platinum with black resin plaques and 64 brilliant cut 
diamonds (ca. 1,40ct) 
Portuguese assay mark (after 1985) 
(wear signs)

€ 2.000 -3.000

188
PAR DE BRINCOS ESTILO ART DÉCO
Em ouro branco cravejado com placas de ónix e 
194 diamantes talhe brilhante (ca. 1,70ct) 
Contraste cabeça de Veado 800 em uso desde 1985  
(sinais de uso)
Alt.: 3,7 cm
12,9 g

A pair of Art Deco style earrings
Set in white gold with onyx plaques and 194 brilliant cut 
diamonds (ca. 1,70ct) 
Portuguese assay mark (after 1985) 
(wear signs)

€ 3.600 - 4.500
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189
COLAR DE SEIS VOLTAS

Contas de tanzanite facetadas de tamanho 
decrescente 

Fecho em ouro 
Contraste cabeça de veado 800 em uso desde 1985 

e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 57 cm

A six-strand necklace
Tanzanite faceted beads of decreasing size 

Gold clasp 
Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s mark 

(wear signs)

€ 600 - 900

192
COLAR
Contas de água-marinha, fecho e argolas em ouro 
Contraste cabeça de Veado 800 em uso desde 1985 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 48 cm

A necklace
Aquarine beads, gold clasp and spacers 
Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 350 - 550

190
ANEL
Em ouro (750/000) cravejado com uma safira talhe oval 
(10,2x8,0x5,1 mm), 38 diamantes talhe trapézio e 12 diamantes 
talhe baguette (ca. 2,00ct) 
Trabalho do final do séc. XX, remarcado pela INCM 
(sinais de uso)
Tam.: 18,7 mm
11 g

A ring
18kt gold set with one oval cut sapphire (10,2x8,0x5,1 mm), 38 trapeze cut 
diamonds and 12 baguette cut diamonds (ca. 2,00ct) 
Work of the late 20th century, remarked in Portugal 
(wear signs)

€ 1.200 - 1.800

191
ANEL

Em ouro cravejado com uma safira talhe oval e 
dois diamantes talhe brilhante 

Contraste cabeça de Veado 800 em uso desde 
1985 e de ourives da mesma época 

(sinais de uso)
Tam.: 16,2 mm

2,9 g

A ring
Gold set with one oval cut sapphire and two brilliant cut 

diamonds 
Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s mark 

(wear signs)

€ 120 - 180
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193
RARO PAR DE BRINCOS, CARTIER BY ALDO CIPULLO

Em ouro (750/000), ónix e ágata cornalina 
Desenhados como um círculo interceptado 

Marcas de garantia para 18kt, assinados Cartier e A. Cipullo, e datados de 1974 
(mínimos sinais de uso)

Diam.: 3,5 cm
34 g

Nota:  
Aldo Cipullo (1936-1984) foi um dos mais importantes designers que trabalhou para a Cartier. 

É o autor, entre muitas outras criações de sucesso, das mítica pulseiras LOVE e JUST UN CLOU. 
Cipullo foi precursor na simbiose entre alta-joalharia e joalharia do quotidiano que hoje em dia faz parte do ADN das 

grandes casas de joalharia. 
Nas palavras de Harry Fane, especialista em joalharia antiga da Cartier numa entrevista ao The Telegraph em Dezembro de 
2016: “What’s amazing about Cipullo is that he was the only outside designer who was ever allowed to sign Cartier pieces 

(...) original Love and Clou bangles are stamped Cartier, signed Cipullo, and dated with the year”, tal como no caso dos 
brincos agora oferecidos à praça. 

João Júlio Teixeira, G.D.

A rare pair of earrings, CARTIER by Aldo CIPULLO
18kt gold, onyx and carnelian agate 

Designed as an intercepted circle 
Guarantee marks, signed both Cartier and A. Cipullo and dated of 1974 

(minor wear signs)
Note:  

Aldo Cipullo (1936-1984) was one of the most important designers working for Cartier. 
He is the author, among many other successful creations, of the mythical LOVE and JUST UN CLOU bracelets. 

Cipullo was precursor in the symbiosis between high and every day jewellery.  
In the words of Harry Fane, specialist in vintage Cartier, in a entreview for The Telegraph in December 2016: “What’s amazing about 

Cipullo is that he was the only outside designer who was ever allowed to sign Cartier pieces (...) original Love and Clou bangles are 
stamped Cartier, signed Cipullo, and dated with the year”, that is also the case of the pair in the pair of earrings now offered for sale. 

