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SESSÃO
Session
LOTES 1 A 416

Lot 1 to 416

1

ALEXANDRE JEAN NOËL ATTRIB. (1752-1834)
Par de Marinhas
Miniaturas sobre marfim
Uma miniatura pintada a grisaille e outra a cores
Molduras em bronze dourado com grinaldas de flores e assinadas no verso “PICART”
França, séc. XIX
5,5x7,5 cm (miniaturas)
12x12 cm (total)

A pair of marine paintings
Miniatures on ivory
One coloured and one in “grisaille”
Gilt bronze frames with flower garlands and signed “PICART” on the reverse
France, 19th century
€ 8.500 - 12.000

11

10

2

ESCOLA EUROPEIA,
SÉC. XIX
Miniatura sobre marfim
representando menina com
pássaro na mão e com
medalha da Ordem de Malta
Diam.: 6 cm

European School, 19th century
Miniature on ivory depicting a
girl with Order of Malta medal,
holding a bird
€ 150 - 200

4

ESCOLA EUROPEIA,
SÉC. XIX
Miniatura sobre marfim
representando senhora
6,5x5,5 cm

European School, 19th century
Miniature on ivory depicting a
female figure
€ 120 - 180

3

ESCOLA EUROPEIA,
SÉC. XIX
Retrato de Senhora
Miniatura sobre marfim
Assinada com monograma
“DAC” e datada 1873
5x4,5 cm

European school of the 19th
century
Lady’s portrait
Miniature on ivory
Signed with “DAC” monogram
and dated of 1873
€ 200 - 300

5

ESCOLA EUROPEIA,
SÉC. XIX
Retrato de jovem
Miniatura sobre marfim
8,5x6,5 cm

European school of the 19th
century
Young man’s portrait
Miniature on ivory
€ 150 - 200

6

ESCOLA PORTUGUESA,
SÉC. XIX
Miniatura sobre marfim
representando fidalgo
Assinado Alm.da e datado 1831
Inscrição no verso “Nasceo no
Porto a 22 de Novembro de
1777”
6,5x5,5 cm

Portuguese School, 19th century
Miniature on ivory depicting a
nobleman
Signed Alm.da and dated 1832
Inscribed on the reverse “Nasceo no
Porto a 22 de Novembro de 1777”

7
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13

Retrato de Marie-Charlote de
la Blétonnière d’Igé (17221766)
Miniatura sobre marfim
Moldura de estilo maneirista
em prata com decoração
relevada com florões e frisos
geométricos
7x5 cm (total)

Miniatura sobre marfim
representando João Carlos
Scholtz (1796-?), Vice
Cônsul do Brasil em São
Petersburgo
8x6,5 cm

Miniatura sobre marfim
representando José Veríssimo
da Silva (?-1849)
8x6 cm

Miniatura sobre marfim
representando senhora
7,5x6 cm

ESCOLA FRANCESA,
SÉC. XIX

French school of the 19th century
Portrait of Marie-Charlote de la
Blétonnière d’Igé (1722-1766)
Miniature on ivory
Silver Mannerist style frame
with geometric friezes and floral
clusters

ESCOLA PORTUGUESA,
SÉC. XIX

Portuguese School, 19th
century
Miniature on ivory depicting
João Carlos Scholtz (1796-?),
vice-consul of Brazil in Saint
Petersburg

ESCOLA PORTUGUESA,
SÉC. XIX

ESCOLA EUROPEIA,
SÉC. XIX

European School, 19th century
Miniature on ivory depicting a
female figure

Portuguese School, 19th century
Miniature on ivory depicting José
Veríssimo da Silva (? - 1849)

€ 120 - 180

€ 150 - 200

€ 150 - 200

€ 250 - 300

ESCOLA EUROPEIA,
SÉC. XIX
Miniatura sobre marfim
representando fidalgo
6,5x5,5 cm

European School, 19th century
Miniature on ivory depicting a
nobleman
€ 120 - 180

€ 150 - 200

8

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX
Retrato de Marie-Charlote de la
Blétonnière d’Igé (1722-1766)
Miniatura sobre marfim
Moldura de estilo maneirista em prata
com decoração relevada com florões
e frisos geométricos
7x5 cm (total)

French school of the 19th century
Portrait of Marie-Charlote de la
Blétonnière d’Igé (1722-1766)
Miniature on ivory
Silver Mannerist style frame with
geometric friezes and floral clusters
€ 250 - 300

9

ESCOLA EUROPEIA,
SÉC. XIX
Miniatura sobre marfim
representando fidalgo
6x5 cm

European School, 19th century
depicting nobleman
€ 120 - 180

14

15

Miniatura sobre marfim representando
senhora
4,5x4 cm

Miniatura sobre marfim
representando fidalgo
6x5 cm

European School, 19th century
Miniature on ivory depicting female figure

European School, 19th century
Miniature on ivory depicting a nobleman

€ 80 - 120

€ 120 - 180

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX

16

ESCOLA PORTUGUESA,
SÉC. XVIII/XIX
Miniatura sobre marfim
Retrato de Hermano José
Braamcamp de Almeida
Castelo-Branco, 1º Conde de
Sobral
5,5x4,5 cm

Portuguese School, 18th / 19th C.
Miniature on ivory
Portrait of Hermano José
Braamcamp de Almeida CasteloBranco, 1st count of Sobral
€ 250 - 300
13

12
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17

ESCOLA INGLESA, SÉC. XIX

ESCOLA FRANCESA,
SÉC. XIX

Retrato, possivelmente da rainha
Isabel I de Inglaterra
Miniatura sobre marfim
Com moldura em prata
13x11,5 cm

Retrato, possivelmente de
Isabel de França (1764–1794)
Miniatura sobre marfim
Moldura em metal dourado
Diam.: 10 cm (miniatura)
14,5x12 cm (total)

English school, 19th century
A portrait, possibly Elizabeth I of
England
Miniature on ivory
Silver frame

French School, 19th century
A portrait, possibly Elizabeth of
France (1764 - 1794)
Miniature on ivory
Gilt metal frame

24

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX
Miniatura sobre marfim representando S.
M. El-Rei D. Miguel I
6x5 cm

Portuguese School, 19th century
Miniature on ivory depicting King D.Miguel I
€ 400 - 600

€ 600 - 800

€ 450 - 600

25

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX
Miniatura sobre marfim representando
fidalgo
Moldura em metal amarelo
Estojo em pele com ferros a dourado
5,5x4,5 cm (miniatura)
9x6 cm (estojo)

European School, 19th century
Miniature on ivory depicting a nobleman
Gilt leather case
€ 350 - 500

19

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX
Miniatura sobre marfim
representando senhora
3x2,5 cm

European School, 19th century
Miniature on ivory depicting a female
figure
€ 50 - 80

22
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ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX
Miniatura sobre marfim representando
senhora
3,5x3 cm

European School, 19th century
Miniature on ivory depicting a female figure
€ 50 - 80

21

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII
Miniatura sobre marfim representando
Senhora
Moldura em metal amarelo e topo com
laço
10x7 cm (total)

European School, 18th century
Miniature on ivory depicting female figure
Yellow metal frame and top bow
€ 250 - 300

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC.
XVIII/XIX
Miniatura sobre marfim representando
retrato de fidalgo
Medalhão em ouro baixo com argola
para suspensão sem contraste ao abrigo
do Decreto-Lei, 120/2017, amigo 2, nº
2, alínea C
verso forrado a cabelo com monograma
a ouro ao centro “LB”
4,5x3,5 cm

Portuguese School, 18th / 19th century
Miniature on ivory depicting a nobleman
Low grade gold medallion with suspension
loop
Unmarked, as per Decree Law 120/2017, art.
2, n. 2, point C
Hair lined reverse with gilt monogram “LB”
€ 350 - 450

23

ESCOLA FRANCESA,
SÉC. XIX

27

26

BIANCA REMY DE TURICQUE, SÉC. XX
Alfinete/ pendente com miniatura sobre marfim
Representando Zeus
Moldura em prata com decoração recortada e relevada
Com estojo original
Primeira metade do séc. XX
Diam.: 5 cm

Bianca Remy De Turicque, 20th century
Brooch / pendant with miniature on ivory
Depicting Zeus
Scalloped and raised decoration frame
In the original case
First-half 20th century
€ 80 - 120

CAIXA REDONDA COM TAMPA
Em tartaruga
Tampa com placa em esmalte com
decoração policromada representando
paisagem fluvial com ruínas, fidalgo e
casario ao fundo
Pedras incolores e prata
Europa, séc. XIX
(defeitos)
Diam.: 7 cm

A round lided box
Tortoiseshell
Enamelled plaque lid of polychrome decoration
depicting a riverscape with ruins, male figure
and buildings in the distance
Translucent stones and silver
Europe, 19th century
(defects)
€ 300 - 500

Retrato, possivelmente de
Luís XV
Miniatura sobre marfim
Moldura em metal dourado
Diam.: 10 cm (miniatura)
14,5x12 cm (total)

French school, 19th century
A portrait, possibly Louis XV
Miniature on ivory
Gilt metal frame
€ 450 - 600

15

14

28

MEDALHA COMEMORATIVA
“MARQUÊS DE POMBAL”
Em cobre
Verso com a efígie do Marquês de Pombal e reverso
alegoria com Hércules à direita, cidade de Lisboa à
esquerda e Fama ao centro
Mandada gravar e cunhar em Lisboa no ano de 1772 por
Luiz José de Brito (contador geral do Real Erário) em sinal
de gratidão
Com caixa em pele decorada com ferros a dourado
Diam.: 5 cm (moeda)

A Marquis of Pombal medal
Copper
With the Marquis of Pombal effigy on the obverse and on the
reverse an allegory with Hercules on the right, the city of Lisbon
on the left and Fame in the centre
Engraved and minted in Lisbon 1772 by Luiz José de Brito
(general accountant of the Royal Treasury) as a sign of gratitude
Gilt leather case
€ 200 - 300

32

33

Miniatura em marfim representando cena
de interior
Assinado “GONART”
9,5x7 cm

Miniatura sobre marfim representando
Arquimedes
12,5x9,5 cm

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX

29

CAIXA COM TAMPA

French School, 19th century
Miniature on ivory with domestic scene
Signed “GONART”

Em sândalo
Decoração entalhada representando “Retour du
Laboreur” segundo gravura de Charles Benezach (17671794) de 1781
França, séc. XIX
Diam.: 8 cm

A lided box
Sandalwood
Carved decoration depicting “Retour du Laboreur” after 1781
engraving by Charles Benezach (1767-1794)
France, 19th century
€ 200 - 300

CAIXA COM TAMPA
Em raiz de nogueira
Interior em tartaruga
Aplicação em metal amarelo
relevado com armas reais
portuguesas
Séc. XIX
Diam.: 9,5 cm

European School, 19th century
Miniature on ivory depicting Archimedes
€ 400 - 600

€ 400 - 600

34

30

CAIXA COM TAMPA
Em raiz de nogueira
Decoração entalhada representando um
festim ao ar livre com militares e senhoras
e inscrição “LA GAVOTTE MILITAIRE”
Verso com decoração geométrica
França, séc. XIX
diam.: 8,5 cm

A lided box
Burr walnut
Carved decoration depicting an open air
scene with servicemen and female figures with
inscription “LA GAVOTTE MILITAIRE”
Geometric decoration on the reverse
France, 19th century

31

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX

€ 200 - 300

PIETRO PAOLETTI (1801-1847)
Invulgar conjunto de camafeus
Em gesso moldado
Caixa em forma de livro com compartimento dos dois
lados
Um dos lados com quatorze camafeus representando
“Homini Ilustri Francesi” e do outro com vinte e um
camafeus representando “Homini Ilustri”
Legendas manuscritas e etiqueta do estúdio em Roma
de Pietro Paoletti
Itália, séc. XIX
(pequenos defeitos)
25,5x16 cm

An unusual set of cameos
Moulded gesso
The book shaped case with compartments on both sides
In one fo the compartments fourteen cameos depicting
“Homini Ilustri Francesi” and in the other twenty one cameos
depicting “Homini Ilustri”
Hand written captions and label for the Rome studio of Pietro
Paoletti
Italy, 19th century
(minor defects)
€ 300 - 500

A lided box
Burr walnut
Tortoiseshell lined interior
Raised yellow metal
ornamentation with Portuguese
royal armorial
19th century
€ 150 - 200

17

16
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38

PAR DE FRAGMENTOS DE ALTAR

COLUNA

Em madeira entalhada, dourada e
policromada
Decorados com putti, folhas de acanto e
grinaldas
Portugal, séc. XVII/XVIII
(pequenas faltas e defeitos)
89,5x24x20 cm

Em madeira entalhada, dourada e
policromada
Decorada a três quartos com motivos
florais, laços, folhas de acanto e putti
Com costas escavadas
Portugal, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
Alt.: 114 cm

A pair of altar elements
Carved, gilt and polychrome wood
Decorated with putti, acanthus leaves and
garlands
Portugal, 17th / 18th century
(minor losses and defects)

A column
Carved, gilt and polychrome wood
Three quarter decorated with floral motifs,
bows, acanthus leaves and putti
With hollowed back
Portugal 18th century
(losses and defects)

€ 1.500 - 2.000

€ 1.000 - 1.500

36

37

GRANDE PEANHA DE CANTO

FRAGMENTO DE ALTAR

Em madeira entalhada e dourada
Decorada com putto e concheados
Portugal, séc. XVIII
(pequenas faltas e defeitos)
65x50x63 cm

Em madeira entalhada,
dourada e policromada
representando torso
de homem e motivos
vegetalistas
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 82 cm

A large corner bracket
Carved and gilt wood
Putto and shell motifs decoration
Portugal, 18th century
(minor losses and defects)
€ 1.200 - 1.600

An altar fragment
Carved, gilt and polychrome
wood depicting a male torso and
foliage scroll motifs
€ 2.000 - 3.000

19

18

39

43

COROA REAL

PAR DE COLUNAS SALOMÔNICAS

Em madeira entalhada e dourada
Portugal, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
Alt.: 49 cm

€ 400 - 600

Em madeira entalhada, dourada e
policromada
Decoradas com talha barroca
representando parras de videira, cachos
de uva, pássaros e putti
Capiteis corintios
Séc. XVII
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 181 cm

40

A pair of twisted colums
Carved, gilt and polychrome wood
Decorated with baroque carving of vine leaves,
grapes, birds and putti
Corinthian capitals
17th century
(minor losses and defects)

A royal crown
Carved and gilt wood
Portugal,18th century
(losses and defects)

PAR DE PEANHAS
Em madeira entalhada, dourada e
marmoreada
Decoradas com motivos florais e pássaros
Portugal, séc. XVIII
(pequenas faltas e defeitos)
48x44x30 cm

A pair of brackets
Carved, gilt and polychrome wood
Decorated with floral motifs and birds
Portugal, 18th century
(minor losses and defects)
€ 1.000 - 1.500

€ 3.000 - 4.000

41

PEANHA
Em madeira policromada e dourada
Portugal, séc. XVIII
40x35 cm

An 18th century base
Carved, polychrome and gilt wood
Portugal, 18th century
€ 200 - 300

42

PAR DE PEANHAS
Em madeira entalhada, dourada e marmoreada
Portugal, séc. XVIII/XIX
(pequenos defeitos)
15x14,5x11 cm

A pair of brackets
Carved, gilt and marbled wood
Portugal, 18th / 19th century
(minor defects)
€ 150 - 200

21

20

46
COLUNA TORSA COM BASE
Em castanho entalhado
Decorada com parras, cachos de uvas e
pássaros
Capitel coríntio e base decorada com
motivos vegetalistas
Portugal, XX
Alt.: 157 cm

Twisted column with stand
Carved chestnut
Decorated with vines, grapes and birds
Corinthian capital and stand decorated with
foliage scroll motifs
Portugal, 20th century
€ 400 - 600

44

BIOMBO NEOCLÁSSICO DE QUATRO FOLHAS
Óleo sobre tela
Representando anjos e medalhões com jarras de flores
Séc. XIX
(defeitos)
170x60 cm (cada folha)

A Neoclassical four panel folding screen
Oil on canvas
Representing angels and medallions with vases and flowers
19th century
(defects)
€ 600 - 800

45

NOSSA SENHORA MÃE DAS ALMAS
Fragmento de retábulo em madeira
entalhada
Representando Nossa Senhora com o
Menino, rodeada por dois anjos e com três
almas a emergir das chamas na base
Portugal, séc. XVII/XVIII
67x57 cm

Our Lady The Mother of Souls
A fragment of a carved wooden retable
Depicting The Virgin and Child, surrounded
by two Angels with three souls emerging from
the flames
Portugal, 17th / 18th century
€ 1.000 - 1.500

23

22

47

SANTA ANA COM NOSSA SENHORA
E MENINO JESUS AO COLO
Escultura em madeira com resquícios de
policromia
Flandres, séc. XV/XVI
(faltas e defeitos)
Alt.: 22 cm

Saint Anne with Our Lady and Child Jesus
Wood sculpture with traces of polychromy
Flemish, late 15th, early 16th century
(losses and defects)
€ 3.000 - 5.000

48

NOSSA SENHORA COM O MENINO
Escultura em madeira com resquícios de
policromia
Flandres, séc. XV/XVI
(faltas e defeitos)
Alt.: 31 cm

Our Lady with the Child
Wood sculpture with traces of polychromy
Flemish, late 15th, early 16th century
(losses and defects)
€ 4.000 - 6.000

25
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49

NOSSA SENHORA
Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Séc. XVII
Assente sobre peanha em alabastro, italiano do
séc. XVIII, esculpida e vazada com concheados
e enrolamentos
Alt:: 21,5 cm (total); 16,5 cm (Nossa Senhora)

Our Lady
Ivory Indo-Portuguese sculpture
17th century
In a 18th century Italian carved and pierced alabaster
base decorated with shells and scrolls

50

NOSSA SENHORA
Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Séc. XVII
(faltas e pequenos defeitos)
Alt.: 10,5 cm

52

SAGRADA FAMÍLIA
Médio relevo em gesso
Maquineta em pau-santo
Séc. XVIII
30x24,5 cm

Our Lady
Ivory Indo-Portuguese sculpture
18th century
(losses and small defects)

The Holy Family
A gesso relief
Rosewood case
18th century

€ 700 - 900

€ 1.200 - 2.000

€ 300 - 500

53

NOSSA SENHORA SANT’ ANA
COM O MENINO

51

PLACA OVAL
Em marfim esculpido
Um lado representando
Coroação de Nossa
Senhora com o Menino
e o outro com São José
com o Menino
América do Sul, séc. XVIII
6,5x5,5 cm

Grupo escultórico em terracota policromada
Coroas e resplendor em prata
Maquineta em pau-santo
Portugal, séc. XVIII
20x22,5x13 cm
46x27x18 cm

The Virgin and Saint Anne with the Child
Polychrome terracota sculptural group
Silver crowns and radiant halo
Rosewood case
Portugal, 18th century
€ 1.000 - 1.500

An oval plaque
Carved ivory
On one side the Coronation
of The Virgin and Child, on
the other Saint Joseph with
The Child Jesus
South America, 18th C.
€ 500 - 800

27

26

57

54

CRISTO CRUCIFICADO
Em bronze
Europa, séc. XVI/XVII
(faltas e defeitos)
21x21,5 cm

A Crucified Christ
Bronze
Europe, 16th / 17th C.
(losses and faults)
€ 300 - 500

CRISTO CRUCIFICADO
Escultura em marfim
Com moldura em madeira entalhada e
dourada
França, séc. XIX
(pequenos defeitos)
Alt.: 26 cm (Cristo)
70x48 cm (moldura)

A crucified Christ
Ivory sculpture
In carved and gilt wooden frame
France, 19th century
(minor defects)
€ 1.200 - 1.600

55

CRUZ
Em ébano
Decorada com incrustações em
madrepérola representando motivos
vegetalistas, pomba e coração em chamas
encimado por uma cruz e trespassado por
uma espada
Cambodja, séc. XIX
(pequenas faltas e defeitos)
44,5x25 cm

A crucifix
Ebony
Decorated in mother-of-pearl inlay with foliage
scroll motifs, dove and flaming heart crowned
by cross and pierced by a sword
Cambodia, 19th C.
(minor losses and faults)
€ 500 - 700

58

CRISTO CRUCIFICADO

56

CRISTO CRUCIFICADO
Escultura em marfim
Com cruz em pau-santo e aplicações em prata
Portugal, séc. XIX
(pequenos defeitos)
Alt.: 14 cm (Cristo)
Alt.: 37 cm (total)

A crucified Christ
Ivory sculpture
Rosewood cross with applied silver elements
Portugal, 19th century
(minor defects)

Escultura Indo-portuguesa em marfim
Parcialmente policromada e dourada
Sendal em madeira
Índia, séc. XVIII
(faltas, defeitos e restauros)
30,5x24 cm

A Crucified Christ
Ivory Indo-Portuguese sculpture
Partially polychrome and gilt
Wooden lention cloth
India, 18th century
(losses, defects and restoration)
€ 300 - 500

€ 600 - 800

29
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59

NOSSA SENHORA COM ALTAR
Escultura Indo-portuguesa em marfim representado
Nossa Senhora sobre quarto-crescente
Com vestígios de policromia e douramento
Altar em osso, com construção de inspiração
arquitectónica, decorado com entalhamentos,
colunas torneadas e arcos recortados
Séc. XVII/XVIII
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 14 cm (Nossa Senhora)
28,5x19x9,5 cm (altar)

The Virgin Mary and plynth
Ivory Indo-Portuguese sculpture depicting the Virgin on a
crescent
Evidence of polychrome and gilt decoration
Architectural inspired bone stand, with carving, turned
colums and scalopped arches
17th / 18th century
(minor losses and defects)

60
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Escultura Indo-Portuguesa em marfim,
parcialmente pintada e dourada
Séc. XVII/XVIII
Alt.: 25 cm (Nossa Senhora)
Alt.: 38 cm (total)

Our Lady of the Immaculate Conception
Ivory Indo-Portuguese sculpture, partially
painted and gilt
17th / 18th century
€ 7.500 - 9.500

€ 3.500 - 4.500

31
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64

SANTA ANA

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Escultura em madeira entalhada, dourada e
policromada
Representando Santa Ana ensinando Nossa
Senhora a ler
Com coroas em prata
Séc. XVIII
(faltas, defeitos e restauros)
Alt.: 49 cm

Em madeira entalhada, policromada e dourada
Base entalhada e dourada
Coroa em prata
Portugal, sec. XVII/XVIII
Alt.: 86 cm

Our Lady of the Immaculate Conception
Carved, polychrome and gilt wood
Carved and gilt stand
Silver crown
17th / 18th century

Saint Anne
Carved, gilt and polychrome wooden sculpture
Depicting Saint Anne teaching the Virgin how to read
Silver crowns
18th century
(losses, defects and restoration)

€ 4.000 - 6.000

€ 2.200 - 2.800

62

MENINO JESUS
Escultura em madeira entalhada e policromada
Com olhos de vidro
Resplendor e sandálias em prata
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 42 cm

The Child Jesus
Carved and polychrome wooden sculpture with glass eyes
Silver radiant halo and sandals
Portugal, 18th century
€ 800 - 1.200

63

NOSSA SENHORA
Escultura em terracota
policromada
Com resplendor em prata
Portugal, séc. XIX
(pequenos defeitos; base
adaptada)
Alt.: 43 cm

The Virgin Mary
Polychrome terracota sculpture
Silver radiating halo
Portugal, 19th century
(minor defects; adapted stand)
€ 400 - 600

33

32

65

MENINO JESUS SALVADOR DE MUNDO
Escultura de Malines em madeira policromada
Séc. XVI
(defeitos e restauros)
Alt.: 45 cm

Child Jesus Saviour of the World
Polychrome wood Malines sculpture
16th century
(defects and restorations)
€ 5.000 - 7.000

66

MENINO JESUS SALVADOR DO MUNDO
Escultura em madeira policromada
Portugal , séc. XVI/XVII
(faltas, defeitos e repintes)
Alt.: 74 cm

Child Jesus Saviour of the World
Polychrome wood sculpture
Portugal, late 16th, ealry 17th century
(losses, defects and repainted areas)
€ 4.000 - 6.000

35

34

67

PAR DE ANJOS
Esculturas em madeira policromada e dourada
Anjos alados com palmas do martírio na mão
Portugal, séc. XVII
(faltas, defeitos e restauros)
Alt.: 80 cm

A pair of angels
Polychrome and gilt wood sculptures
Winged angels with palms
Portugal, 17th century
(losses, defects and restorations)
€ 15.000 - 20.000

37

36

69

SÃO MIGUEL ARCANJO

68

SÃO MIGUEL
Escultura em madeira entalhada e
policromada com olhos de vidro
Representando São Miguel a matar o
Diabo
Séc. XVIII/XIX
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 52 cm

Saint Michael
Carved and polychrome wood sculpture with
glass eyes
Depicting Saint Michael killing the devil
18th / 19 th century
(minor losses and defects)

Escultura em madeira entalhada, dourada e
policromada
Representando São Miguel Arcanjo empunhando
uma espada com a mão direita e assente numa
nuvem com cabeças de querubim
Base posterior
Portugal, séc. XVIII
(pequenos defeitos e restauros)
Alt.: 81,5 cm

The Archangel Saint Michael
Carved, gilt and polychrome wooden sculpture
Depicting the Archangel holding a sword in His right
hand, while standing on a cloud with cherubs
Later stand
Portugal, 18th century
(minor defects and restoration)
€ 4.000 - 6.000

€ 2.500 - 3.000

39

38

70
SÃO JOSÉ
Escultura em madeira entalhada,
dourada e policromada
Representando São José,
envergando uma túnica verde
com decoração estofada e
manto castanho
Portugal, séc. XVIII
(cajado posterior; restauros e
pequenos defeitos)
Alt.: 112 cm

Saint Joseph
Carved, gilt and polychrome
woooden sculpture
Depicting Saint Joseph wearing a
green and gilt tunic with brown cape
Portugal, 18th century
(later staff; restoration and minor
defects)
€ 6.000 - 8.000

41

40

71

72

A FLAGELAÇÃO DE CRISTO

FIGURA DE PRESÉPIO NAPOLITANA

Escultura de vulto perfeito representando
Cristo preso a uma coluna
Em madeira entalhada e policromada
Portugal, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
Alt.: 101 cm

De grandes dimensões
Em madeira, tecido, gesso e outros materiais
Com decoração policromada
Itália/ Nápoles, séc. XVIII/XIX
(pequenas faltas, defeitos e restauros)
100 cm

The Flogging of Christ
A carved and polychrome wooden depiction of
Christ tied to the column
Portugal, 18th century
(losses and defects)

A large Neapolitan crib figure
Wood, fabric, gesso and other materials
Polychrome decoration
Italy / Naples, 18th / 19th century
(minor losses, defects and restoration)

€ 1.500 - 2.000

€ 1.500 - 2.000

43

42

73

CALVÁRIO

76

Composição com gravuras coloridas sob
vidro pintado
Europa, séc. XVIII
50x69,5 cm

CALVÁRIO
Placa da Terra Santa
Em madeira de oliveira revestida a
madrepérola com decoração incisa
com fundos preenchidos a negro
representando os elementos da Paixão
Séc. XIX
41x35 cm

A Calvary
A composition of coloured engravings under
painted glass
Europe, 18th century
€ 1.000 - 1.500

A Calvary
Holy Land plaque
Olive wood and mother-of-pearl with
blackened incised decoration with Symbols
of the Passion
19th century
€ 1.500 - 2.000

74

75

SÃO JOÃO BAPTISTA

NOSSA SENHORA DA PIEDADE

Escultura em porcelana
europeia
Decoração com esmaltes
policromados e dourado
Resplendor em prata
Séc. XIX
Alt.: 22,5 cm

Escultura em faiança
Decoração policromada
Fabrico do Norte, Portugal séc. XIX
Alt.: 21 cm

Saint John the Baptist
European porcelain sculpture
Polychrome and gilt enamelled
decoration
Silver radiant halo
19th century
€ 300 - 400

Pietà
Faience figure
Polychrome decoration
Northern Portugal, 19th C.
€ 500 - 700

77

NATIVIDADE E COROAÇÃO DE
NOSSA SENHORA
Duas conchas em madrepérola esculpida
e gravada
Terra Santa, séc. XVIII/XIX
13x13 cm

A Nativity and Virgin’s Heart
Two carved and engraved mother-of-pearl shells
Holy Land, 18th / 19th century
€ 300 - 500

45

44

78

PAR DE CARTELAS D. JOÃO V
Padrão com concheados e motivos vegetalistas imitando o trabalho
do couro dos móveis de assento do mesmo período
Reservas com natureza-mortas e paisagem com animais
Óleos sobre tela
Portugal, séc. XVII/XVIII
212x88 cm

A pair of D.João V cartouches
Shells and foliage scroll motifs simulating the engraved leather used on chairs
of the same period
Medallions with still lifes and landscape with animals
Oil on canvas
Portugal, 17th / 18th century
€ 2.500 - 3.000

47

46

79
PAR DE COLUNAS
Em madeira entalhada, pintada e dourada
Capitéis entalhados em estilo coríntio, colunas torsas
estriadas e bases marmoreadas com decoração entalhada e
dourada representando enrolamentos e motivos vegetalistas
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 152,5 cm

A pair of columns
Carved, painted and gilt wood
Corinthian carved capitals, twisted shafts and marbled bases with
carved and gilt foliage scroll motifs
Portugal, 18th century
€ 1.800 - 2.500

81

ORATÓRIO D. MARIA COM TREMPE
Em madeira pintada
Com decoração entalhada, dourada
e marmoreada
Base com três gavetas e interior decorado
com motivos florais pintados
Portugal, séc. XIX
(pequenas faltas e defeitos)
204x70x36 cm

A D.Maria oratory on stand
Painted wood
Carved, gilt and marbled decoration
The stand with three drawers and inner surfaces
with floral decoration
Portugal, 19th C.
(minor losses and faults)
€ 500 - 800

80
PAR DE TALHAS
Em madeira entalhada, dourada e marmoreada
Portugal, séc. XVIII
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 111 cm

A pair of pots
Carved, gilt and marbled wood
Portugal, 18th century
(minor losses and defects)
€ 500 - 700

49

48

82

84

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

Em vinhático
Corpo inferior com duas portas e interior com duas prateleiras
Alçado com duas portas e cimalha entalhada
Interior com moldura entalhada e dourada representando motivos vegetalistas
com quatro divisórias, duas delas com frente dourada e entalhada
Portugal, séc. XVIII/XIX
271x150x79 cm

ORATÓRIO D. MARIA

ARMÁRIO COM ALÇADO ORATÓRIO D. MARIA

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

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

€ 1.200 - 1.800

€ 300 - 400

83

PAPELEIRA D. MARIA
Em vinhático
Três gavetões
Interior com gavetas e escaninhos
Ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XVIII/XIX
(faltas e defeitos)
105,5x110x57,5 cm

A D.Maria bureau
Brazilian mahogany
Three long drawers
Bureau interior with drawers
and pigeon holes
Yellow metal hardware
Portugal, 18th / 19th C.
(losses and faults)
€ 400 - 600

51

50

85

ARCA
Em pau-santo
Com duas gavetas
Interior com fundo recortado, decorado
com flores estilizadas, para ventilação
Ferragens em metal dourado com
decoração rendilhada e pés em bola
Portugal, séc. XVIII
78x132x61 cm

A chest
Rosewood
With 2 drawers
Interior with pierced flower shaped base
ventilators
Gilt metal hardware with cut and pierced
decoration; ball feet
Portugal, 18th century
€ 1.800 - 2.200

86

MESA BUFETE
Em pau-santo e outras madeiras
Com três gavetas simulando oito
Decoração entalhada com torcidos
e ferragens em metal dourado
Pernas e travessas torneadas
Portugal, séc. XIX
(faltas e restauros)
81x134x75,5 cm

