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1 
CONJUNTO HEUER (MASTER TIME + MONTE CARLO)
Raro conjunto Heuer de rally composto por duas peças no seu suporte original da marca 
(assinado), um relógio Master-Time com corda de 8 dias e um cronometro Monte-Carlo. Peça de 
finais dos anos 60 em excelente estado.

A rare rally Heuer set comprising two pieces in its original signed support, one Master-Time wacth with eight-
day power reserve and one Monte-Carlo chronograph. Piece of the late 1960s in excellent condition

€ 2.950 - 3.500

2 
TAH HEUER MONACO LS
Relógio Tag Heur Monaco LS (linear system) com caixa em aço de 43mm x 40mm. Movimento 
mecânico automático calibre 12 (2110) com cronógrafo, data e segundos lineares. Relógio em 
bom estado com algumas marcas de uso. Bracelete em pele, original Tag Heuer, com uso. 

Tah Heuer Monaco LS
A 43mm x 40mm steel case. Automatic mechanical movement calibre 12 (2110) with chronograph, date and 
linear seconds. Clock in good condition with wear signs. Original leather strap with wear signs

€ 2.200 - 3.100
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3 
CHOPARD MILLE MIGLIA
Relógio Chopard modelo Mille Miglia 
com caixa em aço com 44mm de 
diâmetro e referência 8954. Movimento 
mecânico automático chronometre 
com função de cronógrafo, GMT 
e data. Acompanha caixas, alguns 
documentos e medidor de pressão. 
Série limitada de 2004 relógios sendo 
este o exemplar nº 1604. Em excelente 
estado com raras marcas de uso.

A Chopard Mille Miglia watch, 40mm 
diameter steel case, ref. 8954. Automatic 
mechanical chronometre movement with 
chronograph, GMT and date. With cases, 
some documents and gauge. Limited 
edition of 2004 pieces, this being nr. 1604. 
Excellent condition, rare wear signs

€ 1.500 - 2.000

4 
LEBOIS & CO
Relógio Lebois &Co com caixa cromada 
e fundo de pressão em aço com 38mm 
de diâmetro. Movimento mecânico de 
corda manual com cronógrafo (roda de 
colunas). Relógio de finais dos anos 30 
com excelente mostrador escuro com 
rara patine uniforme. Não aparenta 
qualquer restauro. 

A Lebois & Co watch with 38mm 
chromed case. Mechanical movement with 
chronograph (column wheels). Piece of the 
late 1930s with excellent dark dial with rare 
uniform patina. Apparently not restored

€ 750 - 1100

5 
CHOPARD MILLE MIGLIA
Relógio Chopard modelo Mille Miglia com 
caixa em aço com 39mm de diâmetro e 
referência 8331. Movimento mecânico 
automático com função de cronógrafo 
e data. Acompanha caixas, alguns 
documentos e medidor de pressão. Série 
limitada de 1000 peças sendo esta a 
945. Em excelente estado com raríssimas 
marcas de uso (estojo com sinais de uso e 
de armazenagem).

A Chopard Mille Miglia watch, 39mm diameter 
steel case, ref. 8331. Automatic mechanical 
movement with chronograph and date. With 
cases, some documents and gauge. Limited 
edition of 1000 pieces, this being nr. 945. 
Excellent condition, rare wear signs. (case with 
wear signs)

€ 1.000 - 1.500

6 
TAG HEUER AQUARACER
Relógio Tag Heuer, modelo Aquaracer, referência cay2112, com 
caixa e bracelete em aço. Movimento mecânico automático, 
cal 16, com função de cronógrafo e data. Relógio muito bem 
conservado quase sem marcas de uso. Acompanha caixas e 
toda a documentação.

Tag Heuer Aquaracer, ref. cay2112, steel case and bracelet. Automatic 
mechanical movement, cal.  16, with chronograph and date. Very good 
condition, almost with no wear signs. With cases and all documents

€ 600 - 1000

7 
CORUM MOVIMENTO LINEAR
Raro relógio Corum modelo Golden Bridge com caixa em ouro branco. Edição comemorativa dos 50 anos da 
Corum e limitada a apenas 50 relógios sendo este exemplar o nº27. Caixa com 32mm x 50mm. Movimento 
mecânico linear de corda manual cal.7000. Acompanha caixa e documentos. Ligeiríssimos sinais de uso.
O raro movimento linear deste relógio tem as pontes em ouro branco integralmente gravadas à mão. No 
mostrador apresenta um diamante “Top Wesselton” (aprox. 0.25ct) em frente ao algarismo 5 como substitu-
ição do algarismo 0 e para simbolizar a comemoração dos 50 anos da Corum.

A rare Corum watch, Golden Bridge model with white gold case. Commemorative edition of the 50 years of the brand and 
limited to 50 pieces, this being nr. 27. 32x50mm case 
Linear mechanical movement cal.7000 
With case and documents. Slight wear signs
Rare linear movement with white gold bridges engraved by hand. 
Dial set with one brilliant cut 0,25ct “Top Wesselton” diamond in front of the number 5 symbolizing the 50 years of Corum

€ 10.000 - 15.000
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8 
OMEGA SEAMASTER
Relógio Omega Seamaster 
de Senhora com caixa e 
bracelete em aço e plaquê 
com 23mm x 30mm. 
Movimento de quartzo com 
data e segundos ao centro. 
Em bom estado com ligeiras 
marcas de uso. A funcionar 
ao momento da avaliação

A Ladies Omega Seamaster 
watch with plated and steel case 
and bracelet (23x30 mm) 
Quartz movement with date 
and seconds at the centre. Good 
condition with slight wear signs. 
Working

€ 150 - 200

9 
RAYMOND WEIL
Relógio Raymond Weil 
de Senhora em plaquê de 
ouro. Caixa com 18mm x 
22mm. Pulseira em malha 
bicolor. Movimento de 
quartzo. A funcionar ao 
momento da avaliação.

A gold palted Ladies 
Raymond Weil watch 
18x22 mm case. Two-toned 
mesh bracelet. Quartz 
movement. Working

€ 200 - 250

10 
BOUCHERON
Relógio Boucheron de 
Senhora com caixa e 
bracelete em aço e ouro 
(750/000). Caixa com 
bezel em ouro de 30mm de 
diâmetro. Movimento de 
quartzo. Relógio com ligeiras 
marcas de uso. A funcionar 
ao momento da avaliação.

A ladies Boucheron watch with 
steel and (750/000)t gold case 
and bracelet. 30mm gold bezel. 
Quartz movement. With slight 
wear signs. Working

€ 350 - 500

11 
TISSOT
Relógio Tissot de Srª 
com caixa e bracelete em 
ouro de 18k. Movimento 
mecânico de corda 
manual. Caixa com 16mm 
de diâmetro. Com sinais de 
uso. Acompanha estojo.

Tissot
Lady’s Tissot with case (16mm 
diameter) and bracelet in 18kt 
gold. Manual movement. 
With wear signs. Contains 
box

€ 750 - 850

12 
LUOR FACTORY GENEVA

Raro relógio de Senhora marca Luor com caixa em ouro branco 
de (750/000) com 16mm x 26mm. Movimento mecânico de 

corda manual assinado Luor C.F.Co Geneva. Peça dos anos 30/40 
a funcionar ao momento da avaliação.

A rare ladies Luor watch with (750/000)t white gold case (16x26mm). 
Mechanical movement signed Luor C.F.Co Geneva. Piece of the 

1930s/40s, working

€ 250 - 370

13 
PATEK PHILIPPE
Relógio Patek Philippe de homem com caixa em ouro de (750/000) 
(24mm x 27mm) e referência 3803. Movimento mecânico de corda 
manual cal. 177. Acompanha estojo e toda a documentação. Em 
excelente estado de conservação.

A gents Patek Philippe watch with (750/000)t gold case (24x27mm) and ref. 
3803. Mechanical movement cal. 177. With case and documents. Excellent 
condition

€ 3.500 - 4.500

14 
GIRARD PERREGAUX VINTAGE
Relógio Girard Perregaux modelo 
Vintage com referência 2591, de 
Senhora, com caixa e bracelete em 
aço. Caixa com 23mm x 35mm. 
Movimento de quartzo. Acompanha 
caixa (incompleta) e documentos. 
Relógio em bom estado com ligeiros 
sinais de uso.

A ladies Girard Perregaux, Vintage 
model, ref. 2591, with 23x35m steel case 
and bracelet. Quartz movement, with 
incomplete case and documents. In good 
condition with slight wear signs

€ 500 - 650

15 
OMEGA CONSTELLATION
Omega Modelo Constellation 
com caixa e bracelete em aço. 
Caixa de 34mm de diâmetro. 
Movimento de quartzo com data 
e segundos ao centro. Bracelete 
de aço com báscula. Relógio 
em bom estado com ligeiros 
sinais de uso. Acompanha caixa. 
A funcionar ao momento da 
avaliação.

Omega Constellation with steel 
34mm case and bracelet. Quartz 
movement with date and seconds at 
the centre. Steel bracelet. In good 
condition with slight wear signs. 
With case, Working

€ 750 - 1000

10

11



16 
ROLEX
Relógio Rolex com caixa tipo 
“Curvex” de prata (0.935) 
com grandes dimensões 
25mm x 42mm com 
contraste suíço. Movimento 
mecânico de corda manual 
assinado Rolex. Fivela 
Rolex. Peça dos anos 20. A 
funcionar, com sinais de uso.

A Rolex watch with large 
curved silver (935/000) case 
(25x42mm), with Swiss 
hallmarks. Mechanical 
movement signed Rolex, Rolex 
clasp, piece of the 1920s. 
Working, wear signs

€ 950 - 1250

17 
WALTHAM
Relógio Waltham de homem 
com caixa em prata de 33mm 
de diâmetro. Mostrador de 
porcelana sem depreciativos. 
Movimento mecânico de 
corda manual com segundos 
às seis. Peça de  1914. A 
funcionar ao momento da 
avaliação.

A gents Waltham watch with 
silver 33mm case. Porcelain dial. 
Mechanical movement with 
seconds. Piece of 1914. Working

€ 120 - 180

18 
ALBUSE
Relógio de pulso Albuse 
de homem com bela 
caixa (Metrowatch-Swiss) 
trabalhada em metal 
cromado com 26mm x 
40mm. Movimento mecânico 
de corda manual com 2 
ajustes de precisão. Peça 
dos anos 30/40 em muito 
bom estado e com ligeiros 
sinais de uso. A funcionar ao 
momento da avaliação.

A gents Albuse watch with 
beautiful chromed 26x40mm 
case (Metrowatch-Swiss). 
Mechanical movement with 
two precision settings. Piece 
of the 1930s/40s in very good 
condition and slight wear signs. 
Working

€ 180 - 250

19 
JAGER LECOULTRE 
Jaeger LeCoultre de 
Senhora em aço com 
caixa de 24mmx34mm. 
Movimento de quartzo 
com data e fases de lua. 
Referência 140.400.5. A 
funcionar ao momento da 
avaliação.

A Ladies Jaeger LeCoultre 
steel watch with 24x34mm 
case. Quartz movement with 
date and moon phases. Ref. 
140.400.5. Working

€ 1.200 - 1.650

20
CARTIER TANK FRANÇAISE

Relógio Cartier, modelo Tank Française, referência 2302, de 
homem com caixa (28mm) e bracelete em aço. Movimento 

mecânico automático com data às 6 horas e segundos ao 
centro. Acompanha caixa, elos extra  e documentação. Em 

excelente estado.

A gents Cartier Tank Française watch, ref. 2302 with steel 28mm 
case and bracelet. Mechanical automatic movement with date 

and seconds. With case, extra links and documents. In excellent 
condition

€ 2.000 - 3.000

21 
IWC EM PLAQUÊ
Relógio marca IWC com 
rara caixa de grandes 
dimensões em plaquê 
(37mm). Movimento 
mecânico de corda manual 
com cal 88. Peça em bom 
estado com alguns sinais 
de uso.

IWC with rare large case in 
plaqué (37mm). Mechanical 
movement with calibre 88. 
Watch in good condition with 
some wear signs

€ 750 - 950

22 
CITIZEN
Relógio Citizen com caixa em 
aço de 34mm de diâmetro. 
Movimento de quartzo com 
data. Relógio comemorativo 
dos 15 anos da marca em 
Portugal, exemplar nº 414 
de uma série limitada de 
750 relógios. Bracelete e 
fivela citizen. Peça sem uso 
aparente.

Citizen watch with 34mm steel 
case. Quartz movement with 
date. Celebrating the 15 years of 
the brand in Portugal. Limited 
edition of 750 pieces, being this 
nr. 414. Citizen bracelet and 
buckle. Apparently mint

€ 200 - 300
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23
JAEGER LECOULTRE REVERSO

Relógio Jaeger LeCoultre, modelo Reverso 
Grande Taille Day-Date. Com caixa em aço de 

26mm x 42mm. Movimento mecânico de corda 
manual com dia da semana e do mês. Bracelete 

e báscula originais. Referência 270.8.36. 
Acompanha estojo. Em bom estado com 

poucos sinais de uso.

A Jaeger LeCoultre Reverso Grande Taille Day-
Date watch. With steel 26x42mm case. Mechanical 

movement with week and moth day. Original bracelet 
and clasp. Ref. 270.8.36. With case. Good condition 

with few wear signs.

€ 3.800 - 4.600

25 
PIAGET GOUVERNEUR
Raro relógio Piaget, modelo Gouverneur com caixa em Platina de 34mm de 
diâmetro sem contar a coroa. Movimento automático com cronógrafo e data às 6 
horas. Bracelete com fivela Piaget  em platina. Belíssimo mostrador salmão. Bom 
estado com ligeiras marcas de uso. Acompanha caixa e documentos.

A rare Piaget Gouverneur watch, platinum 34mm case. Mechanical automatic movement 
with chronograph and date. Bracelet with Piaget platinum clasp. Very beautiful salmon dial. 
Good condition with sight wear signs. With case and documents

€ 6.850 - 8.000

24 
GIRARD PERREGAUX (750/000)
Relógio Girard Perregaux, modelo GP7000, cronógrafo 
com caixa em ouro de 38mm de diâmetro. Movimento 
mecânico automático com função de cronógrafo e 
data. Bracelete em pele com fivela da marca em ouro. 
Vidro de safira. Acompanha caixa/estojo.

A Girard Perregaux, GP7000 model, chronograph with 38mm 
gold case. Automatic movement with chronograph and date. 
Leather bracelet with gold buckle. Sapphire glass. With case

€ 3.400 - 5.000

14
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26 
BAUME & MERCIER 
HAMPTON
Relógio Baume & Mercier 
modelo Hampton de homem 
com caixa rectangular em aço 
de 24mm x 31mm. Bracelete 
em pele. Movimento de 
quartzo com segundos às 6. 
A funcionar ao momento da 
avaliação.

A gents Baume & Mercier, 
Hampton watch with rectangular 
steel case (24x31mm), leather 
bracelet. Quartz movement with 
seconds. Working

€ 200 - 300

27 
BAUME & MERCIER 
HAMPTON
Relógio Baume & Mercier, de 
homem, modelo Hampton, 
referência 65341, com caixa 
em aço de 28mm x 42mm. 
Movimento de quartzo com 
cronógrafo e data às 4 horas. 
Relógio com bracelete em 
pele e báscula da marca. 
Com sinais de uso. A 
funcionar ao momento da 
avaliação.

A gents Baume & Mercier watch, 
Hampton model, ref. 65341, 
with steel 28x42mm case. Quartz 
movement with chronograph 
and date. Leather bracelet. Wear 
signs. Working

€ 450 - 600

30 
CONCORD 18K
Relógio Concord com caixa e 
bracelete em ouro (750/000). 
Caixa com 33mm de diâmetro. 
Movimento de quartzo com 
triple data e fases de lua. Relógio 
com ligeiras marcas de uso. A 
necessitar de intervenção (coroa 
desapertada)
98,4g PB

A Concord 18k watch with gold case 
and bracelet. A 33mm in diameter 
case. Quartz movement with triple 
date and moon phases. Slight wear 
signs. In need of maintenance

€ 2.000 - 2.500

28 
CHRONOMETER 
SPORTSMEN
Relógio de pulso marca 
Chronometer Sportsmen 
com caixa trabalhada em 
plaquê com 25mm x 41mm. 
Movimento mecânico de 
corda manual. Mostrador 
com trabalhados. Peça em 
bom estado com pequenas 
marcas de uso. A funcionar 
ao momento da avaliação

A Chronometer Sportsmen watsh 
with plated case (25x41mm). 
Mechanical movement, 
decorated dial. In good condition 
with small wear signs). Working

€ 180 - 250

29 
RAYMOND WEIL  
Relógio Raymond Weil 
com caixa em plaquê 
de 31mm de diâmetro. 
Movimento quartz. 
Mostrador sem indexes 
e com um diamante às 
12 horas. Relógio bem 
conservado com ligeiras 
marcas de uso. 

A Raymond Weil watch 
with a 31mm diameter case. 
Quartz movement. Display 
without indexes and with 
a diamond at 12 o’clock. 
Watch well conserved with 
slight wear signs

€ 150 - 250

31 
JAEGER LECOULTRE REVERSO
Relógio Jaeger Lecoultre, modelo 
Reverso de Senhora com caixa em 
ouro de (750/000) com 19mm x 
33mm. Movimento mecânico de corda 
manual. Bracelete nova Hirsch com 
fivela Jaeger em ouro. Ligeiros sinais 
de uso.