João Júlio Teixeira, G.D.

€ 8.500 - 12.000
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194
ANEL

Em platina cravejado com 30 diamantes talhe 
brilhante incolores (ca. 0,50ct) e um diamante 

central castanho “cognac” talhe antigo de 
brilhante com ca. 0,95ct 

Contraste Papagaio 950 em uso desde 1985 
(sinais de uso)

Tam.: 17 mm
5,6 g

A fancy colored diamond ring
Set in platinum with 30 colorless brilliant cut 

diamonds (ca. 0,50ct) and one old brilliant cut fancy 
brown “cognac” diamond weighing ca. 0,95ct 

Portuguese assay mark (after 1985)

€ 2.700 - 3.500

195
ANEL
Em ouro e platina cravejado com pérola de 
cultura e 12 diamantes talhe brilhante (ca. 
0,90ct) 
Contraste Papagaio 950 e Andorinha 585 
em uso desde 1985 
(sinais de uso)
Tam.: 18,7 mm
9 g

A ring
Set in gold and platinum with cultured pearl 
and 12 brilliant cut diamonds (ca. 0,90ct) 
Portuguese assay mark (after 1985) 
(wear signs)

€ 2.500 - 3.000

197
ALFINETE

Em ouro branco cravejado com 19 esmeraldas talhe oval, 34 
diamantes talhe baguette (ca. 1,60ct) e 76 diamantes talhe 

brilhante, antigo de brilhante e 8/8 (ca. 2,50ct) 
Portugal, anos 1960s 

(sinais de uso, falta um diamante talhe baguette)
Comp.: 9 cm

22 g

A brooch
Set in white gold with 19 oval cut emeralds, 34 baguette cut 

diamonds (ca. 1,60ct) and 76 brilliant, antique brilliant and single 
cut diamonds (ca. 2,50ct) 

Portugal, 1960s 
(wear signs, one baguette missing)

€ 4.000 - 6.000

196
ANEL

Em ouro branco cravejado com diamantes talhe 8/8 e 
três diamantes talhe brilhante (ca. 0,65cttw) 

Contraste Formiga (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 18,3 mm

6,4 g

A ring
Set in white gold with single cut and three brilliant cut 

diamonds (ca. 0,65cttw) 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s mark 

(wear signs)

€ 1.600 - 2.000
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198
IMPORTANTE ANEL

Cravejado com 28 pequenos diamantes talhe brilhante e um diamante 
central maior em talhe oval com aprox. 4,10ct com ligeira tonalidade (K~M) 

e muito pequenas inclusões (VS)
Tam.: 18,6 mm

6,5 g

An important ring
Set with 28 small brilliant cut diamonds and one larger oval cut diamond weighing 

approx. 4,10ct (K~M; VS)
(small wear signs)

€ 38.000-58.000
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199
COLAR DE DIAMANTES DE TRÊS VOLTAS

Cravejado em ouro branco e platina com 372 diamantes talhe princesa (ca. 32,90ct) e 82 
diamantes talhe brilhante (ca. 7,20ct) 

Parte posterior com duas fiadas de diamantes e frente com três fiadas de tamanhos 
decrescentes, unidas de lado por duas rosetas de diamantes 

Contrastes Veado 800 em uso desde 1985 e Papagaio 950 em uso desde 1985 e marca 
de ourives da mesma época 

(sinais de uso)
Comp.: 49,5 cm

114 g

A diamond three row necklace
Set in platinum and white gold with 372 princess cut diamonds (ca. 32,90ct) and 82 brilliant cut 

diamonds (ca. 7,20ct) 
Back with two diamond rows, front with three diamond rows united by two diamond clusters 

Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 14.000 - 20.000
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200
CONJUNTO 

Cravejado em ouro (750/000) com 166 diamantes talhe brilhante (ca. 7,60ct), diversos 
rubis, safiras e esmeraldas em talhes oval, marquise e brilhante, centro do colar com 

uma esmeralda maior talhe esmeralda 
Composto por: par de brincos e colar 
Trabalho europeu, meados do séc. XX 

(sinais de uso)
Alt.: 4,2 cm (brincos)

89 g

A gem-set parure
Set in 18kt gold with 166 brilliant cut diamonds (ca. 7,60ct) and several oval, marquise and 

brilliant cut rubies, sapphires and emeralds, necklace centre set with a larger emerald cut emerald 
Comprising: a pair of earrings and a necklace 

Europe, mid-20th century 
(wear signs)

€ 12.000 - 18.000
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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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