A centre “bufete” table
Rosewood and other woods
Three drawers simulating eight
Turned and carved decoration
and yellow metal hardware
Portugal, 19th century
(losses and restoration)

87

ARCA
Em vinhático com trabalho de torcidos em pau-santo
Duas gavetas e pés em bolacha
Ferragens em metal amarelo e metal amarelo rendilhado
Portugal, séc. XVII/XVIII
(restauro)
68x127x65 cm

A chest
Brazilian rosewood with rosewood turned elements
Two drawers and bun feet
Yellow metal pierced hardware
Portugal, 17th / 18th century
(restoration)
€ 1.200 - 1.800

€ 900 - 1.300

53

52

88

90

Em pau-santo
Saial entalhado e recortado com enrolamentos
Pernas e travejamentos torneados
Com cinco gavetas simulando nove
Ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XVII/XVIII
129,5x90x45 cm

Em pau-santo
Com com três gavetas simulando dez
Decoração entalhada com torcidos e ferragens em metal amarelo
Pernas e travessas torneadas
Portugal, séc. XVIII
89x151x85 cm

CONTADOR COM TREMPE

A cabinet on stand
Rosewood
Scroll scalloped apron
Turned legs and stretchers
Five drawers simulating nine
Yellow metal hardware
Portugal, 17th / 18th century

MESA BUFETE

A centre “Bufete” table
Rosewood
Three drawers simulating ten
Carved and turned decoration and yellow metal hardware
Turned legs and stretchers
Portugal, 18th century
€ 2.500 - 3.000

€ 3.500 - 5.000

89

MESA BUFETE
Em pau-santo
Com duas gavetas simulando seis
Decoração entalhada com torcidos
e ferragens em metal dourado
Pernas e travessas torneadas
Portugal, séc. XVII/ XVIII
84x119x80 cm

A centre “Bufete” table
Two drawers simulating six
Carved and turned decoration and
yellow metal hardware
Turned legs and stretchers
17th / 18th century
€ 2.000 - 3.000

55

54

91

PAR DE CADEIRAS D. JOSÉ
Em pau-santo
Costas com tabelas recortadas e vazadas
Cachaço, pernas e saial decorados
com entalhamentos
Assentos em tecido
Portugal, séc. XVIII

94

IMPORTANTE CAMA DE
DOSSEL D. JOSÉ
Em pau-santo
Espaldar ricamente entalhado e
recortado representando motivos
vegetalistas com medalhão central
almofadado e forrada a tecido
adamascado
Colunas torsas, estriadas e
parcialmente entalhadas
Portugal, séc. XVIII (3º quartel)

A pair of D. José chairs
Rosewood
Pierced and scalloped splats
Carved crest, legs and apron
Fabric seats
Portugal, 18th century
€ 1.500 - 2.000

Bibliografia/ Literature:
Peça semelhante reproduzida em:
J. F. Silva Nascimento, “Leitos e
Camilhas Portuguesas”, fig. 58-59.
260x134x206 cm

92

MESA DE CHÁ ESTILO D. JOSÉ

An important D. José canopy bed
Rosewood
Richely decorated headboard with
carved floral motifs and cushioned
central medallion, lined with damask
fabric
With spirald columsn, striated and
partially carved
Portugal, 3rd quarter of the 18th
century
€ 3.000 - 5.000

Em pau-santo
Decoração entalhada com concheados,
motivos vegetalistas e pés de garra e bola
Séc. XX
(defeitos)
82x106x51 cm (fechada)

A George II style tea table
Rosewood
Carved decoration with shell and floral motifs;
ball and claw feet
Late 19th, early 20th century
(defects)
€ 500 - 700

93

CAMA ESTILO D. JOÃO V
Em pau-santo
Com decoração torneada e entalhada com plumas e concheados
Ferragens em metal amarelo
Portugal, início do séc. XX
176x125 cm (cabeceira)

D.João V style bed
Rosewood
Turned and carved decoration with plumes and shells
Yellow metal hardware
Portugal, early 20th century
€ 500 - 800

57

56

97

CÓMODA ESTILO D. JOÃO V
Em nogueira e castanho
Decoração entalhada e dourada
Saial recortado
Com quatro gavetas
Ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XIX/XX
93,5x109x54 cm

95

PAR DE CADEIRAS D. JOSÉ
Em pau-santo
Com costas vazadas e tabelas
recortadas
Cachaços, tabelas e pernas
decorados com entalhamentos
Pés em garra e bola
Portugal, séc. XVIII

A D.João V style chest of drawers
Walnut and chestnut
Carved and gilt decoration
Scalloped apron
Four drawers
Yellow metal hardware
Portugal, 19th / 20th century
€ 1.200 - 1.800

A pair of D. José chairs
Rosewood
Pierced and scalloped splats
Carved crest, splats and legs
Claw and ball feet
Portugal, 18th century
€ 1.200 - 1.600

96

MESA RATONA D. JOÃO V
Em nogueira
Com uma gaveta e ferragens
em metal dourado
Saial recortado com decoração
entalhada e pernas galbadas com
joelhos salientes e pés em garra e bola
Portugal, séc. XVIII
(restauro)
48x5x85x59,5 cm

A D.João V miniature table
Walnut
One drawer and gilt metal hardware
Scalloped apron of carved decoration
and cabriole legs with pronounced knees
and claw and ball feet
Portugal, 18th century
(restoration)
€ 2.500 - 3.000

98

MESA DE JOGO ESTILO D. JOÃO V
Em nogueira
Decoração entalhada e dourada
Uma gaveta
Interior forrado a feltro verde
Pés de garra e bola
75x96x51,5 cm

A D.João V style card table
Walnut
Carved and gilt decoration
One drawer
Green felt lined interior
Calw and ball feet
€ 1.200 - 1.800

59

58

99

CONJUNTO DE DOZE CADEIRAS DE BRAÇOS D. JOÃO V
Em nogueira
Com costas vazadas e tabelas recortadas decoradas com entalhamentos
Assentos estofados e pés em garra e bola
Portugal, séc. XVIII
(pequenos defeitos e restauros; estofos modernos)

A set of twelve D. João V armchairs
Pierced and scalloped back splats decorated with carved details
Upholstered seats and claw and ball feet
Portugal, 18th
(small defects and restoration; modern upholstery)
€ 5.000 - 8.000

61

60

100

CÓMODA D. JOÃO V/D. JOSÉ
Em pau-santo
Saial, pernas e ilhargas com decoração entalhada representando
motivos vegetalistas
Pés de garra e bola
Duas gavetas e ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XVIII
(restauros)
78x94x54,5 cm

A D.João V/D.José chest of drawers
Rosewood
Part carved decoration of foliage scroll motifs and volutes
Claw and ball feet
Two drawers and yellow metal hardware
Portugal, 18th century
(restoration)
€ 5.000 - 7.000

63

62

101

PAR DE MESAS DE ENCOSTAR ESTILO D. JOSÉ
Em pau-santo
Saial e ilhargas com decoração entalhada
Duas gavetas e ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XIX/XX
79x101x50 cm

A pair of D.José style side tables
Rosewood
Carved decoration apron and sides
Two drawers and yellow metal hardware
Portugal 19th / 20th century
€ 4.500 - 6.500

65

64

102
MESA PÉ DE GALO CHIPPENDALE
Em pau-santo
Tampo basculante com gradinha e sistema de gaiola,
assente sobre coluna canelada e entalhada com motivos
vegetalistas
Pés entalhados com motivos vegetalistas
74x60 cm

A Chippendale tripod table
Rosewood
Tilt-top with gallery and birdcage mechanism, on a fluted and
carved shaft with foliage scroll motifs
Carved foliage scroll feet
€ 900 - 1.500

103
MESA PÉ DE GALO JORGE III
Em mogno
Com coluna central e pernas decorada
com entalhamentos e pés em forma de
garra de leão
Inglaterra, séc. XVIII
72x98x98 cm

A George III tripod table
Carved central shaft and legs and lion paw feet
England, 18th century
€ 800 - 1.200

105

CÓMODA D. JOSÉ
Em pau-santo
Decoração parcialmente entalhada com motivos
vegetalistas e volutas
Duas gavetas e três gavetões
Ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XVIII
97,5x136x65 cm

A D.José chest of drawers
Part carved decoration of foliage scroll and volute
motifs
Two short and three long drawers
Yellow metal harware
Portugal, 18th century
€ 4.000 - 6.000

104

CONJUNTO DE QUATRO
CADEIRAS ESTILO D. JOSÉ
Em pau-santo
Com costas vazadas e tabelas
recortadas
Pés de gara e bola
Assentos forrados a seda bordeaux
Portugal, séc. XIX

A set of four D.José style chairs
Rosewood
Pierced backs and scalloped splats
Claw and ball feet
Bordeaux silk covered seats
Portugal, 19th century
€ 1.200 - 1.800

67

66

109

PAPELEIRA D. JOSÉ/ D. MARIA
Em pau-santo
Com três gavetas e dois gavetões
Ferragens em metal amarelo
Interior com várias gavetas e escaninhos
e porta central convexa ladeada por
motivos vegetalistas entalhados
Portugal, séc. XVIII
114,5x115x57 cm

A D.José / D.Maria bureau
Rosewood
Three short and two long drawers
Yellow metal hardware
Interior with various drawers, pigeon holes and
central enclosed compartment of convex door
framed by carved foliage scroll motifs
Portugal, 18th century
€ 1.500 - 2.000

106

MESA DE LEITURA PÉ DE GALO JORGE III
Em mogno
Tampo rectangular com inclinação regulável
Uma base circular para castiçal
Coluna central torneada e extensível com chave em
latão
Pés de sapata
Inglaterra, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
Alt.: 70 cm

A George III tripod reading table
Mahogany
Rectangular tilt top
A circular candlestand holder
Turned extendable central stand with brass key
Sleeper ffeet
Englad, 18th century
(losses and defects)

107

MESA PÉ-DE-GALO
Em pau-santo
Com tampo recortado
Decorada com entalhamentos no tampo,
coluna central e pés
Tampo basculante
Portugal, séc. XVIII
73,5x79x79 cm

A tripod table
Rosewood
Scalloped top
Carved decoration on top, shaft and feet
Tilt-top
Portugal, 18th century
€ 800 - 1.200

€ 350 - 500

108

CADEIRA D. JOSÉ
Em pau-santo
Com costas vazadas e tabela
recortada
Cachaço, pernas e saial
decorados com entalhamentos
Portugal, séc. XVIII

A D. José chair
Rosewood
Pierced and scalloped splat
Carved crest, legs and apron
Portugal, 18th century
€ 600 - 900

69

68

110

MESA DE JOGO D. MARIA
Em pau-santo e pau-cetim
Com uma gaveta com puxadores em pau-santo
Portugal, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
78x88,5x42 cm

D.Maria card table
Rosewood and satinwood
One drawer and rosewood knobs
Portugal, 18th C.
(losses and faults)
€ 400 - 600

111

COIFFEUSE ESTILO D. MARIA
Faixeada a pau-santo
Com decoração embutida em pau-cetim e pau-rosa,
representando no tampo e ilhargas motivos vegetalistas
Interior com espelho e compartimentos
Séc. XIX/XX
77x86x41 cm

A D.Maria style dressing table
Rosewood veneered
Foliage scroll, satinwood and jacaranda inlaid decoration
Inner mirror and various compartments
19th / 20th century
€ 600 - 800

113

PAPELEIRA ESTILO D. JOSÉ/ D. MARIA

112

MESA DE JOGO MEIA-LUA D.
MARIA
Em pau-santo
Com trabalho de marchetaria em
espinheiro representando instrumentos
musicais
Interior forrado com feltro verde
Portugal, séc. XVIII/XIX
74,5x93x46 cm

A demi lune D.Maria card table
Rosewood
With thornbush marquetry of musical
instruments
Interior lined in green felt
Portugal, 18th / 19th century

Em pau-santo
Decorada com trabalho de marchetaria em paurosa e espinheiro
Com três gavetas e ferragens em metal
dourado
Interior com gavetas e escaninhos
Saial e pés com decoração entalhada
Portugal, séc. XIX
113x130x62 cm

A D.José / D.Maria bureau
Rosewood
Decorated in rosewood and thornbush marquetry
Three drawers and gilt metal hardware
Interior with drawers and pigeon holes
carved apron and feet
Portugal, 19th century
€ 3.000 - 4.000

€ 600 - 800

71

70

116

114

MESA DE JOGO MEIA-LUA
ESTILO D. MARIA

MESA DE JOGO MEIA-LUA D. MARIA

Faixeada a pau-santo
Com decoração embutida
representando motivos florais
Séc. XIX/XX
(pequenos defeitos)
72x81x39 cm

Faixeada a pau-santo e com trabalho de
marchetaria em pau-rosa e espinheiro
Interior forrado a feltro verde
Portugal, séc. XVIII/XIX
74,5x83,5x41 cm

A demi lune card table
Rosewood veneered with jacaranda and thornbush
marquetry
Green felt lined interior
Portugal, 18th / 19th century

A “demi-lune” D.Maria style table
Rosewood veneered
Floral inlaid decoration
19th / 20th century
(minor defects)

€ 750 - 950

€ 500 - 800

117

CÓMODA D. JOSÉ/D. MARIA
Em pau-santo com trabalho de marchetaria em
várias madeiras
Dois gavetões e ferragens em metal amarelo
Tampo em mármore
Portugal, séc. XVIII/XIX
87x118x59 cm

115

CÓMODA D. JOSÉ/D. MARIA
Em pau-santo com trabalho de
marchetaria em várias madeiras
Dois gavetões e ferragens em metal
amarelo
Tampo em pedra mármore
Portugal, séc. XVIII/XIX
79,5x99x52 cm

A D.Maria chest of drawers
Rosewood with various woods marquetry
Two long drawers and yellow metal hardware
Marble top
Portugal, 18th / 19th century
€ 1.400 - 1.600

A D.José / D.Maria chest of drawers
Rosewood with various woods marquetry
Two long drawers and yellow metal hardware
Marble top
Portugal, 18th / 19th century
€ 1.800 - 2.500

73

72

120

118

FRANCESCO ZUCCARELLI
(ITÁLIA, 1702-1788)

AUGUSTE BOUCHER-DESNOYERS
(FRANÇA, 1779-1857)

Moisés salvo das águas
Gravura sobre papel
Com moldura em madeira e gesso
dourado
(gravura com manchas de humidade e
pequenos defeitos)
51x75 cm

“Eliezer et Rebecca”
Segundo original de Nicolas Poussin (15941665)
Gravura sobre papel
45x66 cm

Moses rescued from the river
Engraving on paper
Wooden and gilt gesso
(the engraving with damp marks and minor
defects)

“Eliezer and Rebecca”
After Nicolas Poussin (1594-1665)
Engraving on paper
€ 400 - 600

€ 300 - 400
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JEAN AUDRAN (FRANÇA, 16671756)
“Le Couronnement de la Reine”
Representando a coroação de Maria de
Medici na catedral de Saint Denis, segundo
Peter Paul Rubens (1577-1640) e Jean-Marc
Nattier (1685-1766)
Gravura sobre papel
51x85 cm

“Le Couronnement de la Reine”
The coronation of Mary of Medici at Saint
Denis Cathedral, after Peter Paul Rubens (15771640) and Jean-Marc Nattier (1685-1766)
Engraving on paper

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII/XIX
Cena galante
Sanguínea sobre papel
Cópia de original de François Boucher
(1703-1770)
34x24 cm

European school of the late 18th, early 19th
century
Gallant scene
Sanguine on paper
After François Boucher (1703-1770)
€ 400 - 600

€ 400 - 600
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ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVII
Arcanjo Rafael com peixe na mão
Óleo sobre tela
(defeitos)

95x70 cm
Portuguese School, 17th century
Descent of the Cross
Oil on canvas

€ 500 - 700
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ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XIX
Pietá
Óleo sobre tela

92,5x101 cm
Spanish school of the 19th century
Pietà
Oil on canvas
€ 1.200 - 1.600
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ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVII
Descida da cruz
Óleo sobre tela
78,5x60 cm

Portuguese School, 17th century
Descent of the Cross
Oil on canvas
€ 1.200 - 1.800
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A INFÂNCIA DE BACO
Óleo sobre tela
Cópia de obra de Hendrick van Balen (1575-1632)
datável entre 1616 e 1632
139x180 cm

The infancy of Bacchus
Oil on canvas
After the original by Hendrick van Balen (1575-1632)
Dateble from 1616 to 1632
€ 3.000 - 5.000
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ESCOLA ITALIANA, SÉC. XVII
Vénus e Adónis
Segundo original de Alessandro Turchi (1578-1640)
Óleo sobre tela
(restauros)
47x55,5 cm

Italian School of the 17th century
Vénus and Adonis
After the original by Alessandro Turchi (1578-1640)
Oil on canvas
(restoration)
€ 3.500 - 4.000
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RARO PRATO TOPOGRÁFICO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração em grisaille, rouge-de-fer e dourado representando ao centro vista do
Palácio Real de Christianborg em Copenhaga, com um soldado na entrada e figuras
a passear no primeiro plano
Aba decorada com motivos rocaille
Período Qianlong, c. 1760
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm
Nota:
Exemplar semelhante na David Collection em Copenhaga.
Bibliografia/ Literature:
F. Hervouët, N. Hervouët, Y. Bruneau, “La Porcelaine des Compagnies des Indes a
Décor Occidental”, p. 247.

A rare topographical plate
Chinese export porcelain
“Grisaille”, iron oxide and gilt decoration with view of Copenhagen Christianborg Royal
Palace, with entrance sentinel and walking figures
Lip with rococo motifs
Qianlong reign, ca.1760
(minor chips)
€ 800 - 1.200
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RARO BULE COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com esmaltes da Família
Rosa representando Neptuno
Período Qianlong, c. 1750-1770
(tampa com grande esbeiçada)
13,5x19 cm

A rare teapot
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt “Famille Rose” enamels decoration depicting
Neptune
Qianlong reign, ca. 1750 - 1770
(large chip to lid)
€ 500 - 700
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PRATO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa
representando cena mitológica com Acis e Galateia
Aba decorada com painéis a cameau-rose e padrão a grisaille
e dourado
Período Qianlong, c. 1750
(restauros)
Diam.: 23 cm
Nota:
Apesar de anteriormente ter sido descrita como sendo uma
representação de Cupido e Psique, actualmente acredita-se
que esta cena ilustra os amores de Assis e Galateia, baseandose, segundo Nicole Hervouët, numa tapeçaria Francesa com o
mesmo tema.
Bbibliografia/ Literature:
F. Cunha Alves, P. Cunha Alves, “Do Oriente ao Ocidente - A
aventura da porcelana chinesa de exportação com decoração
ocidental (1695-1815)”, p. 136;
F. Hervouët, N. Hervouët, Y. Bruneau, “La Porcelaine des
Compagnies des Indes a Décor Occidental”, p. 321.

A plate
Chinese export porcelain
Polychrome”Famille Rose” enamels decoration of mythological scene
with Acis and Galatea
Panelled lip with “cameau-rose” and grisaille and gilt patterned
decoration
Qianlong reign, ca.1750
€ 600 - 800
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PRATO FUNDO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a grisaille e dourado representando “A
Natividade”, com o Menino Jesus ao centro, rodeado
por Nossa Senhora, São José e os pastores em
adoração, enquadrados na paisagem com arbustos e
o burro deitado em primeiro plano
Aba decorada com cercadura de motivos vegetalistas
Período Qianlong, c. 1745
(restaurado)
Diam.: 22,5 cm
Nota:
Encomenda para o mercado holandês com decoração
inspirada na gravura de Jan Luyken (1649-1712).
Bbibliografia/ Literature:
F. Cunha Alves, P. Cunha Alves, “Do Oriente ao
Ocidente - A aventura da porcelana chinesa de
exportação com decoração ocidental (1695-1815)”,
pp. 103-104.

A deep plate
Chinese export porcelain
“Grisaille” and gilt decoration with Nativity scene centred by
Baby Jesus surrounded by The Virgin, Saint Joseph and the
shepherds in adoration set in the ladscape with the donkey
on the forefront
On the lip a foliage scroll decoration
Qianlong reign, ca.1745
(restoration)
€ 500 - 700
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Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a grisalle e dourado
representando ao centro a deusa Minerva
Período Qianlong, c. 1745

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a grisalle e dourado
representando o alfaiate e a sua mulher
Período Qianlong, c. 1745
(esbeiçadela)

PRATO

Bibliografia/ Literature:
François et Nicole Hervouet e Yves
Bruneau, “La porcelaine des Compagnies
des Indes a Décor Occidental”, p. 293, il.
13.8.
Diam.: 23,5 cm

A Qianlong “Mythological Figures” plate, ca.
1745
Chinese export porcelain
Grisaille and gilt decoration depicting Minerva
at the centre
Qianlong Period, ca. 1745
€ 600 - 900

PRATO FUNDO

Bibliografia/ Literature:
François et Nicole Hervouet e Yves
Bruneau, “La porcelaine des Compagnies
des Indes a Décor Occidental”, p. 199, il.
9.17.
Diam.: 22 cm

A Qianlong “European Figures” plate, ca. 1745
Chinese export porcelain
Grisaille and gilt decoration depicting a tailor
and his wife
Qianlong Period, ca. 1745
(chip)
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PRATO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a grisalle e dourado,
representando ao centro pastora
acariciando um cordeiro
Período Qianlong, c. 1740
Bibliografia/ Literature: David Howard e
John Ayres, “China for the West”, Vol. II,
p. 523, il. 532.
Diam.: 22,5 cm

A Qianlong “European Figures” plate, ca. 1740
Chinese export porcelain
Grisaille and gilt decoration depicting
shepherdess stroking a lamb
Qianlong Period, ca. 1740
€ 800 - 1.200
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PRATO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a grisaille e dourado
representado a ressurreição de Cristo
Período Qianlong, c. 1740
(restauro na aba)
Diam.: 22,5 cm

A plate
Chinese export porcelain
Grisaille and gilt decoration depicting Christ’s
resurrection
Qianlong Period, ca. 1740
(restoration at the tab)
€ 300 - 400

€ 600 - 900
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Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul sob vidrado representando paisagem campestre com figuras e casario ao fundo
Verso decorado com motivos florais
Período Kangxi (1662-1722)
(falhas de vidrado no bordo)
Diam.: 20 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul sobre vidrado
Redecorado na europa em tons de vermelho, verde e amarelo com representações de Guilherme
V, príncipe de Orange, e da princensa Guilhermina da Prússia
Período Qianlong, c. 1767
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm

PRATO

Nota:
Decoração possivelmente inspirada num prato em faiança de Delft da autoria de Frederick van Frytom (1652-1702).
Bbibliografia/ Literature:
David Howard, John Ayers, “China for the West”, pp. 72-73.

A plate
Chinese export porcelain
Blue underglaze decoration of country scape with figures and background buildings
Floral motifs on the reverse
Kangshi reign (1662 - 1722)
(rim glaze losses)
Note:
Decoration possibly inspired by a Delft faience plate signed by Frederick van Frytom (1652-1702).

PRATO

Bbibliografia/ Literature:
François Hervouët, Nicole Hervouët, Yves Bruneau, “La Porcelaine des Compagnies des Indes a
Décor Occidental”, p.388.

A plate
Chinese export porcelain
Blue underglaze decoration, repainted in Europe in red, green and yellow shades, with depictions of William V,
Prince of Orange and Wilhelmina of Prussia, Princess of Orange
Qianlong reign, ca.1767
(minor chips)
€ 850 - 1.200

€ 500 - 800
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PRATO RECORTADO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes
da Família Rosa representando ao centro
cena galante com figuras ocidentais
Aba com friso relevado, decorado a rougede-fer e dourado e com arranjos florais
Período Qianlong, c. 1750
(esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm

A scalloped plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
of western figures central courtly
Raised frieze lip decorated in iron oxide and gilt
with flower arrangements
Qianlogn reign, ca.1750
(chips)
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POTE COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul, salmão e dourado com reservas
a sépia representando paisagem montanhosa com
casario, fidalgo e cão
Período Jiaqing (1796-1820)
(faltas, defeitos e restauros)
Alt.: 37 cm

A lided pot
Chinese export porcelain
Blue, salmon and gilt decoration with sepia cartouches
depicting mountainscape with buildings, male figure and
dog
Jiaqing reign (1796-1820)
(losses, defects and restoration)
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FRASCO DE CHÁ COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com navio inglês
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro no bocal)
14x8 cm

A tea caddy
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with English ship
Qianlong reign (1736 - 1795)
(restored rim)
€ 400 - 600

€ 400 - 600

€ 400 - 600
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RARO PRATO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família
Rosa representando ao centro cena de interior
com figura feminina a alimentar um papagaio
A figura de aparência ocidental é representada
num espaço com influência oriental, com uma
mesa e serviço de chá do lado direito e ao fundo,
uma janela com poleiro para o papagaio e vista
para o jardim
Aba decorada com cercadura composta por cana
de bambu envolta em flores e folhas
Período Qianlong, c. 1755
(restauro na aba)
Diam.: 23,5 cm
Nota:
Decoração inspirada numa gravura de Claude
Duflos (1665–1727) segundo original de Rosalba
Carriera.
Bbibliografia/ Literature:
F. Hervouët, N. Hervouët, Y. Bruneau, “La
Porcelaine des Compagnies des Indes a Décor
Occidental”, p. 136.

A rare plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration with
central interior scene with female figure and parrot
The western looking figure in an orientl influenced space,
with table and tea set on the right and, in the back, a
window with parrot perch and garden view
Lip decorated with bamboo,flowers and foliage border
Qianlong reign, ca.1735
(restoration to lip)
€ 600 - 800
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MOLHEIRA DE ELMO INVERTIDO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família
Rosa representando medalhão com figura feminina
segurando âncora, cão e embarcações ao fundo
Período Qianlong (1736-1795)
13,5x16x8 cm

An inverted helmet sauceboat
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration with female
figure holding ancho, dog and beckground vessels medallion
Qianlong reign (1736-1795)
€ 150 - 250
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Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa
representando reservas com figuras orientais, ramos
com flores e pássaros
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros)
11,5x26,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa
representando figuras orientais
Período Qianlong (1736-1795)
8,5x20x8,5 cm

PONCHEIRA

A punch bowl
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration of oriental
figures, flower branch and bird cartouches
Qianlong reign (1736-1795)
(restoration)

PAR DE MOLHEIRAS

A pair of sauceboats
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration with oriental figures
Qianlong reign (1736-1795)
€ 300 - 400

€ 400 - 600
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DOIS PEQUENOS COVILHETES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa
ao estilo Meissen, representando ao centro cenas do
quotidiano chinês
Período Qianlong (1736-1795)
9x13 cm
8x12,5 cm
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LEITEIRA

Two small saucers
Chinese export porcelain
Polychrome, Meissen style “Famille Rose”enamels
decoration, with centra Chinese daily scenes
Qianlong reign (1736-1795)
€ 150 - 200

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando figuras chinesas
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro na asa)
Alt.: 10 cm

A milk jug
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration with Chinese
figures
Qianlong Period (1736-1795)
(restoration at the handle)
€ 50 - 100
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TRAVESSA RECORTADA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com
esmaltes da Família rosa representando
flores e brasão
Período Qianlong (1736-1795)
31,5x41 cm

A scalloped serving tray
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt “Famille Rose” enamels
decoration with flowers and armorial
Qianlong reign (1736-1795)
€ 1.800 - 2.500
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TRAVESSA DE ABA
RENDILHADA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul sob vidrado e
policromada, representando ao
centro brasão de armas de família
europeia
Período Qianlong (1736-1795)
12x23,5 cm

A pierced lip platter
Chinese export porcelain
Blue underglaze and polychrome
decoration with central European
armorial
Qianlong reign (1736-1795)
€ 250 - 350
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TRAVESSA RECORTADA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com
esmaltes da Família rosa representando
flores e brasão
Período Qianlong (1736-1795)
29x36,5 cm

A scalloped serving tray
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt “Famille Rose” enamels
decoration with flowers and armorial
Qianlong reign (1736-1795)
€ 1.500 - 2.000
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TERRINA COM TAMPA E TRAVESSA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com armas de Joseph-Marie de
Visdelou e motivos florais
Pegas de formato zoomórfico e pomo da tampa em
forma de flor
Período Qianlong, c.1765
23x35x23 cm (terrina)
29,5x38,5 cm (travessa)

A tureen with platter
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with armorial for Joseph-Marie de
Visdelou and foral motifs
Zoomorphic handles and flower lid pommel
Qianlong reign, ca. 1765
€ 2.800 - 3.000
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TAÇA COM PIRES
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Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com
ricos esmaltes em tons de
azul, rosa salmão e dourado
representando paisagem com
casas, árvores e romãs
Monograma a dourado
Período Jiaqing (1796-1820)
(taça com restauro, desgaste no
dourado)
Diam.: 14 cm (pires)
Alt.: 4,5 cm (taça)

TAÇA E PIRES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada a azul, rosa, salmão e
dourado, representando paisagem com casas,
árvores e romãs
Período Jiaquing (1796-1820)
Alt.: 5 cm (chávena)
Diam.: 14 cm (pires)

A cup and saucer
Chinese export porcelain
Blue, pink, salmon and gilt decoration with buildings,
trees and pomegranates
Jiaquing reign (1796-1820)

A cup and saucer
Chinese export porcelain
Rich polychrome decoration in
shades of blue, salmon and gold
depicting landscapes with houses,
trees and pomegranates
Gilt monogram
Jiaqing Period (1796-1820)
(restored cup, wear to the gilding)

€ 120 - 160

€ 100 - 150
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TAÇA E PIRES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com ricos
esmaltes em tons de azul, rosa
salmão e dourado representando
paisagem com casas, árvores e
romãs
Pires com monograma ao centro a
dourado
Período Jiaqing (1796-1820)
(Pires com esbeiçadela e cabelo,
taça com dois cabelos, desgaste no
dourado)
Diam.: 14 cm (pires)
Alt.: 4,5 cm (taça)

A cup and saucer
Chinese export porcelain
Rich polychrome decoration in shades
of blue, salmon and gold depicting
landscapes with houses, trees and
pomegranates
Jiaqing Period (1796-1820)
(saucer with chip and hairline, bowl with
two hairlines, wear to the gilding)
€ 180 - 220
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CHÁVENA COM PIRES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com
ricos esmaltes em tons de
azul, rosa salmão e dourado
representando paisagem com
casas, árvores e romãs
Período Jiaqing (1796-1820)
(pires com esbeiçadela, desgaste
no dourado)
Diam.: 13,5 cm (pires)
Alt.: 5 cm (chávena)
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A cup and saucer
Chinese export porcelain
Rich polychrome decoration in shades
of blue, salmon and gold depicting
landscapes with houses, trees and
pomegranates
Jiaqing Period (1796-1820)
(saucer with chip, wear to the gilding)

COVILHETE
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com ricos esmaltes em tons de
azul, rosa salmão e dourado representando paisagem
com casas, árvores e romãs
Monograma a dourado
Período Jiaqing (1796-1820)
(desgaste no dourado)
Diam.: 14 cm

A saucer
Chinese export porcelain
Rich polychrome decoration in shades of blue, salmon and gold
depicting landscapes with houses, trees and pomegranates
Gilt monogram
Jiaqing Period (1796-1820)
(wear to the gilding)
€ 50 - 80

Nota:
Decoração idêntica ao serviço conhecido como tendo pertencido a Francisco José
da Rocha, 1º barão de Itamaraty (3º serviço).
Bbibliografia/ Literature:
Nuno de Castro, “A Porcelana hinesa ao Tempo do Império”, p. 287.

Note:
Decoration identical to set attributed to D. Pedro de Sousa e Holstein, 1º Duke of Palmela.