A ladies Jaeger LeCoultre Reverso 
with (800/000)t gold 19x33mm case. 
Mechanical movement. New Hirsch 
bracelet with Jaeger gold buckle. Slight 
wear signs

€ 2.750 - 3.500

32 
OMEGA CONSTELLATION
Relógio Omega Constellation, 
referência 168.010/11, com caixa 
em ouro de (750/000) e bracelete 
integrada em ouro nacional de 
(800/000). Movimento automático 
com data e segundos ao centro com 
cal. 561. Peça de 1966. Mostrador 
em ouro.
81,8g PB

Omega Constellation, ref. 168.010/11, 
(750/000)t gold case with (800/000)t 
Portuguese gold bracelet (approx. 81g) 
Automatic movement with date and 
seconds at the centre, cal. 561. Piece of 
1966. Gold dial

€ 2.000 - 2.800

33
LECOULTRE

Raro relógio LeCoultre de Senhora com caixa e bracelete em ouro de (750/000). 
Movimento assinado LeCoultre Co de corda manual. Mostrador de porcelana com 

pequeno fio de cabelo apenas visível com recurso a lupa. Caixa com 28mm de 
diâmetro. Peça de 1870/80.  Caixa com gravação “Paul Duprez - A Orleans”. A 

funcionar ao momento de avaliação.
33,4g PB

A rare ladies LeCoultre watch with (750/000)t gold case and bracelet. Mechanical movement 
signed LeCoultre Co. Porcelain dial with slight hairline (not visible to the naked eye), 28mm 

case, piece of the 1870s/80s. Case engraved “Paul Duprez - A Orleans”. Working

€ 450 - 700
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34 
DELMA 
Relógio Delma de homem 
com caixa e bracelete em 
aço (caixa com 38mm de 
diâmetro). Movimento 
de quartzo com função 
cronógrafo e data às 
4 horas. Acompanha 
caixa, elo extra e garantia 
internacional. A funcionar 
ao momento da avaliação

A gents Delma watch 
with steel 38mm case and 
bracelet. Quartz movement 
with chronograph and date. 
With case, extra link and 
international warranty. Working

€ 150 - 230

35 
ARMANI
Relógio Armani de homem 
com caixa e bracelete em 
aço. Caixa com 41mm de 
diâmetro. Movimento de 
quartzo com cronógrafo 
e data entre as 4 e as 5 
horas. Acompanha caixa e 
elos extra. A funcionar ao 
momento da avaliação. 

Armani watch with steel 
41mm case and bracelet. 
Quartz movement with 
chronograph and date. With 
case and extra links. Working

€ 100 - 150

36 
LEVIS
Relógio marca Levis com 
caixa em aço e metal 
cromado de 25mm x 36mm. 
Movimento mecânico de 
corda manual. Peça dos anos 
40 com belíssimo mostrador 
negro “Fab.Suisse”. Relógio 
com marcas de uso a 
funcionar ao momento da 
avaliação. Bracelete em mau 
estado.

A Levis watch with steel and 
chromed metal case (25x36mm). 
Mechanical movement. Piece of 
the 1940s with very beautiful 
black “Fab. Suisse” dial. With 
wear signs, working. Bracelet in 
poor condition

€ 150 - 400

37 
TAG HEUER KIRIUM
Relógio Tag Heuer Kirium, 
de homem com movimento 
de quartzo com data. Caixa 
(38mm) e bracelete em 
aço. Acompanha estojo e 
documentos. A funcionar 
ao momento da avaliação.

Tag Heuer Kirium watch, 
quartz movement with date, 
38mm case and steel bracelet. 
With case and documents. 
Working

€ 400 - 600

38 
LOTE DE 3 RELÓGIOS “SEIKO 5”
Lote de 3 relógios Seiko 5. Todos com caixa 
e bracelete em aço. Movimentos mecânicos 
automáticos com dia da semana e do mês (dois 
em português). Todos com 37mm de caixa e a 
funcionar ao momento da avaliação.

Lot of three Seiko 5 watches. All with steel cases and 
bracelets. Mechanical movements with week and month 
day (two in Portuguese). All cases 37mm diameter and 
working

€ 350 - 450

39 
BREITLING  AVENGER
Relógio Breitling, modelo Avenger, referência E13360, com caixa 
e bracelete em titânio. Caixa com 44mm de diâmetro. Movimento 
mecânico chronometre automático com função de cronógrafo e data. 
Relógio em excelente estado, quase sem marcas de uso. Acompanha 
caixas, documentos e 3 elos da bracelete.

A Breitling Avenger watch, ref. E13360, with titanium 44mm case and 
bracelet. Mechanical Chronometre movement with chronograph and datee. In 
excellent, near mint condition. 
With cases, documents and three extra links

€ 2.400 - 3.000

40 
BELL & ROSS VINTAGE 123
Relógio Bell & Ross, modelo Vintage 123, de homem com caixa e 
bracelete em aço. Caixa com 38mm de diâmetro sem contar a coroa. 
Movimento mecânico automático com segundos e data às seis horas. 
Relógio em bom estado com ligeiros sinais de uso.

A gents Bell & Ross Vintage 123 watch with steel 38mm case and bracelet. 
Mechanical automatic movement with seconds and date. In good condition 
with slight wear signs

€ 1.000 - 1.400
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41 
LEROY
Relógio de bolso “Leroy 
Palais Royal” com caixa em 
ouro (750/000) de 45mm 
de diâmetro. Movimento 
mecânico de corda 
manual de chave (não 
acompanha). Ponteiros em 
aço estilo Breguet. Peça 
em bom estado com sinais 
de uso.  A funcionar ao 
momento da avaliação.
63,8g PB

A Leroy Palais Royal watch 
with (750/000)t gold 45mm 
case. Mechanical movement 
with key (missing key). 
Breguet style pointers. Good 
condition with wear signs. 
Working

€ 850 - 1250

42 
CRONÓGRAFO DE 
BOLSO
Relógio de bolso com 
cronógrafo. Caixa em plaquê 
com 54mm de diâmetro. 
Movimento mecânico de 
corda manual com patente nº 
4821-115 (Georges Nicolet). 
Sem depreciativos de relevo. 
A funcionar ao momento da 
avaliação.
116,6g PB

A Pocket watch with 
chronograph. Plated 54mm case. 
Mechanical movement patent 
nr. 4821-115 (Georges Nicolet). 
Working

€ 300 - 480

43 
RELÓGIO DE BOLSO
Relógio de bolso com caixa 
em prata dourada de 46mm 
de diâmetro. Movimento 
mecânico de corda com 
chave assinado “J Edmonds”. 
Peça em bom estado com 
marcas de uso. Mostrador sem 
depreciativos de relevo. Peça 
da primeira década de 1800. 
Sem chave.
89,40g PB

A Pocket Watch with a silver gilt 
46mm diameter case. Mechanical 
movement with “J Edmonds” 
signature. In good condition 
with slight wear signs. First 19th 
century decade. Without key

€ 500 - 700

44 
RELÓGIO DE BOLSO COM 
COMPLICAÇÕES
Relógio de bolso com grande 
caixa em “gun metal” de 68mm 
de diâmetro. Movimento 
mecânico de corda manual 
com triple date e fase de lua. 
O relógio trabalha e pára. 
Completo e em bom estado. 
Pequeno cabelo, quase 
imperceptível.

A Pocket Watch with
a large 68 mm diameter “gun 
metal” case. Mechanical movement 
with triple date and moon phase. 
In need of maintenance. Small 
hairline

€ 600 - 900

45 
LONGINES
Relógio de Bolso Longines com caixa em ouro (750/000) com 
46mm de diâmetro. Movimento mecânico de corda manual. 
Relógio produzido em 1907. Bem conservado com ligeiras 
marcas de uso.
61,60g PB

A solid (750/000)t gold Longines pocket watch with 46mm diameter. 
Mechanical movement. Produced in 1907. Good condition with slight 
wear signs

€ 800 - 1200

46 
PATEK PHILIPPE DE BOLSO
Relógio Patek Philippe de bolso com caixa 
em ouro de 46mm de diâmetro.  Movimento 
mecânico de corda manual. Peça de 
1915/16. Acompanha caixa/estojo original 
do relógio. Relógio em muito bom estado de 
conservação.
73,8g PB

Patek Philippe de Bolso
With gold 46mm diameter case. Mechanical 
movement . Dated from 1915/16. With original 
watch case. In very good condition

€ 3.200 - 4.000

47 
RELÓGIO DE BOLSO INGLÊS 
Relógio de bolso Inglês em ouro (750/000) com caixa de 
42mm de diâmetro. Movimento mecânico de corda com 
chave. Belíssimo mostrador em ouro com numeração em alto 
relevo. Falta um ponteiro e chave. Caixa sem depreciativos de 
relevo. Peça de meados de 1800.
82,2g PB

An English Pocket Watch with a 18kt gold 42mm diameter case. 
Mechanical movement. Beautiful gold dial with  numbers in relief. 
A pointer and key are missing.Of the mid-19th century. In need of 
maintenance

€ 800 - 1100
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48 
AUREUS EXTRA
Relógio Aureus Extra com 
caixa em plaquê de 36mm 
de diâmetro. Mostrador 
com escala de segundos. 
Movimento mecânico 
automático Eta cal. 1256 com 
segundos ao centro. Relógio 
da primeira metade dos anos 
50. Acompanha caixa.

A Aureus Extra watch with 
plated 56mm case. Dial with 
second scale. Mechanical 
automatic movement Eta cal. 
1256 with seconds at th centre. 
First half of the 1950s. With 
case.

€ 120 - 240

49 
ROAMER EM OURO
Relógio Roamer com caixa 
Suiça em ouro de 18k com 
24mm x 35mm. Movimento 
mecânico de corda manual. 
Peça em bom estado com 
alguns sinais de uso. A 
funcionar ao momento da 
avaliação.

A Roamer  watch with Swiss case 
in 18kt gold with 24mm x 35mm. 
Mechanical movement. Watch in 
good condition with some wear 
signs. Working at the time of 
evaluation

€ 450 - 600

50 
GUESS
Relógio Guess de homem 
em plaque com caixa de 
45mm. Movimento de 
quartzo com segundos ao 
centro, dia da semana e do 
mês. Acompanha caixa e 
documentação. A funcionar 
ao momento da avaliação.

A gents Guess watch, 45mm 
plated case. Quartz movement 
with seconds, week and month 
day. With case and documents. 
Working

€ 140 - 200

53 
TISSOT ESCUDO
Relógio Tissot, edição 
comemorativa e limitada 
“Escudo” com 2001 
exemplares. Relógio de 
homem com caixa em aço 
de 40mm de diâmetro. 
Movimento mecânico 
automático com segundos 
ao centro. Acompanha caixa 
e documentos.

Tissot watch, limited (2001 
pieces) edition celebrating the 
“Escudo”. Steel case with 40mm 
diameter. Mechanical automatic 
movement with seconds at the 
centre 
With case and documents

€ 550 - 750

54 
TEUTONIA
Relógio Teutónia com grande 
caixa em aço de  47mm 
de diâmetro. Relógio em 
excelente estado sem marcas 
de uso. Movimento mecânico 
de corda manual que pode 
ser visto na traseira do 
relógio.

A Teutonia watch with large steel 
case of 47mm diameter. Watch in 
excellent condition without wear 
signs. Mechanical movement that 
can be seen on the back

€ 150 - 230

57 
MOVADO
Relógio de Senhora marca Movado com caixa em ouro de (750/000) com 20mm 
de diâmetro. Belíssimo mostrador preto com indexes em dourado. Movimento 
mecânico de corda manual com segundos às seis, cal 50sp. Peça dos anos 40. A 
funcionar ao momento da avaliação.

A ladies Movado watch with (750/000)t gold 20mm case. Very beautiful black dial with 
gilt numbers. Mechanical movement with seconds, cal. 50sp. Pieces of the 1940s. Working

€ 250 - 350

56 
MONTBLANC
Relógio Montblanc de 
homem com caixa em aço 
de 39mm de diâmetro. 
Movimento de quartzo 
com data às 3 horas. 
Acompanha estojo e 
documentos. A funcionar 
ao momento da avaliação

A gents Montblanc watch, 
39mm steel case. Quartz 
movement with date. With 
case and documents. Working

€ 350 - 550

55 
PORSCHE DESIGN BY 
“ETERNA”
Relógio Porsche Design, 
modelo PAT de homem 
com caixa em alumínio 
e titânio de 38mm de 
diâmetro. Movimento de 
quartzo da Eterna com 
função de cronógrafo e data 
às 4 horas. Bracelete em 
borracha. Acompanha caixa e 
documentos. A funcionar ao 
momento da avaliação.

Porsche Design watch, Gents 
PAT model with 38mm 
aluminum and titanium case 
Eterna quartz movement 
with chronograph and date. 
Rubber bracelet. With case and 
documents. Working

€ 550 - 750

51 
OMEGA GENÉVE
Relógio marca Omega, modelo 
Genéve com caixa em plaquê, 
rectangular de grandes 
dimensões (30mm x 42mm). 
Movimento de corda manual. 
Relógio com sinais de uso. 
Peça dos anos 70. A funcionar 
ao momento da avaliação

A Omega, Genéve watch with 
model with rectangular large size 
case (30mm x 42mm). Mechanical 
movement. Wear signs. 1970’s 
watch. Working at the time of 
evaluation

€ 220 - 350

52 
INGERSOLL (2 RELÓGIOS)
Lote de dois relógios Ingersoll. Relógios sem uso aparente. Os movimentos 
são iguais, ambos com 2 fusos horários e segundos “retrogade”. Caixas iguais 
com 33mmx46mm, uma em aço e outra em plaquê. Acompanham ambos 
respectivas caixas e documentação

Ingersoll (2 watches)
A set of two Ingersoll watches. The movements are the same, both with 2 time zones 
and seconds “retrogade”. Equal cases with 33mm x 46mm, one in steel and the other in 
plaqué. Watches without apparent use. With respective boxes and documentation

€ 280 - 370
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58 
TISSOT ÉVORA
Relógio Tissot, modelo Évora 
com caixa em aço de 43mm de 
diâmetro e bracelete em pele com 
báscula. Movimento mecânico 
automático, calibre Valjoux 7750 
com cronógrafo, dia da semana 
e do mês. Peça nº597 de uma 
Edição Limitada de apenas 839 
relógios “Évora - Património 
Mundial”. Peça em muito bom 
estado com escassos, ligeiros 
sinais de uso. Acompanha caixa 
Tissot e alguma documentação.

A Tissot Évora watch with steel 
43mm case and leather bracelet. 
Mechanical automatic movement, 
cal. Valjoux 7750 with chronograph, 
week and month day. Piece nr. 597 
of a limited edition of 839 pieces 
“Évora - Património Mundial”. In very 
good condition with very few slight 
wear signs. WIth TIssot case and some 
documents

€ 500 - 780

63 
ELGIN DE BOLSO
Relógio Elgin de bolso com caixa 
em plaquê com 50mm de diâmetro. 
Movimento mecânico de corda manual 
com segundos às 6. Relógio em bom 
estado geral produzido em 1899. 
Mostrador com fio de cabelo quase 
imperceptível. A funcionar ao momento 
da avaliação.
102,2g PB

A Elgin pocket watch with plated 50mm case. 
Mechanical movement with seconds. In good 
overall condition, piece of 1899. Dial with 
hairline almost invisible. Working

€ 160 - 280

64 
BAUME & MERCIER CLASSIMA XL
Relógio Baume & Mercier de Homem  
em aço, modelo Classima XL com caixa 
de 42mm de diâmetro. Movimento 
de quartzo com data às 3 horas. 
Acompanha caixa. A funcionar ao 
momento da avaliação.

A gents Baume & Mercier, Classima XL 
watch,  with 42mm steel case. Quartz 
movement with date. With case. Working

€ 400 - 600

65 
REMONTOIR
Relógio de bolso Remontoir com caixa em 
ouro de (583/000) com 46mm de diâmetro. 
Movimento mecânico de corda manual. 
Caixa com motivo campestre e vista mar 
com algumas marcas de uso. Mostrador 
sem depreciativos de relevo. A funcionar ao 
momento da avaliação.
65,4g PB

A Remontoir pocket watch with (583/000)t gold 
case. Mechanical movement. Case decorated 
with country scene and seascape, with some wear 
signs. Working

€ 780 - 1100

66 
LOTE 2 RELÓGIOS
Dois relógios “clássicos” de marca Titan e Burberrys, ambos com 
caixa em plaquê e mostrador branco. Os relógios estão em bom 
estado quase sem uso aparente e ambos estão acondicionados nos 
seus estojos/caixas originais. O Titan tem movimento de quartzo sem 
segundos e sem data. O Burberrys, também de quartzo, tem data e 
segundos ao centro. Em funcionamento ao momento da avaliação.

Lot of two watches 
Two “classic” watches by Titan and Burberrys, both with plated cases and 
white dials. Both in good condition, nealy mint and both in it’s original cases. 
Titan qith quartz movement, Burberrys with quartz movement with date and 
seconds. Working

€ 250 - 350

59 
CERTINA
Relógio Certina de Senhora  com 
caixa em ouro de (750/000) de 
21mm de diâmetro sem contar a 
coroa. Movimento de quartzo com 
data às 3 horas e segundos ao 
centro. 

A ladies Certina watch, (750/000)t gold 
21mm case. Quartz movement with date 
and seconds. 

€ 150 - 250

60 
RYTHMOS
Relógio de bolso marca Rythmos 
com caixa em ouro de (750/000) 
de 49mm de diâmetro. Movimento 
de corda manual com segundos às 
6 horas. Ponteiros estilo Breguet. 
Peça dos anos 40 que apresenta o 
mostrador com algum desgaste e a 
caixa com ligeiros sinais de uso. A 
funcionar ao momento da avaliação.
60,4g PB

A Rhytmos pocket watch with 49mm 
(750/000)t gold case. Mechanical 
movement with seconds. Breguet style 
pointers. Piece of the 1940s, dial with 
some wear and  case with slight wear 
signs. Working

€ 600 - 1100

61 
J.E. CALDWELL
Relógio de bolso J. E. Caldwell 
com caixa em ouro de (583/000) 
de 45mm de diâmetro. Movimento 
mecânico de corda manual. Caixa 
com gravação na tampa traseira. 
Relógio em bom estado com 
marcas de uso. A funcionar ao 
momento da avaliação.
51,8g PB

A J.E. Caldwell pocket watch 
with (583/000)t gold 45mm case. 
Mechanical movement. Case with 
inscription at the back cover. Good 
condition with wear signs. Working

€ 600 - 950

62 
OMEGA 
Relógio Omega com caixa muito 
fina de 30mm x 30mm em plaquê. 
Movimento de quartzo. Peça dos 
anos 70 muito bem conservada com 
pequeníssimas marcas de uso mas 
sem quaisquer depreciativos.