€ 150 - 200
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CONJUNTO DE QUATRO CHÁVENAS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com ricos esmaltes em
tons de azul, rosa salmão e dourado representando
paisagem com casas, árvores e romãs
Período Jiaqing (1796-1820)
(cabelos, desgaste no dourado)
Alt.: 5 cm

A set of four cups
Chinese export porcelain
Rich polychrome decoration in shades of blue, salmon
and gold depicting landscapes with houses, trees and
pomegranates
Jiaqing Period (1796-1820)
(hairlines, wear to the gilding)
€ 200 - 300
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TAÇA COM PIRES
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TAÇA COM PIRES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com
ricos esmaltes em tons de
azul, rosa salmão e dourado
representando paisagem com
casas, árvores e romãs
Monograma a dourado
Período Jiaqing (1796-1820)
(desgaste no dourado)
Diam.: 14 cm (pires)
Alt.: 4,5 cm (taça)

A cup and saucer
Chinese export porcelain
Rich polychrome decoration in shades
of blue, salmon and gold depicting
landscapes with houses, trees and
pomegranates
Gilt monogram
Jiaqing Period (1796-1820)
(wear to the gilding)
€ 120 - 180

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com ricos esmaltes em
tons de azul, rosa salmão e dourado representando
paisagem com casas, árvores e romãs
Monograma a dourado
Período Jiaqing (1796-1820)
(desgaste no dourado)
Diam.: 14 cm (pires)
Alt.: 4 cm (taça)

A cup and saucer
Chinese export porcelain
Rich polychrome decoration in shades of blue, salmon
and gold depicting landscapes with houses, trees and
pomegranates
Gilt monogram
Jiaqing Period (1796-1820)
(wear to the gilding)
€ 120 - 180
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PRATO OITAVADO

PAR DE PRATOS OITAVADOS

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando armas de Joaquim Inácio
da Cruz Sobral (5º Serviço)
Período Qianlong, c. 1775
(pequenas esbeiçadelas e cabelos)
Diam.: 23,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada representando
armas de Joaquim Inácio da Cruz Sobral (5º
Serviço)
Período Qianlong, c. 1775
(pequenas esbeiçadelas e cabelos)
Diam.: 23,5 cm

Bibliografia/ Literature:
Nuno de Castro, “Porcelana da Chinesa e
os Brasões do Império”, p. 141;
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana
da China - 500 Anos de Comércio”, vol. IV,
pp. 1102-1105.

Bibliografia/ Literature:
Nuno de Castro, “Porcelana da Chinesa e os
Brasões do Império”, p. 141;
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana da China
- 500 Anos de Comércio”, vol. IV, pp. 1102-1105.

An octagonal plate
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration with armorial
for Joaquim Inácio da Cruz Sobral (5th set)
Qianlong reign, ca. 1775
(minor chips and hairlines)

A pair of octagonal plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration with armorial for
Joaquim Inácio da Cruz Sobral (5th set)
Qianlong reign, ca. 1775
(minor chips and hairlines)

€ 800 - 1.200

€ 1.600 - 1.800
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Em porcelana de China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa e dourado representando
armas de José Pamplona Carneiro Rangel
Baldaia de Tovar (2º serviço)
Período Qianlong, c. 1780
Diam.: 26,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes
da Família Rosa representando
motivos florais e armas de D. Diogo
José Vito de Meneses Noronha
Coutinho
Período Qianlong, c. 1770
(faltas de vidrado no bordo e cabelo)
Diam.: 26,5 cm

COVILHETE

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

A saucer
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels and gilt
decoration with armorial for José Pamplona
Carneiro Rangel Baldaia de Tovar (2nd set)
Qianlong reign, ca. 1780
€ 1.500 - 2.000

PRATO RECORTADO

Bibliografia/ Literature:
A. Varela Santos, “Portugal na
Porcelana da China - 500 Anos de
Comércio”, pp. 922-931.

A scalloped plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels of
floral motifs and armorial for D.Diogo José
Vito de Meneses Noronha Coutinho
Qianlong reign, ca. 1770
(rim glaze losses and hairline)
€ 800 - 1.200

99

98

163

PIRES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com armas de Luis
Pinto de Sousa Coutinho, 1º visconde de
Balsemão (1º serviço)
Com frisos a dourado e rouge-de-fer
Período Jiaqing, c.1800
(restauro e esbeiçadela)
Diam.: 14 cm
Bibliografia/ Literature:
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao
Tempo do Império”, p. 205.

A saucer
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with armorial for Luís
Pinto de Sousa Coutinho, 1st Viscount of
Balsemão (1st set)
With gilt and iron oxide friezes
Jiaqing reign, ca. 1800
(restorarion and chip)
€ 300 - 400

164

PRATO DE ABA RENDILHADA

162

PAR DE PRATOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada, representando ao centro armas
de D. Henrique de Meneses, 3ª Marquês de Louriçal e 7ª Conde da
Ericeira
Período Qianlong, c. 1790
Diam.: 23,5 cm
Bibliografia/ Literature:
Nuno de Castro, “Porcelana da China ao Tempo do Império”, p. 184;
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana da China - 500 Anos de
Comércio”, vol. IV, pp. 1244-1248.

A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration with armorial for D. Henrique de Maneses,
3rd Marquis of Louriçal and 7th Count of Ericeira
Qianlong reign, ca. 1790

Em porcelana da china
Companhia das Índias
Decoração policromada com armas de
Francisco de Melo e Vasconcelos
Período Qianlong (c. 1785)
Diam.: 19 cm
Bibliografia/ Literature:
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao
Tempo do Império”, ACD Editores, p. 185;
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana
da China: 500 Anos de Comércio”, pp.
1164-1173.

A pierced rim plate
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with armorial for
Francisco de Melo e Vasconcelos
Qianlong reign, ca. 1785
€ 600 - 900

€ 1.800 - 2.200

101

100

165

PAR DE PRATOS RECORTADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com armas de António
Joaquim de Pina Manique (2º serviço)
Diam.: 24,5 cm
Bibliografia/ Literature:
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao Tempo
do Império - Portugal-Brasil”, pp. 192-193.

A pair of scalloped plates
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with armorial for António
Joaquim de Pina Manique (2nd set)
€ 1.800 - 2.200

167

GRANDE PRATO RECORTADO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com
esmaltes da Família Rosa e dourado
representando ao centro armas
de António de Sousa Falcão de
Saldanha Coutinho
Aba decorado com friso de pontas
de lança e cercadura de flores
Período Qianlong, c. 1770
Diam.: 40,5 cm
Bibliografia/ Literature:
A.Varela Santos, “Portugal na
Porcelana da China - 500 Anos de
Comércio”, vol.III, pp. 900-904;
A.Varela Santos, “Qing Export
Porcelain”, cat. 76.

A large scalloped plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels and
gilt decoration with armorial for António
de Sousa Falcão de Saldanha Coutinho
Lip with arrow heads frieze and flower
border
Qianlong reign, ca. 1770
€ 2.800 - 3.500

166

PAR DE MANTEIGUEIRAS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul e dourado com armas de D. Luís de
Castelo Branco Correia e Cunha
Período Qianlong, c. 1740
7x11,5x9,5 cm

A pair of butter dishes
Chinese export porcelain
Blue and gilt decoration with armorial for D.Luís de Castelo
Branco Correia e Cunha
Qianlong reign, ca.1740
€ 1.300 - 1.700

168

CANUDO
Em porcelana de China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada representando armas do
Real Mosteiro de São Vicente de Fora de Lisboa da Ordem de
Santo Agostinho
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros)
Alt.: 19 cm
Bibliografia/ Literature:
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana da China - 500 Anos
de Comércio”, vol.II, pp. 590-593.

A cylinder vase
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration depicting armorial for the Augustian
Royal Monastery Of Saint Vincent of Outer Walls
Qianlong reign (1736-1795)
(restoration)
€ 650 - 850

103

102

169

171

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul sob vidrado e com esmaltes da Família Rosa
representando ao cento paisagem fluvial com barqueiro
Aba decorada a azul com motivos florais e scrolls
Período Qianlong (1736-1795)
23x31 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul sob vidrado e com
esmaltes da Família Rosa representando
reservas com cenas do quotidiano chinês
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros e defeitos)
Alt.: 9,5 cm

PAR DE TRAVESSAS OITAVADAS

A pair of octagonal platters
Chinese export porcelain
Blue underglaze and “Famille Rose” enamels decoration of riverscape with
figure
Lip decorated in blue with floral motifs and scrolls
Qianlong reign (1736-1795)
€ 800 - 1.200

PAR DE TAÇAS COM PEGAS

A pair of handled bowls
Chinese export porcelain
Blue underglaze and “Famille Rose” enamels
decoration, with chinese daily scenes
Qianlong reign (1736-1795)
(restoration and defects)
€ 150 - 200

172

PAR DE TRAVESSAS FUNDAS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes
da Família Rosa representando ao centro
figuras orientais
Dinastia Qing, séc. XVIII/XIX
(uma travessa restaurada)
25,5x31,5 cm

170

GALHETA COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul sobre vidrado
Redecorada na Europa em tons de verde,
vermelho e dourado, com motivos florais
e dragões
Pomo da tampa em forma de coelho
Período Kangxi (1662-1722)
(cabelo e pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 13 cm

A pair of deep platters
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
Qianlong reign (1736-1795)
One platter restored
€ 200 - 300

A lided cruet
Chinese export porcelain
Blue underglaze decoration
Redecorated in Europe in green, red and gilt
with floral motifs and dragons
Rabbit shaped lid pommel
Kangshi reign (1662-1722)
(hairline and minor chips)
€ 250 - 350

105

104

173

175

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas falhas nos esmaltes)
33,5x41,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa representando
motivos florais
Pegas com formato zoomórfico
Período Qianlong (1736-1795)
(pequeno restauro numa pega)
25x36x24,5 cm

GRANDE TRAVESSA OITAVADA

TERRINA COM TAMPA

A large octagonal platter
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
Qianlong reign (1736-1795)
(minor enamels loss)

A tureen
Chinese export porcelain
Floral polychrome “Famille Rose” enamels decoration
Zoomorphic handles
Qianlong reign (1736 - 1795)
(minor restoration to a handle)

€ 600 - 800

€ 1.500 - 2.000

174

TRAVESSA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com
esmaltes da Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
21x27,5 cm

A platter
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels
decoration
Qianlong reign (1736-1795)
€ 120 - 180

176

MOLHEIRA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos defeitos)
6x19x10 cm

A sauce boat
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
Qianlong reign (1736-1795)
(minor defects)
€ 120 - 180

107

106

179

PAR DE TRAVESSAS OITAVADAS

177

TRAVESSA OITAVADA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
20,5x28,5 cm

Octagonal platter
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
Qianlong reign (1736-1795)

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa representando
motivos florais
Período Qianlong (1736-1795)
17,6x26 cm

A pair of octagonal serving trays
Chinese export porcelain
Floral polychrome “Famille Rose” enamels decoration
Qianlong reign (1736 - 1795)
€ 400 - 600

€ 150 - 200

178

TERRINA COM TAMPA E TRAVESSA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa
representando motivos florais
Pegas com formato zoomórfico
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos defeitos)
19x33x20 cm (terrina)
33,5x24 cm (travessa

A tureen with platter
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels of floral motifs
Zoomorphic handles
Qianlong reign (1736 / 1795)
(minor defects)
€ 2.000 - 3.000

109

108

180

182

PAR DE PRATOS OITAVADOS

PAR DE PRATOS

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa representando ao centro cena com casal de
faisões sobre rochedo, peônia e borboleta
Aba com arranjos florais e caldeira com cercadura a azul sob vidrado
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 24,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a dourado e grisaille
representando motivos florais e
símbolos budistas
Período Qianlong (1736-1795)
(um dos pratos com desgaste da
decoração)
Diam.: 23 cm

A pair of octagonal plates
Chiese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration with pheasants on a rock, peony and butterfly
Lip with flower arrangements and centre with underglaze blue frame
Qianlong reign (1736-1795)
(minor chips)

A pair of plates
Chinese export porcelain
Gilt and grisaille decoration depicting
floral motifs and Buddhist symbols
Qianlong Period (1736-1795)
(one plate with wear to the
decoration)

€ 350 - 500

€ 150 - 200

183

DUAS CAIXAS COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração chocolate com reservas policromadas
representando motivos florais
Período Qianlong (1736-1795)
(uma tampa com esbeiçadela)
Alt.: 10 cm (maior)

181

PAR DE PRATOS FUNDOS OITAVADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa representando ao centro cena com casal de
faisões sobre rochedo, peônia e borboleta
Aba com arranjos florais e caldeira com cercadura a azul sob vidrado
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

A pair of deep octagonal plates
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration with pheasants on a rock, peony and butterfly
Lip with flower arrangements and centre with underglaze blue frame
(Qianlong reign (1736-1795)
(minor chips
€ 350 - 500

Two lided boxes
Chinese export porcelain
Brown “chocolate” decoration with polychrome floral
cartouches
Qianlong reign (1736 - 1795)
(one lid with chip)
€ 400 - 600

184

CHÁVENA COM PIRES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com
esmaltes da Família Rosa
representando flores e padrão
escama de peixe
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 4,5 cm (chávena)
Diam.: 12 cm (pires)

A cup and saucer
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration
depicting flowers and fish scale pattern
Qianlong Period (1736-1795)
€ 100 - 150

185

TAÇA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com
esmaltes da Família Rosa
representando flores
Período Qianlong (1736-1795)
(restauro e esbeiçadelas)
Alt.: 6,5 cm
Diam.: 14 cm

A cup
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose flroal
decoration
Qianlong Period (1736-1795)
(restoration and chip)
€ 100 - 150

111

110

188

PRATO

186

PAR DE PRATOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes
da Família Rosa representando ao
centro vista de jardim com pavões
Aba decorada com cercadura de
motivos florais
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 22,5 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels
decoration with peacocks in a garden
Lip decorated with floral motifs band
Set associated to king D. João VI
Qianlong reign (1736-1795)

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando ao centro vista
de jardim com pavões
Aba decorada com cercadura de motivos
florais
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelo e esbeiçadelas)
Diam.: 32,5 cm

A plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
with peacocks in a garden
Lip decorated with floral motifs band
Set associated to king D. João VI
Qianlong reign (1736-1795)
(hairline and chips)
€ 600 - 800

€ 500 - 800

189

PAR DE PRATOS

187

PAR DE PRATOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes
da Família Rosa representando ao
centro vista de jardim com pavões
Aba decorada com cercadura de
motivos florais
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
(um prato com pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando ao centro vista
de jardim com pavões
Aba decorada com cercadura
de motivos florais
Serviço atribuído a D. João VI
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 27 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
with peacocks in a garden
Lip decorated with floral motifs band
Set associated to king D. João VI
Qianlong reign (1736-1795)
€ 800 - 1.200

A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels
decoration with peacocks in a garden
Lip decorated with floral motifs band
Set associated to king D. João VI
Qianlong reign (1736-1795)
One plate with minor chips)
€ 500 - 800

113

112

192

PAR DE PRATOS FUNDOS

190

TRAVESSA RECORTADA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com
esmaltes da Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
28x36 cm

A scalloped platter
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels
decoration
Qianlong reign (1736-1795)

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes
da Família Rosa representando ao
centro vista de jardim com galo
Período Yongzheng (1723-1735)
(esbeiçadelas e cabelos)
Diam.: 22,5 cm

A pair of deep plates
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels
decoration of garden scape and cockerel
Yongzheng reign (1723-1735)
(chips and hairlines)

€ 400 - 600

€ 300 - 500

191

193

BACIA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
8,5x25x31,5 cm

A bowl
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
Qianlong reign (1736-1795)
€ 400 - 600

PAR DE PRATOS RECORTADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa,
rouge-de-fer e dourado representando arranjos florais
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Diam.: 31,5 cm

A pair of scalloped plates
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose”, iron oxide and gilt decoration of
flower arrangements
Qianlong reign (1736-1795)
€ 1.000 - 1.500

115

114

194

TAÇA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando motivos florais
Período Qianlong (1736-1795)
7,5x25,5x25,5 cm

196

PAR DE REFRESCADORES

A bowl
Chinese export porcelain
Floral polychrome “Famille Rose” enamels
decoration
Qianlong reign (1736 - 1795)

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa representando
motivos florais
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 21 cm

€ 400 - 600

A pair of wine coolers
Chinese export porcelain
Floral polychrome “Famille Rose” enamels decoration
Qianlong reign (1736-1795)
€ 2.600 - 3.000

195

ESCUDELA COM TAMPA E TRAVESSA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromia com esmaltes da Família Rosa
representando motivos florais
Pegas entrançadas e pomo da tampa em forma de
ramo com flores
Período Qianlong (1736-1795)
12x17,5x14,5 cm (escudela)
21,5x27 cm (travessa)

A lided bowl and tray
Chinese export porcelain
Floral polychrome “Famille Rose” enamels decoration
Braided handles and floral lid pommel
Qianlong reign (1736 - 1795)
€ 850 - 1.200

117

116

197

PRATO RECORTADO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando vista de jardim
com figuras orientais e corso
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos defeitos)
Diam.: 25 cm

A scalloped plate
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose decoration depicting a
garden view with Oriental figures
Qianlong Period (1736-1795)
(small defects)
€ 200 - 300

199

PAR DE PRATOS RECORTADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a rouge-de-fer e dourado representando ao
centro vista de jardim com figuras femininas
Aba decorada com motivos florais
Período Kangxi (1662-1722)
(cabelos e pequenos defeitos)
Diam.: 21,5 cm

A pair of scalloped plates
Chinese export porcelain
Iron oxide and gilt decoration with central garden scape and female
figures
Lip with floral motifs decoration
Kangshi reign (1662-1722)
(hairlines and minor defects)
€ 500 - 700

198

GRANDE PRATO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul sob vidrado, rougede-fer e com esmaltes da Família Rosa
representando ao centro vista de jardim
com cerca, flores e figuras
Aba com reservas representando ramos
em flor, cercas e rochedos
Período Yongzheng (1723-1735)
(restauro na aba)
Diam.: 38 cm

A large plate
Chinese export porcelain
Blue underglaze, iron oxide and “Famille Rose”
enamels decoration of garden scape with fence,
flowers and figures
Lip with flower branch, fence ang rock
cartouches
Yongzheng reign (1723-1735)
€ 1.600 - 2.000

119

118

200

202

PAR DE PRATOS RECORTADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul sob vidrado representando ao centro vista de jardim com
arbusto em flor, sebe e pássaros
Abas decoradas com painéis em forma de pétalas, representando no interior
motivos florais
Marcados na base
Período Kangxi (16621722)
(pequenas esbeiçadelas e cabelos)
Diam.: 28 cm

PRATO
Em porcelana kraak
Decoração a azul sob vidrado representando ao centro cena com
figuras num jardim
Aba decorada com painéis intercalando figuras com motivos
florais
Período Wanli (1573-1620)
(faltas de vidrado no bordo)
Diam.: 38 cm

A plate
Kraak porcelain
Blue underglaze decoration with central scene of figures in garden
Lip with panels alternating figures and flower motifs
Wanli reign (1573-1620)
(loss of glaze to rim)

A pair of scalloped plates
Chinese export porcelain
Blue underglaze decoration of garden with flowering bush, fence and birds
lip decoration of petal shaped panels filled with floral motifs
Marked on the underside
Kangshi reign (1662-1722)
(minor chips and hairlines)

€ 2.000 - 3.000

€ 600 - 800

201

GRANDE PRATO
Em porcelana da China
Decoração a azul sob vidrado representando ao
centro composição com rochedo, flores e faisões
Aba decorada com motivos florais e pavões
Período Kangxi (1662-1722)
Diam.: 39,5 cm

A large plate
Chinese porcelain
Blue underglaze decoration of rocks, flowers and pheasants
Lip with floral motifs and peacocks
Kangshi reign (1662 - 1722)
€ 800 - 1.200

121

120

203

208

PEQUENA TRAVESSA OITAVADA

GRANDE TRAVESSA RECORTADA

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul com paisagem fluvial, flores,
pagode e codornizes
Aba com decoração relevada simulando cesto
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadela)
15x22 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decorada ao centro com arranjo floral a
cameau-rose
Aba decorada a bianco-sopra-bianco com
reservas a cameau-rose
Período Qianlong (1736-1795)
35x42 cm

A small octagonal serving tray
Chinese export porcelain
Bluedecoration of riverscape, flowers, pagoda and
quail
Raised decoration lip simulating basketweave
Qianlong reign (1736-1795)
(chip)

A large scalloped platter
Chinese export porcelain
Central decoration of “cameau-rose” floral
arrangement
Lip of “bianco-sopra-bianco” decoration with
“cameau-rose” cartouches
Qianlong reign (1736-1795)

€ 60 - 80

204

FRASCO DE CHÁ
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul sob vidrado representando
vistas de jardim com figuras
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos defeitos; falta tampa)
Alt.: 11,5 cm

A tea caddy
Chinese export porcelain
Figures in gardenscape blue underglaze decoration
Qianlong reign (1736 - 1795)
(small defects; missing lid)
€ 150 - 200

206

CANECA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul com reserva representando paisagem
fluvial com barco e pagodes
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Alt.: 14 cm

€ 400 - 600

205

FRASCO DE CHÁ COM TAMPA
Em porcelana da China
Decoração a azul e branco “Fitzhugh”
representando paisagem fluvial e pagodes
Período Qianlong (1736-1795)
13x9x4,5 cm

A tea caddy
Chinese porcelain
Blue and white “Fitzhugh” decoration of
riverscape and pagodas
Qianlong reign (1736-1795)
€ 130 - 180

209

PAR DE PRATOS RECORTADOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decorada ao centro com arranjo floral a
cameau-rose
Aba decorada a bianco-sopra-bianco com
reservas a cameau-rose
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas e pequenas falhas de
vidrado)
Diam.: 23 cm

A pair of scalloped plates
Chinese export porcelain
Central decoration of “cameau-rose” floral
arrangement
Lip of “bianco-sopra-bianco” decoration with
“cameau-rose” cartouches
Qianlong reign (1736-1795)
(minor chips and glaze losses)
€ 100 - 150

210

DOIS PRATOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul sob vidrado e dourado
representando motivos florais
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm

A mug
Chinese export porcelain
Blue decoration with cartouche depicting a riverscape with a
boat and pagodas
Qianlong reign (1736-1795)
(chips)

Two plates
Chinese export porcelain
Blue underglaze and gilt decoration with flowers
Qianlong Period (1736-1795)

€ 50 - 70

€ 120 - 160

207

PLACA
Em porcelana da China
Decoração a azul sob vidrado
representando paisagem com lago, árvore
e plantas aquáticas
Dinastia Qing, séc. XIX
(pequenos defeitos)
17x24 cm

A plaque
Chinese porcelain
Blue underglaze decoration with lake landscape,
tree and water plants
Qing dynasty, 19th century
(minor defects)
€ 150 - 200

211

DOIS PRATOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decorados com flores
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm

Two plates
Chinese export porcelain
Decorated with flowers
Qianlong Period (1736-1795)
€ 80 - 120
123

122

212

215

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração Imari representando ao centro
vista de jardim com figuras femininas
Abas gomadas, decoradas com painéis,
representando no interior arranjos florais
Período Kangxi (1662-1722)
(um prato restaurado e o outro com
pequenos defeitos)
Diam.: 22 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada Imari representando motivos florais
Período Kangxi (1662-1722)
(pequenas esbeiçadelas; um prato com pequeno restauro na aba)
Diam.: 34,5 cm

PAR DE PRATOS RECORTADOS

PAR DE PRATOS

A pair of plates
Chinese export porcelain
Floral motifs Imari polychrome decoration
Kangshi reign (1662-1722)
(minor chips; one plate with small restoration to rim)

A pair of scalloped plates
Chinese export porcelain
Imari decoration with central garden scape
and female figures
Scalloped rim with floral arrangement panels
decoration
Kangshi reign (1662-1722)
(one plate restored, the other with minor
defects)

€ 1.200 - 1.800

€ 500 - 700

213

DOIS PRATOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração dourada e policromada “Imari”
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas e pequenas falhas de
vidrado)
Diam.: 22 cm

Two plates
Chinese export porcelain
Gilt and polychrome Imari decoration
Qianlong Period (1736-1795)
(chips and small glazing losses)
€ 200 - 250

214

PRATO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração Imari com motivos florais
Período Kangxi (1662-1722)
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

A plate
Chinese export porcelain
Floral motifs Imari decoration
Kangshi reign (1662-1722)
(minor chips)
€ 80 - 120

125

124

219

PAR DE JARRAS

216

PAR DE CANUDOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família
Rosa representando vista de jardim com flores e
rochedos
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos restauros)
Alt.: 18,5 cm

A pair of cylindrical vases
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration of garden
scape with flowers and rocks
Qianlong reign (1736-1795)
(minor restoration)

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando vista de jardim
com flores e insectos
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas; faltam tampas)
Alt.: 25 cm

A pair of vases
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
of garden scape with flowers and insects
Qianlong reign (1736-1795)
(chips; lids missing)

220

FRASCO DE CHÁ
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos defeitos; falta tampa)
11,5x8,5x4 cm

A tea caddy
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
Qianlong reign (1736-1795)
(minor defects; missing lid)
€ 100 - 150

€ 400 - 600

€ 600 - 800

217

PAR DE CANUDOS MINIATURA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a rouge-de-fer e dourado
representando jarras com flores, galinhas
e pintos
Período Qianlong (1736-1795)
(um com pequenos restauros; pequenas
esbeiçadelas)
Alt.: 8,5 cm

A pair of miniature cylindrical vases
Chinese export porcelain
Iron oxide and gilt decoration of flower vases
and fowl
Qianlong reign (1736-1795)
(one with minor restoration; minor chips)
€ 200 - 300

221

GRANDE PRATO

218

PAR DE CANUDOS MINIATURA
Em porcelana da China
Companhia das índias
Decoração policromada com esmaltes da Família
Rosa representando vista de jardim com galos
Período Qianlong (1736-1795)
(um canudo restaurado)
Alt.: 8,5 cm

A pair of miniature cylindrical vases
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration of garden
scape with cockerels
Qianlong reign (1736-1795)
(one vase restored)

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros)
Diam.: 38,5 cm

A large plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
Qianlong reign (1736-1795)
(restoration)
€ 250 - 350

€ 200 - 300

127

126

225

222

PRATO

PAR DE PRATOS OITAVADOS

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família
Verde representando ao centro arbusto em flor,
fénix e insectos
Aba decorada com padrão geométrico, flores e
reservas representando caranguejos e peixes
Marcado na base com duplo circulo
Período Kangxi (1662-1722)
(restauros)
Diam.: 25 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Verde representando ao centro
vista de jardim com pinheiro, cerca, flores
e faisões
Aba com cercadura de motivos florais e
fénix
Período Kangxi (1662-1722)
(restauros)
Diam.: 27 cm

A plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Verte” enamels decoration with
flowering bush, phoenix and insects
Lip with geometric pattern, flowers and crab and fish
cartouches
Marked with double circle on the underside
Kangshi reign (1662-1722)
(restoration)

A pair of octagonal plates
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Verte” enamels decoration
of garden with pine tree, fence, flowers and
pheasants
Lip with floral motifs and phoenix border
Kangshi reign (1662-1722)
(restoration)
€ 1.200 - 1.800

€ 300 - 500

223

PRATO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Verde representando ao centro
arbusto em flor e faisões
Aba decorada com motivos florais e
reservas representando flores e insectos
Período Kangxi (1662-1722)
(pequenos defeitos e cabelo)
Diam.: 24 cm

A plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Verte” enamels decoration
with flowering bush and pheasants
Lip with flower motifs and flower and insect
cartouches
Kangshi reign (1662-1722)
(minor defects and hairline)
€ 200 - 300

224

PRATO OITAVADO
Em porcelana da China
Companhia das índias
Decoração policromada com esmaltes da Família
Verde representando ao centro cena com figuras
Aba decorada com motivos florais e reservas
representando peixes e borboletas
Período Kangxi (1662-1722)
(restauro)
Diam.: 25 cm

An octagonal plate
Polychrome “Famille Verte” enamels decoration of a
scene with figures
Lip with floral motifs and fish and butterfly cartouches
Kangshi reign (1662-1722)
(restoration)
€ 300 - 500

226

PAR DE PRATOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família
Verde representando ao centro vaso com flores
Aba decorada com padrão geométrico e reservas
com “objectos preciosos”
Marcados na base
Período Kangxi (1662-1722)
(esbeiçadelas)
Diam.: 27 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Verte” enamels decoration of vase
with flowers
Lip with geometric pattern decoration and “precious
objects” cartouches
Marked on the underside
Kangshi reign (1662-1722)
(chips)
€ 800 - 1.200

129

128

227

TERRINA REDONDA

Em porcelana da China
Decoração policromada com
esmaltes da Família Verde representando elementos vegetalistas e
no interior pássaro e romãs
Pomo em forma de galinha e pegas
gomadas
Período Kangxi (1662-1722)
(tampa e pomo com pequenas
esbeiçadelas)
Diam.: 25cm
Alt.: 15cm

A Kangxi tureen
Chines export porcelain
Polychrome Famille Verte decoration
depicting floral motifs, interior with
bird and pomegranates
Cover finial representing chiken and
fluted handles
Kangxi Period (1662-1722)
(cover with minor chips)

229

PAR DE ESCUDELAS COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes
da Família Verde representando
motivos florais
Período Kangxi (1662-1722)
(tampas com restauro)
Alt.: 8 cm
Diam.: 15 cm

Two porringers with covers
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Verte decoration with
flowers
Kangxi Period (1662-1722)
(restored covers)
€ 800 - 1.200

€ 3.000 - 6.000

228

ESCUDELA COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com
esmaltes da Família Verde
representando motivos florais e
rochedos
Período Kangxi (1662-1722)
(cabelo)
10x20x15 cm

A lided bowl
Chinese export porcelain
Flowers and rocks polychrome “Famille
Verte” enamels decoration
Kangshi reign (1662 - 1722)
€ 800 - 1.200

131

130

230

232

Em porcelana da China
Decoração policromada com
esmaltes da Família Verde
representando motivos florais e
borboletas
Marcado a azul sob vidrado na base
Período Kangxi (1662-1722)
(esbeiçadelas e cabelo)
Diam.: 35 cm

De secção quadrangular
Em porcelana da China
Companhia das índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Verde
Cada face com um painel representando paisagem fluvial,
motivos florais com pássaros ou incestos e objectos preciosos
Período Kangxi (1662-1722)
Tampa em metal dourado
(pequeno restauro no gargalo; pequenos defeitos)
Alt.: 24,5 cm

GRANDE PRATO

GARRAFA

A large plate
Chinese porcelain
Floral and butterfly polychrome “Famille
Verte” enamels decoration
Blue underglaze mark on the reverse
Kangshi reign (1662 - 1722)
(chips and hairlines)

A bottle
Of quadrangular section
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Verte” enamels decoration
Each side with panel of riverscape, flower motifs with birds, insects ans
precious objects
Kangshi reign (1662-1722)
Gilt metal lid
(minor restoration to lip; minor defects)

€ 800 - 1.200

€ 1.500 - 200

231

GRANDE PRATO
Em porcelana da China
Decoração policromada com esmaltes
da Família Verde representando motivos
florais
Marcado a azul sob vidrado na base
Período Kangxi (1662-1722)
(pequenas esbeiçadelas e cabelos
consolidados)
Diam.: 34,5 cm

A large plate
Chinese porcelain
Floral polychrome “Famille Verte” enamels
decoration
Blue underglaze mark on the reverse
Kangshi reign (1662 - 1722)
(minor chips and consolidated hairlines)
€ 800 - 1.200

133

132

236

GUANYIN
Em biscuit chinês parcialmente vidrado e policromado
Decoração com esmaltes da Família Verde
Figura de Guanyin sentada em pose de meditação sobre uma flor de lótus com menino ao colo
Trono sextavado decorado com motivos florais e reserva ao centro representando paisagem fluvial
Período Kangxi (c. 1690)
(restauros)