A Omega watch with extra thin plated 
30mm case. Quartz movement. Piece of 
the 1970s in very good condition with 
very slight wear signs

€ 125 - 250
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67 
A. VACHERON GIROD DE 
BOLSO
Relógio de bolso A. Vacheron 
Girod com caixa em ouro 
de (750/000) com 50mm 
de diâmetro. Movimento 
mecânico de corda com 
chave. Ligeiras marcas de 
uso. Peça dos anos 30/40 
do sec. XVIII. A funcionar ao 
momento da avaliação. 
65,2g PB

An A. Vacheron Girod pocket 
watch with (750/000)t gold 
50mm case. Mechanical key 
movement. Slight wear signs. 
Piece of the 1730s/1740s. 
Working

€ 1.500 - 1.950

68 
IWC
Relógio de bolso IWC com 
caixa em plaquê de 48mm 
de diâmetro. Movimento 
mecânico de corda manual, 
calibre 73 chronometre com 
micro regulação. Cerca de 
1900. Em bom estado com 
ligeiras marcas de uso.
61,6g PB

A IWC watch with plaqué 
48mm diameter case. 
Mechanical movement, 73 
calibre chronometre with micro 
regulation. Circa 1900. Slight 
wear signs

€ 480 - 650

69 
AMERICAN WATCH CO 
BY WALTHAM
Relógio de bolso semi 
caçador da marca American 
Watch Co (waltham) com 
caixa em ouro de (750/000) 
de 39mm de diâmetro. 
Movimento de corda manual. 
Relógio em excelente estado 
com poucos sinais de uso. 
Relógio de 1890.
62,2g PB

A American Watch Co. 
(waltham) half hunter pocket 
watch with (750/000)t gold 
39mm case. Mechanical 
movement. In excellent condition 
with few wear signs. Piece of 
1890.

€ 750 - 950

70 
“FIQUEREDO”
Relógio de bolso “Fiqueredo 
à Paris” (não identificado) 
- 1848 com caixa em ouro 
com 43mm de diâmetro. 
Movimento de corda manual 
com chave. Mostrador 
com fios de cabelo das 
12 ao centro e das 10 às 2 
horas. Caixa com gravação 
das iniciais “AFPB” sem 
depreciativos de relevo. A 
funcionar ao momento da 
avaliação.
62,20g PB

A “Fiqueredo à Paris” - 1848 
pocket watch with gold 43mm 
case. Mechanical movement. 
Dial with hairlines from 12h 
to the centre and from 10h to 
2h. Case with AFPB engraved 
monogram. Working

€ 1.450 - 1.90071 
RELOGIO DE BOLSO
Relógio de bolso skeleton sem 
marca com caixa em plaquê de 
53mm de diâmetro. Movimento 
mecânico de corda manual Unitas. 
Peça em muito bom estado e 
quase sem marcas de uso.  

Unbranded skeleton pocket watch with 
53mm diameter plaqué case. Unitas 
mechanical movement. In very good 
condition and almost without wear 
signs

€ 150 - 250

72 
CORRENTE PARA 
RELÓGIO DE BOLSO
Corrente em ouro (750/000) 
para relógio de bolso 
com 40,5grs e 44cm de 
comprimento acrescido dos 
fechos.

An (750/000)t gold pocket 
watch chain weighing 40,5g and 
44cm lenght plus clasp

€ 1.150 - 1.450

73 
GLASHÜTTE TURBILHÃO
Raro e importante relógio Glashütte turbilhão com caixa 
em ouro de 39mm de diâmetro. Movimento mecânico de 
corda manual turbilhão com calendário perpétuo e fases 
de lua com segundos ao centro. Mostrador de prata com 
3 sub-contadores em madrepérola a indicar o mês, dia 
da semana e dia do mês. Em excelente estado, sem uso 
aparente.
137,6g PB

Julius Assmann - Glashütte - Edição limitada produzida 
em 2001 com apenas 25 relógios sendo este o exemplar 
nº 12. Esta peça pode ser usada como relógio de pulso 
ou como relógio de bolso, para o efeito é acompanhada 
de um cordão em ouro (750/000) com 44cm e 37,4gr de 
peso. O movimento desta peça é de extrema precisão.

A rare and important Glashütte tourbillon watch with gold 
39mm case. Mechanical tourbillon movement with perpetual 
calendar and moon phases with seconds at the centre. 
Silver dial with three mother-of-pearl windows for month, week 
day and month day. Excellent condition, apparently mint.

Limited edition produced in 2001, 25 pieces being this nr. 12. 
This watch can be worn as a wristwacth or a pocket watch.  
Accompained by a (750/000)t gold chain with 44cm and 37,4g. 
Extreme precision movement.

€ 28.000 - 35.000
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74 
FREDERIQUE 
CONSTANT
Relógio Frederique 
Constant de homem com 
movimento automático 
e data às 3 horas. Caixa 
em plaquê com 37mm de 
diâmetro sem contar a 
coroa. Acompanha estojo e 
documentos.

A Frederique Constant 
gents watch with automatic 
movement and date. Plated 
37mm case. With case and 
documents

€ 500 - 750

75 
IWC DE OURO
Relógio IWC de homem com 
caixa em ouro de (750/000) 
com 34mm sem contar a 
coroa. Movimento de corda 
manual. 1944/45. A funcionar 
ao momento da avaliação.

A gents IWC watch with 
(750/000)t gold 34mm case and 
bracelet. Mechanical movement. 
1944/45. Working

€ 1.250 - 1.750

79
ZENITH EL PRIMERO

Zenith El Primero, referência 18 1230 4002, de Senhora, modelo 
Chronomaster Star Open Love Rose Gold Lady. Belíssimo relógio 
com caixa integral em ouro rosa (750/000). Movimento mecânico 

chronometre automático com cronógrafo e data. Acompanha caixas. 
Pequenos sinais de uso no relógio. Bracelete usada em pele com 

báscula em ouro (750/000).
111,40g P.B

A ladies Zenith El Primero, ref. 18 12304002, Chronomaster Star Open Love 
Rose Gold Lady model. A very fine watch with (750/000)t pink gold case 

(approx. 111,40g). Mechanical automatic chronograph with date. With cases. 
Small wear signs. Leather bracelet with wear signs and (750/000)t gold clasp.

€ 5.000 - 6.500

80
LONGINES

Relógio Longines de homem, referência L4.692.6, 
com caixa em ouro de (750/000) de 33mm 

de diâmetro. Movimento de quartzo com data 
e segundos ao centro. Em bom estado, sem 
aparentar uso. Bracelete de pele e fivela da 
marca.  Acompanha caixa e documentos. A 

funcionar ao momento da avaliação.

A gents Longines watch, ref. L4.692.6 with (750/000)
t gold 33mm case. Quartz movement with date and 
seconds. Good condition, apparently with no wear 

signs. Leather bracelet with Longines clasp. With case 
and documents. Working

€ 600 - 750

81
FORTIS B42

Relógio Fortis, modelo B42, com caixa em aço com 42mm de 
diâmetro. Movimento mecânico automático com cronógrafo, 

data e dia da semana. Relógio em muito bom estado com 
sinais de uso. Acompanha caixas e documentos.

A Fortis watch, B42 model, with steel 42mm case. Mechanical 
automatic movement with chronograph, date and week day. In very 

good condition with wear signs. With cases and documents

€ 900 - 1400

76 
ROYAL GEOGRAPHICAL 
SOCIETY
Relógio da Royal 
Geographical Society com 
caixa em plaquê de 35mm 
de diâmetro. Movimento 
de quartzo com função 
de cronógrafo e data. 
Esta peça está muito bem 
conservada e não aparenta 
uso prévio. Acompanha caixa 
e instruções.

A Royal Geographic Society 
wacth with plated 35mm 
case. Quartz movement with 
chronograph and date. Invery 
good condition, apparently no 
wear signs. 
With box and instructions

€ 125 - 275

77 
DOXA EM OURO
Relógio Doxa de homem 
com caixa de 34mm de 
diâmetro em ouro de 
(583/000). Movimento 
mecânico de corda manual 
com segundos ao centro. 

A gents Doxa watch with 
(583/000)t gold 34mm case. 
Mechanical movement with 
seconds

€ 500 - 700

78
LOTE 2 RELÓGIOS 

Seiko modelo “5” (6119-8419) com caixa e bracelete em aço tendo 
a caixa 38mm de diâmetro; movimento mecânico automático com 
data, dia da semana e segundos ao centro. Cauny modelo Apollon 
em plaquê com caixa de 32mm x 35mm; movimento mecânico de 
corda manual com data e segundos ao centro. Ambos a funcionar 

e com marcas de uso.  

Lot of two watches 
Seiko, model 5 (6119-8419) with steel 38mm case and bracelet; 

mechanical automatic movement with date, week day and seconds. Cauny, 
model Apollon, plated case (32x35mm); mechanical movemnet with date 

and seconds. Both working and with wear signs

€ 150 - 250
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82 
LOTE DE 5 RELÓGIOS
Lote de 5 relógios mecânicos de 
corda manual sendo um deles 
um cronógrafo marca Cauny com 
movimento Landeron de corda 
manual cal 248. Os restantes são 
da marca Hertig, Miler, Ivex e 
Times. Todos a funcionar e com 
marcas de uso. 

Lot of five watches, mechanical 
movements, one chronograph by 
Cauny with Landeron movement 
cal. 248. The others by Hertig, Miler, 
Ivex and Times. All working and with 
wear signs

€ 500 - 750

83 
LOTE 4 RELÓGIOS
Lote de 4 relógios. Todos com sinais 
de uso. Baldor de corda manual com 
data; Certora cromado de corda manual; 
Cortebert em plaquê de corda manual; 
Junghans em plaquê de corda manual. 
Todos de homem e a funcionar ao 
momento da avaliação.

A set of 4 man watches. All with wear signs. 
Mechanical movement Baldor with date; 
Mechanical movement Certora; Mechanical 
movement plaqué Cortebert; Mechanical 
movement plaqué Junghans. Working at the 
time of evaluation

€ 280 - 360

84 
CRONÓGRAFOS CAUNY (2)
Dois relógios Cauny, cronógrafos, 
com caixas em plaquê. Um com caixa 
de 35mm de diâmetro e movimento 
mecânico de corda manual, cal. 
Landeron e outro com caixa de 40mm 
de diâmetro com movimento mecânico 
de corda manual cal. Valjoux 7734 com 
data. Ambos sem restauros e com 
marcas de uso.

Two Cauny watches, chronograph, with 
plated cases. One 35m case and mechanical 
movement cal. Landeron, the other 40mm 
case with mechanical movement cal. 
Valjoux 7734 with date. Both with no 
restorations and with wear signs.

€ 450 - 620

85 
LOTE DE 3 RELÓGIOS
Lote de 3 relógios de pulso 
marca Aureole (em plaquê de 
corda manual), Sultana (em aço 
automático) e Yema (em plaquê, de 
corda manual e com caixa). Todos a 
funcionar ao momento da avaliação. 
Algumas marcas de uso.

Lot of three wristwatches, Aureole (plated 
and mechanical), Sultana (steel and 
automatic) and Yema (plated, mechanical 
and with case) 
All working, some wear signs

€ 300 - 420

86 
LOTE 3 CRONÓGRAFOS
Três relógios das marcas Raymond Weil, 
King Quartz e Titan. Raymond Weil com 
caixa em aço  de 38mm e vidro de safira. 
King Quartz com caixa cromada de 37mm 
e bezel dourado. Titan com caixa em 
aço de 38mm e bezel dourado. Todos os 
relógios são de quartzo e com função de 
cronógrafo com data. Os mostradores 
são brancos. Todos em muito bom estado 
quase sem uso aparente. O Titan tem 
caixa/estojo original.

Lot of three chronographs 
Raymond Weil, King Quartz and Titan, 
Raymond Weil with steel 38mm case and 
sapphire glass. King Quartz with chromed 
37mm case with gilt bezel. Titan with 38mm 
steel case with gilt bezel. 
All quartz with chronograph and date. White 
dials. All in very good condition. Titan with 
original case

€ 450 - 600

87 
LOTE 4 RELÓGIOS (2 CATAMARAN, 
CITIZEN, ROAMER)
Dois relógios “Catamaran”, ambos 
cronógrafos com data e caixas de aço de 
38mm de diâmetro. Relógio Citizen com 
cronógrafo e caixa em plaquê de 37mm 
de diâmetro. Roamer com caixa em aço 
e bezel dourado. Todos os relógios estão 
em bom estado de conservação, excepção 
ao Roamer que tem marcas de uso mais 
acentuadas. 

Lot of 4 watches (2 Catamaran, Citizen and 
Roamer)

Two “Catamaran” watches, both chronograph 
with date and 38mm steel cases. Citizen watch 
with chornograph and plated 37mm case. 
Roamer with steel case and gilt bezel. All in 
good condition, except Roamer that shows 
heavier wear signs

€ 450 - 550

30

31



88 
TAG HEUER 6000
Relógio Tag Heuer 
6000 de homem 
com movimento 
de quartzo com 
cronógrafo e data. 
Caixa em aço com 
40mm de diâmetro 
e bracelete em 
pele com báscula. 
Acompanha estojo. 
A funcionar ao 
momento da 
avaliação.

A gents Tag Heuer 
6000 with quartz 
movement with 
chronograph and date. 
Steel 40mm case and 
letaher bracelet. With 
case. Working

€ 350 - 500

89 
BREITLING 
TRANSOCEAN
Relógio Breitling 
modelo Transocean, 
referência A53040.1 
com caixa e bracelete 
em aço. Caixa com 
41mm de diâmetro 
sem contar a coroa. 
Movimento de quartzo 
com função de 
cronógrafo e data. 
Com marcas de uso. A 
funcionar ao momento 
da avaliação.

Breitling Transocean 
watch, ref. A533040.1 
with steel case and 
bracelet. 41mm case. 
Quartz movement with 
chronograph and date. 
With wear signs, working

€ 800 - 1100

90 
BREITLING COLT 
OCEAN
Relógio Breitling de 
Senhora, modelo Colt 
Ocean, referência 
A57350, com caixa e 
bracelete em aço. Caixa 
com 35mm de diâmetro. 
Movimento de quartzo, 
chronometre, com data 
e segundos ao centro. 
Relógio estanque a 
500m com coroa e 
fundo de rosca. Em bom 
estado com pequenos 
sinais de uso. A 
funcionar ao momento 
da avaliação.

A ladies Breitling Colt 
Ocean watch, ref. A57350 
with steel 35mm case and 
bracelet. Quartz movement 
with chronograph, date and 
seconds. 500m waterproof, 
srew back. Good condition 
with small wear signs. 
Working

€ 700 - 950

91 
RADO DIASTAR
Relógio Rado modelo 
Diastar de homem com 
caixa e bracelete em 
aço. Caixa de 36mm x 
42mm com tratamento 
de tungsténio e 
bracelete Rado da 
marca NSA. Movimento 
mecânico automático 
com data e segundos 
ao centro. Coroa 
original. Peça dos anos 
70 em bom estado e 
com ligeiras marcas 
de uso.

A gents Rado Distar 
watch with tungsten 
steel 36x42mm case 
and bracelet, NSA Rado 
bracelet. Mechanical 
automatic movement with 
date and seconds. Original 
crown. Pieces of the 1970s 
in good condition with 
slight wear signs.

€ 200 - 320

92 
JAGUAR 
AUTOMÁTICO
Relógio Jaguar com 
caixa e bracelete em 
aço. Caixa de 37mm de 
diâmetro. Movimento 
mecânico automático cal 
ETA 2892-A2 com data, 
segundos ao centro, 
indicação de 24 horas  
e reserva de marcha. 
Relógio em excelente 
estado com sinais de uso 
quase imperceptíveis. 
Acompanha caixa, 
documentação e elos 
extra da bracelete.

A Jaguar watch with steel 
37mm case and bracelet. 
Mechanical automatic 
movement ca. ETA 2892-
A2 with date, seconds, 24 
hours and power reserve. 
In excellent condition with 
very slight wear signs. With 
case, documents and extra 
links

€ 240 - 350

93 
SECTOR DIVING TEAM 1000M
Relógio Profissional Sector Diving Team 1000m em titânio. Caixa 
com 42mm de diâmetro. Movimento mecânico automático 
com cronógrafo e data. Bracelete em pele e bascula da marca. 
Ponssoirs e coroa de rosca. Relógio em bom estado com ligeiras 
marcas de uso. 

A Sector Diving Team 1000m watch with titanium 42mm diameter case. 
Automatic mechanical movement with chronograph and date. Sector 
Diving Team leather strap and scale. Ponssoirs and screw crown. In good 
condition with slight wear signs

€ 400 - 750

95 
TRESSA
Relógio Tressa com caixa em aço de 40mm e bracelete 
original da marca em aço. Movimento mecânico 
automático com data, dia da semana e segundos ao 
centro. Este relógio tinha uma forma de encontrar os 
dias da semana e do mês, anteriores ou futuros, mas 
apenas durante o período de 1972 a 2002. Peça um pouco 
incomum dos anos 70.

A Tessa watch with 40mm steel case and original steel case. 
Mechanical automatic movement with date, week day and 
seconds. This watch have a mechanism to find the week and 
month days, past or future but only for dated between 1972 and 
2002. Unusual piece of the 1970s.

€ 200 - 250

96
TAG HEUER 2000

Relógio Tag Heuer 2000, de homem, 
de quartzo com cronógrafo e data. 
Caixa (38mm) e bracelete em aço. 

Acompanha estojo, manual de 
instruções  e elo extra da bracelete. A 

funcionar ao momento da avaliação.

A gents Tag Heuer 2000 with quartz 
movement with chronograph and date. 

38mm steel case and bracelet. With case, 
instructions and extra link. Working

€ 400 - 600

94
ZENITH EL PRIMERO

Relógio Zenith El Primero Defy Classic, referência 0305264000. 
Caixa e bracelete em aço. Movimento mecânico automático com 

cronógrafo e data. Acompanha caixas, elos da bracelete de aço, uma 
bracelete completa em cauchu e alguma documentação. Tudo em 

excelente estado com ligeiríssimas marcas de uso.