233

GARRAFA POLILOBADA
Em porcelana da China
Decoração policromada com esmaltes da
Família Verde representando flores
Período Kangxi (1662-1722)
Alt.: 25 cm

Bibliografia/ Literature:
Geoffrey A. Godden, “Oriental Export Market Porcelain”, fig. 162, p. 239;
Anthony Du Boulay, fig. 1 e 2, p. 287;
Michel Beurdeley e Guy Raindre, p. 75.
Alt.: 41 cm

A lobate bottle
Chinese porcelain
Polychrome floral decoration of “Famille Verte”
enamels
Kangshi reign (1882-1722)

Guanyin
Partly glazed and polychrome chinese biscuit
Polichrome Famille Verte
Seated in meditation pose on a lotus flower with a child
Hexagonal throne decorated with floral motifs and a central cartouche depicting river scape
Kangxi period (ca. 1690)
(restorations)

€ 400 - 600

€ 8.000 - 12.000

234

JARRA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Corpo facetado e decoração policromada
com esmaltes da Família Verde
representando flores
Período Kangxi (1662-1722)
(restauros e pequenos defeitos)
Alt.: 25 cm

A vase
Chinese export porcelain
Faceted body with floral polychrome “Famille
Verte” enamels decoration
Kangshi reign (1662-1722)
(restoration and small defects)
€ 300 - 400

235

BULE
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Verde representando arbustos com
flores e pássaros
Período Kangxi (1662-1722)
(pequenos defeitos; falta tampa)
Alt.: 8 cm

A teapot
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Verte” enamels decoration,
with flowering bushes and birds
Knagshi reign (1662-1722)
(minor defects; lid missing)
€ 150 - 200

135

134

239

JARRA

237

GRANDE PRATO
Em porcelana japonesa
Decoração policromada Imari
representando ao centro fénix e motivos
florais
Aba decorada com paisagens e medalhões
polilobados com pássaros e dragões
Verso com motivos vegetalistas a azul sob
vidrado
Japão, séc. XIX
Diam.: 47,5 cm

A large plate
Japanese porcelain
Polychrome Imari decoration with phoenix and
floral motifs
Lip decorated with landscapes and lobate
medallions of birds and dragons
Reverse with blue underglaze foliage scroll
motifs
Japan, 19th century
€ 600 - 900

238

CONJUNTO DE TAÇA E PEQUENA
GARRAFA COM TAMPA
Em porcelana Japonesa
Taça com pé e decoração Imari
Garrafa decorada a azul sob vidrado com tampa
e gargalo em prata
Séc. XIX
Alt.: 11 cm (taça)
Alt.: 12,5 cm (garrafa)

Em porcelana da China
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração com esmaltes da Família Rosa representando flores e pássaros
Base e bocal com montures em bronze dourado
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelo)
Alt.: 17 cm

A vase
Chinese export porcelain
Flower and bird "Famille Rose" enamels decoration
Qianlong reign (1736-1795)
(hairline)
€ 250 - 300

240

PRATO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa
Período Yongzheng (1723-1735)
Montures em bronze dourado com decoração relevada
representando motivos vegetalistas e cabeças de bode
18x32x24,5 cm

A plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
Yongzheng reign (1723 - 1735)
Gilt bronze mounts of raised foliage scrolls and ram’s heads
€ 200 - 300

A bowl and lided bottle set
Japanese porcelain
Imari decoration lided bowl
Blue underglaze decoration bottle with silver lid and lip
19th century
€ 150 - 200

137

136

244

PAR DE PRATOS OCTOGONAIS

241

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul sob vidrado com motivos
florais e brasão de família europeia
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros)
Diam.: 24 cm

CONJUNTO DE TRÊS PRATOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul sob vidrado
representando ao centro paisagem com
faisões
Período Kangxi (1662-1722)
Diam.: 22,5 cm

A pair of octagonal plates
Chinese export porcelain
Floral underglaze blue decoration with
European armorial
Qianlong reign (1736-1795)
(restored)

A three plate set
Chinese export porcelain
Blue underglaze decoration of landscape with
pheasants
Kangshi reign (1662-1722)

€ 200 - 300

€ 400 - 600

243

PRATO RECORTADO

242

DUAS TAÇAS E PIRES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul sob vidrado
Período Kangxi (1662-1722)
(uma taça com pequenos defeitos e cabelo)
Alt.: 5 cm (taça maior)
Diam.: 14 cm (pires maior)

Two cups and saucers
Chinese export porcelain
Blue underglaze decoration
Kangshi reign (1662-1722)
(one cup with small defects and hairline)
€ 80 - 120

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul sob vidrado e com esmaltes da
Família Rosa representando ao centro paisagem fluvial
com pagodes
Período Qianlong (1736-1796)
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

A scalloped plate
Chinese export porcelain
Blue underglaze and “Famille Rose” enamels decoration with
river scene and pagodas
Qianlong reign (1735-1796)
(minor chips)
€ 100 - 200

245

PAR DE PRATOS
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul sob vidrado com vista de jardim
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain
Blue underglaze decoration with garden scape
Qianlong reign (1736-1795)
(minor chips)
€ 80 - 120

139

138

246

CAFETEIRA COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul sob vidrado
representando arranjos florais
Bico em forma de cabeça de pássaro e
asa moldada
Aplicação em metal com corrente a unir
a tampa à pega e ao bico
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 27,5 cm

A coffee pot
Chinese export porcelain
Blue underglaze decoration of floral
arrangements
Bird’s head spout and moulded handle
Applied metal detail with chain linking lid,
handle and spout
Qianlong reign (1736-1795)

247

GRANDE PRATO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul sob vidrado
representando motivos florais
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas e restauro na aba)
Diam.: 41 cm

A large plate
Chinese export porcelain
Floral blue underglaze decoration
Qianlong reign (1736-1795)
(chips and restoration to lip)
€ 600 - 900

€ 2.000 - 3.000

248

TRAVESSA LEGUMEIRA COM
GRELHA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração a azul sob vidrado
representando motivos florais
Período Qianlong (1736-1795)
(travessa com restauro)
Diam.: 44 cm

A vegetables platter with grid
Chinese export porcelain
Flower motifs blue underglaze decoration
Qianlong reign (1736-1795)
(platter restored)
€ 400 - 600

141

140

252

249

CONJUNTO DE TRÊS PRATOS RECORTADOS

CONJUNTO DE QUATRO PRATOS

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa, rouge de fer e
dourado representando arranjos florais
Período Qianlong (1736-1795)
(mínimos restauros nos bordos)
Diam.: 23 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Várias decorações com esmaltes da
Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
(defeitos)
Diam.: 23 cm

A set of three scalloped plates
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose, rouge de fer and gilt decoration depicting floral motifs
Qianlong Period (1736-1795)
(small restorations to the rims)

Four plates
Chinese export porcelain
Various polychrome “Famille Rose” enamels
decorations
Qianlong reign (1736-1795)
(defects)

€ 300 - 400

€ 180 - 220

250

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

A pair of plates
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
Qianlong reign (1736-1795)
(minor chips and hairlines)
€ 120 - 160

251

CONJUNTO DE SETE PRATOS
Composto por 6 pratos rasos e 1 prato fundo
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
(cabelos, esbeiçadelas e pequenos restauros)
Diam.: 23 cm

253

254

255

Em porcelana da China
Companhia das Índdias
Decoração policromada com esmaltes
da Família Rosa, rouge de fer e dourado
representando arranjos florais
Período Qianlong (1736-1795)
(mínimos restauros nos bordos)
Diam.: 23 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índdias
Decoração policromada com esmaltes
da Família Rosa, rouge de fer e dourado
representando arranjos florais
Período Qianlong (1736-1795)
(mínimos restauros nos bordos)
Diam.: 23 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índdias
Decoração policromada com esmaltes
da Família Rosa, rouge de fer e dourado
representando arranjos florais
Período Qianlong (1736-1795)
(mínimos restauros nos bordos)
Diam.: 23 cm

A pair of scalloped soup plates
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose, rouge de fer and gilt
decoration depicting floral motifs
Qianlong Period (1736-1795)
(minor restorations to the rims)

A pair of scalloped soup plates
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose, rouge de fer and gilt
decoration depicting floral motifs
Qianlong Period (1736-1795)
(minor restorations to the rims)

A pair of scalloped soup plates
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose, rouge de fer and gilt
decoration depicting floral motifs
Qianlong Period (1736-1795)
(minor restorations to the rims)

€ 200 - 300

€ 200 - 300

€ 200 - 300

PAR DE PRATOS FUNDOS
RECORTADOS

PAR DE PRATOS FUNDOS
RECORTADOS

PAR DE PRATOS FUNDOS
RECORTADOS

A seven plate set
6 dinner and 1 soup plate
Chinese export porcelain
Polychrome”Famille Rose” enamels decoration
Qianlong reign (1736-1795)
(harilines, chips and minor restoration)
€ 600 - 800

143

142

256

258

TERRINA COM TAMPA

BULE COM TAMPA

Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada “Mandarim” com esmaltes
da Família Rosa representando reservas com cenas
do quotidiano chinês, arranjos florais, pássaros e
insectos
Pomo da tampa em forma de flor
Período Daoguang (1821-1850)
28x38x25 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa
Bico em prata e pega em madeira e prata
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros)
Alt.: 16 cm

A tureen
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration “Canton”,
with chinese daily scenes, flowers, birds and insects
Flower shaped lid pommel
Daoguang reign (1821-1850)

A teapot
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
Silver spout and wooden and silver handle
Qianlong reign (1736-1795)
(restoration)

€ 300 - 500

€ 100 - 150

259

CANECA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
(defeitos; pega em metal)
Alt.: 13 cm

257

PAR DE PRATOS COBERTOS
Em porcelana da China para exportação
Decoração “Mandarim” com esmaltes da Família Rosa representando
arranjos florais, insectos, pássaros e figuras chinesas
Período Guangxu (1875-1908)
15x23x19,5 cm

A pair of entrée dishes
Chinese export porcelain
Polychrome Famille Rose Canton decoration with bouquets, insects, birds and
Chinese figures
Guangxu Period (1875-1908)
€ 380 - 500

A mug
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
Qianlong reign (1736-1795)
(defects, metal handle)
€ 150 - 200

260

TAÇA E PIRES
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
representando motivos vegetalistas e com
monograma ao centro
Período Qianlong (1736-1795)
(taça com esbeiçadela e cabelo, pires com
cabelo)
Diam.: 14 cm (pires)
Alt.: 4,5 cm (taça)

A cup and saucer
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration of foliage scrolls
with central monogram
Qianlong reign (1936-1795)
(cup with chip and hairline, saucer with
hairline)
€ 80 - 120

145

144

261

263

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando motivos florais
Período Yongzheng (1723-1735)
Diam.: 38 cm

Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa representando motivos florais
Período Yongzheng (1722-1735)
Diam.: 34 cm

A large plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
of floral motifs
Yongzheng reign (1723-1735)

A large plate
Chinese export porcelain
Polychrome floral “Famille Rose” enamels
decoration
Yongzheng reign (1722 - 1735)

€ 1.200 - 1.800

€ 600 - 800

GRANDE PRATO

GRANDE PRATO

262

GRANDE PRATO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros)
Diam.: 39,5 cm

A large plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
Qianlong reign (1736-1795)
(restoration)
€ 300 - 500

264

PRATO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes
da Família Rosa representando ao centro
scroll com figuras e composição florai
Aba decorada com cercadura de motivos
florais, romãs e objectos preciosos
Período Yongzheng (1723-1735)
(cabelo na aba)
Diam.: 22,5 cm

A plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
of central scroll with figures and floral
composition
Lip with floral motifs, pomegranates and
precious objects
Yongzheng reign (1723-1795)
(lip hairline)
€ 150 - 200

147

146

265

PRATO GOMADO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa
Base com decoração moldada ao estilo Meissen,
representando motivos florais
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros)
Diam.: 21 cm

A scalloped plate
Chinese export porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
Meissen style moulded base with floral motifs
Qianlong reign (1736-1795)
(restoration)
€ 150 - 200

266

CANECA DE BORDO RECORTADO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com flores
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas e restauros)
Alt.: 15 cm

A scalloped rim mug
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with flowers
Qianlong Period (1736-1795)
(chips and restorations)
€ 250 - 300

267

PAR DE CANUDOS
Em porcelana europeia
Segundo modelos em porcelana da china
Decoração relevada e policromada
Séc. XIX
(um canudo restaurado; pequenos defeitos)
Alt.: 39 cm

A pair of cylinder vases
European porcelain
Following chinese porcelain prototypes
Raised polychrome decoration
19th C.
(one restored; minor faults)
€ 800 - 1.200

149

148

268

PAR DE CAIXAS COM TAMPA “TARTARUGA”
Em porcelana da China
Decoração policromada
Segunda metade do séc. XVIII
(uma tampa com cabelo consolidado e esbeiçadela; interior de
uma caixa com restauro)
23x14 cm
Bibliografia/ Literature:
David Howard & John Ayers, “China for the West”, vol. II, pp.
606/ 607.

A pair of “tortoise” lided boxes
Chinese porcelain
Polychrome decoration
Second-half of the 18th century
(one lid with consolidated hairline and chip; one box interior restored)
€ 2.500 - 3.000

151

150

269

TAÇA DE LIBAÇÃO
Em porcelana da China
Decoração policromada e dourada
representando motivos florais
Dinastia Qing, séc. XVIII/XIX
(pequenas faltas, cabelo e restauro)
5x11x5,5 cm

A Libation Cup
Chinese porcelain
Floral polychrome and gilt decoration
Qing dynasty, 18th / 19th century
(minor losses, hairline and restoration)
€ 80 - 120

270

POTE COM TAMPA
Em porcelana da China
Decoração a rouge-de-fer e dourado com
motivos florais, pêssegos, morcegos,
suásticas e caracter Shou
Marca Qianlong na base
Séc. XIX
(pequenos defeitos)
Alt.: 28,5 cm

A lided pot
Chinese porcelain
Iron oxide and gilt decoration of floral motifs,
peaches, bats, swastikas and Shou writing
character
Qianlong mark to underside
19th century
(minor defects)

273

DOIS SPANIELS
Duas esculturas em biscuit
Decorados em tons de ocre
China, Dinastia Qing, séc. XVIII/XIX
(pequenos restauros)
Comp.: 19 cm

Two spaniels
Two biscuit sculptures
Decorated in ochre tones
China, Qing dynasty, 18th / 19th century
(minor restoration)
€ 3.000 - 4.000

€ 700 - 900

271

CÃO DE FÓO
Em porcelana da China
Decoração policromada, dourada e
relevada
Séc. XIX
(defeitos)
Alt.: 15,5 cm

Dragon
Chinese porcelain
Polychrome, gilt and reliefed decoration
19th century
(defects)
€ 150 - 200

272

PAR DE GARÇAS
Em porcelana da China
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa
Séc. XIX/XX
Alt.: 27,5 cm

A pair of cranes
Chinese porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
19th / 20th century
€ 200 - 300

153

152

274

278

275

JARRA

CAIXA COM TAMPA

Em porcelana da China
Com bojo facetado e gargalo e
base quadrangulares
Decoração policromada com
esmaltes da Família Verde
representando figuras, criaturas
mitológicas, motivos florais e
objectos preciosos
Base em madeira entalhada
Dinastia Qing, séc. XIX
Alt.: 21 cm

Em porcelana da China
Decoração policromada com
esmaltes da Família Rosa
representando cena com
figuras num jardim
Pescoço em trompeta
decorado com lingzhi e
morcego
Período Yongzheng (17231735)
Alt.: 21 cm

Com formato quadrangular
Em cobre e esmaltes policromados
Decorada na tampa com vista de jardim
com figuras e nas laterais com motivos
florais sobre fundo azul
China, Dinastia Qing, séc. XIX
(pequenos defeitos e restauros)
6x11x11 cm

A bottle
Chinese porcelain
Faceted body and squared neck and
base
Polychrome “Famille Verte” enamels
decoration, with mythological
figures, flower motifs and precious
objects
Carved wooden stand
Qing dynasty, 19th century

A vase
Chinese porcelain
Polychrome “Famille Rose”
enamels decoration of garden scene
with figures
Trumpet neck with lingzhi and bat
decoration
Yongzheng reign (1723-1735)

GARRAFA

€ 400 - 600

277

JARRA
Em esmalte policromado sobre cobre
Decoração com reservas representando
cenas do quotidiano chinês
Dinastia Qing, séc. XIX
(restauros)
Alt.: 41 cm

A vase
Polychrome enamel on copper
Decorated with cartouches of Chinese daily
scenes
Qing dynasty, 19th century
(restoration)

A lided box
Square shaped
Polychrome enamels on copper
On the lid a gardenscape with figures and on the
sides floral motifs on a blue ground
China, Qing dynasty, 19th century
(minor defects and restoration)
€ 300 - 400

€ 600 - 800

€ 800 - 1.200

279

PEQUENO COVILHETE
Em esmalte policromado sobre cobre
Representando ao centro paisagem com
figuras orientais
Dinastia Qing, séc. XVIII/XIX
Marcado na base
(pequenas faltas e defeitos)
10x10 cm

A small saucer
Polychrome enamel on copper
Central landscape with oriental figures
Qing dynasty, 18th / 19th century
Marked on the underside
(minor losses and defects)
€ 80 - 120

276

PEQUENO BANCO DE JARDIM
Em porcelana da China
Decoração policromada com esmaltes da
Família Rosa
Primeira metade do séc. XX
(pequenos defeitos)
36x26x26 cm

A small garden stool
Chinese porcelain
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration
First half of 20th century
(minor defects)
€ 200 - 300

155

154

282

280

FIGURA ORIENTAL
Escultura em alabastro e quartzo rosa
Representando figura feminina com jarra
Decoração a dourado
China, séc. XIX/ XX
(pequenos defeitos)
Alt.: 39 cm

POTE PARA PINCÉIS
Em metal cloisonné
De formato hexagonal, decorado com
esmaltes policromados representando
motivos florais
Marcado na base
China, final da dinastia Qing/ República,
séc. XIX/XX
Alt.: 15,5 cm

An oriental figure
Alabaster and rose quartz sculpture
Female figure with vase
Gilt decoration
China, 19th / 20th century
(minor defects)

A brush pot
In cloisonné metal
Haxagonal shaped, decorated in floral
polychrome enamels
Marked on the underside
China, late Qing dynasty/Republic period, 19th
/ 20th century

€ 250 - 350

283

CAIXA DE CASAMENTO

€ 400 - 600

Em pau-santo
De formato circular
Decorada com embutidos em madrepérola representando
arranjos florais e borboletas
Interior com tabuleiro e vários compartimentos
Vietname, séc. XIX
10x22 cm

A marriage Box
Rosewood
Circular shape
Flower arrangements and butterflies mother-of-pearl inlaid decoration
Interior with tray and various compartments
Vietnam, 19th century
€ 500 - 800

281

PAR DE JARRAS MINIATURA
Em metal cloisonné
Decoradas com esmaltes policromados
representando motivos florais
Marcadas na base
Final da dinastia Qing/ República, séc.
XIX/XX
China, séc. XIX/XX
Alt.: 11,5 cm

A pair of miniature vases
In cloisonné metal
Decorated in floral polychrome enamels
Marked on the underside
China, late Qing dynasty/Republic period, 19th
/ 20th century
€ 250 - 350

157

156

284

GUANYIN
Grande escultura em quartzo rosa
Representando Guanyin sentada, segurando ceptro ruyi com morcego no topo
China
71x34x24 cm

A Guanyin
Large rose quartz sculpture
Depicting a seated Guanyin, holding a ruyi ceptre toped by a bat
China
€ 8.000 - 12.000

159

158

289
PULSEIRA ESCRAVA LARGA
Em ouro
Em forma de cinto; aro vazado, fivela e
passadeira cravejadas com diamantes em
talhe 8/8 com total (ca. 1.20ct)
Europa, Aos 40
Sem contraste ao abrigo do Decreto- Lei
120/2017, art. 2, nº 2, alínea C
(siais de uso)
76.5g

285

286

287

PAR DE BRINCOS

ANEL

ANEL

Em ouro cravejado com duas placas de
jade gravadas, 16 rubis e 90 diamantes
talhe brilhante
Com estojo
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017 art. 2, nº 2, alínea C
EUA, séc. XX
(sinais de uso)
Comp.: 7,5 cm
18 g

Em ouro
Aro decorado com pequena folha cravejado
com ametista rectangular (ca. 14X12 mm)
Contraste do Porto, Veado 800/000 em uso
após 1985 e de ourives da mesma época
Med: 14 (EU)
7.2g

Em ouro cravejado com uma água-marinha
talhe esmeralda e duas pérolas
Europa, anos 1940/60
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017 art. 2, nº 2, alínea C
(sinais de uso)
Med.: 15 (EU)
19 g

A pair of earpendants
Set in 18kt gold with two engraved jade
plaques, 16 rubies and 90 brilliant cut
diamonds
With case
USA, 20th century
(wear signs)
€ 1.200 - 1.800

288
ALFINETE DE LAPELA
Em ouro
Com aplicação de mosca esculpida em
vulto perfeito
Contraste do Porto, Cabeça de Tigre
800/000 em uso de 1887 a 1938 e de
ourives da mesma época
2g

A ring
Gold
Decorated with small leaf and set with
rectangular amethyst (ca. 14x12mm)
Oporto hallmark, Deer (800/000) post 1985 and
same date maker’s mark
€ 220 - 300

A wide bangle
Gold
Belt shaped; pierced rim, buckle and loop set with
8/8 cut diamonds totaling (ca.1.20ct)
Europe, 1940s
Unmarked, as per Decree Law 120/2017, art. 2, n.
2, point C
€ 2.500 - 3.000

A ring
18kt gold set with one emerald cut aquamarine
and two pearls
Europe, 1940s/60s
(wear signs)
€ 420 - 620

290
PULSEIRA ESCRAVA LARGA
Em ouro português Séc. XIX
Aro em forma de fita passando em fivela,
parcialmente cinzelado com pequenos losangos
cravejados com micro-pérolas
Contraste Municipal do Porto de ensaiador do
ouro, Séc. XIX e de ourives da mesma época
25.7g

A wide bangle
19th century Portuguese gold
Shaped as a ribbon through a buckle, partially chiselled
with small lozenge set with micro-pearls
Oporto Municipal 19th century assay mark and same
date maker’s mark
€ 1.250 - 1.800

A lapel pin
Gold
With applied fly
Oporto hallmarks, Tiger’s head (800/000) for
1887-1938 and same date maker’s mark
€ 60 - 100

161

160

291
GARGANTILHA
Em ouro
Modelo de inspiração fenícia; cordão tubular com
elemento móvel decorado com motivos vegetalistas
relevados
Contraste do Porto, Veado 800/000 em uso após
1985 e de ourives da mesma época
Comp: 44 cm
35.2g

A necklace
Gold
Phoenecian inspired model; tubular chain with mobile
element, decorated in raised foliage scroll motifs
Oporto hallmark, Deer (800/000) post 1985 and same
date maker’s mark
€ 1.100 - 1.50

292
ANEL
Em ouro fosco
Aro liso cravejado com uma esmeralda em talhe oval
(ca. 8X6 cm), uma safira em talhe oval (ca. 8X6 cm)
e diversos diamantes em talhe de brilhante total (ca.
0.50ct)
Veado 800/000 em uso após 1985 e de ourives da
mesma época
Med: 12 (EU)
8g

A ring
Matte gold
Plain band set with one oval cut emerald (ca. 8x6mm), an oval
cut sapphire (ca. 8x6mm) and various brilliant cut diamonds
totaling (ca. 0.50ct)
Oporto hallmark (800/000) and same date maker’s mark
€ 300 - 350

293
ANEL BARROCO
Em ouro
Decoração relevada e cinzelada com motivos vegetalistas
cravejado com ágata oval de cor alaranjada
Séc.XVIII/XIX
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, art.: 2,
nº. 2, alínea C
Med: 11 (EU)
8.8g

A baroque ring
Gold
Foliage scroll raised and chiselled motifs set with oval orange
coloured agate
18th / 19th century
Unmarked, as per Decree Law 120/2017, art. 2, n. 2, point C
€ 600 - 800

294
PAR DE BRINCOS
Em ouro indiano
Em forma de roseta com pingentes cravejados com pérolas,
safiras, raízes de esmeralda e de rubi.
Índia meados do Séc. XX
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, art. 2, nº 2, alínea C
Comp.: 4 cm
20g

295
PULSEIRA ESCRAVA
Em ouro português
Trabalho manual decorada com fios
ondulados e granitos cravejada com
turmalina oval e pequenas pérolas
Contraste do Porto, Veado 800/000 em uso
após 1985 e de ourives da mesma época
42.4g

A bracelet
Portuguese gold
Decorated with undulating threads and grains, set
with oval tourmaline and small pearls
Oporto hallmarks, Deer (800/000) post 1985 and
same date maker’s mark
€ 1.700 - 2.200

296

ANEL LARGO
Em ouro
Trabalho manual decorado com fios
ondulados e granitos cravejada com
turmalina oval e pequenas pérolas
Contraste do Porto, Veado 800/000 em
uso após 1985 e de ourives da mesma
época
10.2g

A wide ring
Gold
Decorated with undulating threads and grains,
set with oval tourmaline and small pearls
Oporto hallmarks, Deer (800/000) post 1985
and same date maker’s mark
€ 600 - 900

297
ANEL
Em ouro português
Cabeça e parte de corpo da pantera cravejado
com diamantes em talhe 8/8 e pequenas
safiras
Contraste do Porto (Veado 800/000) e de
ourives da mesma época
Med : 16 (EU)
9.4g

A ring
Portuguese gold
Head and partial panter’s body set with 8/8 cut
diamonds and small sapphires
Oporto hallmarks, Deer (800/000) and same date
maker’s mark
€ 600 - 900

A pair of earrings
Indian gold
Rosette shaped with pearl, sapphire and emerald and ruby root set
pendants
India, mid 20th century
Unmarked, as per Decree Law 120/2017, art. 2, n. 2, point C
€ 450 - 600
163

162

298

299

300

302

303

304

PAR DE BRINCOS

PAR DE ARGOLAS

PAR DE BRINCOS

ANEL

PAR DE BRINCOS

PENDENTE PORTA RETRATOS

Em ouro tradicional português
Forma triangular com franjas
suspensas, cravejados com pedras
incolores
Contraste do Porto, Veado
800/000 em uso após 1985 e de
ourives da mesma época
Comp.: 35 mm
3.9g

Em ouro tradicional português
Decoração cinzelada, com
aplicação de fio torcido e
esmalte multicolor, cravejados
com 6 pequenos diamantes em
talhe antigo de brilhante
Contraste do Porto , Veado
800/000 em uso após 1985 e de
fabricante Topázio
Diam.: 28 mm
8.6g

Em ouro tradicional português,
Séc. XIX
Minuciosa decoração cinzelada
com aplicação de esmalte,
florinhas e enrolamentos,
cravejados com pequenas pérolas
Marcas Municipais do Porto de
ensaiador do ouro e de ourives da
mesma época
Comp.: 5.5 cm
13.5g

Em ouro
Moldado em forma de flor estilizada
cravejado com pérola barroca
Contraste do Porto, Veado 800/000
em uso após 1985 e de ourives da
mesma época
Med.: 17 (EU)
16.8g

Em ouro tradicional português
Folha estilizada pendente com decoração
cinzelada cravejados com duas pedras
encarnadas
Contraste do Porto, Veado 800/000 e de
ourives da mesma época
Comp.: 45 mm
6g

Em ouro
desdobrável para 4 retratos
Contraste do Porto, cabeça de dragão
800/000 em uso de 1938 a 1985 e de
ourives da mesma época
15.9g

A pair of loop earrings
Portuguese traditional gold
Chiselled decoration with applied
twisted thread and multicoloured
enamel, set with 6 small antique
brilliant cut diamonds
Oporto hallmark, Deer (800/000) post
1985 and maker’s Topázio

A pair of earrings
Portuguese traditional gold, 19th
century
Minutious chiselled decoration with
applied enamel detail of flowers and
scrolls, set with small pearls
Oporto Municipal assay mark and
same date goldsmith mark

A ring
Gold
Moulded as a stylised flower set with
baroque pearl
Oporto hallmark, Deer (800/000) post
1985 and same date maker’s mark

A pair of earrings
Portuguese traditional gold
Stylised leaf pendant of shiselled decoration set
with two red stones
Oporto hallmark, Deer (800/000) and same
date maker’s mark

€ 550 - 700

€ 220 - 300

€ 320 - 400

€ 550 - 650

A pair of earrings
Portuguese traditional gold
Traingular with suspended fringe, set
with translucent stones
Oporto hallmark, Deer (800/000),
and same date maker’s mark
€ 150 - 200

301

305

SETE ESCRAVAS

BOLSA PORTA-MOEDAS

Em ouro
Decoração facetada
Trabalho português dos meados do séc.
XX
(sinais de uso)
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017 art. 2, nº 2, alínea C
25,4 g

Em ouro
Trabalho do séc. XIX/XX, marca de
garantia
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017 art. 2, nº 2, alínea C
(sinais de uso)
Alt.: 6 cm
35,4 g

A set of seven gold bangles
18kt gold
Faceted decoration
Portugal, mid-20th century
(wear signs)

A coin purse
18kt gold
Late 19th, early 20th century
(wear signs)

€ 650 - 950

Pendant pfoto frame
Gold
For 4 photographs
Oporto hallmarks, Dragon’s head (800/000) for
1938-1985 and same date maker’s mark
€ 460 - 600

€ 800 - 1.000

165

164

310
PULSEIRA ESCRAVA
Em ouro
Trabalho tradicional português; aros vincados
com decoração vazada e aplicação de flores em
ouro bicolor cravejadas com diamantes em talhe
rosa e talhe antigo de brilhante
Contraste do Porto, Dragão 800/000 em uso de
1938 a 1985 e de ourives da mesma época
64.2g

A bangle
Portuguese traditional gold
Deep marked rims of pierced decoration and applied
bicoloured gold flower details, set with rose cut and
antique brilliant cut diamonds
Oporto hallmark, Dragon (800/000) and same date
maker’s mark
€ 2.500 - 3.500

306

307

PAR DE BRINCOS

PAR DE BRINCOS

Em ouro
Topo cravejado com rubis em talhe de
marquise; voluta cravejada com pequenos
diamantes em talhe de brilhante com duas
fitas pendentes cravejadas com brilhantes
e pérolas de cultura com (ca. 7mm)
Peso total de brilhantes (ca. 1.10ct)
Contraste do Porto, Veado 800/000 em uso
após 1985 e de ourives da mesma época
Comp.:4 cm
14.6g

Em ouro
Rosácea cravejada com pérola de 5mm
e pequenos diamantes em talhe de
brilhante
Contraste do Porto, Veado 800/000,
em uso após 1985 e de ourives da
mesma época
Diam.: 8 mm

A pair of earrings
Gold
Top set with marquise cut diamonds; volute
set with small brilliant cut diamonds with two
pendant ribbons set with brilliant cut diamonds
and (ca. 7mm) cultured pearls
Total diamond weight (ca. 1.10ct)
Oporto hallmark, Deer (800/000) post 1985 and
same date maker’s mark
€ 600 - 800

309
PAR DE BRINCOS
Em ouro com cravações em prata
Base em forma de flor formada por
enrolamentos, cravejada com ónix oval ,
pequena pérola e diamantes em talhe rosa
Marcas de contraste do Porto cabeça de
veado 800/000 em uso após 1985 e de
ourives da mesma época
5.6g

A pair of earrings
Gold and silver
Scrolled flower set with oval onyx, small pearl
and rose cut diamonds
Oporto hallmarks, Deer’s Head (800/000) post
1985 and same date maker’s mark

A pair of earrings
Gold
Rose shaped, set with 5mm pearl and small
brilliant cut diamonds
Oporto hallmark, Deer (800/000) post
1985 and same date maler’s mark
€ 120 - 160

308
PAR DE BRINCOS
Em ouro
Topo cravejado com rubi em talhe de
marquise emoldurado por pequenos
diamantes em talhe 8/8, e três fiadas
de pérolas de (ca. 2.5 mm)
Contraste do Porto, Veado 800/000 em
uso após 1985 e de ourives da mesma
época
Comp.: 2 cm
9.8g

A pair of earrings
Top set with marquise cut ruby, framed
by small 8/8 cut diamonds and three pearl
strands, each (ca. 2.5mm)
Oporto hallmark, Deer (800/000) post
1985 and same date maker’s mark
€ 350 - 500

311
PAR DE BRINCOS
Em ouro
Rosácea cravejada com pequeno diamante ao
centro e duas voltas de diamantes, em talhe 8/8
com total (0.50ct)
Contraste do Porto, Veado 800/000 em uso após
1985 e de ourives da mesma
Diam.: 8 mm
4.1g

A pair of earrings
Gold
Rose shaped, set with small central diamondand two rows
of 8/8 cut diamonds totaling (0.50ct)
Oporto hallmark, Deer (800/000) post 1985 and same
date maker’s mark
€ 200 - 300

312
CONJUNTO DE ALFINETE, BRINCOS
E ANEL
Em ouro e prata
Em forma de vieira côncava estilizada
cravejados com pequenos diamantes em talhe
rosa e 3 pérolas de cultura
Contraste do Porto 800/000, cabeça de galo
e cabeça de cão em uso de 1938 a 1985 e de
ourives da mesma época
13.5g

A brooch, earrings and ring set
Gold and silver
Concave stylised scallop shell shaped, set with small
rose cut diamonds and 3 cultured pearls
Oporto hallmarks (800/000), Cockerel’s and Dog’s
head for 1938-1985 and same date maker’s mark
€ 500 - 700

€ 300 - 400

167

166

313
PAR DE BRINCOS
Em ouro
Meia oval com secção rectangular, cravejados com pavé de
diamantes em talhe de brilhante com total (ca. 0.90ct)
Contraste do Porto, Veado 800/000 em uso após 1985 e de
ourives da mesma época
Comp.: 2.3 cm
9.4g

A pair of earrings
Gold
Demi oval of rectangular section set with brilliant cut diamond
pave totaling (ca. 0.90ct)
Oporto hallmark, Deer (800/000) post 1985 and same date
maker’s mark
€ 500 - 800

317
PULSEIRA ART DECÔ
Em platina
Malha composta por elementos geométricos articulados
cravejados nos tôpos com 39 rubis calibrados
Marcas de contraste de França, séc. XX, cabeça de cão 950/000
(Sinais de uso)
Comp.: 17 cm
56g

An Art Deco Bracelet
Platinum
Geometric elements chain set on the tops with 39 calibrated rubies
France, 1940s-1950s
Unmarked
(signs of wear)
€ 1.500 - 2.000

314
PAR DE BRINCOS
Em ouro
Rectangulares cravejados em pavé de diamantes em talhe
de brilhante total (ca. 3.00ct)
Contraste do Porto, Veado 800/000, em uso após 1985 e de
ourives da mesma época
12X9 mm
8.5g

A pair of earrings
Gold
Rectangular shaped, set with brilliant cut diamond pave totaling
(ca. 3.00ct)
Oporto hallmark, Deer (800/000) post 1985 and same date
maker’s mark
€ 650 - 1.000

315
PAR DE BRINCOS
Em ouro
Meia argola parcialmente cravejada em pavé com
diamantes em talhe de brilhante com total (ca. 1.00ct)
Contraste do Porto, Veado 800/000 em uso após 1985 e de
ourives da mesma época
Comp.: 1,8 cm
11.5g

A pair of earrings
Gold
Half loop partially set with brilliant cut diamond pave totaling (ca.
1.00ct)
Oporto hallmark, Deer (800/000) post 1985 and same date
maker’s mark

318
PAR DE BRINCOS
Em ouro
Rectangulares curvos cravejados com pavé de
diamantes em talhe de brilhante com total (ca.
4.00ct)
Contraste do Porto, Veado 800/000 em uso após
1985 e ourives da mesma época
1,8x1 cm
13.6g

A pair of earrings
Curved rectangular, set with brilliant cut diamond pave
totaling (ca. 4.00ct)
Oporto hallamrk, Deer (800/000) and same date maker’s
mark
€ 750 - 1.200

€ 500 - 800

316
PAR DE BRINCOS
Em ouro
Rectangulares cravejados com diamantes em talhe de
baguette com total (ca. 0.60ct) e diamantes em talhe de
brilhante com total (ca. 1.20ct)
Contraste do Porto, Veado 800/000, em uso após 1985 e
ourives da mesma época
Comp.: 1,7 cm
8.45g

A pair of earrings
Gold
Rectangular shaped, set with baguette cut diamonds totaling (ca.
0.60ct) and brilliant cut diamonds totaling (ca. 1.20ct)
Oporto hallmark, Deer (800/000) and same date maker’s mark

319
ANEL
Em ouro branco cravejado com duas esmeraldas talhe
pêra e aprox. 139 diamantes talhe brilhante
Contraste Veado 800 em uso desde 1985 e de ourives
da mesma época
(sinais de uso, faltam dois diamantes)
Med.: 18 (EU)
14,4 g

A ring
18kt white gold set with two pear shaped emeralds and
approx. 139 brilliant cut diamonds
Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s mark
(wear signs, two diamonds missing)
€ 700 - 1.200

€ 450 - 600

169

168

320

321

322

ANEL

ANEL

PENDENTE PÉROLA

Em ouro
“Toi et Moi” em forma de abraço
cravejado com pavé de diamantes em
talhe de brilhante total (ca. 2.50ct) e
duas pérolas de cultura com 85mm)
Contraste do Porto, Veado 800/000
em uso após 1985 e de ourives da
mesma data
Med.: 16 (EU)
10.5g

Em ouro português
Cravejado com pérola barroca (ca.
15mm) emoldurado por pequenos
diamantes em talhe de brilhante total
(ca. 060ct)
Contraste do Porto, veado em uso após
1985 e de ourives da mesma época
Med.: 17 (EU)
10.8g

Em ouro
Suporte cravejado com diamantes em
talhe de brilhante total (ca. 0.70ct) com
pérola de cultura de 13.5 mm
Contraste de Lisboa, Andorinha 750/000
em uso após 1985 e de ourives da mesma
época
6.5g

A ring
Gold
Hug shaoed “Toi et Moi”, set with brilliant
cut diamond pavé totaling (ca.2.50ct) and
two 85mm cultured pearls
Oporto hallmarks, Deer (800/000) post
1985 and same date maker’s mark
€ 600 - 900

A ring
Portuguese gold
Set with baroque pearl (ca. 15mm) framed
by small brilliant cut diamonds totaling
(ca.0.60ct)
Oporto hallmarks, Deer (800/000) and same
date maker’s mark
€ 400 - 600

A pearl pendant
Gold
The frame set with brilliant cut diamonds
totaling (ca.0.70ct) with cultured 13,5mm pearl
Lisbon hallmark, Swallow 750/000, post 1985
and same dates maker’s mark
€ 400 - 600

324
CLIP BELLE ÉPOQUE
Em ouro branco
Decoração geométrica, inteiramente cravejado com
diamantes em talhe de brilhante, talhe carré e talhe de
baguette, total (ca. 3.20ct)
Tem gravado octobre 1933
Marcas de contraste de França, séc. XX, cabeça de águia
750/000
2.4x2 cm
12g

A Belle Époque clip
Platinum
Geometric decoration, entirely set with brilliant, carré and
navette cut diamonds, totaling (ca.3.20ct)
Engraved with “octobre 1933”
French assay marks, Eagle’s head
€ 1.000 - 1.100

323
PULSEIRA BELLE ÉPOQUE
Em platina
Formada por elementos geométricos, articulados
com decoração vazada inteiramente cravejados com
diamantes de tonalidade branca, em talhe antigo de
brilhante e alguns em talhe 8/8 com total (ca. 16.20ct)
Marcas de contraste da França, séc. XX, cabeça de cão
Comp.: 18,4 cm
39.5g

A Belle Époque bracelet
Platinum
Geometric articulated elements of pierced decoration, fully set
with white coloured antique brilliant cut diamonds with some
8/8 cut, totaling (ca.16.20ct)
Europe, 1920s/1930s
Unmarked, as per Decree Law 120/2017, art. 2, n. 2, point C
€ 3.100 - 3.500

171

170

325
PAR DE BRINCOS
Em ouro branco
Tornilhos com base circular vincada, cravejada com
2 diamantes de tonalidade branca, em talhe de
brilhante, cada (ca. 0.35ct)
Portugal Anos 50
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017
art. 2, nº. 2, alínea C
3g

A pair of earrings
White gold
Turned with circular grooved base, set with 2 white
coloured brilliant cut diamonds, each (ca.0.35 ct)
Portugal, 1950s
Unmarked, as per Decree Law 120/2017, art. 2, n. 2,
point C
€ 420 - 550

326
PAR DE BRINCOS
Em ouro
cravejados com 4 diamantes em talhe de brilhante;
2 com total ca. 0.15ct e os outros 2 diamantes com
total ca. 1.00ct
Contraste de Lisboa, formiga 800/000 em uso de
1938 a 1985 e de ourives da mesma época

A pair of earrings
Gold
Set with 4 brilliant cut diamonds; 2 totaling ca.0.15ct
and the other 2 totalling ca.1.00ct
Lisbon hallmarks, Ant (800/000) for 1938-1985 and
same date maker’s mark
€ 1.000 - 1.200

327
PAR DE BRINCOS
Em ouro
Folha estilizada cravejada com diamantes em talhe
8/8 com total (ca. 0.24ct) e diamantes em talhe de
brilhante total (ca. 1.00ct)
Contraste de França Séc. XX de 750/000
Comp.: 1 cm
4.9g

A pair of earrings
Gold
Stylised leaf set with 8/8 cut dimaonds totaling
(ca.0.24ct) and brilliant cut diamonds totaling (ca.1.00ct)
French hallmark for 750/000, 20th century
€ 350 - 500

329
PULSEIRA ESCRAVA
Em ouro
Corpo liso com topo cravejado com pavé de
diamantes em talhe de brilhante com total (ca.
6.50ct)
Contraste do Porto, Andorinha 585/000 e de
fabricante da mesma época
55g

A bangle
Gold
Plain shaped with top set with brilliant cut diamonds
pave totaling (ca.6.50ct)
Oporto hallmark, Swallow (585/000) and same date
maker’s mark
€ 2.800 - 3.500

330
ALFINETE “FLOR”

328
ANEL SOLITÁRIO
Em platina
Cravejado com um diamante em talhe de brilhante,
de cor branca com (ca. 0.50ct)
Contraste de Lisboa, Papagaio 950/000 em uso
após 1985 e de ourives da mesma época
“Casa Leitão & Irmão”
Med: 17 (EU)
8.5g

Solitary ring
Platinum
Set with one white coloured brilliant cut diamond (ca.
0.50ct)
Lisbon hallmark, Parrot (950/000) post 1985 and same
date maker’s mark
“Casa Leitão & Irmão”

Em ouro branco cravejado com 148 diamantes
talhe 8/8 e brilhante e 8 diamantes talhe
baguette (ca. 3,58ct)
Reino Unido, meados do séc. XX
Sem contraste, ao abrigo do Decreto-Lei,
nº.120/2017, art.2, nº2, alínea c.
(sinais de uso, pequena falta)
Diam.: 3,2 cm
14,2 g

A flower brooch
Set in white gold with 148 single and brilliant cut
diamonds and 8 baguette cut diamonds (ca. 3,58cttw)
UK, mid-20th century
(wear signs, small loss)
€ 1.500 - 2.500

€ 800 - 1.200
173

172

335
COLAR DE PÉROLAS
De cultura com ca.8.5mm Japão
Fecho em ouro inteiramente cravejado
com diamantes em talhe de brilhante
Contraste do Porto, Veado 800/000 em
uso após 1985 e de ourives da mesma
época
Comp.: 46 cm

331

332

333

Em ouro
Em forma de flor, cravejada ao centro com
pérola de cultura de 4mm, e 6 pétalas
cravejadas com diamantes em talhe antigo
de brilhante
Europa, anos 60
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, art. 2, nº 2 alínea C
(sinais de uso)
Med.: 11 (EU)
2.5g

Em ouro branco
“Toi et Moi” cravejado com 2 pérolas de
cultura (ca. 7mm) enlaçadas num oito
cravejado com pequenos diamantes em
talhe rosa
Contraste do Porto, Formiga 800/000 em
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma
época
Med.: 14 (EU)
5.5g

Em ouro
Cravejado com uma pérola de cultura de
4.5mm e pequenos diamantes em talhe
antigo de brilhante e talhe rosa
Contraste de Lisboa, Formiga 800/000 ,
com punção “Leitão & Irmão”
Med.: 12 (EU)
3.3g

ANEL

A ring
Gold
Flower shaped, centrally set with cultured 4mm
pearl, and 6 petals set with antique brilliant cut
diamonds
Europe, 1960s
Unmarked
(signs of wear)

ANEL SOLITÁRIO

A solitary ring
White gold
“Toi et Moi”, set with 2 cultured pearls
(ca.7mm) intertwined in an 8 shape, set with
small rose cut diamonds
Oporto hallmark, Ant (800/000) for 1938-1985
and same date maker’s mark

ANEL

A pearl necklace
Cultured pearls (ca.8.5mm), Japan
Gold clasp entirelly set with brilliant cut
diamonds
Oporto hallmark, Deer (800/000) post 1985
and same date maker’s mark
€ 1.200 - 1.500

A ring
Gold
Set with one cultured 4.5mm pearl and small
antique brilliant and rose cut diamonds
Lisbon hallmarks, Ant (800/000) and “Leitão
& Irmão”
€ 90 - 120

€ 250 - 350

€ 70 - 100

336
334
ANEL BELLE ÉPOQUE
Em ouro e platina
Decoração vazada e cinzelada cravejada
com pequenos diamantes em talhe rosa e
pérola ao centro com 35mm
França anos 20/30
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, art. 2 nº 2, alínea C
Med.: 7 (EU)
4.7g

A Belle Époque ring
Gold and platinum
Pierced and chiselled decoration, set with small
rose cut diamonds and central 35mm pearl
France, 1920s-1930s

PAR DE BRINCOS
Em ouro
Fitas pendentes cravejadas com pequenos
diamantes em talhe de brilhante com 2 pérolas
de 7 mm nas extremidades
Contraste do Porto, Veado 800/000 em uso após
1985 e de ourives da mesma época
Comp.: 5,5 cm
9.8g

A pair of earrings
Gold
Pendant ribbons set with small brilliant cut diamonds
and two 7mm pearls at the tips
Oporto hallmark, Deer (800/000) post 1985 and same
date maker’s mark
€ 450 - 600

€ 250 - 400

175

174

337
COLAR DE PÉROLAS
De cultura
Barrocas (ca. 7.5/8mm) com fecho em ouro e prata
cravejado com 3 diamantes em talhe antigo de
brilhante e micropérolas
Portugal, anos 60
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017,
art. 2, nº 2, alínea C
Comp.: 87 cm

A pearl necklace
Culured baroque pearls (ca.7,5/8mm) with gold and
silver clasp set with 3 antique brilliant cut diamonds and
micropearls
Portugal, 1960s
Unmarked, as per Decree Law 120/2017, art. 2, n. 2,
point C
€ 300 - 400

338

PAR DE BRINCOS DE MOLA
Em ouro baixo
Cravejados com 2 pérolas Mabe (ca. 13mm), 4
esmeraldas em talhe redondo e 2 diamantes em
talhe antigo de brilhante com total (ca. 0.18ct)
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, art. 2, n.º 2, alínea C
12.4g

A pair of earclips
In low purity gold
Set with 2 Mabe pearls (ca.13mm), 4 round cut
emeralds and 2 antique brilliant cut diamonds, total
(ca.0.18ct)
Unmarked
€ 250 - 300

339
PAR DE BRINCOS
Em ouro
Flor com fita pendente articulada cravejados
com 6 diamantes em talhe de brilhante (ca.
0.40ct) , dez diamantes em talhe 8/8 e pérolas
de cultura de 7,5mm nas extremidades
Portugal, Aos 60
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, art. 2 , º 2, alínea C
Comp.: 30 mm
6.6g

A pair of earrings
Gold
Flower with articulated pendant ribbon, set with
6 brilliant cut diamonds (ca.0.40ct), ten 8/8 cut
diamonds and cultured 7.5mm pearls
Portugal, 1960s
Unmarked, as per Decree Law 120/2017, art. 2, n.
2, point C
€ 350 - 500

340
PULSEIRA BELLE ÉPOQUE
Em ouro e ónix
Fecho com decoração geométrica
cravejado com ónix, rubis calibrados e
pequenos diamantes em talhe de brilhante
Remarcado com contraste do Porto
andorinha 750/000 e cabeça de pelicano
21.2g

A Belle Époque bracelet
Gold and onyx
Geometric decoration clasp set with onyx,
calibrated rubies and brilliant cut diamonds
Remarked with Oporto Swallow (750/000) and
Pelican’s Head hallmarks

341
GARGANTILHA
Em ouro
Flexível com design modernista, cravejada
com diamantes em talhe de brilhante com
total (ca. 01.00ct) e duas pérolas dos
Mares do Sul de 12 mm
Contraste de Lisboa, Veado 800/000 em
uso após 1985 e de ourives da mesma
época
59.4g

A necklace
Flexibe, of modernistic design, set with brilliant
cut diamonds totaling (ca.01.00ct) and two
12mm southern seas pearls
Lisbon hallmark, Deer (800/000) post 1985 and
same date maker’s mark
€ 2.000 - 3.000

342
PENDENTE PÉROLA
Em ouro
Suporte cravejado com diamantes em
talhe de brilhante total (ca. 0.70ct) com
pérola dos Mares do Sul de 15 mm
Contraste de Lisboa, Andorinha 750/000
em uso após 1985 e de ourives da mesma
época
7.5g

A pearl pendant
Gold
The frame set with brilliant cut diamonds
totaling (ca.0.70ct) with southern seas 15mm
pearl
Lisbon hallmark, Swallow 750/000, post 1985
and same dates maker’s mark
€ 400 - 600

343
ALFINETE
Em platina cravejada com duas pérolas de
cultura brancas, uma negra, 31 diamantes
talhe baguette (ca. 0,95ct) e aprox. 70
diamantes talhe 8/8 (ca. 1,50ct)
EUA, trabalho dos meados do séc. XX
Sem contraste, ao abrigo do Decreto-Lei,
nº.120/2017, art.2, nº2, alínea c.
(sinais de uso)
Comp.: 9,4 cm
18 g

A brooch
Set in platinum with two cultured white and
one black pearls, 31 baguette cut diamonds (ca.
0,95ct) and approx. 70 single cut diamonds (ca.
1,50ct)
USA, mid-20th century
(wear signs)
€ 700 - 1.000

€ 500 - 700
177
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344
PULSEIRA
Em ouro português
3 fiadas de pérolas barrocas (ca. 5.5/7.5
mm) intercaladas por separadores em ouro
trabalhado; fecho de caixa e palheta com
decoração granitada cravejado com 2 meias
pérolas e pequenos diamantes em talhe rosa
Contraste do Porto, Dragão 800/000 em
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma
época
Comp: 18.5 cm
49.8g

A bracelet
Portuguese gold
With 3 strands of baroque pearls (ca. 5.5/7.5 mm)
alternating with gold dividers; encased clasp of
grained decoration set with 2 half pearls and small
rose cut diamonds
Oporto hallmark, Dragon (800/000) for 19381985 and same date maker’s mark
€ 1.250 - 1.500

345
ANEL
Em ouro
Aro trabalhado com decoração perlada, cravejado
com pérola Mabe (ca. 11 mm)
Contraste do Porto, Veado 800/000 em uso após
1985 e de ourives da mesma época
Med: 14 (EU)
13.8g

A ring
Gold
Beaded decoration set with Mabe (ca.11mm) pearl
Oporto hallmark, Deer (800/000) post 1985 and same
date maker’s mark
€ 450 - 600

346
PAR DE BRINCOS
Em ouro e prata
em forma de grinalda pendente cravejada com microturquesas
Contraste do Porto cabeça de dragão 800/000 e
cabeça de cão em uso de 1938 a 1985, e de ourives da
mesma época
8.4g

A pair of earrings
Gold and silver
Pendant garland shaped set with micro turquoises
Oporto hallmarks, Dragon’s Head (800/000) and Dog’s
Head for 1938-1985 and same date maker’s mark
€ 280 - 400

347

PULSEIRA ESCRAVA
Em ouro e platina Séc. XIX/XX
Decoração vazada com ornamentos diversos
cravejados com diamantes em talhe 8/8 com total (ca.
1.40ct)
Contraste do Porto, Cabeça de Cavalo 800/000 em
uso de 1938 a 1985
51.7

A bangle
Gold and platinum, 19th / 20th century
Pierced decoration with various ornaments set with 8/8 cut
diamonds totaling (ca.1.40ct)
Oporto hallmark, Horse’s Head (800/000) for 1938-1985

348
ALFINETE E PAR DE BRINCOS MODERNISTAS
Em ouro
Meias-esferas forradas com franjas decrescentes em ouro, centros
cravejados com 51 diamantes talhe brilhante (ca. 1,55ct)
EUA, meados do séc. XX
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017 art. 2, nº 2,
alínea C
(sinais de uso)
Comp.: 8,5 cm (alfinete)
Alt.: 6 cm (brincos)
123 g

A modernist brooch and pair of earrings
18kt gold
Semi-spheres with fringes of decreasing sizes, centres set with 51 brilliant
cut diamonds (ca. 1,55ct)
USA, mid-20th century
(wear signs)
€ 5.000 - 7.000

€ 1.800 - 2.500
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349

350

351

PAR DE BRINCOS

BRINCOS “CARTIER”

ANEL SOLITÁRIO

Em ouro
Argolas suspensas com moldura perlada
Contraste do Porto, Dragão 800/000, em
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma
época
Diam.: 18 mm
4.5g

Em ouro tricolor
Argolas entrelaçadas em ouro: amarelo,
branco e rosa
Contraste Cartier, 750/000, n º de série
RB 9736
9.4g

em ouro
Aro liso amendoado cravejado com 1 diamante
em talhe de brilhante (ca. 0.75ct) cor L/M ,
pureza vs1
Contraste de Lisboa, veado 800/000 em uso
após 1985 e de ourives da mesma época
Med: 13 (EU)

A pair of earrings
Gold
Beading frame suspended rings
Oporto hallmark, Dragon (800/000) for 19381985, and same date maker’s mark
€ 150 - 250

A pair of “Cartier” earrings
Tricoloured gold
yellow, white and rose gold intertwined loops
Cartier hallmark, 750/000), serial number
RB9736
€ 350 - 500

ANEL BARROCO

A solitary ring
Almond shaped plain band set with 1 brilliant cut
diamond (ca. 0.75ct), L/M colour, vs1 purity
Lisbon hallmark, Deer (800/000) post 1985 and
same date maker’s mark
€ 750 - 1.200

Em ouro Séc. XVIII
Aro com decoração relevada e cinzelada com motivos
vegetalistas cravejado com um diamante em talhe antigo de
brilhante (ca. 0.60ct)
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, art.: 2,
n-º 2, alínea C
Med: 7 (EU)
4.2g

A baroque ring
Gold, 18th century
Band with raised and chiselled decoration of foliage scroll motifs set
with one antique brilliant cut diamond (ca.0.60ct)
Unmarked, as per Decree Law 120/2017, art. 2, n. 2, point C
€ 600 - 800

355

ANEL
Em ouro
cravejado com um diamante em talhe de
brilhante cor K/L, pureza VS2
Contraste do Porto, Veado 800/000 e de
ourives da mesma época
Med.: 13 (EU)
4g

A ring
Gold
Set with one brilliant cut diamond, colour K/L and
purity VS2
Oporto hallmark, Deer (800/000) and same date
maker’s mark
€ 900 - 1.200

352
ALFINETE DE PEITO
Em ouro baixo
Esculpido em forma de abelha
com asas cravejadas com
diamantes em talhe de brilhante e
talhe 8/8
Europa anos 50/60
Sem marca de contraste.
Ao abrigo do Decreto-Lei
nº120/2017, art.2, nº2, alinea c.
Comp.: 30 mm
11.2g

A brooch
Low purity gold
Bee shaped with brilliant and 8/8 cut
diamonds wings
Europe 1950s-1960s
Unmarked, as per Decree Law
120/2017, art. 2, n. 2, point C
€ 250 - 350

356
CONJUNTO DE 3 ALFINETES DE BÉBÉ

353
ANEL SOLITÁRIO
Em ouro
Aro moldado cravejado com diamante em
talhe de brilhante com (ca. 0.50ct)
Contraste do Porto, Tigre 800/000, em uso de
1887 a 1938 e de ourives da mesma época
Med: 15 (EU)
5.8g

A solitary ring
Moulded band set with brilliant cut diamond (ca.
0.50ct)
Oporto hallmark, Tiger (800/000) for 1887 and
same date maker’s mark

Em ouro
Um com berloque de porquinho com safira cabochon e rubis,
outro cravejado com micropérolas e o terceiro em fio torcido
Todos com contraste do Porto, Cabeça de Dragão 800/000
em uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma época
8.3g

A three baby pin set
Gold
One with a little pig charm with cabochon sapphire and rubies,
another set with micropearls and the third with twisted chain
Oporto hallmarks, Dragon’s head (800/000) for 1938-1985 and same
date maker’s mark
€ 200 - 250

€ 450 - 550
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361
PAR DE BRINCOS
Em ouro com cravação em prata
cravejados no topo com 4 diamantes em
talhe antigo de brilhante de tonalidade
branca, estando o da base suspenso, com
total (ca. 1.00ct)
Contraste de Lisboa, cabeça de tigre
800/000 em uso de 1887 a 1938 e de
ourives da mesma época
Comp.: 2,2 cm
3.6g

359

357

358

ANEL DE MEMÓRIA

ALIANÇA

Em ouro
cravejado com 5 diamantes em talhe de
brilhante com total (ca. 1.25ct)
Contraste do Porto cabeça de veado
800/000 em uso após 1985 e de ourives da
mesma época
Med.: 11 (EU)
2.6g

Em ouro
Cravejada com 21 diamantes em talhe de
brilhante total (ca. 0.40ct)
Contraste do Porto, Veado 800/000 em
uso após 1985 e de ourives da mesma
época
Med.: 15 (EU)
3.6g

Em ouro
Cravejado com 5 diamantes em talhe de
brilhante de cor branca com total (ca.
1.25ct)
Contraste do Porto, Veado 800/000 e de
ourives da mesma época
Med.: 13 (EU)
6.2g

A memory ring
Gold
Set with 5 brilliant cut diamonds totaling
(ca.1.25ct)
Oporto hallmarks, Deer’s Head (800/000) post
1985 and same date maker’s mark

A band
Gold
Set with 21 brilliant cut diamonds totaling
(ca.0.40ct)
Oporto hallmarks, Deer (800/000) post 1985
and same date maker’s mark

A memory ring
Gold
Set with 5 white coloured brilliant cut diamonds
totaling (ca. 1.25ct)
Oporto hallmark, Deer (800/000) and same
date maker’s mark

€ 800 - 1.000

€ 300 - 500

€ 1.000 - 1.200

360
ALFINETE DE GRAVATA
Em ouro cravejado com um diamante
talhe rosa e três diamantes talhe antigo de
brilhante (ca. 0,15ct)
Representando um trevo
Contraste sumido, trabalho europeu, séc.
XIX/XX
(sinais de uso)
Comp.: 6,2 cm
1,1 g

A tie pin
Gold set with one rose cut diamond and three old
mine cut diamonds (ca. 0,15ct)
Designed as a trefoil
Faded assay mark, Europe, late 19th, early 20th
century
(wear signs)
€ 150 - 250

ANEL DE MEMÓRIA

A pair of earrings
Gold and silver
Set with 4 white coloured antique brilliant cut
diamonds, the lower one being suspended,
totaling (ca. 1.00ct)
Lisbon hallmarks, Tiger’s Head (800/000) for
1887-1938 and same date maker’s mark
€ 1.200 - 1.500

362
ANEL
Em ouro
Cabeça destacável através de rosca, cravejado
com um diamante em talhe antigo de brilhante (ca.
0.50ct) emoldurada por diamantes em talhe antigo
de brilhante com total (ca. 0.60ct)
Europa 1º metade Séc.XX
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017,
artigo 2, nº 2, alínea C
Med: 20 (EU)
3.6g

A ring
Gold
Screwed removable head, set with antique brilliant cut
diamond (ca. 0.50ct), framed by antique brilliant cut
diamonds totaling (ca.0.60ct)
Europe, first-half of 20th century
Unmarked, as per Decree Law 120/2017, art. 2, n. 2,
point C
€ 800 - 1.000

363
PAR DE BRINCOS
Em ouro
Friso cravejado com diamantes em talhe 8/8
com total (ca. 0.32ct)
Contraste do Porto, Veado 800, em uso após
1985 e de ourives da mesma época

A pair of earrings
Gold
Frieze set in 8/8 cut diamonds totaling (ca.0.32ct)
Oporto hallmark, Deer (800/000), post 1985 and same
date maker’s mark
€ 180 - 280
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364

365

366

367

368

369

PAR DE BRINCOS PENDENTES

ANEL DE MEMÓRIA

PAR DE BRINCOS

PAR DE BRINCOS

PAR DE BRINCOS

ANEL

Em ouro
Formados por 3 elementos articulados
cravejados com 26 granadas em talhe
oval
Contraste do Porto, Dragão 800/000
em uso de 1938 a 1985 e de ourives
da mesma época
Comp.: 4.8 cm
18.2g

Em ouro
Aro triplo com 2 frisos cravejados com
diamantes em talhe de brilhante total (ca.
0.25ct) e friso central cravejado com rubis
calibrados
Colecção Tristar
Contraste de Lisboa (Veado 800/000) em
uso após 1985 e ourives da mesma época
Med : 14 (EU)
6.1g

Em ouro
Base circular vincada com decoração
vazada cravada co 2 ametistas em talhe
redondo com diâmetro de 12mm
Contraste do Porto, Dragão 800/000 em
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma
época
10.2g

Em ouro
Pendentes articulados cravejados com 18
pequenas esmeraldas em talhe cabochão, 4
diamantes em talhe de brilhante (ca. 0.20ct) e14
em talhe rosa
Contraste de Lisboa, Veado 800 em uso após
1985 e Pelicano
Comp.: 4 cm
14.9g

Em ouro
Cravejados com 2 esmeraldas em talhe
oval (ca. 6X4mm) emolduradas por dois
frisos de diamantes em talhe 8/8; Dois
diamante no topo em talhe de brilhante
cada (ca. 0.08ct)
Contraste do Porto, Veado 800/000 em
uso após 1985 e de ourives da mesma
época
Comp.: 1,5 cm
7g

Em ouro
Aro trabalhado cravejado com 3
esmeraldas em talhe oval, cada (ca. 1.10ct)
e 4 diamantes em talhe de brilhante com
total (ca. 0.40ct)
Contraste do Porto, Dragão 800/000 em
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma
época
Med: 11 (EU)
8.1g

A pair of pendant earrings
Gold
Formed by 3 articulated elements set with
26 oval cut garnets
Oporto hallmark, Dragon (800/000) for
1938-1985 and same date maker’s mark
€ 450 - 600

A memory ring
Triple ring with 2 brilliant cut diamond friezes
totaling (ca.0.25ct) and central frieze set with
calibrated rubies
Tristar collection
Lisbon hallmarks, Deer (800/000) and smae
date maker’s mark
€ 500 - 800