Zenith El Primero Defy Classic watch, ref. 0305264000. Steel case and 
bracelt. Mechanical automatic movement with chronograph and date. 
With cases, links and steel bracelet and an extra cauchu bracelet. Some 

documents. All in excellent condition with slight wear signs

€ 3.200 - 4.000
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97 
TISSOT
Relógio Tissot modelo 
Navigator, função de 
hora universal, com 
caixa em aço de 37mm 
de diâmetro sem contar 
a coroa. Série limitada 
de 1800 relógios 
sendo este o nº 255. 
Movimento mecânico 
automático com 
segundos ao centro. 
Acompanha caixas e 
documentos. Em bom 
estado com ligeiros 
sinais de uso.

A Tissot Navigator watch, 
Universal hour, steel 37mm 
case. Limited edition of 
1800 pieces, being this nr. 
255. Mechanical automatic 
movement with second 
at the centre. With cases 
and documents. In good 
condition with slight wear 
signs

€ 650 - 900

98 
OMEGA SEAMASTER 
120
Relógio automático 
em aço marca Omega, 
modelo Seamaster 
120. Boy size (31mm), 
cal. 681, ref.566.007 
de 1968. Com estojo 
Omega. A funcionar ao 
momento da avaliação

Automatic stell Omega 
watch, Seamater 120. Boy 
size (31mm), cal. 681, ref. 
566.007 of 1968. With 
Omega case. Working

€ 600 - 800

99 
TAG HEUER 
AQUARACER
Relógio Tag Heuer 
modelo Aquaracer 
de homem com 
caixa em aço de 
42mm de diâmetro. 
Bracelete em 
cauchu. Movimento 
de quartzo com data 
às 3 e segundos ao 
centro. Acompanha 
caixa e documentos. 
A funcionar ao 
momento da 
avaliação.

Tag Heuer Aquaracer 
watch with 42mm steel 
case, cauchu bracelet. 
Quartz movement with 
date and seconds. With 
case and documents. 
Working

€ 450 - 750

100 
TISSOT 
CRONÓGRAFO
Relógio Tissot, 
cronógrafo de Homem 
com caixa em aço de 
44mm de diâmetro 
e bracelete de pele. 
Movimento de quartzo 
com cronógrafo e data 
às 6 horas. Acompanha 
caixa e documentos. A 
funcionar ao momento 
da avaliação.

A Gents Tissot 
chronograph with 44mm 
steel case and leather 
bracelet 
Quartz movement with 
chronograph and date. 
With case and documents. 
Working

€ 250 - 350

101 
TECHNOMARINE
Relógio Technomarine 
Sport com caixa em aço 
de 40mm de diâmetro. 
Bracelete em cauchu. 
Movimento de quartzo 
com dia do mês e da 
semana e segundos 
ao centro. Acompanha 
caixa e documentos. A 
funcionar ao momento 
da avaliação.

Technomarine Sport watch 
with 40mm steel case. 
Cauchu bracelet. Quartz 
movement with moth and 
week day and seconds at 
teh centre. With case and 
documents. Working

€ 200 - 350

102 
TAG HEUER MÓNACO
Relógio Tag Heuer modelo Mónaco com caixa em aço 
e bracelete em cauchu. Caixa com 37mm x 42mm. 
Movimento mecânico automático cal.6 com data e 
segundos às 6. Bracelete com báscula da marca. Peça 
em muito bom estado com ligeiríssimos sinais de uso. 
Acompanha caixas e documentação.

A Tag Heuer Monaco with steel 37x42mm case and cauchu 
bracelet. Mechanical automatic movement cal. 6 with date 
and seconds. In very good condition with very slight wear 
signs. With cases and documents

€ 1.200 - 1.450
103

FORTIS B42
Relógio Fortis, modelo B42, com caixa em 

aço com 42mm de diâmetro. Movimento 
mecânico automático com cronógrafo, 

data e dia da semana. Relógio em 
muito bom estado com sinais de uso. 

Acompanha caixas e documentos.

A Fortis watch, B42 model, with steel 42mm 
case. Mechanical automatic movement with 

chronograph, date and week day. In very good 
condition with wear signs. With cases and 

documents

€ 900 - 1400
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104 
CRONÓGRAFO DE BOLSO
Relógio de bolso e cronógrafo com 
caixa em prata (0.935) de 54mm 
de diâmetro. Movimento mecânico 
de corda manual. Mostrador em 
porcelana sem depreciativos e peça 
em bom estado geral. Com gravação 
na tampa interior. A funcionar ao 
momento da avaliação.
114,6g PB

A pocket watch with chronograph 
withsilver 54mm case. Mechanical 
movement. Porcelain dial, good overall 
condition. Inscription at the inner cover. 
Working

€ 350 - 550

105 
“LA TROBE”
Relógio de bolso Inglês marca “La Trobe” 
com caixa em prata de 51mm de diâmetro. 
Movimento de corda com chave (não 
acompanha). Mostrador em porcelana sem 
depreciativos e caixa em bom estado com 
pequenos sinais de uso. Finais do sec. XIX. 
A funcionar ao momento da avaliação.
110,2g PB

An English La Trobe pocket watch with silver 
51mm case. Mechanical key movement (missing 
key). Porcelain dial and case in good condition 
with small wear signs. Late 19th century. 
Working

€ 200 - 350

106 
IWC
Relógio de bolso da marca IWC com caixa 
em aço de 48mm de diâmetro. Movimento 
de corda manual com o cal.972. Mostrador 
em excelente estado. 

A IWC pocket watch with steel 48mm case. 
Mechanical movement cal.972. Dial in very 
good condition.

€ 360 - 500

107 
HAMILTON MILITAR
Relógio de bolso militar (Força Aérea) marca Hamilton GCT 
- Greenwich Civil Time)  em metal pobre com caixa de 52mm 
de diâmetro. Movimento mecânico de corda manual de grande 
precisão “high grade”. Mostrador 24 horas e gravações militares. 
Peça de 1943/44. A funcionar ao momento da avaliação.

A military Air Force Hamilton GTC (Greenwich Civil Time) poor alloy 
52mm case pocket watch. Mechanical high grade movement. 24 hours dial 
and military inscriptions. Piece of 1943/44. Working

€ 400 - 650

108
ROLEX DE PEITO PARA SENHORA

Raro relógio Rolex de peito com caixa em ouro 
branco de 33mm x 33mm com a referencia 

3648. Movimento mecânico de corda manual 
com o cal 1600. Peça em excelente estado com 

ligeiros sinais de uso. 

A rare Rolex lapel watch with white gold 33mm case 
with ref. 3648. Mechanical movement cal.1600. 

Piece in excellent condition with slight wear signs

€ 1.500 - 1.900

109 
PARAGON
Relógio de bolso Paragon com caixa 
em plaquê de ouro com 47mm de 
diâmetro. Movimento mecânico de 
corda manual. Pequenos sinais de 
uso. A funcionar ao momento da 
avaliação.

A Paragon pocket watch with gold plated 
47mm case. Mechanical movement. Small 
wear signs. Working

€ 120 - 200

110 
JB PERROT
Relógio de Bolso assinado “J.B.Perrot 
à Paris” com caixa em ouro de 
(750/000) de 40mm de diâmetro. 
Movimento mecânico de corda com 
chave (sem chave). Mostrador de 
porcelana sem depreciativos de 
relevo. Peça de meio do séc. XIX. A 
funcionar ao momento da avaliação.
52,8g PB

A J.B. Perrot à Paris pocket watch with 
40mm (750/000)t gold case. Mechanical 
movement with key (missing key). 
Porcelain dial. Mid-19th century. Working

€ 750 - 950

111 
ANÓNIMO
Pequeno relógio de peito com caixa 
em prata, de 30mm de diâmetro, 
gravada com motivos florais. Movimento 
mecânico de corda manual. Mostrador 
em porcelana sem depreciativos. 
Caixa e movimento em bom estado, a 
trabalhar ao momento da avaliação. 
24,4g PB

A small lapel watch with silver 30mm case, 
engraved with floral motifs. Mechanical 
movement. Good condition, working

€ 120 - 160

112 
“FALEONY” COM TOQUE DE HORAS E QUARTOS
Relógio de bolso tipo “caldeirão” de “Faleony à Paris”. 
Caixa em ouro com motivos florais e rurais sem grandes 
depreciativos. Movimento de corda com chave com toque 
de horas e quartos. Mostrador com ligeiro restauro junto 
ao orifício de inserção da chave. Com chave. Funciona e 
pára, necessita revisão. Peça de meados do sec. XVIII
74,80g PB

A repetition “Faleony à Paris” pocket watch 
Gold case decorated with floral motifs and country scene. 
Mechanical key movement, strikes hours and quarters. Dial 
with small restoration at the key hole. With key. In need of 
maintenance. Mid-18th century

€ 3.400 - 4.500
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113 
LONGINES EM OURO
Relógio marca Longines 
com caixa em ouro de 18k 
com 34mm de diâmetro. 
Movimento mecânico de 
corda manual com cal 
6942. Mostrador em mau 
estado, caixa em ouro 
original com referencia 
4030-4. Precisa de revisão.

A Longines watch with 34mm 
diameter 18kt gold case. 
Mechanical movement with 
calibre 6942. Display in bad 
condition, box in original gold 
with reference 4030-4. In need 
of maintnance

€ 450 - 550

114 
ARGUS
Relógio de pulso marca 
Argus com caixa em 
Plaquê e 37,5mm de 
diâmetro. Movimento 
mecânico de corda 
manual. Mostrador 
com rara patine de cor 
uniforme.

An Argus watch with plated 
37,5mm case. Mechanical 
movement. Dial with rare 
uniform patina

€ 140 - 220

115 
UNIVERSAL GENÉVE 
COMPAX
Cronógrafo Universal 
Genéve Compax com caixa 
em Ouro de (750/000) 
com 34,5mm de diâmetro 
sem contar a coroa. 
Movimento mecânico de 
corda manual com calibre 
285. Mostrador com 
patine. Sem depreciativos 
de relevo. 

A Universal Genéve Compax 
chronograph with (750/000)
t gold 34,5mm case. 
Mechanical movement cal. 
285. Dial with patina. 

€ 1.850 - 2.750

116 
OYSTER LINCOLN (ROLEX) 
Raro relógio Oyster Lincoln militar 
com caixa Oyster em plaquê  de 
29mm sem a coroa x 34mm de asa 
a asa. Movimento cal 59 (cs). Peça 
de 1945 sem restauros aparentes 
e em bom estado. Coroa assinado 
Oyster Patent e fivela Rolex.

A Rolex registou a marca Lincoln 
em 1928. Esta peça tem gravada na 
tampa interna a expressão “Oyster 
Watches Co - Geneva - Swiss”, 
bem como “SAR” que significá 
“Société Anonyme Rolex” e ainda 
um pára-quedas com as letras 
RM, marca do fabricante da caixas 
Robert Meyland. Esta peça terá 
sido produzida para o mercado 
Canadiano. O calibre 59 (cs)-center 
seconds é um calibre Rolex.

A rare Oyster Lincoln military watch 
with plated Oyster 29mm case, 
34mm from wing to wing. Cal. 59 
(cs) movement. Piece of 1945 with no 
apparent restorations. Crown signed 
Oyster Patent and Rolex buckle

Rolex registered Lincoln in 1928. This 
piece is engraved “Oyster Watches Co 
- Geneva - Swiss” as well as “SAR” for 
Société Anonyme Rolex, a parachute 
and RM, mark of the case maker Robert 
Meyland. Produced for the Canadian 
market. The cal. 59 (cs) - center seconds 
is a Rolex caliber

€ 1.250 - 1.600

117 
RELÓGIO DE BOLSO
Relógio de bolso em prata assinado 
“S. Stroud” com caixa de 48mm de 
diâmetro. Belissimo mostrador emprata 
trabalhada com a numeração das 
horas em alto relevo e os minutos em 
escala exterior. Caixa e mostrador 
bem conservados sem depreciativos 
de relevo. Peça de finais de 1700. A 
trabalhar, falta chave.
91,6g PB

A Pocket Watch with silver signed “S. 
Stroud” with 48mm diameter case. 
Beautiful silver dial. Late 18th century. 
Working, missing key

€ 700 - 950

118 
ZENITH
Relógio de homem com caixa 
de 35mm em ouro de (750/000) 
da marca Zenith. Movimento 
automático com data, cal 2562 
(28800a/h). Relógio com Ref.1209 
7 a funcionar ao momento da 
avaliação.

A gents Zenith watch with gold 35mm 
case. Automatic movement with date, 
cal. 2562 (28800a/h). Watch ref. 1209 
7, working

€ 800 - 1200

119 
JAEGER LECOULTRE 
ODYSSEUS
Jaeger LeCoultre modelo Odysseus 
de Senhora em Ouro com 30mm de 
diâmetro. Movimento de quartzo 
com cronógrafo, data, fases de 
lua e escala de pulsações. Em 
funcionamento ao momento da 
avaliação.

A ladies Jaeger LeCOultre Odysseus, 
30mm gold case. Quartz movement with 
chronograph, date, moon phases and 
pulsation scale. Working

€ 1.750 - 2.100

120 
ROLEX DE PULSO
Relógio Rolex com caixa cromada 
de 28mm de diâmetro.(caixa 
Handley - mercado Australiano). 
Movimento de corda manual 
assinado Rolex. Peça com alguns 
sinais de uso mas bem conservada 
para a idade (anos 30/40).

Wristwatch Rolex
Rolex with 28mm diameter chrome 
case (Handley box - Australian 
market). Mechanical movement. 
Watch with some wear signs but well 
maintained

€ 400 - 520

121 
RELÓGIO DE BOLSO INGLÊS
Relógio de bolso Inglês “Cutmore” com caixa 
em ouro de (750/000) de 40mm de diâmetro. 
Movimento de corda com chave. Relógio com 
ligeiros sinais de uso e em funcionamento 
ao momento da avaliação. Peça da segunda 
metade do séc. XIX
60g PB

An English “Cutmore” pocket watch with (750/000)
t gold 40mm case. Mechanical key movement. With 
slight wear signs and working. Second half of the 
19th century

€ 650 - 850
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122 
LONGINES
Relógio Longines “La Grande 
Classique”, de homem, em 
plaquê de ouro com caixa 
extra fina (menos de 5mm 
de espessura) com 33mm 
de diâmetro. Movimento de 
quartzo. Bracelete em pele e 
fivela da marca. Em bom estado 
com ligeiros sinais de uso. 
A funcionar ao momento da 
avaliação.

A Longines “La Grande Classique” 
watch, gold plated with extra thin 
case (less than 5mm) and 33mm 
diameter 
Quartz movement, leather bracelet 
Longines buckle. In good condition 
with slight wear signs. Working

€ 250 - 350

123 
BAUME & MERCIER
Relógio Baume & Mercier 
feminino com caixa em ouro 
ladeada de brilhantes com 
25mm x 30mm. Movimento 
mecânico de corda manual. 
Mostrador preto. Relógio 
em bom estado com ligeiras 
marcas de uso. 

Baume & Mercier
Lady’s watch with  25mm x 
30mm gold case with brilliant cut 
diamond. Mechanical movement. 
Black dial. In good condition with 
slight wear signs

€ 1.000 - 1.500

124 
LONGINES
Finíssimo relógio Longines 
com caixa em plaqué de 33mm 
de diâmetro. Movimento de 
quartzo. Mostrador branco 
com indexes em dourado. 
Bracelete em pele com fivela 
dourada da marca. Peça 
muito bem conservada e em 
excelente estado.

An extremely thin Longines watch 
with plated 33mm case. Quartz 
movement. Ehite dial with gilt 
numbers. Leather bracelet with gilt 
buckle. Excellent condition.

€ 180 - 350

125 
CHOPARD
Relógio Chopard feminino com 
caixa ladeada com brilhantes. 
Caixa com 23mm x 30mm. 
Movimento Chopard mecânico 
de corda manual. Relógio em 
bom estado com ligeiros sinais 
de uso.

Chopard
Lady’s watch with brilliant cut 
diamond 23mm x 30mm case. 
Mechanical movement. In good 
condition with wer signs

€ 1.250 - 1.750

126
H. STERN

Relógio H. Stern feminino com caixa em ouro e cerâmica 
de 28mm de diâmetro. Movimento de quartzo. Relógio em 

bom estado com ligeiros sinais de uso. Bracelete em pele 
com fivela da marca.

A H. Stern watch with Lady’s watch with a gold and ceramic of 
28mm diameter case. Quartz movement. In good condition with 

slight wear signs. H. Stern leather strap with buckle

€ 1.000 - 1.500

127
PATEK PHILIPPE

Patek Philippe de homem com caixa (33mm) e pulseira integrada em ouro de (750/000). Caixa 
nº419526 e movimento de corda manual com o nº 923964. Relógio sem restauros de finais dos 

anos 40. A funcionar ao momento da avaliação. 
74,6g PB

A Patek Philippe watch with (750/000)t gold 33mm case and integrated bracelet. Case nr. 419526 and 
mechanical movement nr. 923964. Unrestored watch of the late 1940s. Working

€ 6.500 - 8.500
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128 
OMEGA DEVILLE
Relógio Omega de homem, 
modelo DeVille em ouro 
com caixa de 33mm de 
diâmetro. Movimento de 
quartzo, cal 1532, com data. 
Peça de 1998 com caixa 
interna, externa e alguma 
documentação. A funcionar 
à data da avaliação.

A gents Omega DeVille gold 
watch with 33mm case. Quartz 
movement, cal. 1532 with date. 
Piece of 1998 with inner and 
outer box and some documents. 
Working

€ 950 - 1300

129 
CARTIER
Relógio Cartier Tank 
Americaine em ouro 18k.  
Movimento de quartzo com 
cronógrafo.  Caixa em ouro 
com 27mm x 44mm. Relógio 
em muito bom estado.