A pair of earrings
Gold
Circular, of pierced decoration with two 12mm
diameter round cut amethysts (12mm)
Oporto hallmark, Dragon (800/000) for 19381985 and same date maker’s mark
€ 500 - 700

A pair of earrings
Gold
Articulated pendants set with 18 small cabouchon
emeralds, 4 brilliant cut (ca. 0.20ct) and 14 rose cut
diamonds
Lisbon hallmarks, Deer (800/000) post 1985 and
Pelican
€ 550 - 800

A pair of earrings
Set with 2 oval cut emeralds (ca. 6x4mm),
framed by two 8/8 cut diamonds frieze;
two brilliant cut diamonds on the top, each
(ca.0.08ct)
Oporto hallmark, Deer (800/000) post 1985
and same date maker’s mark
€ 350 - 500

A ring
Gold
Band set with 3 oval cut emeralds, each (ca.
1.10ct) and 4 brilliant cut diamonds totaling
(ca. 0.40ct)
Oporto hallmark, Dragon (800/000 for 1938 1985 and same date maker’s mark
€ 850 - 1.000
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372
PAR DE BRINCOS BELLE ÉPOQUE
Em ouro bicolor
Formato oitavado cravejado com safira em
talhe oval, e safiras calibradas
Contraste do Porto, Veado 800/000 em uso
após 1985 e ourives da mesma época
11x10 mm
6g

A pair of Belle Époque earrings
Bicoloured gold
Octagonal shaped set with oval cut and calibrated
sapphires
Oporto hallmakr, Deer (800/000) and same date
maker’s mark
€ 250 - 400

370
CONJUNTO DE ESCRAVA E ALFINETE
BELLE ÉPOQUE
Em ouro bicolor
Aro liso com ornatos geométricos, cravejado com
safiras calibradas e diamantes em talhe rosa e talhe
antigo de brilhante
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, art.
2, º 2, alínea C
(siais de uso, pequena amolgadela)
21g

A bangle and brooch
Bicoloured gold
Plain band with geometric ornamentation, set with calibrated
sapphires and rose cut and antique brilliant cut diamonds
Unmarked
(signs of wear, small dent)
€ 880 - 1.200

373
FECHO DE COLAR
Em ouro
Corpo em forma de pipa cravejado com
pequenos diamantes em talhe de brilhante
Contraste do Porto, Veado 800/000 em uso
após 1985 de de ourives da mesma época
Comp.: 40 mm
7.5g

A clasp
Gold
Barrel shaped body set with small brilliant cut
diamonds
Oporto hallamrks, Deer (800/000) post 1985 and
same date maker’s mark
€ 260 - 380

374
PULSEIRA ESCRAVA

371
PENDENTE DESDOBRÁVEL
EM DOIS ALFINETES
Em ouro
Formado por duas folhas entrelaçadas inteiramente
cravejadas com diamantes em talhe rosa (ca. 3.20ct) 16
safiras em talhe redondo, total (ca. 3.80ct) e dois frisos
com safiras calibradas (ca. 2.20ct)
Europa Anos 50/60
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, art. 2
nº 2, alínea C
Comp.: 7,2 cm
21.8g

Em ouro tradicional português Séc. XIX/XX
Aro duplo cravejado com micro-pérolas
Contraste de Lisboa, Tigre 800/000 em uso de
1887 a 1938 e de ourives da mesma época
(siais de uso, pequena amolgadela)
11.2g

A bangle
Portuguese traditional gold, 19th / 20th century
Double ring set with micro pearls
Lisbon hallmark, Tiger (800/000) for 1987 - 19838
and same date maker’s mark
(signs of wear, small dent)
€ 450 - 600

375

A pendant adaptable to two brooches
Gold
Formed by two intertwined leaves entirely set with rose cut
diamonds (ca.3.20ct), 16 round cut sapphires (ca.3.80ct) and
two friezes of calibrated sapphires (ca.2.20ct)
Europe 1950s/1960s
Unmarked, as per Decree Law 120/2017, art. 2, n. 2, point C

CIGARREIRA

€ 1.200 - 1.800

A cigarette case
Tortoiseshell and gold
Oporto hallamrks, Dragon’s head (800/000) for 19381985 and same date maker’s mark

Em tartaruga e ouro
Contraste do Porto, Cabeça de Dragão 800/000
em uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma
época
12x8 cm
132g

€ 1.500 - 1.800
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381
GARGANTILHA
Em ouro fosco
Canevão articulado cravejado com 5
diamantes em talhe de brilhante com
total (ca. 0.75ct)
Contraste do Porto, Veado 800/000
em uso após 1985 e de ourives da
mesma época
32.9g

376

377

378

PAR DE BRINCOS

PAR DE BRINCOS

ALIANÇA DE BRILHANTES

Em ouro
Argolas cravejadas com diamantes
em talhe de brilhante com total (ca.
0.70ct)
Contraste do Porto, Veado 800/000
em uso após 1985 e de ourives da
mesma época
9.6g

Em ouro
Argolas cravejadas em pavé na frente e
verso com diamantes em talhe de brilhante
com total (ca. 1.80ct)
Contraste do Porto, Veado 800/000, em
uso após 1985 e de ourives da mesma
época
Diam.: 15 mm
6.1g

Em ouro
Cravejada com diamantes em talhe de
brilhante com total (ca. 1.00ct)
Contraste do Porto, Veado 800/000 em
uso após 1985 e de ourives da mesma
época
Med: 11 (EU)
5.2g

A pair of earrings
Gold
Loops set with brilliant cut diamonds
totaling (ca. 0.70ct)
Oporto hallmark, Deer (800/000) post
1985 and same date maker’s mark
€ 400 - 600

A pair of earrings
Gold
Front and reverse brilliant cut diamond pave set
rings, totaling (ca.1.80ct)
Oporto hallmark, Deer (800/000) post 1985
and same date maker’s mark
€ 300 - 500

A necklace
In mate gold
With articulated cylinder set with 5
brilliant cut diamonds totaling (ca.0.75ct)
Oporto hallmark, Deer (800/000), post
1985 and same date maker’s mark
€ 1.500 - 2.000

A diamond ring band
Gold
Set with brilliant cut diamonds totaling
(ca.1.00ct)
Oporto hallmark, Deer (800/000) post 1985
and same date maker’s mark
€ 350 - 500

382
PULSEIRA
Em ouro fosco
Canevão articulado cravejado com 5
diamantes em talhe de brilhante com
total (ca. 0.50ct)
Contraste do Porto, Veado 800/000
em uso após 1985 e de ourives da
mesma época
16.3

379
PAR DE BRINCOS
Em ouro
Friso ovalado cravejado com diamantes
em talhe de brilhante total (ca. 0.33ct)
Contraste do Porto Cigarra em uso de
1985 a 1998 e de ourives da mesma época
Comp.: 30 mm
9g

A pair of earrings
Gold
Oval frieze set with brilliant cut diamonds
totaling (ca.. 0.33ct)
Oporto hallmark, Cicada for 1985-1999 and
same date maker’s mark
€ 380 - 500

380
ALFINETE MEIA LUA
Em platina
Cravejado com diamantes em talhe de brilhante
de tonalidade branca com total (ca. 4.50ct)
Marcas de contraste do Porto, Papagaio em uso
de 1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Comp.: 4,2 cm
10.6g

A bracelet
Matte gold
Articulated cylinder set with 5 brilliant cut
diamonds totaling (ca. 0.50ct)
Oporto hallmark, Deer (800/000) post
1985 and same date maker’s mark
€ 700 - 900

A demi lune brooch
Platinum
Set with white coloured brilliant cut diamonds
totaling (ca.4.50ct)
Oporto hallmarks, Parrot for 1938-1985 and same
date maker’s mark
€ 1.600 - 2.000
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385
PAR DE BRINCOS

383
MEIO ADEREÇO
Em ouro
Colar em malha de elos batidos com pendente cravejado com
uma esmeralda em talhe periforme (ca. 4.20ct) emoldurado
por diamantes em talhe de brilhante (ca. 0.50ct) e 3diamantes
em talhe 8/8
Brincos pendentes cravejados com duas esmeraldas em talhe
periforme, total (3.20ct) emolduradas por diamantes em talhe
de brilhante total (ca. 1.00ct) e 12 pequenos diamantes em
talhe 8/8.
Contraste do Porto, Cigarra 800/000 em uso de 1985 a 1998 e
de ourives da mesma década
18.1g

A half parure
Flat link necklace with pendant set with one pear shaped emerald
(ca.4.20ct) framed by brilliant cut diamonds (ca.0.50ct) and 3 8/8 cut
diamonds
Pendant hearings set with two pear cut emeralds, totaling (3.20ct)
framed by brilliant cut diamonds totaling (ca.1.00ct) and 12 small 8/8
cut diamonds
Oporto hallmarks, Cicada (800/000) for 1985-1998 and same date
maker’s mark

Em ouro
Topo cravejado com 2 diamantes em talhe
de brilhante com total (ca. 0.20ct) e diversos
diamantes em talhe 8/8, (ca. 3.00ct)
As esmeraldas são amovíveis
Europa Aos 50
Só com marca de fabricante, ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, art. 2, .º2, alínea C
Comp.: 4 cm
13.6g

A pair of earrings
Gold
The top set with 2 brilliant cut diamonds totaling
(ca.0.20ct) and vatious 8/8 cut diamonds, (ca.3.00ct)
The emeralds are removable
Europe, 1950s
Maker’s mark only, as per Decree Law 120/2017, art.
2, n. 2, point C
€ 1.000 - 1.500

€ 1.400 - 2.000

386
384
PAR DE BRINCOS ROMÂNTICOS
Em ouro e prata, Séc. XIX/XX
Forma ovalada cravejada com pedra azul sintética com
moldura de diamantes em talhe 8/8 (ca. 1.40ct) , 10
diamantes em talhe antigo de brilhante (ca. 1.10ct)
Contraste do Porto, Tigre 800/000 em uso de 1887 a 1938 e
de ourives da mesma época
Comp.: 28 mm
8.3g

A pair of Romantic earrings
Gold and silver, 19th / 20th century
Oval shaped, set with synthetic blue stone framed by 8/8 cut
diamonds (ca. 1.40ct), 10 antique brilliant cut diamonds (ca.
1.10ct)
Oporto hallmark, Tiger (800/000) for 1887-1938 and same date
maker’s mark

ANEL
Em platina
Cravejado com safira oval (ca. 2.20ct) emoldurada por
diamantes em talhe 8/8 (ca. 0.30ct)
Contraste de Lisboa, Papagaio 500/000 em uso de 1938 a
1984 e de ourives da mesma época
Med.: 12 (EU)
5g

A ring
Platinum
Set with oval sapphire (ca.2.20ct) framed by 8/8 cut diamonds
(ca.0.30ct)
Lisbon hallmarks, Parrot (500/000) for 1938-1984 and same
date maker’s mark
€ 700 - 1.200

€ 380 - 500
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387
PAR DE BRINCOS
Em ouro e prata
Pendentes articulados cravejados com 4
esmeraldas periformes com total (ca. 1.00ct) e
diversos diamantes em talhe rosa
Contraste do Porto, Andorinha 750/000,
Águia 925/000 em uso após 1985
Comp.: 48 mm
10.3g

A pair of earrings
Gold and silver
Articulated pendants set with 4 pear shaped
emeralds totaling (ca. 1.00ct) and various rose cut
diamonds
Oporto hallmark, Swallow (750/000) and Eagle
(925/000), post 1985
€ 350 - 500

388
PAR DE BRINCOS PENDENTES
Em prata Séc. XIX/XX
Botão, laço e pingente cravejados com pedras
incolores
Só com marca de ourives
Sem contraste ao abrigo do Decreto Lei 120/2017,
art.: 2, nº 2, alínea C
Comp.: 6 cm
13.4g

A pair of pendant earrings
Silver 19th / 20th century
Button, bow and pendant set with translucent stones
Maker’s mark only
Unmarked, as per Decree Law 120/2017, art. 2, n. 2,
point C
€ 500 - 700

389
PAR DE BRINCOS
Em ouro estilo Belle Époque
Decoração vazada, cravejados com 2 esmeraldas em talhe esmeralda
(ca. 8X6 mm), e com pendentes cravejados com diversas pequenas
esmeraldas em talhe redondo e pingentes em gota; aros cravejados
com diamantes em talhe 8/8
Contraste do Porto, Andorinha 750/000 em uso após 1985 e de ourives
da mesma época
Comp.: 70 mm
18.5g

A pair of earrings
Gold, in the Belle Époque style
Pierced decoration, set with two emerald cut emeralds (ca. 8x6 mm) and with
pendants set with various small round cut emeralds and tear drops; the frames set
with 8/8 cut diamonds
Oporto hallmark, Swallow (750/000), post 1985 and same date maker’s mark
€ 1.200 - 1.800
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396
PULSEIRA POMMELATO
Em ouro
Elos de diversos formatos com fecho de
travinca
Contraste do Porto, andorinha 750/000 em
uso após 1985 e de importador
45.4g

Pommelato bracelet
Gold
Various types of links with bar clasp
Oporto hallmarks, Swallow (750/000) post
1985 and same date maker’s mark
€ 1.350 - 1.600

397
CONJUNTO DE COLAR E BRINCOS
Em ouro
E contas de cristal de rocha, rosa e incolor
esculpidas, intercaladas com pérolas
barrocas
Contraste do Porto, cabeça de veado
800/000 em uso após 1985 e de ourives da
mesma época
(falta uma mola do brinco)
68g

390
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392
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394

FIO COM PENDENTE

PENDENTE

PULSEIRA ESCRAVA

ANEL

ALFINETE

Em ouro
Fio em malha batida com
coração cravejado em
pavé com diamantes em
talhe de brilhante (ca.
2.00ct)
Contraste do Porto,
Veado 800/000 em uso
após 1985 e de ourives
da mesma época
17.7g

Em ouro
Coração duplo cravejado
com diamantes em talhe
de brilhante com total
(ca. 1.50ct)
Contraste do Porto,
Veado 800/000 em uso
após 1985 e de ourives
da mesma época
Comp.: 33 mm
8.1g

A chain with pendant
Beaten mesh chain with
heart set with brilliant cut
diamonds pave (ca. 2.00ct)
Oporto hallmark, Deer
(800/000) post 1985 and
same date maker’s mark

A pendant
Gold
Double heart set with
brilliant cut diamonds
totaling (ca.1.50ct)
Oporto hallmark, Deer
(800/000) for post 1985 and
same date maker’s mark

Em ouro
Topo com estrela
trespassada pelo aro,
ambos cravejados com
diamantes em talhe de
brilhante com total (ca.
1.20ct)
Contraste do Porto,
Andorinha 750/000
em uso após 1985 e de
ourives da mesma época
13.6g

Em ouro
Aro liso com aplicação
de elemento oval em
relevo em ouro fosco,
cravejado em estrela com
13 diamantes em talhe de
brilhante com total (ca.
060ct)
Contraste do Porto, Veado
800/000 em uso após 1985
e de ourives da mesma
época
Med: 14 (EU)
15.2g

Em platina
Inteiramente cravejado
com pequenos diamantes
em talhe 8/8 com as letras
Gigi.
Europa, anos 60
Sem contraste ao abrigo
do Decreto-Lei 120/2017,
art. 2 nº 2, alínea C
(sinais de uso falta um
diamante)
Comp.: 3 cm
5,5g

€ 1.200 - 1.400

€ 350 - 500

395

PENDENTE CRUZ
Em ouro e prata Séc. XIX/XX
Decoração vazada cravejada com 1 diamante em talhe
antigo de brilhante (ca. 0.08ct) safiras calibradas e
diversos diamantes em talhe rosa
Contraste de Lisboa, Tigre 800/000 em uso de 1887 a
1938 e de ourives da mesma época
Comp.: 5 cm
2.8g

A Crucifix
Gold and silver, 19th / 20th century
Pierced decoration, set with 1 antique brilliant cut diamond (ca.
0.08ct), calibrated sapphires and various rose cut diamonds
Lisbon hallmark, Tiger (800/000) for 1887-1938 and smae date
maker’s mark
€ 250 - 400

A bangle
The top with ring crossed
star, both set with brilliant
cut diamonds totaling (ca.
1.20ct)
Oporto hallmark, Swallow
(750/000) post 1985 and
same date maker’s mark
€ 700 - 900

A ring
Gold
Plain band with raised oval
applied matte gold element,
set with 13 brilliant cut
diamonds totaling (ca.0.60ct)
Oporto hallmark, Deer
(800/000) post 1985 and
same date maker’s mark

A brooch
Platinum
Entirely set with small 8/8 cut
diamonds spelling Gigi
Europe, 1960s
Unmarked
(signs of wear nas one
diamond missing)
€ 160 - 220

A necklace and earrings set
Gold
And carved pink and translucent rock crystal
beads alternating with baroque pearls
Oporto hallmarks, Deer’s Head (800/000) post
1985 and same date maker’s mark
€ 350 - 500

398
PAR DE BRINCOS
Tornilhos em ouro de 585/000 cravejados
com pérolas Mabe cravejados com 2
diamantes em talhe de brilhante (ca.
0.25ct cada)
Contraste de Lisboa pelicano em uso após
1985

A pair of earrings
585/000 gold, set with pearls and 2 brilliant
round cut diamonds (ca. 0.25ct each)
€ 650 - 800

€ 550 - 700

399
PENDENTE
Em ouro bicolor
Flor estilizada com topázio azul em talhe
de briolete
Contraste do Porto, Veado 800/000 , em
uso após 1985 e de ourives da mesma
época
Comp.: 15 mm
3.8g

A pendant
Bicolour gold
Stylised flower with briolette cut blue topaz
Oporto hallmark, Deer (800/000) post 1985
and same date maker’s mark
€ 120 - 160
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406
COLAR
Em ouro e coral
Contas de ouro em forma de pepita e contas de coral
enfiadas em fio de ouro; o fecho de caixa e palheta é
também em forma de pepita
Contraste do Porto, Veado 800/000 em uso após
1985 e de ourives da mesma época
Comp.: 46.5 cm
76.5g

A necklace
Gold and coral
Gold nugget shaped beads and coral beads threaded in gold;
The encased clasp also nugget shaped
Oporto hallmark, Deer (800/000), post 1985 and same
date maker’s mark
€ 1.200 - 1.800

401

402

BOTÕES DE PUNHO

BOTÕES DE PUNHO

BOTÕES DE PUNHO

Em ouro
Cravejados com jadaites
Marcas de contraste de Porto
Dragão 800/000 em uso de
1938 a 1985 e de ourives da
mesma época
12,2g

Em ouro
Modelo circular com decoração
granitada
Contraste do Porto Veado
800/000 , em uso após 1985 e
de ourives da mesma época
Diam.: 6 mm
4.6g

Em ouro
Modelo quadrangular esmaltado
com lista azuis, cravejados com 2
diamantes em talhe rosa
Contraste do Porto Veado
800/000 em uso após 1985 e de
ourives da mesma época
(sinais de uso, tem um diamante
partido)
Diam.: 7 mm
5.3g

400

Pair of cufflinks
Gold
Oporto hallmark, Dragon
(800/000) for 1938- 1985 and
same date maker’s mark
€ 300 - 500

A pair of cufflinks
Gold
Circular shaped of grained
decoration
Oporto hallmarks, Deer (800/000)
post 1985 and same date maker’s
mark
€ 130 - 200

A pair of cufflinks
Gold
Squared shape, enamelled in blue
stripes, set with 2 rose cut diamonds
Oporto hallmarks, Deer (800/000)
post 1985 and same date maker’s
mark
(signs of wear, 1 fractured diamond)
€ 140 - 200

403
PAR DE BOTÕES DE PUNHO
Em ouro
Face e travinca em círculo
cravejados no centro com 2
diamantes em talhe antigo
de brilhante cada (ca. 0.50ct)
2 safiras cada (ca. 0.35ct)
emoldurados por pequenos
diamantes em talhe rosa e
pequenos rubis.
Contraste do Porto Tigre 800/000
em uso de 1887 a 1938 e de
ourives da mesma época
7.8g

A pair of cufflinks
Gold
Circular, each set with 2 antique
brilliant cut diamonds (ca.0.50ct) and
2 sapphires (ca.0.35ct), framed by
small rose cut diamonds and rubies
Oporto hallmarks, Tiger (800/000)
for 1887-1938 and same date maker’s
mark

407

ALFINETE SAPO
Em ouro
Figura de sapo com corpo esmaltado a amarelo com
olhos em safiras cabochão
Trabalho europeu, meados do Séc. XX
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, art. 2, º 2, alínea C
Comp.: 19 mm
5.7g

A toad brooch
Gold
Yellow enamelled body with cabochon sapphire eyes
European, mid 20th century
Unmarked
€ 250 - 300

€ 500 - 800

404
RELÓGIO BOLSO CALDEIRON
Relógio de bolso Inglês tipo
“caldeirão”
Movimento de corda manual com
chave e data
Mostrador em prata finamente
trabalhada com pormenores em
dourado
Caixa em prata
Movimento a necessitar de limpeza
pois arranca e pára
Finais de Séc. XVIII
136,4g (Total

Cauldron pocket watch
English “cauldron” type pocket watch
Winding movement with key and date
Finely engraved silver and gilt face
Silver (?) case
Total weight 136,4g
Working intermittently, in need of service
Late 18th century
€ 800 - 1.200

405
RELÓGIO BOLSO
Movimento de corda manual
com repetição de quartos
Mostrador completo com fios
de cabelos
Caixa em prata (0,800) com
55mm de diâmetro
Em funcionamento e a
necessitar de limpeza
Finais de Séc.XIX
120,6g (Total)

A pocket watch
Winding movement with quarter
repeater
Complete face with hairlines
55mm diameter silver (0,800) case
Total weight 120,6g
Working but in need of service
Late 19th century

408
RELÓGIO OMEGA
Caixa e pulseira em ouro
Modelo de senhora, cravejado com diamantes em
talhe de brilhante total (ca. 1.30ct)
Mecanismo de quartzo
Contraste do Porto, Veado, 800/000 em uso após
1985
32.7g

A Omega watch
Gold case and strap
Ladies model, set with brilliant cut diamonds totaling
(ca.1.30ct)
Quartz movement
Oporto hallmarks, Deer (800/000) post 1985
€ 950 - 1.200

€ 600 - 900
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414
FIO
Em ouro português
Malha de elos rectangulares e argolas.
Contraste do Porto, cabeça de Dragão
800/000 em uso de 1938 a 1985 e de
ourives da mesma época
Comp.: 72 cm
39.5g

A chain
Portuguese gold
rectangular and ring link mesh
Oporto hallmarks, Dragon’s head (800/000) for
1938/1985 and same date maker’s mark
€ 1.100 - 1.400
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CRUZ RELICÁRIO D. JOSÉ

CRUZ BARRÔCA

Em ouro português
Com decoração relevada e cinzelada,
Cristo crucificado com coroa de espinhos
e sendal á cintura, resplendor raiado e
cartela com NRI
Tem gravado no verso símbolos da Paixão
Sistema de rosca no terminal inferior
Trabalho português do Séc. XVIII/XIX
Comp.: 11 cm
63.8g

Em ouro português
Decoração relevada e cinzelada
com motivos vegetalistas sendo as
extremidades recortadas e vazadas.
Cristo crucificado com coroa de espinhos
e sendal à cintura com resplendor raiado
Verso com sistema de abertura e gravado
com símbolos da Paixão
Trabalho português do Séc. XVIII/XIX
Comp.: 10 cm
35.4g

Em ouro português Séc.XIX
Decoração relevada
Marcas de ensaiador do ouro muito
sumidas
5,2x3,4 cm
6.2g

A D.José reliquary cross
Portuguese gold
Raised and chiselled decoration of foliage scroll
motifs with scalloped and pierced edges
Crucified Christ with crown of thorns, lention
cloth and radiant halo
Reverse with opening mechanism and engraved
symbols of the Passion of Christ
Portugal, 18th / 19th century

€ 180 - 220

CRUZ RELICÁRIO D. JOSÉ

A D.José reliquary cross
Portuguese gold
Raised and chiselled decoration, Crucified
Christ with crown of thorns, lention cloth,
radiant halo, and NRI cartouche
Reverse with engraved symbols of the Passion
of Christ
Screw mechanism in lower terminal
Portugal, 18th / 19th century
€ 5.000 - 6.000

€ 3.000 - 4.000

415
PULSEIRA
Em ouro
Elos rectangulares decorados com fio
torcido
Contraste do Porto , Veado 800/000 em
uso após 1985, e de ourives da mesma
época
Comp.: 20.5 cm
28.4g

A baroque crucifix
19th century portuguese gold
Raised decoration
Worn assay marks

413

PAR DE BRINCOS
Em ouro bicolor
Centro vazado com motivos geométricos,
ladeado por dois frisos cravejados com
pequenos diamantes em talhe de brilhante, total
(ca. (ca. 0.50ct)
Contraste do Porto, Cigarra em uso de 1985 a
1998 e de ourives da mesma época
Comp.: 19 mm
11.2g

€ 1.200 - 1.500

CIGARREIRA
Em ouro
Ambas as faces decoradas com
trabalho guilhochado
Contraste de Londres 18Kt
de 1968-1969 e de fabricante
Mappin & Webb
11x8.5 cm
207g

410

A bracelet
Gold
Twister thread decorated rectangular links
Oporto hallmark Deer (800/000) post 1985 and
same date maker’s mark

A cigarette case
Gold
Engine turned decoration on both
sides
London hallmarks 18kt for 19681969 and Mappin & Webb maker’s
mark
€ 4.500 - 4.800

416
PULSEIRA
Em ouro
Malha articulada com motivos geométricos
rematada com frisos de canutilhos
Fecho cravejado com pequena turquesa
Contraste do Porto, Cabeça de Dragão
800/000 em uso de 1938 a 1985 e de ourives
da mesma época
39.8g

A bracelet
Gold
Artculated mesh with geometric motifs framed by
pipe frieze
Clasp set with small turquoise
Oporto hallmarks, Dragon’s head (800/000) for
1938-1985 and same date maker’s mark
€ 950 - 1.200

A pair of earrings
Bicoloured gold
Geometris motifs pierced centre, sided by two small
brilliant cut diamonds frieze totaling (ca. 0.50ct)
Oporto hallmark, Cicada for 1985 - 1998 and same
date maker’s mark
€ 350 - 500
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SESSÃO
Session
LOTES 417 A 760

Lot 417 to 760

417

PAR DE LEÕES MEDICI
Em mármore
Séc. XIX
75x107 cm

A pair of Medici lions
Marble
19th cnetury
€ 2.000 - 3.000
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420

Par de esculturas em terracota
Com restos de policromia
China, possivelmente Dinastia Tang
(VII-X)
(faltas e defeitos)
Alt.: 27 cm

Em madeira entalhada
Com decoração entalhada
Tailãndia

FIGURAS MASCULINAS

Male figures
A pair of terracotta sculptures
With traces of polychromy
China, possibly Tang Dynasty (7th to
10th century)
(losses and defects)

GRANDE CABEÇA DE BUDA

A large Buddha’s head
Wood
Carved decoration
Thailand
€ 1.800 - 2.200

€ 400 - 600

419

FIGURA MASCULINA A CAVALO
Escultura em terracota
Com restos de policromia
China, possivelmente Dinastia Tang
(VII-X)
(defeitos)
30x34 cm

Masculine figure on horseback
Terracotta sculpture
Traces of polychromy
China, possibly Tang Dynasty (7th to 10th
century)
(defects)
€ 1.500 - 2.000
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421

CONTADOR DE ESTRADO INDO-PORTUGUÊS
Em ébano e siso
Filetes e embutidos em marfim
Frente de gavetas com decoração em micro-mosaico
representando estrelas
Com quatro gavetas simulando seis
Séc. XVII
17x37x27 cm

A small Indo-Portuguese cabinet
Ebony and Sissoo
Ivory friezes
Drawer fronts decorated with stars in micromosaic
With four drawers simulating six
17th century
€ 8.000 - 12.000
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422

PEQUENO CONTADOR
Em sissó com decoração embutida em osso
Tampa de abater com quatro gavetas no interior simulando seis
com puxadores em osso
Séc. XVIII
(faltas, defeitos e restauros)
16,5x27x21,5 cm

A small cabinet
Sissoo with bone inlaid decoration
Fallfront top with four inner drawers simulating six, and bone pull knobs
18th century
(losses, defects and restoration)
€ 1.500 - 2.000

423

COFRE INDO-PORTUGUÊS
Em filigrana de prata,
Formato de baú com decoração floral estilizada e quatro pés de bola
Séc. XVIII
(sinais de uso, uma pega substituída, faltas nos fechos e pequenos restauros)
8x10,6x5 cm
229 g

An Indo-Portuguese jewel casket
Silver filigree, chest shaped and decorated with stylized floral motifs, on four ball feet
Indo-Portuguese, 18th century
(wear signs, one handle replaced, losses to the locks and small restorations)
€ 2.000 - 3.000
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NOSSA SENHORA
Baixo relevo Sino-Português, séc. XVII
Em placa de tartaruga realçada com folha dourada no verso
Representando Nossa Senhora
Moldura Luís XIII revestida a tartaruga
13x10 cm (baixo relevo)
23,5x19,5 cm (moldura)

The Virgin Mary
Sino-Portuguese low relief, 17th century
Gold leaf underlined tortoiseshell depicting the Virgin Mary
Louis XIII tortoiseshell veneered frame
€ 12.500 - 17.000
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TAÇA COM PÉ
Em ágata e ouro
India, possivelmente Guzarate, séc. XVII
Montagens posteriores
Alt.: 5,8 cm
Diam.: 7,5 cm
Bibliografia/ Literature:
(1) Pedro Moura Carvalho, (com ensaios de S. Vernoit e H. Sharp), “Gems and Jewels of Mughal India, The Nasser D. Khalili Collection
of Islamic Art”, vol. XVIII, p. 50;
(2) Pedro Moura Carvalho, (com ensaios de S. Vernoit e H. Sharp), “Gems and Jewels of Mughal India, The Nasser D. Khalili Collection
of Islamic Art”, vol. XVIII, p. 85;
(3) P. Pal, J Leoshko, J. M. Dye III, S. Markel, “Romance of the Taj Mahal”, (cat.), Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles e
Londres, 1989, pp. 152–3, cat. 162;
(4) Datado e com data correspondente a 1607 –8. Illustrado em R. Skelton, [et al.], “The Indian Heritage. Court Life and Arts under
Mughal Rule”, (cat.), Victoria and Albert Museum, p. 117, cat. 350;
(5) M. Keene, S. Kaoukji, “Treasury of the World. Jewelled Arts of India in the Age of the Mughals: The al-Sabah Collection”, p. 33, cat.
2.7. 190.

A footed bowl
Agate and gold
India, possibly Gujarat, 17th century
Later mounts
€ 38.000 - 50.000
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Esta pequena taça em ágata matizada e de tons fumados tem como
característica principal o facto de ser monolítica, ou seja, corpo e pé
foram lavrados de um único bloco de mineral e permanecem contínuos.
As ágatas são uma das muitas formas da calcedónia, um tipo de quartzo
onde se incluem também as cornalinas e os heliotrópios. A identificação
da origem geográfica deste tipo de peças – trabalhadas a partir de um
bloco de mineral e sem decoração – apresenta normalmente grandes
dificuldades. No entanto, a variedade de mineral usado e a sua forma
sugerem que a taça deverá ter origem no Guzarate, província do
noroeste da Índia. De acordo com os diários dos muitos viajantes e
comerciantes que visitaram o Guzarate nos séculos XVI e XVII, era
dali que provinham objectos utilitários mas também outros com maior
intervenção artística realizados em calcedónias várias. Entre estes
contam-se taças, cabos adagas e espadas, sinetes, anéis, etc. (1).
Das raríssimas peças datadas que chegaram até nós destaca-se
uma pequena taça semi-hemisférica também em ágata inscrita com
versículos do Corão e data correspondente a 1606, presentemente na
Khalili Collection, Londres (2). Uma segunda taça também em ágata
matizada e atribuída ao segundo quartel do século XVII encontra-se no
Los Angeles County Museum of Art (3).
A pronunciada copa desta taça assenta num pequeno pé reproduzindo
a base de um cone truncado. O bordo apresenta-se com lábio curvado
para o exterior e direito, e com menor espessura do que as paredes.
Embora tanto a copa como o pé sejam mais pronunciados, estes
aproximam-se das formas do cálice em jade do imperador mogol
Jahangir (r. 1605-27) nas colecções do Brooklyn Museum e com data
inscrita correspondente a 1607-08 (4). Uma segunda taça, na al-Sabah
Collection, Kuwait, em cristal de rocha mas enriquecida com ouro e
pedras preciosas apresenta também forma semelhante (5).
Foram vários os imperadores mogóis que se fizeram retratar com
pequenas taças nas mãos mas infelizmente e devido às reduzidíssimas
dimensões dos objectos reproduzidos é difícil ter a certeza das formas
destas, e daí retirar quaisquer conclusões.
A taça foi enriquecida com dois aros em filigrana e granulado em ouro.
O motivo decorativo usado, uma sucessão de ondas vistas de perfil, é
algo incomum na Índia mogol ou mesmo em outras regiões ao sul da
Índia. O chamado “enrolamento de Vitrúvio” faz parte do repertório
da arquitectura da Roma Antiga e apresenta-se aqui a decorar a borda

This small smoked shades tinged agate cup has, as its main defining
characteristic, the fact that it is a monolith, that is, it was carved out, cup and
foot, of a single mineral block that remains united. Agates are one of the various
types of chalcedony, a type of quartz that includes also carnelians and heliotropes.
The identification of geographical origin for this type of pieces - carved out of a
single mineral core and without decoration - is normally a rather difficult task.
However, the chosen mineral type and its shape, suggest that this cup might
originate from Gujarat, a north-western Indian Province. According to diaries of
many travellers and traders that visited Gujarat in the 16th and 17th centuries,
it was from that area that various objects originated, not only utilitarian but also
of higher artistic intervention, carved out in various types of chalcedony. Amongst
these can be found bowls, dagger and sword handles, seals, rings, etc. (1)
Of the extremely rare dated pieces that have survived to date, stands out a small
semi-hemispherical agate cup, inscribed with Quran verses and dated to 1606,
presently at the Khalili Collection, London (2). A second bowl, equally in tinged
agate and attributed to the second quarter of the 17th century, belongs to the Los
Angeles County Museum of Art (3).
The pronounced cup of this bowl, sits on a small foot replicating the base of a
truncated cone. The rim, outer curving and of straight lip, is thinner than its
walls. Albeit both the cup and the foot being more pronounced, they approach the
shapes of the jade chalice of the Mughal Emperor Jahangir (r. 1605-27), in the
collection of the Brooklyn Museum, with inscribed date corresponding to 160708 (4). A second bowl, at the al-Sabah Collection, Kuwait, in rock crystal but
enriched with gold and precious stones does also present a similar shape (5).
Various Mughal Emperors, had themselves portrayed holding small cups but,
unfortunately, due to the very small size of the portrayed objects it is difficult
to be certain about their shapes, and for that reason, impossible to reach any
conclusions.
The cup has been enriched with two filigree bands and gold graining. The
chosen decorative motif, a succession of profiled waves, it is somehow uncommon
in Mughal India or even in other southern India regions. The well-known
“Vitruvian Scroll” belongs to the Ancient Rome architectural repertoire and yet it
is present here, decorating a foot edge and the anterior area to the lip.
A shallow recess in this latter area suggests that the cup was designed to take
decorative mounts. The motif chosen however, as well as the fact that the upper
band prevents its use – at least comfortably – indicate that the mounts are
posterior, dating possibly to the 20th century.
Pedro Moura Carvalho, Art Historian

do pé e a zona imediatamente anterior ao lábio da taça. Uma ligeira
reentrância nesta última zona indica que a taça foi idealizada para ser
decorada com montagens. No entanto, o motivo escolhido assim como
o facto de o aro superior impedir o seu uso – pelo menos de uma forma
confortável – indicam que as montagens serão posteriores, datando
possivelmente do séc. XIX.
Pedro Moura Carvalho, Historiador de Arte

213

212

426

ADAGA KARD
Em aço, jade e rubis
Adaga com lâmina em aço, de formato recto e com um só gume
O punho em jade apresenta um motivo zoomórfico – Cabeça de Tigre, com rubis cabochon
nos olhos o que lhe confere um maior realismo
Índia Mogol, séc. XVII
Comp.: 24,5 cm
Bibliografia/ Literature:
(1) Pedro Moura Carvalho, (com ensaios de S. Vernoit e H. Sharp), “Gems and Jewels of
Mughal India, The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art”, vol. XVIII, p. 50;
(2) Pedro Moura Carvalho, (com ensaios de S. Vernoit e H. Sharp), “Gems and Jewels of
Mughal India, The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art”, vol. XVIII, p. 85;
(3) P. Pal, J Leoshko, J. M. Dye III, S. Markel, “Romance of the Taj Mahal”, (cat.), Los
Angeles County Museum of Art, Los Angeles e Londres, 1989, pp. 152–3, cat. 162;
(4) Datado e com data correspondente a 1607 –8. Illustrado em R. Skelton, [et al.], “The
Indian Heritage. Court Life and Arts under Mughal Rule”, (cat.), Victoria and Albert Museum,
p. 117, cat. 350;
(5) M. Keene, S. Kaoukji, “Treasury of the World. Jewelled Arts of India in the Age of the
Mughals: The al-Sabah Collection”, p. 33, cat. 2.7. 190.

Dagger - Kard
Straight shaped steel blade with one cutting edge
Zoomorphic jade handle of tiger’s head with ruby cabochon eyes that confer it a more realistic
impression
Mughal India, 17th century
€ 7.500 - 10.000
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Este tipo de adaga era tradicionalmente utilizado no lado esquerdo do
cinto no traje mogol típico da época. O facto de o cabo apresentar um
motivo zoomórfico – em particular um tigre, símbolo imperial – e de ser
executado em jade, confere destaque e relevo a este exemplar, que seria
destinado seguramente a um importante membro da corte,
muito próximo do Imperador.
Para além da dimensão bélica as armas no oriente estiveram desde sempre
associadas às tradições e costumes de carácter religioso.
A bem-sucedida expansão do Islão, iniciada em meados do século VI por
toda a Ásia, teve um importante impacto no desenvolvimento de diferentes
comunidades orientais. Houve uma miscigenação e fusão de diferentes
influências e estilos artísticos, que se reflectiu em todas as áreas, inclusive
nas armas, que adquiriram formas e características muito específicas.
Na cultura islâmica as armas têm de ser analisadas segundo um prisma
religioso, ligado ao nascimento do Islão e da vida do próprio Profeta, já que
os Seus ensinamentos moldaram a sociedade e a sua atitude guerreira.
Os objectos bélicos estão associados à noção de Jihad (Guerra Santa)
defendida pelo profeta e no Corão, o que acabou por
influenciar a sua produção.
No caso do subcontinente indiano as armas não são apenas objectos
bélicos ou símbolos religiosos, mas também sinal exterior de riqueza e
estatuto social. A sociedade indiana encontra-se intimamente ligada ao
hinduísmo, com complexo sistema de castas no qual toda a hierarquia
social se estrutura, e que se revela de extrema importância no estudo das
armas. Cada casta está associada a determinada tarefa ou missão, sendo
uma das mais importantes os Kxatrias – elite guerreira.
As armas são apanágio de um importante pilar da sociedade indiana e
funcionam como indicativo de uma posição social. Para além do estatuto,
traduzem o caminho e o dharma que o indivíduo cumpriu, de maneira a
ocupar o seu lugar de destaque na sociedade. Percebe-se assim que muitas
armas sejam realizadas e decoradas com motivos religiosos,
repletos de misticismo.
Foi durante o domínio islâmico do Império Mogol, que dominou a maior
parte do território entre os séculos XVI e XIX, que a armaria atingiu o seu
maior esplendor. O gosto por refinado armamento e objectos preciosos
atingiu, neste período, o seu mais alto nível. O trabalho do armeiro passou
a ser associado ao dos ourives, esmaltadores, joalheiros e lapidários de
pedras preciosas, originando os mais belos e requintados exemplares.
Apesar de muçulmanos, os governantes foram fortemente influenciados
por culturas vizinhas, nomeadamente a hindu e persa. Como tal, apesar de
a maior parte destes itens ser executada nas karkhanahs (oficinas) mogóis,
inúmeros exemplares e, por vezes os mais apreciados, eram provenientes

This small smoked shades tinged agate cup has, as its main defining
characteristic, the fact that it is a monolith, that is, it was carved out, cup and
foot, of a single mineral block that remains united. Agates are one of the various
types of chalcedony, a type of quartz that includes also carnelians and heliotropes.
The identification of geographical origin for this type of pieces - carved out of a
single mineral core and without decoration - is normally a rather difficult task.
However, the chosen mineral type and its shape, suggest that this cup might
originate from Gujarat, a north-western Indian Province. According to diaries of
many travellers and traders that visited Gujarat in the 16th and 17th centuries,
it was from that area that various objects originated, not only utilitarian but also
of higher artistic intervention, carved out in various types of chalcedony. Amongst
these can be found bowls, dagger and sword handles, seals, rings, etc. (1)
Of the extremely rare dated pieces that have survived to date, stands out a small
semi-hemispherical agate cup, inscribed with Quran verses and dated to 1606,
presently at the Khalili Collection, London (2). A second bowl, equally in tinged
agate and attributed to the second quarter of the 17th century, belongs to the Los
Angeles County Museum of Art (3).
The pronounced cup of this bowl, sits on a small foot replicating the base of a
truncated cone. The rim, outer curving and of straight lip, is thinner than its
walls. Albeit both the cup and the foot being more pronounced, they approach the
shapes of the jade chalice of the Mughal Emperor Jahangir (r. 1605-27), in the
collection of the Brooklyn Museum, with inscribed date corresponding to 160708 (4). A second bowl, at the al-Sabah Collection, Kuwait, in rock crystal but
enriched with gold and precious stones does also present a similar shape (5).
Various Mughal Emperors, had themselves portrayed holding small cups but,
unfortunately, due to the very small size of the portrayed objects it is difficult
to be certain about their shapes, and for that reason, impossible to reach any
conclusions.
The cup has been enriched with two filigree bands and gold graining. The
chosen decorative motif, a succession of profiled waves, it is somehow uncommon
in Mughal India or even in other southern India regions. The well-known
“Vitruvian Scroll” belongs to the Ancient Rome architectural repertoire and yet it
is present here, decorating a foot edge and the anterior area to the lip.
A shallow recess in this latter area suggests that the cup was designed to take
decorative mounts. The motif chosen however, as well as the fact that the upper
band prevents its use – at least comfortably – indicate that the mounts are
posterior, dating possibly to the 20th century.
Pedro Moura Carvalho, Art Historian

do Hindustão e Irão. Devido ao fascínio pelo trabalho dos artífices vizinhos,
foram muitos os artesãos estrangeiros que trabalharam no seio da corte
mogol onde iniciaram uma produção que veio acompanhar e assimilar
os mais diversos estilos. A maior parte dos exemplares que hoje se
conhecem são de tal elevado grau de requinte que mais parecem tratarse de jóias e adornos, tendo a sua função original de defesa quase que
um papel secundário e simbólico, apesar de nunca terem perdido a sua
funcionalidade letal.
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ESCRITÓRIO MINIATURA DE COLECIONADOR
Em madeira revestida a couro com decoração gravada e
dourada, ferragens em metal dourado e pés em marfim
Com tampa de abater e oito gavetas dispostas em volta
de uma porta central no interior
Frentes das gavetas em marfim esgrafitado, decoradas
com instrumentos musicais e troféus
Porta central com figuras a tocar instrumentos, livros
com pautas musicais e cão
Tampa de abater decorada no interior com friso
embutido em várias madeiras, representando
instrumentos musicais e troféus
Alemanha, possivelmente Nuremberga, séc. XVII
11,5x11,5x9,5 cm

A collectors miniature cabinet
Engraved and gilt leather coated wood, gilt metal harware and
ivory feet
Drop front and eight drawers encircling a central interior door
Sgraffitoed ivory drawer fronts decorated with musical
instruments and throphies
Central door with figures playing musical instruments, music
sheet books and dog
Inner drop front decorated with various woods inlaid frieze of
musical instruments and trophies
Germany, possibly Nuremberg, 17th century
€ 8.000 - 10.000
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BENGALEIRO “URSO”

GNOMO DE JARDIM COM SACO

GNOMO DE JARDIM COM CAIXA

GNOMO DE JARDIM COM PÁ

Floresta Negra
Em madeira entalhada
parcialmente policromada
Império Austro-Húngaro, Séc. XIX
Alt.: 96 cm

Em terracota policromada
Áustria, séc. XIX
Alt.: 86 cm

Em terracota policromada
Áustria, séc. XIX
Alt.: 81,5 cm

Em terracota policromada
Áustria, séc. XIX
Alt.: 82 cm

A garden gnome with a sack
Polychrome terracota
Austria, 19th century

A garden gnome with a box
Polychrome terracota
Austria, 19th century

A garden gnome with a shovel
Polychrome terracota
Austria, 19th century

€ 800 - 1.200

€ 800 - 1.200

€ 800 - 1.200

A “Bear” coat hanger
Black Forest
Carved and part polychrome wood
Austria-Hungary, 19th century
€ 2.000 - 3.000
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ALMOFARIZ

ALMOFARIZ

Em mármore com contrafortes com
vertedor
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 13 cm

Em lioz com contraforte e quatro
vertedores
Decoração relevada
Portugal, séc. XVII
Alt.: 14 cm

A mortar
Buttressed marble with spout
Portugal, 18th century

438

A mortar
Butressed “lioz” limestone with four spouts
Relief decoration
Portugal, 17th century

€ 300 - 400

GRANDE PRATO DE ESMOLAS DE
NUREMBERGA
Em metal amarelo
Decoração relevada representando “martírio de S.
Sebastião”
Alemanha, séc. XVI/XVII
(pequenos defeitos, sinais de uso)
Diam.: 49 cm

€ 300 - 400

A large Nuremberg alms dish
Yellow metal
Raised decoration with “Saint Sebastian Martyrdom”
Germany, 16th / 17th century
(minor defects, signs of wear)
€ 600 - 800

435

NAVETA
Em bronze
Decoração gravada com motivos florais
Séc. XVIII
14,5x20x6 cm

434

GRANDE ALMOFARIZ

A boat shaped incense burner
Bronze
Engraved, floral decoration
18th century

Em bronze relevado representando
mascarões e grinaldas
Friso com inscrição MDCXXX
Europa, séc. XVII
(falta pilão)
Alt.: 21 cm
Diam.: 25 cm

€ 150 - 200

A large mortar
Raised bronze with classical masks and
flower garlands
Inscribed MDCXXX
Europe, 17th C.
(pestle absent)

PRATO DE ESMOLAS DE NUREMBERGA
Em metal amarelo
Decoração relevada representando “Josué e Caleb
transportando o cacho de uvas”
Alemanha, séc. XVI/XVII
(pequenos defeitos, sinais de uso)
Diam.: 37,5 cm

€ 300 - 400

A Nuremberg alms dish
Yellow metal
Raised decoration with “Joshua and Caleb carrying the grapes”
Germany, 16th / 17th century
(minor defects, signs of wear)
€ 400 - 600

436

ALMOFARIZ COM MÃO
Em bronze
Decoração relevada com contrafortes
Séc. XVII
8x14 cm

A mortar and pestle
Bronze
Engraved decoration with buttresses
17th century
€ 200 - 300

439

437

ALMOFARIZ COM MÃO
Em bronze
Decoração relevada com contrafortes e
outros motivos
Séc. XVII
8,5x13 cm

A mortar and pestle
Bronze
Raised decoration with buttresses and other
motifs
€ 350 - 450

223

222

440

TAPEÇARIA
Em fio de lã policromado representando
paisagem com casario e pássaros
França, séc. XVIII
(restauros, pequenas faltas e defeitos)
235 x 316 cm

A tapestry
Polychrome wool threads depicting landscape
with buildings and birds
France, 18th century
(restoration, small losses and defects)
€ 3.000 - 5.000

441

TAPEÇARIA AUBUSSON
Em fio de lã policromado representando paisagem
com construção e aves
França, séc. XVIII (1ª metade)
(restauro, desgaste, faltas e defeitos)
231 x 200 cm

An Aubusson tapestry
Polychrome wool threads depicting landscape with
building and birds
France, first-half 18th century
(restoration, wear and tear, small losses and defects)
€ 2.000 - 3.000

225

224

442

FRAGMENTO DE TAPEÇARIA
Em fio de lã policromado representando
paisagem com pássaro
França, séc. XVIII
(restauro)
241x103 cm

A tapestry fragment
Polychrome wool threads depicting landscape
with birds
France, 18th century
(restoration)
€ 1.000 - 2.000

443

LUSTRE DE DOZE LUMES
NAPOLEÃO III
Estrutura em metal amarelo
Pingentes em vidro e cristal lapidado
França, séc. XIX (2ª metade)
(defeitos)
90x55 cm

A Napoleon III twelve branch chandelier
Yellow metal structure
Glass and cut crystal pendants
France, 19th century (second-half )
(defects)
€ 300 - 500

227

226

444

RELÓGIO DE CAIXA ALTA
Com caixa em madeira pintada
Decorada a dourado e com reservas representando paisagens a sépia
Mostrador pintado com numeração romana a negro
Mostradores secundários para segundos e calendário
Inglaterra, séc. XIX
(mecanismo necessita revisão; pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 245 cm

A long case clock
Painted wood case
Gilt decoration with cartouches of sepia landscapes
Painted face of black roman numerals
Secondary faces for seconds and calendar
England, 19th century
(movement in need of servicing; minor losses and defects)
€ 400 - 600

446

CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS
ESTILO JORGE III
Em madeira lacada a vermelho
Decoração a dourado
com chinoiseries
Cachaços recortados,
entalhados e dourados
(faltas e defeitos)

445

CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS
ESTILO JORGE III
Em madeira lacada a bege
Decoração a dourado
com chinoiseries
Cachaços recortados,
entalhados e dourados
(faltas e defeitos)

Six George III style chairs
Red lacquered wood
Gilt chinoiserie decoration
Scalloped, carved and gilt crests
(losses and defects)
€ 1.000 - 1.500

Six Goorge III style chairs
Beige lacquered wood
Gilt chinoiserie decoration
Scalloped, carved and gilt crests
(losses and defects)
€ 1.000 - 1.500

229

228

447

PAPELEIRA COM ALÇADO
JORGE III
Em carvalho faixeado a mogno e raiz de mogno
Papeleira com cinco gavetas de diversos
tamanhos e interior com pequenas gavetas e
escaninhos e nicho central com porta
Alçado com duas portas espelhadas
e interior com porta central,
várias gavetas e escaninhos
Cimalha com medalhão central representando
vaso com flores
encimado por figura entalhada
e dourada em vulto perfeito e ladeado
por duas pinhas entalhadas e douradas
Ferragens em metal amarelo
Inglaterra, séc. XVIII
(faltas e defeitos)
242x103x57 cm

A George III bureau bookcase
Mahogany and burr mahogany
The bureau with five various sized drawers
and interior with small drawers, pigeon holes
and central enclosed compartment
The bookcase with two mirrored doors and interior with
central enclosed compartment, various drawers and
pigeonholes
On the pediment a central medallion
with flower vase sided by two carved
and gilt pine cones
Yellow metal hardware
England, 19th century
(losses and defects)
€ 4.000 - 6.000

231

230

448

SECRETÁRIA DAVENPORT
Faixeada a raiz de nogueira e outras madeiras
Decorada com trabalho de marchetaria
Laterais com gavetas
Inglaterra, séc. XIX
(faltas e defeitos)
81x56x52,5 cm

Burr walnut veneer and other woods
With marquetry decoration
Sides with drawers
England, 19th century
(losses and defects)
€ 600 - 800

449

MESA DE CHÁ ROMÂNTICA
Em pau-santo
Decoração parcialmente entalhada com
enrolamentos, concheados
e motivos vegetalistas
Séc. XIX

A Romantic tea table
Rosewood
Part carved decoration with scrolls,
shell and foliage motifs
19th century
€ 1.200 - 1.800

450

SECRETÁRIA DE ROLO VITORIANA
Em nogueira e raiz de nogueira
Quatro gavetas e interior com escaninhos, uma pequena
gaveta e tampo de escrita forrado a pele verde
Ferragens em metal amarelo
Inglaterra, séc. XIX
(defeitos)
97x74,5x45 cm

A Victorian roll top desk
Walnut and burr walnut
Four drawers and interior with pigeon holes,
one drawer and green leather lined writing top
Yellow metal hardware
England, 19th century
(defects)
€ 650 - 1.000

233

232

451

SECRETÁRIA ESTILO
VITORIANA
Em mogno
Quatro gavetas e tampo forrado
a pele vermelha
Fabrico de “Charles J. Barr & Sons
Limited”
Inglaterra, séc. XX
(pequenos defeitos)
74,5x98,5x49 cm

A Victorian style desk
Mahogany
Four drawers and red leather lined top
Maker’s mark for “Charles J. Barr &
Sons Limited”
England, 20th century
(minor defects)
€ 650 - 850

453

CONJUNTO DE DOZE CADEIRAS
ESTILO QUEEN ANNE
Duas de braços
Em mogno
Tabelas recortadas
Assentos forrados a tecido
Séc. XX

A set of twelve Queen Anne style chairs
Two armchairs
Mahogany
Scalloped splats
Fabric covered seats
20th century
€ 1.800 - 2.500

452

BREAKFAST TABLE
Em pau-santo
Com pés e coluna central entalhados
Séc. XIX
78x108 cm

Breakfast table
Rosewood
With carved feet and central column
19th century
€ 600 - 800

454

BREAKFAST TABLE JORGE III
Em mogno
Com tampo rectangular basculante, coluna
central torneada e pés em garra com
rodízios
Inglaterra, séc. XIX
75x95x177 cm

A George III breakfast table
Mahogany
Ractangular tilting top, turned central shaft and
paw feet with casters
England, 19th century
€ 1.000 - 1.500

235

234

457

SECRETÁRIA DE ARQUITECTO
“A LA TRONCHIN” LUÍS XVI

455

TALLBOY JORGE III
Em mogno
Com entalhamentos
Corpo superior com cinco gavetas
e inferior com três
Puxadores em metal amarelo
Inglaterra, séc. XIX
170x102,5x57 cm

Em mogno
Tampo articulado regulável em altura
Interior compartimentado com segredos
França, séc. XVIII/XIX
(faltas, defeitos e restauros)
78x90,5x60 cm

Louis XVI architects desk “à la tronchin”
Mahogany
Articulated top
Compartmented top with “secrets”
france, 18th / 19th century
(losses, defects and restoration)
€ 2.000 - 4.000

A George III tallboy
Mahogany
Carved decoration
Upper section with five drawers
and lower with three
Yellow metal harware
England, 19th centuy
€ 850 - 1.200

458

456

MESA DE LEITURA
Em nogueira
Com tampo rectangular recliável
e de altura ajustável
Pé em cruz
Marcada BREVETÉ/ SGDG/ AM
Primeira metade do séc. XX
(mecanismo para regulação
de altura necessita revisão)
85x51 cm (tampo)

A reading table
Walnut
Adjustable rectangular top
Cross foot
Marked BREVETÉ/SGDG/ AM
First half of 20th century
(adjustable mechanism needs service)
€ 250 - 350

MÓVEL TOUCADOR
Em mogno
Com seis gavetas simulando sete e pernas
torneadas
Interior faixeada a pau-cetim, com espelho
no verso do tampo e par de apliques para
velas
Com vários compartimentos e alguns
pertences - várias caixas em vidro com
tampas em metal prateado e decoração
relevada
Inglaterra, séc. XIX
(faltas e pequenos defeitos)
98x87x60 cm

A dressing table
Mahogany
Six drawers simulating seven and turned legs
Satinwood veneered interior with inner lid
mirror and pair of candle holders
Various compartments and some raised
decoration plated and glass containers
England, 19th century
(losses and minor defects)
€ 800 - 1.200

237

236

459

ESCRITÓRIO COM TREMPE
Em mogno
Decorado com friso embutido em pau-rosa e outras
madeiras
Interior com vários compartimentos e gavetas,
material de escrita, balança para correspondência
com pesos, relógio e tinteiros
Tampo de escrita e verso da
tampa forrados a couro
Cada gaveta e alguns compartimentos com
pequena placa embutida
indicando a sua função
Nas laterais, duas gavetas com castiçais
Trempe com uma gaveta e segredo no
interior
Inglaterra, séc. XIX
(pequenos defeitos)
Inglaterra, séc XIX
Cada gav
118x84x49 cm

A writing cabinet on stand
Mahogany
Jacaranda and other timbers inlaid frieze
Interior with various compartments and
drawers, writing equipment, postal scales
with weights, clock and inkwells
Leather lined writing top and inner lid
Each drawer and some compartments
with small inlaid label indicating its
function
On the sides two candlestand
drawers
The stand with one drawer with
“secret” in the interior
England, 19th century
(minor defects)
€ 1.500 - 2.000

461

MESA COSTUREIRA
Em nogueira
Com pernas e travessa entalhadas
Interior com vários compartimentos e
cesto para lãs
França, séc. XIX
66x53x37 cm

A sewing table
Walnut
Carved legs and stretchers
Compartmented interior and wool basket
France, 19th century
€ 300 - 400

462

PAR DE CÓMODAS
Em mogno
Com tampo recortado decorado com friso embutido
Com três gavetas e ferragens em metal amarelo
Pés em garra e bola
Inglaterra, séc. XIX
78x76x47 cm

A pair of chests of drawers
Mahogany
Scalloped top decorated with inlaid frieze
Three drawers and yellow metal hardware
Claw and ball feet
England, 19th century
€ 1.500 - 2.000

460

CÓMODA D. MARIA
Em vinhático
Três gavetasões e duas gavetas
Portugal, séc. XVIII/XIX
94x105,5x49 cm

A D.Maria chest of drawers
Brazilian mahogany
Three long and two short drawers
€ 900 - 1.200

239

238

463
MESA DE CENTRO
Em madeira faixeada a mogno e outras madeiras
Tampo forrado a pele com bordadura de ferros a dourado
Com duas gavetas simulando seis
Coluna central torneada com três pernas caneladas
Terminando com rodízios em metal amarelo
70x82 cm

A centre table
Mahogany and other timbers veneered
Gilt tooled leather top
Two drawers simulating six
Central turned shaft with three fluted legs ending in yellow metal
casters
€ 650 - 850

464
GUERIDON ESTILO LUÍS XV
Em mogno
Tampo superior com pegas
em metal amarelo
Travejamento em “X”
85x74x56 cm

A pedestal table
Mahogany
Upper top with yellow metal handles
“X” shaped stretchers
€ 200 - 300

466

ARMÁRIO LOUCEIRO D. MARIA
Em vinhático
Corpo inferior com dois estiradores,
duas gavetas e portas de vidrinhos
e interior com uma prateleira
Corpo superior com portas de
vidrinhos e interior com cinco
prateleiras
Cornija triangular interrompida ao
centro por urna
Portugal, séc. XIX
244x112x56 cm

A D.Maria cupboard
Brazilian mahogany
Lower section with two sliding surfaces,
two drawers, glazed doors and one shelf
The upper section with glazed doors and
five shelves
Triangular broken pediment with
central urn
Portugal, 19th century
€ 900 - 1.200

465

MESA DE SALA DE JANTAR
ESTILO INGLÊS
Em mogno
Pés com rodízios em metal amarelo
Três tábuas
Séc. XIX
(restauros)
75x119x219 cm (fechada)
75x119x339 cm (aberta)

A English style dining table
Mahogany
Yellow metal casters
Three extension leaves
19th century
(restoration)
€ 3.000 - 4.000

241

240

467

PAR DE CADEIRAS NAPOLEÃO III
Em madeira lacada a negro
Decoração com embutidos em madrepérola
e a dourado
Assentos forrados a tecido
França, séc. XIX
(faltas e defeitos)

A pair of Napoleon III chairs
Black lacquered wood
Inlaid mother-of-pearl and gilt decoration
Fabric covered seats
France, 19th century
(losses and defects)
€ 200 - 300

468

MESA PÉ DE GALO NAPOLEÃO III
Em madeira lacada a negro
Decoração com embutidos em madrepérola e a dourado
Tampo basculante
Rodízios em metal amarelo
França, séc. XIX
(faltas e defeitos)
71x75 cm

471

CADEIRA

A Napoleon III tripod table
Black lacquered wood
Inlaid mother-of-pearl and gilt decoration
Tilt-top
Yellow metal casters
France, 19th century
(losses and defects)

Em sissó
Trabalho profusamente entalhado
representando motivos vegetalistas e
pássaros
Assento forrado a tecido capitoné
Séc. XIX

A chair
Sissoo
Densely carved surfaces with floral and leaf
motifs and birds
Padded “capitonné” upholstery
19th century

€ 200 - 300

€ 1.000 - 1.500

470

SECRETÁRIA

469

BANCO NAPOLEÃO III
Em madeira ebanizada
Assento forrado a veludo verde
França, séc. XIX

A Napoleon III stool
Ebonised wood
Green velvet upholstery
€ 100 - 150

Em madeira lacada a negro e dourada
Decorada com motivos vegetalistas entalhados
Com duas gavetas
Séc. XX
(sinais de uso)
80x150x65 cm

A desk
Black lacquered and gilt wood
Decorated in carved foliage scroll motifs
Two drawers
20th century
(signs of wear)
€ 400 - 600

472

CADEIRA DESDOBRÁVEL
Em madeira
Com decoração entalhada e embutidos em
madrepérola
Síria, séc. XIX/XX

Folding chair
Wooden
Carved and mother-of-pearl inlaid decoration
Syria, 19th / 20th century
€ 250 - 350

243

242

473

ARCA
Em cânfora forrada a couro pintado
Decorada com cenas do quotidiano
chinês, marinhas e cercaduras com
motivos florais, frutos e vegetais
Com pregaria em metal amarelo
China, séc. XIX/ XX
251x45x25 cm

Chest
Painted leather lined camphorwood
decorated with Chinese quotidian scenes,
seascapes and floral friezes
Brass mounts and pins
China, late 19th early 20th century

476

GRANDE ARMÁRIO
Em castanho
Com duas portas e decoração entalhada
Portugal, séc. XIX
(pequenos defeitos)
243x185x77 cm

A large cupboard
Chestnut
With carved decoration double doors
Portugal, 19th C.
(minor faults)
€ 1.000 - 1.500

€ 2.000 - 3.000

474

PAR DE CADEIRAS ESTILO IMPÉRIO
Em mogno
Decoradas com aplicações em metal dourado
e assentos estofados a veludo azul
Séc. XX

A pair of Empire style chairs
Mahogany
Decorated with gilt metal mounts
and blue velvet upholstery
20th century
€ 150 - 200

475

PAR DE CADEIRAS DE BRAÇOS D. MARIA
Ao gosto inglês
Em mogno
Tabelas recortadas e vazadas
com entalhamentos dourados
Assentos de palhinha
Portugal, séc. XVIII/XIX
(restauros, pequenas faltas e defeitos)

A pair of D.Maria armchairs
In the English taste
Mahogany
Shaped and pierced splats with gilt carving
Caned seats
Portugal, 18th /19th century
(restoration, minor losses and defects)
€ 400 - 600