A Cartier Tank Americaine in 
18kt gold. Quartz movement 
with chronograph. Gold case 
with 27mm x 44mm. Watch in 
very good condition

€ 3.500 - 4.600

130 
E. PEQUIGNET
Relógio Pequignet de Senhora 
em ouro de (750/000) com 
caixa de 22m x 28mm. 
Movimento de quartzo. 
Acompanha caixa, documentos 
e 3 braceletes diferentes para 
usar com o relógio. A funcionar 
ao momento da avaliação.

A ladies Pequinet (750/000)t gold 
watch, 22x28mm case. Quartz 
movement. With case, documents 
and three extra bracelets. Working

€ 950 - 1200

131 
BAUME & MERCIER
Relógio Baume & Mercier 
com caixa em ouro de 
(750/000) de 30mm de 
diâmetro sem contar a 
coroa. Movimento de 
quartz. Acompanha caixa e 
documentos. A funcionar ao 
momento da avaliação.

A Baume & Mercier watch with 
(750/000)t gold 30mm case. 
Quartz movement. With case 
and documents. Working.

€ 400 - 600

132
LEMANIA CHRONO

Raro cronógrafo Lemania com caixa em liga metalica com 
32mm de diâmetro. Este é o primeiro cronógrafo monopulsante 
feito pela lemania. Movimento mecânico de corda manual com 

cronógrafo e segundos às 9 horas. Cronógrafo monopulsante (na 
coroa) com calibre 13CH. Mostrador em porcelana com finissimo 
fio de cabelo. Bracelete artesanal. Em bom estado geral. Anos 30

Lemania Chrono
A Rare Lemania chronograph with 32mm diameter metal case . This is the 

first monopulating chronograph made by Lemania. Manual mechanical 
movement with chronograph and seconds at 9 o’clock. Monochromatic 

chronograph with 13CH caliber. Enameled display with hairline. 
Handmade bracelet. In good general condition. From the 1930’s

€ 3.500 - 5.500

133
ROLEX DAY-DATE

Exclusivo relógio Rolex, modelo Day-Date (President) com caixa e bracelete em ouro (750/000). 
Mostrador com pavé de diamantes e indexes com rubis. Bezel com diamantes e 4 rubis. Bracelete toda 

em ouro com os elos centrais todWos com 12 diamantes. Movimento mecânico Automático com dia do 
mês e dia da semana. Relógio muito bem conservado com poucos sinais de uso.

135,00gr PB

A Rolex DAy-Date watch with a 18 kt case and bracelet. Dial with diamonds and indexes with rubies. Bezel with 
diamonds and 4 rubies. Gold bracelet and links with diamonds. Automatic mechanical movement with month and 

week’s day. In very good condition with slight wear signs

€ 15.500 - 18.500
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134 
EBEL TYPE E
Ebel modelo Type E, referência 8330C41, com 
caixa em ouro (750/000) de 38mm de diâmetro 
e bracelete em cauchu com báscula em ouro. 
Movimento mecânico automático, cal 330, com data 
e segundos ao centro. Acompanha caixas. Peça em 
bom estado com ligeiros sinais de uso.

Ebel model Type E, ref. 8330C41, with (750/000)
t gold 38mm case and cauchu bracelet with gold clasp. 
Mechanical automatic movement, cal 330, with date and 
seconds at the centre. With cases. In good condition with 
slight wear signs

€ 2.200 - 2.750

135 
GIRARD-PERREGAUX 
JUBILAIRE
Relógio Girard Perregaux 
de homem, modelo 
Jubilaire, com caixa 
em ouro (750/000) de 
33,5mm, referência 4799. 
Movimento mecânico 
automático com data. 
Mostrador de esmalte. 
Com caixa/estojo original. 
A funcionar ao momento 
da avaliação.

A gents Girard Perregaux, 
Jubilaire, with (750/000)
t gold 33,5mm case, ref. 
4799. Mechanical automatic 
movement. Enamelled dial. 
With original case. Working

€ 1.200 - 1.800

136 
CHRONOSWISS LUNAR
Relógio Chronoswiss Alfred 
Rochat Lunar com caixa em 
plaquê de 38mm de diâmetro. 
Movimento mecânico 
automático com cronógrafo, 
data e fases de lua. Mostrador 
de porcelana. Acompanha 
caixa, documentos e duas 
braceletes e 2 fivelas da 
marca. Ligeiras marcas de 
uso.

A Chronoswiss Alfred Rochat 
Lunar watch with plated 38mm 
case. Mechanical automatic 
movement with chronograph, 
date and moon phases. Porcelain 
dial. With case, documents, two 
bracelets and two buckles. 
Slight wear signs

€ 1.500 - 2.000

137 
GIRARD PERREGAUX F2003-GA
Raro relógio Girard Perregaux modelo Ferrari F2003-GA (tributo a Giovanni Agnelli), referência 
4980, com caixa em titânio de 43mm de diâmetro. Série limitada a apenas 99 relógios 
sendo este o nº33. Movimento mecânico automático, cal 3387 com 63 jewels com função de 
cronógrafo, horas mundo (escala rotativa interna com 24 cidades) e data. Acompanha caixa 
interna e externa. Relógio em bom estado com sinais de uso.

A rare Girard Perregaux Ferrari F2003-GA model (Giovaanni Agnelli tribute), ref. 4980, with 43mm 
diameter titanium case. Limitd edition of 99 pieces, being this nr. 33. Mechanical automatic movement, 
cal. 3387, 63 jewels with chronograph, world hours (rotative scale wuth 24 cities) and date. With outer 
and inner case. In good condition with wear signs

€ 2.500 - 3.600

138 
CORUM BUBBLE PORTUGAL
Relógio de pulso marca Corum, modelo Bubble Portugal. Serie limitada a 
apenas 33 relógios sendo este o exemplar nº 17. Caixa em aço de 43mm de 
diâmetro com coroa de rosca. Movimento mecânico automático de segundos 
ao centro e data às 6 horas. A peça quase não aparenta uso. Acompanha caixa 
e documentos.

A Corum wristwatch, Bubble Portugal model. Limited edition of 33 pieces being this nr. 
17. Steel 43mm diameter case with screw crown. Mechanical automatic movement with 
seconds at the centre and date at 6h. Nearly mint. With case em documents

€ 900 - 1200
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139 
PATEK PHILIPPE
Relógio Patek Philippe de homem com caixa de ouro de (750/000) e 
36,5mm de diâmetro. Movimento mecânico automático com micro-
rotor com função de reserva de marcha (48h), dias do mês e fases 
de lua. Bracelete em pele com báscula em ouro. Acompanha caixa e 
documentos. 

A gents Patek Philippe watch with (750/000)t gold 36,5mm case. Mechanical 
automatic movement with micro-rotor with 48h power reserve, month days and 
moon phase. Leather bracelet with gold clasp. With case and documents

€ 15.500 - 18.000
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140 
IWC CRONÓGRAFO
Relógio IWC de homem 
com caixa e bracelete em 
aço com data e função de 
cronógrafo. Referência 3727 
com movimento de quartzo. 
Caixa com 36mm sem a coroa. 
Com caixa, documentos e 
um elo extra da bracelete. 
A funcionar ao momento da 
avaliação.

A gents IWC watch with steel 
case and bracelet with date and 
chronograph. Ref. 3727, quartz 
movement. 36mm case. With 
case, documents and one extra 
link. Working

€ 1.500 - 2.200

141 
BAUME & MERCIER 
HAMPTON DUAL TIME
Relógio Baume & Mercier 
de homem em aço, modelo 
Hampton Dual Time. Caixa com 
25mmx36mm. Relógio com 
dois movimentos de quartzo. 
A funcionar ao momento da 
avaliação.

A steel Baume & Mercier watch, 
Hampton Dual Time model. 
25x36mm case. Two quartz 
movements. Working

€ 250 - 350

142 
TECHNOMARINE
Relógio Technomarine Sport 
com caixa em aço de 40mm 
de diâmetro. Mostrador de 
madrepérola. Acompanha 
caixa e cartão garantia. 
Bracelete branca em pele. 
A funcionar ao momento da 
avaliação.

Technomarine
A 40mm diameter steel 
case. Mother-of-pearl dial. 
Accompany box and card 
guarantee. White leather 
bracelet. Working at the time of 
evaluation

€ 250 - 350

143 
RAYMOND WEIL 
PARSIFAL
Relógio Raymond Weil de 
homem com caixa e bracelete 
em aço, modelo Parsifal. Caixa 
com 35mm de diâmetro. 
Movimento quartzo com 
data às 3 horas. Acompanha 
documentação. A funcionar ao 
momento da avaliação.

Raymond Weil watch with steel 
35mm case and bracelet, Parsifal 
model. Quartz movement with 
date. With documents. Working 

€ 300 - 450

144 
KRUG-BAUMAN
Relógio Krug-Bauman modelo Chronomaster de homem com 
caixa em aço de 38mm. Bracelete em aço. Movimento de quartzo 
com cronógrafo e data as 3 horas. Acompanha estojo, elo extra e 
instruções. A funcionar ao momento da avaliação.

A gents Krug-Bauman, Chronomaster watch, with 38mm steel case and 
bracelet. Quartz movement with chronograph and date. With case, extra link 
and instructions. Working

€ 100 - 200

145 
OMEGA CONSTELLATION
Omega Modelo Constellation 
com caixa e bracelete em aço 
e ouro rosa (750/000). Caixa 
com bezel em ouro de 34mm 
de diâmetro. Movimento de 
quartzo com data e segundos 
ao centro. Bracelete de aço 
e ouro com báscula. Relógio 
em bom estado com sinais 
de uso. Acompanha caixa, 2 
elos e alguma documentação. 
A funcionar ao momento da 
avaliação.

Omega Constellation with steel 
and (750/000)t pink gold case and 
bracelet. 34mm case with gold 
bezel. Quartz movement with date 
and seconds at the centre. Steel and 
gold bracelet. In good condition 
with wear signs. 
With case, two extra links and 
some documents. Working

€ 1.000 - 1.250

146 
OMEGA 
CONSTELLATION
Relógio Omega Constellation 
Quadra de Senhora com 
caixa e bracelete em aço. 
Caixa com 20mm x 24mm 
com 38 diamantes e 
mostrador de madrepérola 
com 4 diamantes. (total 
aprox.0.30ct). Peça em bom 
estado com ligeiras marcas 
de uso. A funcionar ao 
momento da avaliação.

A ladies omega Constellation 
Quadra watch with steel case 
and bracelet. 20x24mm case set 
with 38 diamonds and mother 
of pearl dial with four diamonds 
(0,30cttw). Good condition with 
slight wear signs. Working

€ 550 - 700

147 
CARTIER BALLON BLEU
Relógio Cartier Ballon Bleu, 
referência 3284, de Senhora 
com caixa e bracelete em 
aço e ouro de (750/000). 
Caixa de 36mm de diâmetro. 
Movimento mecânico 
automático. Mostrador com 
11 diamantes. Acompanha 
caixa e documentação 
(incompleta).

A ladies Cartier Ballon Blue 
watch, ref. 3284, steel and 
(750/000)t gold 36mm case and 
bracelet. Mechanical automatic 
movement, dial set with 11 
diamonds 
With case and some documents

€ 3.200 - 3.750

148 
OMEGA 
Relógio de Senhora com 
caixa e bracelete em ouro 
branco. Movimento mecânico 
de corda manual com cal 484. 
Caixa com referência 8108. 
Bezel com 40 brilhantes. Peça 
em bom estado. Anos 60
60,2g PB

A Omega Lady’s watch with 
white gold case and bracelet. 
Mechanical movement 484. Case 
with reference number 8108. 
Bezel with 40 brilliants. In overall 
good condition. Work from the 
1960’s

€ 900 - 1300
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149 
REMONTOIR
Relógio Remontoir de 
bolso, tipo caçador, com 
caixa de prata (.800) 
de 55mm de diâmetro. 
Movimento mecânico de 
corda manual de 15 rubis. 
Mostrador em cerâmica 
sem depreciativos. A 
funcionar ao momento da 
avaliação.
101,4g PB

A Remontoir pocket watch, 
hunter style, with silver 55mm 
case. Mechanical movement, 
15 jewels. Ceramic dial. 
Working

€ 150 - 220

150 
G.W. & COº (ROSKOPF)
Relógio de Bolso G.W. 
& Coº com caixa em 
metal pobre de 52mm 
de diâmetro. Movimento 
mecânico de corda 
manual marca Roskopf. A 
funcionar ao momento da 
avaliação.

A G.W. & Co. Pocket watch 
with poor alloy 52mm case. 
Mechanical Roskpf movement. 
Working

€ 100 - 180

151 
A. YEWDALL LEEDS
Relógio de bolso “A. 
Yewdall Leeds” com caixa 
em prata de 56mm de 
diâmetro. Movimento 
mecânico de corda manual. 
Mostrador em cerâmica 
sem depreciativos. Sem 
chave, funcionamento não 
testado.
169g PB

A “A. Yewdall Leeds” pocket 
watch with silver 56mm 
case. Mechanical movement. 
Ceramic dial. Missing key, not 
tested

€ 150 - 240

152 
CORRENTE PARA 
RELÓGIO DE BOLSO
Corrente em ouro de 
(750/000) para relógio 
de bolso com 27cm de 
comprimento acrescido dos 
fechos.

10,8g PB

An (750/000)t gold gold 
pocket watch chain weighing 
10,8g and 27cm lenght plus 
clasp

€ 275 - 380

153 
BAUME & MERCIER 
CAPELAND 
Relógio Baume & Mercier, 
modelo Capeland 
Cronógrafo de homem 
com caixa em aço de 
38mm de diâmetro. 
Movimento mecânico 
automático com 
cronógrafo e data às 6 
horas. Acompanha caixa. 

Baume & Mercier, Capeland 
model 
Gents chronograph with 
38mm steel case. Automatic 
mechanical movement with 
chronograph and date. With 
case

€ 900 - 1200

154 
MAURICE LACROIX
Relógio Maurice Lacroix 
de Senhora com caixa 
de 28mm de diâmetro 
em ouro de (750/000) 
e bracelete em pele de 
lagarto. Movimento de 
quartzo com data às 6. A 
funcionar ao momento da 
avaliação.

A ladies Maurice Lacroix 
watch with (750/000)t 
gold 28mm case and lizard 
bracelet. Quartz movement 
with date. Working

€ 350 - 550

155 
MAURICE LACROIX
Relógio Maurice Lacroix  
de homem com caixa em 
aço de 35mm de diâmetro. 
Movimento de quartzo com 
data às 6 e segundos ao 
centro. Acompanha estojo e 
documentos. A funcionar ao 
momento da avaliação.

Maurice Lacroix watch with 
35mm steel case. Quartz 
movement with date and seconds. 
With case and documents. 
Working

€ 200 - 350

156 
MAURICE LACROIX
Relógio Maurice Lacroix 
de homem com caixa em 
aço de 39mm de diâmetro. 
Movimento mecânico 
automático com data às 
6 horas e segundos ao 
centro. Acompanha caixas e 
documentos. 

Maurice Lacroix watch with 
39mm steel case. Mechanical 
automatic movement with date 
and seconds at the centre 
With cases and documents

€ 350 - 500
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157 
LUFTMAN EM 
OURO
Relógio Luftman de 
homem com caixa em 
ouro de (750/000) 
de 34mm de 
diâmetro sem contar 
a coroa. Bracelete 
em pele. Movimento 
automático com data 
de 25 jewels. 

A gents Luftman watch 
with (750/000)t gold 
34mm case. Leather 
bracelet. Mechanical 
automatic movement, 
25 jewels

€ 750 - 950

158 
BREITLING AVENGER
Relógio Breitling Avenger 
Skyland, referência 
A13380, com caixa 
em aço de 45mm de 
diâmetro, estanque a 300, 
e com bezel profissional 
de 120”cliques”. 
Movimento mecânico 
automático, chronometre, 
com cronógrafo e data. 
Bracelete em pele (com 
algum uso) e fivela da 
marca. Peça em bom 
estado com ligeiros sinais 
de uso. Acompanha caixa.

Breitling Avenger Skyland, 
ref. A13380, steel 45mm 
case, 300m waterproof, 
professional 120 click bezel 
Mechanical automatic 
movement, chronograph and 
date- Leather bracelet (with 
some wear) with Breitling 
buckle. In good condition 
with some wear signs. With 
case

€ 2.000 - 2.400

159 
ETERNA MATIC 3000
Relógio Eterna Matic, 
modelo 3000 de homem 
com caixa em ouro de 
(750/000) com 34mm 
de diâmetro sem contar 
a coroa. Movimento 
automático com data e 
segundos ao centro.

A gents Eterna Matic, 
3000 model watch with 
(750/000)t gold 34mm 
case. Mechanical automatic 
movement with date and 
seconds

€ 1.000 - 1.400

160 
CRONÓGRAFO 
AERO WATCH
Relógio Aero Watch 
Neuchâtel com caixa em 
plaque com 35mm de 
diâmetro e invulgares 
asas. Movimento 
mecânico de corda 
manual com função 
de cronógrafo cal 
Landeron. Peça sem 
restauros. 

An Aero Watch Neuchâtel 
watch with plated 35mm 
case and unusual wings. 
Mechanical movement 
with chronograph, cal. 
Landeron. With no 
restorations

€ 400 - 560

161 
ANCRE
Relógio Ancre, caixa 
em plaquê com asas 
de raro design e 
34mm de diâmetro. 
Movimento 
mecânico de corda 
manual. Bracelete 
em pele. Peça com 
marcas de uso dos 
anos 50.

An Ancre watch, 
plated 34mm case 
with unusual wings. 
Mechanical movement, 
leather bracelet. Piece 
of the 1950s with wear 
signs.

€ 180 - 250

162 
WALTHAM
Relógio de tablier de automóvel adaptado para colocação em mesa 
marca Waltham. Caixa em metal amarelo com 72mm de diâmetro. 
Movimento mecânico de corda manual de 8 dias. Peça produzida em 
1936. Relógio colocado em moldura de madeira e prata (com sinais de 
uso). A funcionar ao momento da avaliação.

A car watch mounted as a table watch, Waltham. 72mm brass case. Mechanical 
movement with eight day power reserve. Piece of 1936. With silver mounted 
wood frame with wear signs. Working

€ 180 - 250

163 
RELÓGIO DE BOLSO FRANCÊS
Relógio de bolso em ouro assinado 
“C.Cranson” com caixa de 43mm 
de diâmetro. Movimento mecânico 
de corda com chave. Mostrador em 
esmalte sem depreciativos de relevo. 
Acompanha chave. Em bom estado 
com ligeiros sinais de uso.
62,2g PB

A French pocket watch

Gold. Signed “C.Cranson” with 43mm 
diameter case. Mechanical movement of 
rope with wrench. Enameled dial. With 
key. Slight wear signs

€ 750 - 950

164 
DELMA 
Relógio Delma com caixa em 
ouro de 36mm de diâmetro, 
bezel em platina e mostrador em 
Lápis- Lazuli. Movimento quartzo 
com data às 3 horas. Relógio 
em excelente estado, sem uso 
aparente. Acompanha caixa e 
documentação.

A Delma watch with 36mm gold case, 
plpatinum bezel and lapis-lazuli dial. 
Quartz movemt with date. In excellent 
condition, apparently mint. With case 
and  documents

€ 1.200 - 1.750

165 
VULCAIN-REVUE
Relógio Vulcain - Revue com 
caixa cromada de 34mm de 
diâmetro. Movimento mecânico 
de corda manual com data às 
3 horas e segundos ao centro. 
Bracelete em pele. 

A Vulcain - Revue watch with 
chromed 34mm case. Mechanical 
movement with date and seconds. 
Leather bracelet

€ 190 - 280

166 
ZENITH  
Relógio Zenith de bolso 
com caixa em aço de 44mm 
de diâmetro. Movimento 
mecânico de corda manual 
com incomum calibre 177-T 
com registo de micro-precisão. 
Peça em muito bom estado 
com ligeiros sinais de uso. 
Peça dos anos 60.

A Zenith pocket watch with 
44mm diameter steel case. 
Mechanical movement with 
unusual 177-T calibre with micro-
precision registration. Slight wear 
signs. A 1960’s work

€ 350 - 550

167
FREDERIQUE CONSTANT

Relógio Frederique Constant 
de homem com movimento 

automático e data às 6 horas. 
Caixa rectangular em aço 
com 31mm x 39mm com 

movimento visível na traseira. 
Acompanha estojo (incompleto) 

e documentos.

Frederique Constant watch with 
automatic movement and date. 

Rectangular steel case (31x39mm) 
with transparent back 

With incomplet case and 
documents

€ 550 - 850
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168 
TISSOT
Relógio Tissot, cronógrafo 
de Homem com caixa em 
aço de 44mm de diâmetro 
e bracelete de pele. 
Movimento de quartzo 
com cronógrafo e data às 
6 horas. Acompanha caixa 
e documentos. A funcionar 
ao momento da avaliação.

A Gents Tissot chronograph 
with 44mm steel case and 
leather bracelet 
Quartz movement with 
chronograph and date. With 
case and documents. Working

€ 250 - 350

169 
LONGINES
Relógio Longines com 
caixa em aço de 35mm 
x 40mm. Movimento 
mecânico automático com 
data e segundos ao centro. 
Relógio em bom estado 
e com marcas de uso. 
Mostrador cinza metalizado 
em bom estado. Peça dos 
anos 70.

A Longines watch with
a steel 35mm x 40mm 
case. Automatic mechanical 
movement with date and 
seconds in the center. Clock 
in good condition with wear 
signs. Metallic gray dial in 
good condition. Dated from 
the 1970’s

€ 280 - 400

170 
BREITLING
Relógio Breitling com 
caixa em plaquê de 35mm 
de diâmetro. Movimento 
mecânico de corda manual 
com segundos às 6. Peça dos 
anos 50. Bracelete em pele

A Breitling watch with plated 
35mm case. Mechanical 
movement with seconds. Piece of 
the 1950s. Leather bracelet

€ 350 - 500

171 
ZENITH EM OURO
Relógio Zenith com 
caixa em ouro (800/000) 
de 35mm de diâmetro. 
Movimento de corda 
manual cal 12.4-P. Peça dos 
anos 40. Mostrador em bom 
estado. Bracelete em pele.

A Zenith watch with 
(800/000)t gold 35mm case. 
Mechanical movement cal. 
12.4-P. Piece of the 1940s. Dial 
in good condition. Leatger 
bracelet

€ 550 - 720

172 
BREITLING GALACTIC
Relógio Breitling de Senhora, modelo Galactic 30, 
referência C71340, com caixa e bracelete em aço e ouro 
(750/000). Caixa com 30mm de diâmetro com bezel 
em ouro e mostrador com 8 diamantes nos indexes. 
Movimento de quartzo chronometre com data e 
segundos ao centro. Acompanha caixa (em mau estado). 
Peça em bom estado com ligeiros sinais de uso. A 
funcionar ao momento da avaliação.

A ladies Breitling Galactic 30 watch, ref. C71340, with steel and 
(750/000)t gold case and bracelet. 30mm diameter case with 
gold bezel and dial set with eight diamonds 
Quartz chonograph movement with date and seconds at the 
centre. With case (in bad condition). In good condition with 
slight wear signs. Working

€ 2.300 - 2.600

173 
HERMÈS CAPE COD XL
Relógio Hermés modelo Cape Cod XL de 
homem em aço. Relógio com movimento 
mecânico automático e data. Caixa com 
36mmx36mm. Acompanha estojo original (inner 
and outer box). A funcionar ao momento da 
avaliação.

A gents steel Hermés Cape Cod XL watch. 
Mechanical automatic movement with date. 36mm 
case. With original inner and outer boxes. Working

€ 1.400 - 1.800
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174 
ZENITH EL PRIMERO
Relógio Zenith El Primero Chronomaster Open referência 
0320804021 em aço com caixa de 43mm de diâmetro. 
Movimento mecânico automático cal 4021 com 
cronógrafo e indicação da reserva de marcha. Relógio 
em muito bom estado. Bracelete em pele, original Zenith, 
com uso. 

AZenith El Primero with a 43mm diameter steel case. Automatic 
mechanical movement calibre 4021 with chronograph and power 
reserve indication. Watch in very good condition. Original 
leather strap with wear signs. Reference number 0320804021

€ 3.500 - 4.400

175 
VAN CLEEF & ARPELS BY GERALD GENTA
Raro relógio Skeleton da marca Van Cleef & Arpels by Gerald 
Genta com caixa em ouro e largo bezel interior com diamantes. 
Movimento mecânico de corda manual visivel de ambos os lados 
do relógio. Coroa com diamante aplicado e fivela toda em ouro. 
Peça exclusiva em bom estado com ligeiros sinais de uso.

Van Cleef & Arpels by Gerald Genta
A gold case and wide inner bezel with diamonds. Mechanical movement 
visible on both sides of the watch. Crown with applied diamond and 
buckle all in gold. In good condition with slight wear signs

€ 4.000 - 6.500

176 
GIRARD PERREGAUX RATRAPANTE (750/000)
Relógio Girard Perregaux com cronógrafo rattrapante com 
caixa e fecho de báscula em ouro de (750/000). Caixa 
com 38mm de diâmetro. Excelente movimento mecânico 
automático com função de cronógrafo rattrapante. Relógio 
muito bem conservado. Acompanha caixa/estojo.
Peça nº 22 de série limitada especialmente manufacturada 
para a Ferrari

A Girard Perregaux watch with Rattrapante chronograph, 
(750/000)t gold case and clasp. 38mm case. Excellent automatic 
movement with rattrapante chronograph. Very good condition. 
With case
Piece nr. 22 of the limited edition created for Ferrari

€ 8.500 - 11.000
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177 
MAURICE LACROIX
Relógio Maurice Lacroix com caixa e 
bracelete de ouro (750/000). Caixa 
com 34mm de diâmetro. Mostrador 
branco com numeração romana. 
Movimento de quartzo com data e 
segundos ao centro. Em excelente 
estado quase sem marcas de uso. A 
funcionar ao momento da avaliação.

42.2gr PB

A Maurice Lacroix watch with (750/000)
t gald 34mm case and bracelet. White dial 
with roman numbers. Quartz movement 
with date and seconds. In excellent 
condition, almost with no wear signs. 
Working

€ 1.400 - 1.900

178 
LONGINES
Relógio Longines com caixa em ouro 
de (750/000) e bracelete em ouro 
de (800/000). Caixa de 36mm de 
diâmetro. Movimento mecânico de 
corda manual com segundos às 6 
(movimento não assinado). Marcas 
de uso. 

55,8g PB

A Longines watch with (750/000)t gold 
36mm case and (800/000)t gold bracelet. 
Mechanical movement with seconds 
(unsigned movement). Wear signs

€ 1.200 - 1.600

179 
CARTIER TANK FRANÇAISE
Relógio Cartier Tank Française, 
referência 1820, de Senhora 
com caixa e bracelete em ouro 
(750/000). Caixa com 20mm x 24mm. 
Movimento de quartz. Em bom 
estado com ligeiros sinais de uso. 
Acompanha caixa (incompleta) e 
documentos.
74,0g PB

A ladies Cartier Tank Française, ref. 1820, 
with (750/000)t gold 20x24mm case 
and bracelet. Quartz movement. Good 
condition with slight wear signs. With 
icomplete case and documents

€ 4.800 - 5.200

180
FRANCK MULLER 7000QPE

Raro e exclusivo relógio Franck Muller com caixa e fivela em ouro 
de (750/000). Movimento automático cal 7000 com função de 

cronógrafo, calendário perpétuo, indicação de ano, fases de lua e 
24 horas com meses retrógrados. Tem rotor em platina e reserva 
de marcha de 42 horas. Acompanha caixa/estojo. Peça em bom 

estado com ligeiros sinais de uso. 

Este relógio é uma peça bastante rara e um dos relógios com mais 
complicações feitos por Franck Muller. Este exemplar é o número 
8, algarismo muito importante na cultura e sociedade chinesa por 

representar saúde e fortuna.

Rare and exclusive Franck Muller with (750/000)t gold case and buckle. 
Automatic movement ca. 7000 with chronograph, perpetual calendar, 

year, moon phases, 24 hours with retrograde months. Platinum rotor and 
42 hours power reserve. With case. In good condition with slight wear 

signs.

This is a very rare piece and one of the Franck Muller watches with more 
complications. This is the nr. 8, a special number for the Chinese culture 

and Society once it represents Health and Fortune.

€ 15.000 - 16.500
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181 
LONGINES (CONJUNTO DE TRÊS RELÓGIOS)
Caixa com edição comemorativa Longines com 3 relógios 
referentes a edições dos anos de 1915, 1925 e 1930. Colecção 
limitada a 1000 exemplares, sendo o aqui apresentado o 
nº759. Completo com caixas e documentação.

Case with Longines commemorative edition comprising three watches 
celebrating models of 1915, 1925 and 1930. Limited edition of 1000 
pieces, being this nr. 759. Complete with cases and documents

€ 1.900 - 2.400

182 
JAEGER LECOULTRE 
Relógio feminino Jaeger LeCoultre modelo reverso com caixa 
em aço de 20mm x 33mm. Movimento de quartzo. Referência 
260.8.08. Acompanha caixas e documentação. Relógio bem 
conservado com ligeiras marcas de uso.

A ladies Jaeger LeCoultre Reverso steel watch, 20x33mm case. Quartz 
movement, ref. 260.8.08. With cases and documents. Good condition 
with slight wear signs

€ 1.200 - 1.600

183 
PIAGET EM OURO
Relógio Piaget de Senhora com caixa em ouro de (750/000) com 
24mm de diâmetro. Movimento mecânico de corda manual. Peça da 
década de 50 em bom estado. Acompanha estojo.

A ladies Piaget watch with (750/000)t gold 24mm case. Mechanical 
movement. Piece of the 1950s in good condition. With case

€ 1.600 - 2.000

184
TISSOT LISBOA

Relógio Tissot Lisboa com caixa em aço de 26mm x 34mm 
sem contar com a coroa e asas. Movimento mecânico 

de corda manual. Serie limitada de 9999 relógios sendo 
este o exemplar nº 5013. Este relógio é uma reedição e 

reprodução fiel de um modelo Tissot de 1939. Acompanha 
caixas e certificado. Em excelente estado (ainda com o 

autocolante plástico na traseira)

A Tissot Lisboa watch, steel, 26x34mm case. Mechanical 
movement, limited edition of 999 watches being this nr. 5013. 

This watch is a new edition and precise replica of a Tissot model 
of 1939. With cases and certificate. In excellent condition (with 

plastic protection at the back)

€ 300 - 500

185 
ZENITHE ELITE
Relógio Zenith de homem em ouro 
de (750/000), modelo Elite com 
caixa de 35mm. Movimento mecânico 
automático com reserva de marcha e data 
(chronometre). Conjunto completo com 
caixa interna e externa, documentação e 
certificado COSC. A funcionar ao momento 
da avaliação.

A gents Zenith (750/000)t gold watch, Elite 
model with 35mm case. Mechanical automatic 
movement with power reserve and date 
(chronometre). Complete set with inner and 
outer box, documents and COSC certificate. 
Working

€ 3.100 - 3.650

186 
CARTIER SANTOS
Relógio Cartier Santos com caixa e bracelete em aço e ouro 
de (750/000). Caixa com 28mm x 28mm. Movimento de 
quartzo com data e segundos ao centro. Peça muito bem 
conservada com ligeiros sinais de uso. Acompanha caixa, 
alguns documentos e elos extra da bracelete. A funcionar 
ao momento da avaliação.

A Cartier Santos watch with (750/000)t gold and steel 28mm case 
and bracelet. Quartz movement with date and seconds. Very good 
conditon with sligh wear signs. With case, some doumnets and 
extra links. Working

€ 1.400 - 1.600

187
CARTIER TANK FRANÇAISE

Cartier Tank Française, referência. 1821, com caixa e 
bracelete em ouro de (750/000) Caixa com 25mm x 28mm. 

Bracelete com báscula. Movimento de quartzo. Relógio sem 
depreciativos e com ligeiros sinais de uso. Acompanha estojo 

e documentos. A funcionar ao momento da avaliação.
107,0g PB

Cartier Tank Française, ref. 1821, (750/000)t gold case and bracelet 
(approx. 107,20g). Case with 25x28mm. Quartz movement. Slight 

wear signs. With case and documents. Working

€ 4.400 - 5.200
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188 
RELÓGIO DE MESA LECOULTRE 
ATMOS
Em vidro com estrutura metalica dourada. 
Peça dos anos 1950 com calibre 522. A 
necessitar de intervenção.

A LeCoultre Atmos table clock
In glass with gilded metallic structure. A 1950s 
work, with caliber 522. In need of maintenance

€ 400 - 650

189 
HERMÈS
Raro relógio de viagem Hermès 
com caixa circular com 72mm de 
diâmetro e com escala externa com 
horas mundiais. Movimento mecânico 
de corda manual com alarme e 
data. Acompanha estojo original. A 
funcionar ao momento da avaliação.

A rare Hermès travel clock with round 
72mm case and outer scale with world 
hours. Mechanical movement with alarm 
and date. With original case. Working

€ 800 - 1250

190 
HERMÈS
Relógio de mesa marca Hermès com caixa 
em metal com painéis lacados. Movimento 
mecânico de corda manual com alarme 
e corda de oito dias. A funcionar ao 
momento da avaliação.

An Hermès table clock with metal case decoratd 
with lacquered plaques. Mechanical movement 
with alarm and eight day power reserve. 
Working

€ 400 - 650

191 
JAEGER
Raro relógio de mesa Jaeger, modelo recital todo em dourado e 
com 85mm de diâmetro de caixa por 100mm de altura. Movimento 
mecânico com corda de 8 dias e alarme de 24 horas. Relógio em 
bom estado, com ligeiríssimas marcas de uso.

A rare Jaeger Recital table clock, gilt and with 85mm diameter case and 
100mm high. Mechanical movement with alarm and eight day power 
reserve. Good condition with very slight wear signs

€ 400 - 650
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193 
CAIXA PARA RELÓGIOS
Caixa em madeira com vidro na parte superior para acondicionar 
16 relógios. 

Tem duas prateleiras que podem ser trocadas pois o vidro da parte 
superior apenas permite ver oito relógios de cada vez. Com chave. 
Em excelente estado  e sem marcas visiveis de uso.

Watch case for 16 watches with glass on top. With 2 shelves for 8 watches 
each, With key. In good condition.

€ 180 - 240

192 
CAIXA (WINDER) PARA RELÓGIOS
Caixa rotativa (winder) “Time Mover Vantage 8” da “Buben&Zórbeg” 
para 8 relógios em excelente estado. Acompanha caixa original, livro 
da marca e transformador.

A winder case “Time Mover Vantage 8” by “Buben&Zórbeg” for eight 
watches, in excellent condition. With original case, book and electrical 
transformer

€ 2.400 - 2.800

194
CANETA COM RELÓGIO CARTIER
Mini esferográfica Cartier com relógio. Corpo lacado. 
Edição de apenas 2000 unidades sendo esta a 460. 
Em bom estado. Acompanha caixa e documentos. A 
funcionar ao momento da avaliação

A miniature Cartier ballpoint with watch, lacquered body. 
Limited edition of 2000 pieces, this being nr. 460. Good 
condition. With case and documents. Working

€ 550 - 750

195 
PATEK PHILIPPE
Raro relógio Patek Philippe de Senhora com caixa em ouro de 
(750/000) de 20mm x 20mm com asas de grandes dimensões 
(Referência. 2077). Movimento mecânico de corda manual. Peça dos 
anos 50, em bom estado, com a sua caixa original. Bracelete nova

A rare Patek Philippe watch with (750/000)t gold 20mm case with large 
wings (ref. 2077). Mechanical movement. Piece of the 1950s, in good 
condition, with it’s original case. New bracelet

€ 1.750 - 2.200

196 
RELÓGIO COM EMBUTIDOS NO MOSTRADOR
Exclusivo relógio de homem com caixa de 42 mm de diâmetro e movimento de 
segundos ao centro. Mostrador integralmente preenchida com belo trabalho de 
marchetaria/embutido em palha com cabeça de cavalo sobre motivo Soleil
Exemplar único encomendado ao artesão Bernardo d’Orey (Paris)

An exclusive gents watch with 42mm case and movement with seconds. Dial with 
beautiful straw marquetry work depicting a horse head on “Sloeil” ground
Unique piece created by the master Bernardo d’Orey (Paris)

€ 1.000 - 1.500
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197 
AMERICAN WALTHAM
Relógio de peito American Waltham com caixa em ouro 
(583/000) de 35mm de diâmetro. Movimento mecânico 
de corda manual. Mostrador de Porcelana em bom 
estado. Caixa em bom estado com monograma e sem 
depreciativos de nota a apontar. Relógio de 1896. Caixa 
com pedras preciosas embutidas (Granadas) em forma de 
estrela no interior de lua. A necessitar de intervenção.
36,8g PB

A American Waltham wacth with
a chest watch with 35mm diameter and 14 kt gold case. 
Mechanical movement. Porcelain dial in good condition. Case 
in good condition with monogram. Dated from 1896. Box with 
inlaid grenades with star shape. In need of maintenance

€ 1.000 - 1.600 198 
FRERE WIFS & MENU
Relógio de bolso Frere Wifs & Menu com caixa plaqueada 
de 47mm de diâmetro. Tem um bezel exterior com pedraria 
(algumas faltas). Não tem o vidro. Ligeiros sinais de uso. 
A trabalhar ao momento da avaliação. Acompanha chave. 
Peça de inicio de 1800.

82,80g PB

A Frere Wifs & Menu pocket watch with plated 47mm case. With 
a outer stone-set bezel (with some losses). Missing glass. Slight 
wear signs, working. With key. Early 1800s

€ 350 - 480
199 
SAVOYE FRÉRES ET CIE
Raro relógio de peito “Savoye Freres et 
Cie” com caixa em ouro de (750/000) 
(com 35,5mm de diâmetro). Movimento 
mecânico de corda manual. Mostrador 
em porcelana sem depreciativos. 
Peça em muito bom estado. Gravação 
(monograma) na tampa traseira.
41,6g PB

A Savoye Freres et Cie lapel watch with 
(750/000)t gold 35,5mm case. Mechanical 
movement. Porcelain dial. Very good condition. 
Very good condition. Engraved monogram at 
the back cover.

€ 650 - 850

200
BREGUET MARINE

Relógio Breguet, modelo Marine, de homem com caixa em ouro 
de (750/000) e 36mm de diâmetro sem contar a coroa. Movimento 

mecânico automático com data às 6 horas e segundos ao centro. 
Bracelete em pele com báscula em ouro. Em excelente estado. 

Acompanha caixa e documentos.

A Berguet Marine watch, (750/000)t gold 36mm case. Mechanical 
automatic movement with date and seconds. Leather bracelet with gold 

clasp. Excellent condition. With case and documents

€ 6.000 - 7.500
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201 
CHOPARD MILLE MIGLIA
Relógio Chopard modelo Mille Miglia 
com caixa em titânio com 40mm 
de diâmetro e referência 8407. 
Movimento mecânico automático 
chronometre com função de 
cronógrafo e data. Acompanha 
caixas, documentos e medidor 
de pressão. Série de apenas 250 
exemplares sendo este o nº77. Em 
excelente estado com raríssimas 
marcas de uso.

A Chopard Mille Miglia watch, 40mm 
diameter titanium case, ref. 8407. 
Automatic mechanical chronometre 
movement with chronograph and date. 
With cases, documents and gauge. 
Limited edition of 250 pieces, this being 
nr. 77. Excellent condition, rare wear 
signs.

€ 1.500 - 2.500

202 
CHOPARD MILLE MIGLIA
Relógio Chopard modelo Mille Miglia com 
caixa em aço com 40mm de diâmetro e 
referência 8932. Movimento mecânico 
automático chronometre com função de 
cronógrafo e data. Acompanha caixas, 
alguns documentos e medidor de pressão. 
Série limitada de 2003 relógios sendo este o 
exemplar nº 1124. Em excelente estado com 
raríssimas marcas de uso.

A Chopard Mille Miglia watch, 40mm diameter 
steel case, ref. 8932. Automatic mechanical 
chronometre movement with chronograph and 
date. With cases, some documents and gauge. 
Limited edition od 2003 pieces, this being nr. 
1124. Excellent condition, rare wear signs

€ 1.250 - 1.800

203 
OMEGA
Relógio Omega de 
Senhora em aço com caixa 
de 22mm de diâmetro. 
Movimento mecânico de 
corda manual, cal.13,5. 
Bracelete e fivela Omega. 
Peça de 1942. A funcionar 
ao momento da avaliação.

A ladies Omega watch with 
steel 22mm case. Mechanical 
movement cal. 13,5. Omega 
bracelet and clasp. Piece of 
1942. Working

€ 100 - 180

204 
ELGIN
Relógio marca Elgin de Senhora . Caixa 
com trabalhados em ouro branco de 
(583/000) de 16mm x 25mm. Movimento 
mecânico de corda manual. Peça dos anos 
40. A funcionar ao momento da avaliação.

A ladies Elgin watch. (583/000)t white gold case 
(16x25mm). Mechanical movement. Piece of 
the 1940s. Working

€ 150 - 250

205
LONGINES

Relógio de pulso de Senhora 
marca Longines com caixa 

em aço estilo “tonneau” 
(17mmx27mm). Movimento 
mecânico de corda manual 

assinado Longines com o cal 
15,23 com micro regulação. 

Peça de  1937/38. A funcionar 
ao momento da avaliação.

A ladies Longines watch with 
steel tonneau case (17x27mm). 

Mechanical movement signed 
Longines, cal.15,23 with micro 

regulation. Piece of 1937/38. 
Working

€ 230 - 350

206 
ASPREY TURBILHÃO
Raro e exclusivo relógio Asprey com caixa em ouro branco (750/000) 
com 43mm de diâmetro e com vidro de safira antirreflexo. Mostrador 
em prata com ponteiros rodinados. Movimento “tonneu” mecânico de 
corda manual, turbilhão, com reserva de marcha de 7 dias produzido 
pela “Fleurier”. Bracelete em pele com fivela em ouro branco.

Apenas 10 unidades iguais ao exemplar aqui presente foram 
produzidas pela Asprey. Todo o exclusivo movimento é de 
“manufactura” pela Fleurier e todas as pontes rodinadas e gravadas 
à mão. Relógio de altíssima precisão graças ao Turbilhão que 
permite corrigir os erros causados pela influência da gravidade. Peça 
altamente colecionável.

A rare and exclusive Asprey watch with (750/000)t gold case with 43mm 
diameter and antireflection sapphire glass. Silkver dial with rhodinated 
pointers. Tonneu mechanical movement, tourbillon with 7 days reserve 
produced by Fleurier. Leather bracelet with white gold buckle

Only 10 pieces were executed by Asprey. The exclusive movement was 
manufactured by Fleurier and all bridges rhodinated and engraved by hand. 
Highly precision watch with tourbillon to correct the gravity caused errors. 
Highly collectible

€ 30.000 - 50.000
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207 
PATEK PHILIPPE DE BOLSO

Relógio de bolso Patek Philippe em ouro com 45mm de 
diâmetro. Movimento com nº 83214 e caixa nº 204945. 

Mostrador em porcelana em excelente estado. Gravado 
“J. Maury - Relojoeiro do Observatório Astronómico de 

Marinha -Lisboa”. Peça de 1889 aproximadamente. 
77,6g PB

A Patek Philippe pocket watch with (750/000)t gold 45mm 
case. Movement nr. 83214 and case nr. 204945. Porcelain 

dial in excellent condition. Engraved “J. Maury - Relojoeiro 
do Observatório Astronómico da Marinha - Lisboa”. Piece of 

ca. 1889.

€ 2.800 - 3.500

208 
BREITLING DATORA MONTBRILLANT
Relógio Breitling Navitimer Datora Montbrillant, referência 
A21330, com caixa em aço e bracelete em pele. Movimento 
mecânico automático com função de cronógrafo, data, mês e dia 
da semana. Relógio em excelente estado de conservação, quase 
sem marcas de uso. Acompanha caixas e toda a documentação.

Breitling Navitimer Datora Montbrillant, ref. A21330, with steel case 
and leather bracelel. Mechanical automatic movement with chronograph, 
date, month and week day. In excellent condition, nearly mint. With 
cases and all documents

€ 2.750 - 3.300

209 
MICHEL JORDI TWINS
Raro relógio Michel Jordi, edição limitada de apenas 99 peças, sendo esta a nº 51. Relógio com dois 
movimentos mecânicos de corda manual independentes, um com data, fases da lua e reserva de 
marcha e outro com cronógrafo monopulsante. Peça toda em ouro branco (750/000)t com 44mm 
de diâmetro. Pulseira em pele preta com fivela em ouro branco. Ligeiros sinais de uso. 
220g PB

A rare Michel Jordi watch, limited edition of only 99 pieces, the one now offered for sale is nr. 51. Watch with 
two independant mechanical movements, one with date, moon phases and reseve; the other with monopusher 
chronograph. 
Solid (750/000)t white gold, 44mm diameter. BLack leather bracelet with white gold buckle. Small wear signs

€ 5.000 - 7.000
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210 
IWC DE OURO
Relógio IWC em ouro com 
caixa de 34mm de diâmetro. 
Movimento mecânico de 
corda manual com cal. 89. 
Apresenta sinais de uso. A 
funcionar ao momento da 
avaliação.

IWC in gold with case of 
34mm diameter. Mechanical 
movement with calibre. 89. Wear 
signs. Working at the time of 
evaluation

€ 700 - 950

211 
BREITLING 
CRONÓGRAFO EM 
OURO
Relógio Breitling com caixa 
em ouro de (750/000) 
e 37,5mm de diâmetro. 
Movimento mecânico de 
corda com cronógrafo. Caixa 
em mau estado. A funcionar 
ao momento da avaliação.

Breitling watch with (750/000)
t gold 37,5mm case. Mechanical 
movement. Case in poor 
condition. Working

€ 500 - 760

212 
RAYMOND WEIL
Relógio Raymond Weil de 
plaquê com caixa de 33mm 
de diâmetro. Movimento 
mecânico automático com 
data e segundos ao centro. 
Acompanha caixa e alguns 
documentos. Em bom 
estado com sinais de uso.

Raymond Weil watch, plated 
33mm case. Mechanical 
automatic movement with date 
and seconds at the centre. With 
case and some documents. In 
good condition with wear signs

€ 400 - 550

213 
EBEL
Relógio Ebel modelo 1911 
de homem com caixa em 
aço e bezel em ouro com 
bracelete de pele com 
fecho de báscula. Caixa 
com 38mm de diâmetro. 
Movimento de quartzo com 
data às 3 horas e segundos 
ao centro. Acompanha caixa 
e documentos. A funcionar 
ao momento da avaliação.

Ebel model 1911, 38mm steel 
case and gold bezel, leather 
bracelet. Quartz movement with 
date and seconds at the centre. 
With case and documents. 
Working

€ 300 - 500

214
OMEGA MARK II SPEEDMASTER RACING 

Relógio Omega, modelo Speedmaster Mark II Racing de 
homem. Relógio em aço com caixa de 42mm. Movimento 

mecânico de corda manual, cal 861 com cronógrafo. Bracelete 
em pele perfurada. A funcionar ao momento da avaliação.

A gents Omega Speedmaster Mark II Racing. Steel watch with 42mm 
case. Mechanical movement, cal. 861 with chronograph. Pierced 

leather bracelet. Working

€ 1.350 - 1.850

215 
ALPINA STARTIMER
Alpina Startimer com caixa 
em aço de 42mm de diâmetro 
com tratamento PVD (negro), 
Movimento de quartzo com função 
de cronógrafo e grande data. 
Relógio em excelente estado de 
conservação. Acompanha caixas 
e documentos. A funcionar ao 
momento da avaliação.

Alpina Startimer with 42mm black 
PVD steel case. Quartz movement with 
chronograph and large date. In excellent 
condition. With cases and documents. 
Working

€ 350 - 700

216 
PEQUIGNET EQUUS
Relógio Emile Pequignet, 
modelo Equus, com caixa 
de aço e bezel em ouro 
de 32mm de diâmetro. 
Movimento de quartzo. 
Bracelete e fivela da marca. 
Em bom estado com 
ligeiros sinais de uso. A 
funcionar ao momento da 
avaliação.

An Emile Pequignet Equus 
watch with 32mm steel 
case and gold bezel. Quartz 
movement. Good condition 
with slight wear signs. Working

€ 250 - 300

217 
JEAN DE CHUR EM OURO
Relógio marca Jean de Chur 
de Senhora com caixa em 
ouro de (750/000) com 27mm 
de diâmetro sem contar a 
coroa. Movimento mecânico 
automático com data às 
3 e segundos ao centro. 
Aparentemente sem uso.

A ladies Jean de Chur watch, 
(750/000)t gold 27mm case. 
Mechanical automatic movement 
with date and seconds. Apparently 
mint

€ 250 - 400

218
LOTE DE 3 RELÓGIOS

Relógio Tissot T-Race, cronógrafo em aço. 
Tissot PR100 tripla data e fases de lua com 
caixa em aço e bezel dourado. Bulova com 

caixa rectangular em aço. Todos de quartzo, 
a funcionar ao momento da avaliação e com 

ligeiras marcas de uso.
Lot of thre watches 

Steel chronograph Tissot T-Race. Tissot PR100 
triple date and moon phases with steel case and 
golden bezel. Bulova with rectangular steel case. 

All quartzo watches, working at the time of 
evaluation and with slight wear signs

€ 400 - 700
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219 
CARTIER
Relógio Cartier de Senhora com caixa em aço de 
31mm de diâmetro. Movimento quartzo. Bracelete 
em pele com báscula da marca. Com marcas de 
uso, falta a coroa. Não testado.

A ladies Cartier watch with steel 31mm case. Quartz 
movement, leather bracelet with Cartier clasp. Wear signs, 
crown missing. Not tested

€ 300 - 450

220
ORIS

Relógio Oris com caixa em aço de 44mm de 
diâmetro. Movimento mecânico automático com cal 
674 e funções de cronógrafo, data e dia da semana. 
Bracelete em pele. Em bom estado de conservação 

com ligeiros sinais de uso. Acompanha caixas e 
documentação.

A Oris watch with steel 44mm case. Mechanical automatic 
movement cal. 674 with chronograph, date and week day. 
Leather bracelet. In good condition with slight wear signs. 

With cases and  documents

€ 750 - 1100

221 
ANÓNIMO DE BOLSO SEMI-CAÇADOR
Relógio de bolso “half hunter” com caixa em 
prata trabalhada com motivos florais de 44mm 
de diâmetro. Mostrador de cerâmica sem 
depreciativos. Movimento de corda manual 
com chave (não acompanha). A funcionar ao 
momento da avaliação.
66,6g PB

A half hunter pocket watch with silver 44mm case 
decorated with floral motifs. Ceramic dial. Mechanical 
movement with key (missing key). Working

€ 180 - 250

222 
DIOGENE (ZENITH)
Relógio Diogenes (Zenith) produzido para o mercado turco 
em finais do sec. XIX. Caixa com motivos florais em niello 
de 42mm de diâmetro. Movimento mecânico de corda 
manual.  Mostrador com fios de cabelo. Em funcionamento 
ao momento da avaliação.
68,8g PB

A Diogenes (Zenith) watch for the Turkish market, late 19th 
century. 42mm case Niello decorated with floral motifs. Mechanical 
movement. Hairlines at the dial. Working

€ 120 - 200

223
ZENITH

Relógio Zenith de peito com caixa em ouro de (750/000) com 
29mm de diâmetro. Primeira década do séc. XX. Movimento de 

corda manual. Caixa com gravação e sinais de uso. Mostrador 
de porcelana sem depreciativos de relevo. A funcionar ao 

momento da avaliação.
23g PB

A Zenith lapel watch with (750/000)t gold 29mm case. First decade of 
the 20th century. Mechanical movement. Case with insccription and 

wear signs. Porcelain dial, working

€ 350 - 550

224
ANCRE EM OURO

Relógio Ancre de peito com caixa em ouro de (750/000) com trabalhados e 
motivos florais de 36mm de diâmetro. Movimento mecânico de corda com 

chave. Caixa tem 5 pedras incrustadas. Mostrador de cerâmica com restauro 
às 2/3 horas. Peça da segunda metade do séc. XIX. Acompanha chave e 

estojo. A funcionar ao momento da avaliação.
30,00g PB

An Ancre lapel watch with (750/000)t gold case decorated with floral motifs, 36mm 
case. Mechanical key movement, set with 5 stones. Ceramic dial with restoration at 

2/3h. Second half of the 19th century. With key and case. Working

€ 400 - 600
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225 
OMEGA 
Relógio Omega com caixa em ouro de 
19k de 34mm de diâmetro. Movimento 
mecânico de corda manual com calibre 
283 com segundos ao centro. Mostrador 
honeycomb com patine uniforme. Peça 
dos anos 50 em muito bom estado de 
conservação com ligeiras marcas de uso.

A Omega watch with a 19kt gold box of 
34mm diameter. Mechanical movement 
with caliber 283. Honeycomb counter with 
uniform patine. A 1950’s watch in very good 
condition with slight wear signs

€ 550 - 900

226 
OMEGA AUTOMÁTICO 30.10RA
 Relógio marca Omega com caixa 
em ouro de (800/000)  com 35,5mm 
de diâmetro sem contar a coroa. 
Movimento mecânico automático 
“martelo” cal 30.10RA. Bracelete de 
pele de crocodilo. 

An Omega watch with (800/000)t gold 
35,5mm case. Mechanical automatic 
“hammer” movement, cal. 30.10RA. 
Crocodile leather bracelet

€ 450 - 650

227 
MARVIN CHRONO
Cronógrafo Marvin com caixa 
cromada com asas moveis. Caixa 
com 35mm de diâmetro. Movimento 
mecânico de corda manual com 
cronógrafo e segundos às 9 horas. 
Mostrador com várias escalas com 
belissima pátine. Relógio em bom 
estado. Peça dos anos 40.

A Marvin Chrono watch with
chrome case with movable wings. A 
35mm diameter case. Mechanical 
movement with chronograph and seconds 
at 9 o’clock. Counter with several scales 
with beautiful patina. Clock in good 
condition. Work from the 1940’s

€ 1.000 - 1.400

228 
TITUS, CHRONOGRAFO 
EM OURO
Cronógrafo Titus em ouro 
de (750/000) com caixa 
de 38mm de diâmetro. 
Movimento mecânico de 
corda manual Landeron cal. 
48. Raro mostrador preto. 
Relógio em bom estado com 
marcas de uso.

A Titus (750/000)t gold watch. 
Mechanical movement cal. 48. 
Rare black dial. In good condition 
with wear signs.

€ 600 - 950

229 
OMEGA
Relógio de homem com 
caixa e bracelete em ouro 
(750/000). Movimento 
mecânico de corda manual 
com calibre 620. Pequenas 
marcas de uso, vidro em 
mau estado. Anos 60.
62,0g PB

A Omega men’s watch with 
18kt gold case and bracelet. 
Mechanical movement with 
caliber 620. Small wear signs, 
glass in poor condition. Work 
from the 1960’s

€ 1.400 - 1.800

230 
YEMA
Yema digital mecânico com caixa 
cromada de 35mm x 37mm. 
Bracelete em aço. Movimento 
mecânico de corda manual com 
janelas de indicação da hora, 
dos minutos e do dia do mês. 
Relógio em bom estado sem 
depreciativos de relevo.

Os relógios digitais mecânicos 
foram a tentativa da Industria 
relojoeira Suiça de combater 
os relógios electrónicos que 
apareceram nos anos 70 vindos 
do mercado asiático.

Yema mechanical digital watch 
with 35x37mm chromed case. Steel 
bracelet. Mechanical movement with 
windows for hours, minutes and 
month day. In good condition

Mechanical digital watches were 
the Swiss watch industry’s attempt 
to fight the electronic watches that 
appeared in the 1970s from the Asian 
market.

€ 150 - 200

231 
OMEGA 
CONSTELLATION
Relógio Omega modelo 
Constellation de homem 
com caixa em ouro de 
(750/000) e bracelete em 
pele. Caixa com 35mm 
de diâmetro sem contar 
a coroa. Movimento 
mecânico automático 
com data às 3 horas. 

A gents Omega Constellation 
with (750/000)t gold 35mm 
case and leather bracelet. 
Mechanical automatic 
movement with date

€ 750 - 1100
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232 
CHOPARD MILLE MIGLIA
Relógio Chopard, modelo Mille Miglia GT XL Speed Black 
com caixa em aço com tratamento DLC de 44mm de 
diâmetro. Movimento mecânico automático com certificado 
“chronometre” (COSC) com função cronógrafo, data e 
reserva de marcha de 46 horas. Bracelete da marca em bom 
estado. Edição de apenas 1000 exemplares. Ligeiros sinais 
de uso.

A Chopard Mille Miglia watch
with 44mm diameter steel case. Automatic mechanical movement 
with certificate chronometre (COSC) with chronograph function, 
date and power reserve of 46 hours. Chopard bracelet in good 
condition. Edition of only 1000 copies. Small wear signs

€ 2.300 - 3.200

233 
BREITLING CHRONOMAT
Raro relógio Breitling, modelo Chronomat, com caixa 
cromada de 35mm de diâmetro. Peça de 1942/43 (únicos 
anos em que foram produzidos com caixas cromadas). 
Movimento Venus. Em bom estado.

O mostrador desta peça é de substituição e terá sido 
aplicado em alguma das intervenções realizadas ao relógio, 
no entanto, acompanha o mostrador e bezel originais do 
mesmo, bem como uma coroa e dois pares de botões 
do cronógrafo. Até os vidros que foram retirados em 
intervenções anteriores foram guardados. Acompanha 
ainda um interessante folheto que era entregue junto com o 
relógio e que ensina a trabalhar com as escalas do mesmo 
e ainda alguma documentação referente a intervenções 
realizadas na Suiça.

Breitling Chronomat with 35mm chromed case. Piece of 1942/43 
(the only years were chromed cases were produced). Venus 
movement. In good condition

The dial of this piece is a replacement but is sold together with 
the original dial and bezel, as well one crown and two pairs of 
chronograph buttons. Even the glasses were kept.  
Also accompained by curious brochure teaching how to 
work properly with the scales and some documents related to 
interventions in Switzerland

€ 2.500 - 2.800

234 
OMEGA SPEEDMASTER 2998-5
Raro relógio Omega Speedmaster pré-moon ref.2998-5. 
Movimento de corda manual com cal 321. Número de série 
18.945.xxx. Peça de 1962. Bracelete referência 1171/1 com 
terminais 677 em uso no relógio. Mostrador e ponteiros em 
muito bom estado. Bezel com ponto acima dos 90 muito bem 
conservada. Caixa não polida

Este relógio é uma peça muito colecionável, dificil de 
conseguir encontrar no estado excelente em que este 
exemplar se encontra. Acompanha caixa interna e externa 
da época original. Acompanha bracelete original do relógio 
embora com bascula 1171/1 e um terminal nº6. Acompanha 
ainda alguma documentação de intervenções realizadas ao 
relógio na Suiça. 

Mega Speedmaster pre-moon ref. 2998-5. Mechanical movement cal. 
321. Serial number 18.945.xxx. Piece of 1962, ref. 1171/1 bracelet 
with 67 terminals. Very good condition dial and pointers, bezel with 
the dot above 90 in very good condition 
Unpolished case

Highly collectible, hard to find in the excellent condition of the one 
now offered for sale. With original inner and outer boxes, original 
bracelet with 1171/1 clasp and a nr.6 terminal. Also with documents 
related to interventions in Switzerland

€ 15.000 - 18.000
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235
SWATCH SKIN SEDUCE MOVES

Raro relógio Swatch, possivelmente único, modelo Skin 
SFK302 (Seduce Moves) com erro de produção e vendido 

sem qualquer estampagem no mostrador.

Nota: Erro de produção reconhecido pelo responsável da 
Swatch (Suíça) em correspondência escrita com o actual 

proprietário 

A Swatch Skin Seduce Moves 
with a rare Swatch wristwatch, possibly unique, Skin SFK302 

(Seduce Moves) with production error and sold without any 
stamping at the dial.

Note: The production error was recognized by Swatch company in 
Switzerland after being notified by the present owner

€ 8.250 - 10.000
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236 
35 SWATCH DE COLECÇÃO
São 10 Chronos, 10 Scubas, 8 Automáticos, 4 StopWatches e 3 
musicais. Todos novos, sem uso e guardados sem a bateria no seu 
interior. Relógios de colecção.

35 collectible Swatch
10 chronos, 10 Scubas, 8 Automatics, 4 StopWatches and 3 musical. All new, 
mint and stored with no batteries. Pieces of collection.

€ 2.000 - 3.100

237 
20 SWATCH 
10 relógios Swatch de homem e 10 
relógios Swatch de Senhora todos sem 
uso. As pilhas destes relógios foram 
retiradas à data da aquisição. Relógios de 
colecção.

20 Swatch
10 gents Swatch watches and 10 ladies Swatch 
watches. Mint. Batteries removed at the 
purchase. Pieces of collection.

€ 900 - 1350

238 
17 SWATCH (10 AQUA CHRONOS+5 
SCUBAS+2 AUTOMÁTICOS)
São 10 Aquachronos, 5 Scubas e 2 Automáticos. 
Todos novos, sem uso e guardados sem a bateria no 
seu interior. Relógios de colecção.

17 Swatch (10 aqua Chronos + 5 Scubas + 2 Automatics)
10 chronos, 5 Scubas and 2 Automatics. All new, mint and 
stored with no batteries. Pieces of collection.

€ 950 - 1500
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239 
35 SWATCH DE COLECÇÃO
São 10 Chronos, 10 Scubas, 8 Automáticos, 4 StopWatches e 3 musicais. Todos novos, 
sem uso e guardados sem a bateria no seu interior. Relógios de colecção.

35 collectible Swatch
10 chronos, 10 Scubas, 8 Automatics, 4 StopWatches and 3 musical. All new, mint and stored with 
no batteries. Pieces of collection.

€ 2.000 - 3.100

240 
35 SWATCH DE COLECÇÃO
São 10 Chronos, 10 Scubas, 8 Automáticos, 4 StopWatches e 3 
musicais. Todos novos, sem uso e guardados sem a bateria no seu 
interior. Relógios de colecção.

35 collectible Swatch
10 chronos, 10 Scubas, 8 Automatics, 4 StopWatches and 3 musical. All new, 
mint and stored with no batteries. Pieces of collection.

€ 2.000 - 3.100

86 87



241 
20 SWATCH 
20 relógios Swatch de homem todos 
sem uso. As pilhas destes relógios foram 
retiradas à data da aquisição. Relógios de 
colecção.

20 Swatch
20 gents Swatch watches. Mint. Batteries 
removed at the purchase. Pieces of collection.

€ 900 - 1350

242 
20 SWATCH 
20 relógios Swatch de homem todos 
sem uso. As pilhas destes relógios foram 
retiradas à data da aquisição. Relógios de 
colecção.

20 Swatch
20 gents Swatch watches. Mint. Batteries 
removed at the purchase. Pieces of collection.

€ 900 - 1350

243
20 SWATCH 

20 relógios Swatch de homem todos 
sem uso. As pilhas destes relógios foram 

retiradas à data da aquisição. Relógios de 
colecção.
20 Swatch

20 gents Swatch watches. Mint. Batteries 
removed at the purchase. Pieces of collection.

€ 900 - 1350

244
20 SWATCH 

20 relógios Swatch de homem todos 
sem uso. As pilhas destes relógios foram 

retiradas à data da aquisição. Relógios de 
colecção.

20 Swatch
20 gents Swatch watches. Mint. Batteries 

removed at the purchase. Pieces of collection.

€ 900 - 1350
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245 
20 SWATCH 
10 relógios Swatch de homem e 10 
relógios Swatch de Senhora todos sem 
uso. As pilhas destes relógios foram 
retiradas à data da aquisição. Relógios de 
colecção.

20 Swatch
10 gents Swatch watches and 10 ladies Swatch 
watches. Mint. Batteries removed at the 
purchase. Pieces of collection.

€ 900 - 1350

246 
20 SWATCH 
10 relógios Swatch de homem e 10 relógios Swatch de Senhora 
todos sem uso. As pilhas destes relógios foram retiradas à data da 
aquisição. Relógios de colecção.

20 Swatch
10 gents Swatch watches and 10 ladies Swatch watches. Mint. Batteries 
removed at the purchase. Pieces of collection.

€ 900 - 1350

247 
20 SWATCH 
10 relógios Swatch de homem e 10 
relógios Swatch de Senhora todos sem 
uso. As pilhas destes relógios foram 
retiradas à data da aquisição. Relógios de 
colecção.

20 Swatch
10 gents Swatch watches and 10 ladies Swatch 
watches. Mint. Batteries removed at the 
purchase. Pieces of collection.

€ 900 - 1350

248 
20 SWATCH 
20 relógios Swatch de homem todos sem uso. As pilhas destes relógios 
foram retiradas à data da aquisição. Relógios de colecção.

20 Swatch
20 gents Swatch watches. Mint. Batteries removed at the purchase. Pieces of 
collection.

€ 900 - 1350
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249 
20 SWATCH 
10 relógios Swatch de homem e 10 
relógios Swatch de Senhora todos sem 
uso. As pilhas destes relógios foram 
retiradas à data da aquisição. Relógios de 
colecção.

20 Swatch
10 gents Swatch watches and 10 ladies Swatch 
watches. Mint. Batteries removed at the 
purchase. Pieces of collection.

€ 900 - 1350

250 
20 SWATCH 
10 relógios Swatch de homem e 10 relógios Swatch de Senhora todos 
sem uso. As pilhas destes relógios foram retiradas à data da aquisição. 
Relógios de colecção.

20 Swatch
10 gents Swatch watches and 10 ladies Swatch watches. Mint. Batteries removed at 
the purchase. Pieces of collection.

€ 900 - 1350

252 
20 SWATCH 
10 relógios Swatch de homem e 10 
relógios Swatch de Senhora todos sem 
uso. As pilhas destes relógios foram 
retiradas à data da aquisição. Relógios de 
colecção.

20 Swatch
10 gents Swatch watches and 10 ladies Swatch 
watches. Mint. Batteries removed at the 
purchase. Pieces of collection.

€ 900 - 1350

251 
20 SWATCH 
10 relógios Swatch de homem e 10 
relógios Swatch de Senhora todos sem 
uso. As pilhas destes relógios foram 
retiradas à data da aquisição. Relógios de 
colecção.

20 Swatch
10 gents Swatch watches and 10 ladies Swatch 
watches. Mint. Batteries removed at the 
purchase. Pieces of collection.

€ 900 - 1350

253 
20 SWATCH 
10 relógios Swatch de homem e 10 
relógios Swatch de Senhora todos sem 
uso. As pilhas destes relógios foram 
retiradas à data da aquisição. Relógios de 
colecção.

20 Swatch
10 gents Swatch watches and 10 ladies Swatch 
watches. Mint. Batteries removed at the 
purchase. Pieces of collection.

€ 900 - 1350
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254 
7 SWATCH
6 cronógrafos e 1 relógio de homem. 
Todos sem uso. As pilhas foram retiradas à 
data da aquisição. Relógios de coleção.

7 Swatch
6 chronographs and one gents watch. Mint. 
Batteries removed at the purchase. Pieces of 
collection.

€ 300 - 450

255 
20 SWATCH 
12 relógios Swatch de homem e 8 relógios Swatch 
de Senhora todos sem uso. As pilhas destes 
relógios foram retiradas à data da aquisição. 
Relógios de colecção.

20 Swatch
12 gents Swatch watches and 8 ladies Swatch watches. 
Mint. Batteries removed at the purchase. Pieces of 
collection

€ 900 - 1350

256 
35 SWATCH DE COLECÇÃO
São 10 Chronos, 10 Scubas, 8 
Automáticos, 4 StopWatches e 3 musicais. 
Todos novos, sem uso e guardados sem 
a bateria no seu interior. Relógios de 
colecção.

35 collectible Swatch
10 chronos, 10 Scubas, 8 Automatics, 4 
StopWatches and 3 musical. All new, mint and 
stored with no batteries. Pieces of collection.

€ 2.000 - 3.100

94 95



257 
20 SWATCH 
10 relógios Swatch de homem e 10 relógios Swatch de 
Senhora todos sem uso. As pilhas destes relógios foram 
retiradas à data da aquisição. Relógios de colecção.

20 Swatch
10 gents Swatch watches and 10 ladies Swatch watches. Mint. Batteries 
removed at the purchase. Pieces of collection.

€ 900 - 1350

258 
20 SWATCH 
20 relógios Swatch de homem todos sem uso. As pilhas destes 
relógios foram retiradas à data da aquisição. Relógios de colecção.

20 Swatch
20 gents Swatch watches. Mint. Batteries removed at the purchase. Pieces of 
collection.

€ 900 - 1350

259 
20 SWATCH 
10 relógios Swatch de homem e 10 relógios Swatch de 
Senhora todos sem uso. As pilhas destes relógios foram 
retiradas à data da aquisição. Relógios de colecção.

20 Swatch
10 gents Swatch watches and 10 ladies Swatch watches. Mint. 
Batteries removed at the purchase. Pieces of collection.

€ 900 - 1350

260 
20 SWATCH 
10 relógios Swatch de homem e 10 relógios Swatch de Senhora todos 
sem uso. As pilhas destes relógios foram retiradas à data da aquisição. 
Relógios de colecção.

20 Swatch
10 gents Swatch watches and 10 ladies Swatch watches. Mint. Batteries 
removed at the purchase. Pieces of collection.

€ 900 - 1350
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261 
4 SPECIAL  SWATCH 
4 Raras edições especiais da Swatch 
(Soup Poisson/Leaf/Veruschka/
Vivienne Westwood). Nunca 
usados e sempre guardados sem as 
baterias. Caixas e documentação 
completas.

Four rare Swatch special editions (Soup 
Poisson / Leaf / Veruschka / Vivienne 
Weatwood). Mint and stored without 
batteries. All boxes and documents

€ 375 - 450

262
SWATCH “LA NUIT ETOILEE” 

Relógio Swatch skin “La Nuit Etoilee”. Série 
limitada a 9999 unidades vendidas para 

colecionadores em 1998 (20 anos) com 21 
diamantes no mostrador. Peça sem uso. 

A Swatch Skin “La Nuit Etoilee”. Limited edition of 
9999 pieces sold to collectors in 1998 (20 years) with 

21 diamonds at the dial. Mint

€ 350 - 410

263 
JOGOS OLÍMPICO (ESTOJO COLECÇÃO 9 PEÇAS)
São 9 relógios desta edição especial da Swatch. Nunca usados e com as 
9 caixas respectivas acrescidas do estojo da edição para acondicionar as 
nove peças.

Case with collection of nine pieces 
Swatch special edition. Mint and with the nine indivual cases and set case.

€ 410 - 590

264 
COLECÇÃO SWATCH - “JAMES BOND - 007” 
Mala “James Bond-007” com 20 relógios Swatch 
comercializada em 2002. Peças sem uso, acondicionadas 
sem as baterias. Peça de colecionador.

A “James Bond-007” suitcase with 20 Swatch watches, sold in 
2002. Mint, armazenado sem baterias. Collector’s piece

€ 1.950 - 2.350
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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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for direct or indirect marketing purposes (i.e. for selected communication about events and activities held by VERITAS sent through email, post, telephone and/or SMS).

Nº DE CONTACTO PARA LICITAÇÃO TELEFÓNICA 

LEILÃO Sale                                                                                                                                                           DATA Date

RAQUETA Nº Paddle #Nº CLIENTE Client #

ASSINATURA Signature

USO INTERNO Internal use
RECEBIDO POR

DATA                                  HORA

PRESENCIAL

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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