245

244

477

MESA ESTILO INDO-PORTUGUESA
Em teca com decoração embutida em
ébano e osso representando motivos
vegetalistas e geométricos
Duas gavetas e espelhos de fechadura em
latão rendilhado
Assente sobre travejamento e pés
recortados em forma de Jatayus
Com duas gavetas
Séc. XIX/XX
80x109x67 cm

An Indo-Portuguese style table
Teak with ebony and bone inlaid decoration of
foliage scrolls and geometric motifs
Two drawers with pierced brass lock escutcheons
Sitting on stretchers and Jatayu carved feet
19th / 20th century

479

ARMÁRIO LIVREIRO NEOCLÁSSICO
Em vinhático
Com frisos entalhados e aplicações em metal amarelo
Séc. XIX
(pequenos restauros)
191x106x42 cm

A Neoclassical bookcase
Brazilian mahogany
Carved friezes with brass mounts
19th century
(small restorations)
€ 400 - 800

€ 1.500 - 2.000

478

MESA DE JOGO ESTILO D. MARIA
Em pau-santo com filetes em buxo e
pau-cetim
Interior forrado a feltro verde
Portugal, séc. XX
75,5x84,5x42 cm

A D.Maria style card table
Rosewood with boxwood and satinwood
filleted decoration
Green felt lined interior
Portugal, 20th century
€ 400 - 600

247

246

480

CÓMODA ESTILO JORGE III
Em mogno
Com duas gavetas e três gavetões
Ferragens posteriores em metal amarelo
Inglaterra, séc. XIX
(sinais de uso)
103x110x54 cm

A George III chest of drawers
Two short and three long drawers
Later yellow metal hardware
England, 19th century
(signs of wear)
€ 400 - 700

481

HALL CHAIRS JORGE III

483

MÓVEL LOUCEIRO D. MARIA

Em mogno
Tabelas ovais pintadas representando elmo,
virou e timbre “lobo” e sobre estes um
pavilhão azul com franjas douradas
Inglaterra, séc. XIX (inícios)

Em mogno
Corpo superior com portas de vidrinhos
e interior com prateleiras
Corpo inferior com duas gavetas e duas portas
Portugal, séc. XVIII/XIX
200x112x44,5 cm

George III hallchairs
Mahogany
Oval painted splats depicting helmet and “Wolf ”
mantle crowned by a gold fringed blue banner
England, early 19th century

A D.Maria cupboard
Mahogany
Upper section with glazed doors and shelves
Lower section with two drawers and two doors
Portugal, 18th / 19th century

€ 300 - 500

€ 750 - 1.000

482

MESA DE SALA DE JANTAR
VITORIANA
Em carvalho
Pernas caneladas
Rodízios em metal amarelo
Com três tábuas
Inglaterra, séc. XIX
72,5x146x106 cm (fechada)
72,5x306x106 cm (aberta)

A Victorian dinner table
Oak
With fluted legs, metal castors and three
removeable boards
England, 19th century
€ 2.000 - 3.000

249

248

484

CAMA D. MARIA
Em pau-cetim com trabalho
de marchetaria em pau-santo
representando motivos vegetalistas
Portugal, séc. XVIII/XIX
182x138x200 cm

A D.Maria bed
Satinwood with rosewood marquetry of
foliage scroll motifs
Portugal, 18th / 19th century
€ 700 - 900

485

MESA DE CABECEIRA
LUÍS XVI
Em mogno
Tampo em mármore
Portas de esteira
Ferragens em metal amarelo
Pés com ponteiras e rodízios
em metal amarelo
França, séc. XVIII/XIX
(faltas, defeitos e restauros)
pequenas faltas e defeitos,
tampo não original
83,5x57x37 cm

A Louis XVI bedside cabinet
Mahogany
Marble top
Roll top foors
Yellow metal hardware and
casters
France, 18th / 19th century
(losses, defects and restoration;
top not original)

488

CÓMODA JORGE III
Em vinhático
Com quatro gavetas e ferragens em metal
amarelo
Inglaterra, séc. XVIII/ XIX
75x97x50 cm

A George III commode
Brazilian mahogany
With four drawers and brass mounts
England, late 18th, early 19th century
€ 500 - 900

€ 250 - 300

489

PAPELEIRA D. MARIA

486

CAMA D. MARIA
Em pau-santo
Com trabalho de
marchetaria em várias
madeiras
Portugal, séc. XVIII/XIX
173x120 cm

A D. Maria bed
Rosewood
Marquetry decoration
Portugal, late 18th, early
19th century
€ 400 - 600

487

CAMA D. MARIA
Em pau-santo
Com trabalho de marchetaria em
várias madeiras
Portugal, séc. XVIII/XIX
(faltas e defeitos)
160,5x114,5 cm

A D. Maria bed
Rosewood
Marquetry decorated
Portugal, late 18th, early 19th century
(losses and defects)

Em pau-santo com decoração
embutida em espinheiro
Com três gavetões e quatro gavetas
Interior com gavetas e escaninhos
Ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XVIII
(pequenas faltas e defeitos)
117x103x62 cm

A D. Maria (1777-1816) bureau
Rosewood with thornbush inlaid decoration
Three long and four short drawers, interior
with drawers and pigeon holes
Brass mounts
Portugal, 18th century
(small losses and defects)
€ 1.800 - 2.500

€ 350 - 500

251

250

490

PAPELEIRA DE CILINDRO COM ALÇADO
ESTILO IMPÉRIO
Em mogno
Com três gavetões e interior com gavetas
e escaninhos e tampo de escrita em pele
Alçado com portas em vidro e interior
com uma prateleira
Ferragens em metal amarelo
(defeitos)
194,5x130x60,5 cm

An Empire style bureau à cylindre
Mahogany
With three long drawers
and inteior with drawers,
pigeon holes and leather
lined writing surface
Upper part with glazed doors
and interior with one shelf
Brass mounts
(defects)
€ 1.800 - 2.200

491

CÓMODA ESTILO IMPÉRIO
Em mogno e raiz de mogno
Com uma gaveta e uma porta recolhível e
interior com três gavetas
Ferragens e aplicações em metal amarelo
Tampo em pedra mármore
França, séc. XIX/XX
84x134x66 cm

An Empire style chest of drawers
Mahogany and burr mahogany
One drawer and one door and interior with
three drawers
Yellow metal harware
Yellow metal applied ornaments
Marble top
France, 19th / 20th century
€ 2.500 - 3.000

253

252

492

TOUCADOR ESTILO IMPÉRIO
Em madeira faixeada a mogno e raiz de mogno
Decoração entalhada e dourada
Com uma gaveta e tampo em mármore
Alçado com espelho decorado nas laterais com
cabeças de cisne
Séc. XIX
(pequenos defeitos; tampo restaurado)
154x95x46 cm

495
PAR DE COLUNAS/ FLOREIRAS IMPÉRIO

An Empire style dressing table
Mahogany and burr mahogany veneered timber
Carved and gilt decoration
One drawer and marble top
Swan decorated top mirror
19th century
minor defects; restored marble top)

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

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

€ 400 - 600

€ 2.000 - 3.000

493

FALDISTORIO ESTILO IMPÉRIO
Em mogno
Com braços torneados, pés em garra e
assento estofado
Aplicações em metal dourado
França, séc. XX
63x62x38 cm

Empire style faldstool
Mahogany
Turned legs, claw feet and upholstered seat
Gilt metal mounts
France, 20th century
€ 200 - 300

494

PAR DE CADEIRAS ESTILO IMPÉRIO
Em mogno
Decoradas com aplicações em metal dourado
e assentos estofados a veludo azul
Séc. XX

A pair of Empire style chairs
Mahogany
Decorated with gilt metal mounts and blue velvet
upholstery
20th century
€ 150 - 200

496

ENFILADE BUFFET ESTILO
NAPOLEÃO III
Folheado a mogno e raiz de mogno
Com três portas
Aplicações em metal amarelo
Tampo em pedra mármore
França, séc. XX
(defeitos)
90,5x150x51 cm

A Napoleon III sideboard
Mahogany and burr mahogany veneered
Three doors
Yellow metal applied ornaments
Marble top
France, 20th century
€ 600 - 900

255

254

497

CÓMODA LUIS XV
Em pau-santo com trabalho de
marchetaria em pau-santo, paurosa, espinheiro e outras madeiras
representando conchas, flores e outros
motivos vegetalistas
Duas gavetas e saial recortado
Ferragens em metal amarelo e tampo em
pedra mármore
França, séc. XVIII
(restauro)
84x100x58 cm

A Louis XV commode
Rosewood with rosewood, jacaranda, thornbush
and other timbers marquetry of shells, flowers
and other scroll motifs
Two drawers and scalloped apron
Yellow metal hardware and marble top
France, 18th century
(restoration)

499

MESA DE ENCOSTAR
Em pau-santo
Com decoração embutida em paurosa e outras madeiras representando
arranjos florais, pássaros e insectos
Com uma gaveta, tampo recortado e
pernas galbadas
Holanda, séc. XVIII/XIX
72x70x52 cm

A side table
Jacaranda and other woods inlay with
flowers, birds and insects
One drawer, scallopped top and cabriole
legs
Holland, 18th / 19th century
€ 1.000 - 1.500

€ 1.800 - 2.500

498

PAR DE FAUTEUILS
Em pau-santo
Com decoração entalhada
Costas, assentos e apoios de
braços estofados a veludo amarelo
Portugal, séc. XIX

A pair of fauteuils
Rosewood
Carved decoration
Yellow velvet covered backs, seats and
armrests
Portugal, 19th century
€ 200 - 300

500

PEQUENO ARMÁRIO HOLANDÊS
Em mogno com trabalho de marchetaria
em várias madeiras
Representando vasos com arranjos florais
Uma gaveta e duas portas com prateleiras
no interior
Séc. XIX
(defeitos, faltas e restauros)
90,5x104x45 cm

A small Dutch cabinet
Mahogany with marquetry decoration
Depicting vases with flowers
One drawer and two doors, interior with shelves
19th century
(defects, losses and restorations)
€ 1.200 - 1.800

257

256

501

CÓMODA ESTILO LUÍS XV
Em madeira faixeada a pau-santo
Com três gavetões e ferragens
em bronze dourado
França, séc. XIX
(indício de xilófagos)
79x108x54 cm

A Louis XV style commode
Rosewood veneered wood
Three long drawers and
gilt bronze mounts
France, 19th century
(traces of xylophages)
€ 700 - 900

503

PAPELEIRA D. MARIA
Em pau-santo com trabalho de
marchetaria em pau-santo, paurosa e espinheiro
Frente ondulada com duas
gavetas e interior com gavetas e
escaninhos
Ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XVIII/XIX
(pequenas faltas e defeitos)
95,5x96,5x45 cm

502

PIANO VITORIANO
Em mongo e raíz de mogno
Interior com trabalho de
marchetaria em pau-cetim e
pau-santo e teclas em marfim
Pernas entalhadas com motivos
vegetalistas e rodízios em metal
dourado
Espelho da fechadura em
madrepérola
Inglaterra, séc. XIX
(falta pedal e porta-partituras,
outros defeitos)
86x174x81 cm

A D.Maria bureau
Rosewood with rosewood, jacaranda
and thornbush marquetry
Undulated front with two drawers and
interior with drawers and pigeon holes
Yellow metal hardware
Portugal, 18th / 19th century
(minor losses and defects)
€ 750 - 1.250

A Victorian piano
Mahogany and birdseye mahogany
Satinwood and rosewood marquetry
interior with ivory keys
Foliage scroll motifs carvdd legs
ending in gilt metal casters
Mother-of-pearl escutcheon
England, 19th century
(pedal and sheet holder missing,
other defects)
€ 300 - 500

259

258

504
CAMISEIRO ESTILO NAPOLEÃO III
Faixeado a pau-santo
Com seis gavetas, tampo em mármore
e ferragens em metal dourado
Séc. XIX
134x71x41 cm

A Napoleon III style six drawer cupboard
Rosewood veneered
Six drawers, marble top
and yellow metal hardware
19th century
€ 900 - 1.300

505
PAR DE GUERIDONS ESTILO IMPÉRIO
Em metal patinado e madeira
Com tampos em mármore verde
Estrutura decorada com bustos femininos
e pés de formato zoomorfico
Séc. XX
(pequenos defeitos; um tampo restaurado)
Alt.: 72 cm

A pair of Empire style pedestal tables
Patinated metal and wood
Green marble tops
Female bust decoration and zoomorphic feet
20th century
(small defects; one restored top)
€ 350 - 450

506

CÓMODA D. JOSÉ/D. MARIA
Em pau-santo e faixeada a pau-santo
com trabalho de marchetaria
em várias madeiras
Ferragens em metal amarelo
Duas gavetas
Portugal, séc. XVIII/XIX
(restauro)
85x110x60 cm

A D.José / D.Maria chest of drawers
Rosewood and rosewood veneered
with various timbers marquetry
Yellow metal hardware
Two drawers and marble top
Portugal, 18th / 19th century
(evidence of woodworm)

507

COIFFEUSE
Faixeada a pau-santo e pau-rosa
Decoração com trabalho marchetaria
representando arranjos florais
Com cinco gavetas simulando oito
Interior com espelho e dois
compartimentos
Séc. XIX
75x86x49 cm

Coiffeuse
Rosewood and jacaranda veneered
Marquetry decoration depicting floral motifs
With five drawers simulating eight
Interior with mirror and two compartiments
19th century
€ 600 - 1.000

€ 2.500 - 3.000

261

260

508

ARMÁRIO BAIXO NAPOLEÃO III
Em pau-santo
Com decoração embutida em várias madeiras
representando arranjos florais
Cantos com colunas entalhadas e ferragens em
metal dourado
Tampo em mármore
109x79x38 cm

A Napoleon III low cupboard
Rosewood
Various woods floral inlaid decoration
Corners with carved columns and yellow metal
hardware
Marble top
€ 850 - 1.200

509

ARMÁRIO BAIXO
Faixeada a pau-santo
Decorado com trabalho de marchetaria em várias
madeiras
Porta decorada ao centro com arranjo floral
Com tampo em mármore e ferragens em metal
dourado
Primeira metade do séc. XX
105x46x85 cm

A low cupboard
Rosewood veneered
Decorated in various woods marquetry
Door with central floral composition
Marble top and yellow metal hardware
First-half 20th century

511

CÓMODA ESTILO LUÍS XV
Com trabalho de marchetaria em várias madeiras
representando motivos vegetalistas
Com dois gavetões
Ferragens em bronze e tampo em pedra mármore
90x138x58 cm

A Louis XV commode
Marquetry decoration depicting floral motifs
Two long drawers
Bronze mounts and marble top
€ 1.800 - 2.200

€ 600 - 800

510

ARMÁRIO BAIXO
Faixeada a pau-santo
Decorado com trabalho de
marchetaria em várias madeiras
Porta decorada ao centro com
arranjo floral
Com tampo em mármore e
ferragens em metal dourado
Primeira metade do séc. XX
105x46x85 cm

A low cupboard
Rosewood veneered
Decorated in various woods marquetry
Door with central floral composition
Marble top and yellow metal hardware
First-half 20th century
€ 600 - 800

263

262

512

PAR DE FAUTEUILS
Em madeira escurecida
Decorados com entalhamentos
Costas, assentos e apoios de braços
estofados a veludo encarnado
Portugal, séc. XIX
(sinais de uso)

A pair of fauteuils
Darkened wood
Carved decoration
Red velvet covered backs, seats and armrests
Portugal, 19th century
(signs of wear)
€ 200 - 300

513

516

PAR DE FAUTEUILS

PAR DE FAUTEUILS

Em madeira escurecida
Decorados com entalhamentos
Costas, assentos e apoios de braços
estofados a veludo encarnado
Portugal, séc. XIX
(sinais de uso)

Em madeira pintada
Com estofos em napa e pregaria

A pair of fauteuils
Painted wood
Covered in faux leather with metal tacks

A pair of fauteuils
Darkened wood
Carved decoration
Red velvet covered backs, seats and armrests
Portugal, 19th century
(signs of wear)

514

€ 400 - 600

€ 200 - 300

CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS
ROMÂNTICAS
Em madeira escurecida
Decoradas com entalhamentos
Costas e assentos estofados a veludo encarnado
Portugal, séc. XIX
(pequenos defeitos; pés com acrescentos)

A set of 6 Romantic chairs
Darkened wood
Carved decoration
Red velvet covered backs and seats
Portugal, 19th century
(small defects; altered feet)
€ 300 - 400

515

MESA DE CENTRO ROMÂNTICA
Em madeira ebanizada
Com decoração entalhada
Tampo forrado a feltro vermelho
Portugal, séc. XIX/XX
(sinais de uso)
77x131x80 cm

A Romantic tea table
Ebonised
Carved decoration
Red felt lined top
Portugal, 19th / 20th
(signs of wear)
€ 250 - 350

517

CREDÊNCIA ESTILO LUÍS XV
Em madeira pintada
Decoração entalhada e dourada
com entalhamentos vegetalistas e
concheados
Tampo em ónix
Séc. XIX/XX
(pequenos defeitos)
94x52x152 cm

A Louis XV style console
Painted wood
Carved and gilt decoration with
foliage and shell decoration
Onyx top
19th / 20th century
(minor defects)
€ 400 - 600

265

264

518

GRANDE MESA
Em madeira lacada e dourada
Decoração entalhada com motivos
vegetalistas, mascarões e concheados
Séc. XX
80x287x163 cm

A large table
Lacquered and gilt wood
Carved decoration of foliage scrolls, classical
masks and shell motifs
20th century
€ 1.000 - 1.500

519

GRANDE CREDÊNCIA COM
ESPELHO ESTILO LUÍS XV
Em madeira pintada
Decoração entalhada e dourada com
grinaldas, cestos com flores e outros
motivos vegetalistas
Tampo em ónix
Séc. XIX/XX
320x138x50 cm

A large Louis XV style console with mirror
Painted wood
Carved and gilt decoration with garlands, flower
baskets and other foliage scroll motifs
Onyx top
19th / 20th century
€ 2.000 - 3.000

267

266

521

CREDÊNCIA
Em madeira entalhada e dourada
Decorada com concheados e motivos vegetalistas
Pés de formato zoómorfico e tampo em pedra
mármore
Séc. XX
98x102x46 cm

A pier table
Carved and gilt wood
Decorated in shell and foliage scroll motifs
Zoomorphic feet and marble top
20th century
€ 800 - 1.200

520

CONJUNTO DE CANAPÉ E
PAR DE FAUTEUILS
Em madeira dourada
Decoração entalhada com
motivos vegetalistas
Assentos, costas e braços
forrados a seda
Séc. XIX
(pequenos defeitos)
100x161x70 cm

A settee and a pair of fauteuils
Gilt wood
Carved decoration with foliage scrolls
Seats, backs and arms covered in silk
fabric
20th century
(minor defects)
€ 1.500 - 2.000

522

BIOMBO DE QUATRO FOLHAS
Em couro relevado e pintado
representando flores e pássaros
Córdova, séc. XIX
(faltas e defeitos)
199x53 cm (cada folha)

A four leaf screen
Floral and bird motifs raised and painted
leather
Cordoba, 19th century
(losses and defects)
€ 400 - 600

269

268

525

BONHEUR DU JOUR ESTILO
NAPOLEÃO III
Em madeira faixeada a pau-santo e outras
madeiras
Aplicações em metal amarelo
Com três gavetas
Séc. XX
103x69x48 cm

A Napoleon III style Bonheur du Jour
Rosewood veneered wood
Brass mounts
Three drawers
20th century

523

SECRETÁRIA À ABATTANT ESTILO LUIS XVI
Faixeada a pau-cetim e outras madeiras
Com quatro gavetas e tampo de abater revelando
no interior pequenas gavetas e tampo de escrita
Topo com gradinha vazada em metal amarelo
e pedra mármore
Ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XX
133x59x35,5 cm

€ 500 - 700

526
SECRETÁRIA DE SENHORA
NAPOLEÃO III
Em pau-santo
Alçado com portas de vidro,
ferragens e aplicações em bronze
dourado
Com uma gaveta
França, séc. XIX
151x68x45 cm

A Napoleon III ladies desk
Rosewood
Upper section with glazed doors and
gilt bronze metalware
One drawer
France, 19th C.
€ 1.000 - 1.500

A Louis XVI style secretaire à Abattant
Satinwood and other woods veneered
With four drawers and fall-front that opens
to reveal small drawers and writing surface
Marble top with brass gallery
Brass mounts
Portugal, 20th century
€ 500 - 700

527

MESA DE JOGO
ESTILO LUIS XVI

524

GUERIDON NAPOLEÃO III
Em pau-santo com trabalho de marchetaria em várias
madeiras
Aplicações em metal dourado
Duas prateleiras e tampo superior com gradinha com uma
gaveta
França, séc. XIX
81x42x32 cm

A Napoleon III gueridon
Rosewood with marquetry decoration
Gilt metal decorative elements
Two shelves and upper top with metal gallery
France, 19th C.

Em mogno
Interior de topo forrado
a feltro verde
Pernas caneladas
Aplicações em metal amarelo
Séc. XX
75,5x84,5x42 cm

A Louis XVI style card table
Mahogany
Green felt lined inner top
Fluted legs
Yellow metal applied
decorative elements
20th C.
€ 700 - 900

€ 250 - 300

271

270

528

CÓMODA ESTILO LUÍS XV
Em pau-santo com trabalho de marchetaria
em pau-rosa e outras madeiras
Frente em barriga e ilhargas em curva e
contra-curva com trabalho de marchetaria
representando cenas palacianas
Duas gavetas, tampo em pedra mármore e
ferragens em bronze dourado
França, séc. XX
85x90x48 cm

A Louis XV style commode
Rosewood with jacaranda and other timbers
marquetry
Bombe front and sides with court scenes
marquetry work
Two drawers, marble topand gilt bronze hardware
France, 20th century
€ 900 - 1.200

529

CÓMODA ESTILO LUÍS XV
Faixeada a pau-santo e decorada com
trabalho de marchetaria em várias madeiras
representando motivos florais
Ferragens em bronze dourado
Frente e ilhargas abauladas, com três gavetas e
tampo em pedra brecha
Séc. XIX
87x43x87 cm

A Louis XV style commode
Rosewood veneered with various woods floral
marquetry
Gilt bronze harware
Bombe front and sides, with three drawers and
breccia top
19th century
€ 1.000 - 1.500

530

VITRINE
Em madeira faixeada a pau-santo
Interior forrado aveludo com prateleiras
Frente e ilhargas com vidro
Ferragens em bronze dourado e decoração
pintanda representando cena galante e
paisagens
França, séc. XIX
184x73x45 cm

A display cabinet
Rosewood veneered
Velvet lined interior with shelfs
Glazed front and sides
Gilt bronze metalwork and painted decoration
depicting gallant scenes and landscapes
France, 19th century
€ 1.000 - 1.500

273

272

533

MESA DE CENTRO ESTILO BOULLE

531

ARMÁRIO BAIXO NAPOLEÃO III
Em mogno e madeira escurecida
Decorado com aplicações em metal dourado
Porta decorada com medalhão representando
cena clássica em baixo relevo
Tampo em mármore
Séc. XIX
110,5x77x40 cm

A Napoleon III cupboard
Mahogany and darkened wood
With yellow metal applied ornaments
Low relief, classic scene medallion decorated door
Marble top
19th century

Em madeira ebanizada
Com trabalho de marchetaria em latão e tartaruga
Decorada com aplicações em bronze dourado
Com uma gaveta
França, séc. XIX
(sinais de uso)
77x136x84 cm

A Boulle style centre table
Ebonised wood
Brass and tortoiseshell marquetry decoration with applied gilt bronze mounts
One drawer
France, 19th century
(signs of wear)
€ 2.400 - 2.800

€ 850 - 1.200

532

MESA DE CENTRO NAPOLEÃO III
Em madeira ebanizada
Com decoração embutida em latão,
marfim e madrepérola
Com pernas caneladas e travessas
recortadas
Séc. XIX
(sinais de uso)
75x130x72 cm

A Napoleon III centre table
Ebonised wood
Brass, ivory and tortoiseshell inlaid decoration
Fluted legs and scalloped stretchers
19th century
(signs of wear)
€ 600 - 800

275

274

534

TAPETE MASHAD, IRÃO
Em lã e algodão
Decorado com padrão floral em tons de
bege, bordeaux, azul e rosa
(defeitos)
280x403 cm

A Mashad rug, Iran
Wool and cotton
Floral pattern in beige, bordeaux, blue and pink
shades
(defects)
€ 1.000 - 1.500

535

535

TAPETE MASHAD, IRÃO

534

Em lã e algodão
Decorado com padrão floral em tons de
bordeaux, azul, verde e bege
358x250 cm

A Mashad rug, Iran
Wool and cotton
Floral pattern in bordeaux, blue, green and
beige shades
€ 1.000 - 1.500

536

TAPETE MASHAD, IRÃO
Em lã e algodão
Decorado com padrão floral em tons de
bordeaux, azul, verde e bege
(sinais de uso)
372x273cm

A Mashad rug, Iran
Wool and cotton
Floral pattern in bordeaux, blue, green and
beige shades
(signs of wear)

536

€ 900 - 1.300

537

537

TAPETE MASHAD, IRÃO

538

Em lã e algodão
Decorado com padrão floral em tons de
bordeaux, azul e rosa
285x205 cm

A Mashad rug, Iran
Wool and cotton
Floral pattern in bordeaux, blue and pink shades
€ 600 - 800

538

TAPETE MASHAD, IRÃO
Em lã e algodão com desenho geométrico
e floral em tons de azul, bordeaux e bege
400x305 cm

A Mashhad rug, Iran
Wool and cotton of geometric pattern in blue,
bordeaux and beige shades
€ 2.000 - 3.000

277

276

539

TAPETE SHIRAZ, IRÃO
Em lã e algodão com desenho geométrico
em tons de azul e bordeaux
265x170 cm

A Shiraz rug, Iran
Wool and cotton of geometric pattern in blue
and bordeaux shades
€ 850 - 1.200

540

539

540

TAPETE BUKHARA, IRÃO
Em lã e algodão com desenho geométrico
em tons de bordeaux e bege
375x300 cm

A Bukhara rug, Iran
Wool and cotton of geometric pattern in
bordeaux and beige shades
€ 1.300 - 1.800

541

TAPETE BUKHARA, IRÃO
Em lã e algodão com desenho geométrico
em tons de bordeaux e bege
300x215 cm

A Bukhara rug, Iran
Wool and cotton of geometric pattern in
bordeaux and beige shades
€ 1.200 - 1.800

541
542

TAPETE SHIRAZ, IRÃO
Em lã e algodão com desenho geométrico
em tons de bordeaux, salmão e azul
250x165 cm

542
543

A Shiraz rug, Iran
Wool and cotton of geometric pattern in
bordeaux, salmon and blue shades
€ 850 - 1.200

543

TAPETE BALUCHI, IRÃO
Em lã e algodão com desenho geométrico
em tons de bordeaux, azul e bege
200x110 cm

A Balouchi rug, Iran
Wool and cotton of geometric pattern in
bordeaux, blue and beige shades
€ 350 - 550

279

278

544

TAPETE SUMAK, IRÃO
Em lã e algodão com desenho
floral com animais em tons de
laranja, amarelo e verde
210x75 cm

A Soumak rug, Iran
Wool and cotton of floral and animal
design in orange, yellow and green
shades

545
544

€ 160 - 300

545

TAPETE SUMAK, IRÃO
Em lã e algodão com desenho floral com
animais em tons de laranja, amarelo e
verde
210x75 cm

A Soumak rug, Iran
Wool and cotton of floral and animal design in
orange, yellow and green shades
€ 160 - 300

546
546

TAPETE SHIRWAN, RUSSIA
Em lã e algodão com desenho geométrico
em tons de azul,bordeaux e salmão
185x120 cm

A Shirvan rug, Russia
Wool and cotton of geometric pattern in blue,
bordeau and salmon shades
€ 450 - 750

547

TAPETE MAHAL, IRÃO
Em lã e algodão com desenho floral e
geométrico em tons de castanho, azul e
bege
200x130 cm

A Mahal rug, Iran
Wool and cotton of floral and geometric pattern
in brown, blue and beige shades

547

€ 450 - 750

281

280

548

PAR DE VENEZIANOS
Esculturas em madeira entalhada e policromada
Figuras suportando taças em forma de concha
Itália, séc. XVIII
(Faltas e falhas nos recortes das taças, policromia não
original, electrificadas)
149x47 cm

A pair of Blackamoors
Carved and polychrome wooden figures holding shell shaped basins
Italy, 18th C.
(losses and faults on the basins edge, later polychromy, and adapted
to lamps)
€ 5.000 - 7.000

283

282

551
PAR DE CANDELABROS DE DOIS LUMES ESTILO IMPÉRIO
Em bronze dourado e patinado
Fustes em forma de figuras femininas
Decorados com motivos vegetalistas
Séc. XIX
Alt.: 47 cm

549

A pair of Empire style two branch candelabra
Patinated and gilt bronze
Female figure shaft
Foliage scroll decoration
19th century

CANDEEIRO
Em bronze dourado e patinado
Fuste em forma de figura feminina
Europa, séc. XX
Alt.: 80 cm

A lamp
Patinated and gilt bronze
Female figure shaft
Europe, 20th century
€ 550 - 800

€ 1.000 - 1.500

550

PAR DE TAÇAS IMPÉRIO
Em bronze dourado e patinado
Com bases em mármore
Taças decoradas com mascarões e motivos
vegetalistas
Séc. XIX
Alt.: 26,5 cm

A pair of Empire bowls
Patinated and gilt bronze
Marble stands
The bowls decorated with classical masks and
foliage scrolls
19th century
€ 800 - 1.200

285

284

554

PAR DE CANDELABROS DE CINCO LUMES
Em bronze dourado
Com decoração relevada e base em mármore
Séc. XIX
(sinais de uso, faltas e pequenos defeitos)
Alt.: 52 cm

552

PAR DE URNAS
Em bronze dourado e patinado
Decoração relevada e recortada
com motivos vegetalistas
Alt.: 39 cm

A pair of five branch candelabra
Gilt bronze
Raised decoration with marble stand
19th century
(signs of wear, losses and minor defects)

A pair of urns
Gilt and patinated bronze
Raised and scalloped decoration of
foliage scroll motifs

€ 150 - 200

€ 100 - 150

553

PAR DE APLIQUES DOIS LUMES
Em metal dourado e pintado
Com braços em forma de cisnes
Séc. XX
Alt.: 40 cm

A pair of two branch appliques
Gilt and painted metal
Swan shaped branches
20th century
€ 250 - 300

555

GRANDE ESPELHO
DE PAREDE
Com moldura em
caixotão
Decoração relevada
em metal dourado
representando motivos
vegetalistas
Cimalha recortada
Europa, séc. XIX

A large wall mirror
Wooden frame
Gilt metal raised foliage
scroll decoration
Scalloped crest
Europe, 19th century
€ 1.800 - 2.200

556

ESPELHO DE PAREDE
OCTOGONAL
Com moldura em caixotão
Decoração relevada
em metal dourado
representando motivos
vegetalistas
Cimalha recortada decorada
com mascarão
Europa, séc. XIX
117x65 cm

An octagonal wall mirror
Wide frame
Raised gilt metal decoration of
foliage scrolls
Top crest with classical mask
Europe, 19th century
€ 800 - 1.200

287

286

558
557

CONJUNTO DE QUATRO APLIQUES DE SEIS LUMES
Em bronze dourado
Com decoração moldada e relevada representando motivos
vegetalistas e concheados
66x63 cm

A four appliques set
Gilt bronze
Moulded and raised decoration of foliage scroll and shell motifs
€ 1.000 - 1.500

CANDEEIRO DE TECTO DE SEIS LUMES
Em metal dourado e pintado
Em forma de globo, com braços em forma de cisnes
Decorado com motivos vegetalistas e estrelas
Séc. XX
Alt.: 110 cm
Diam.: 80 cm

A six branch chandelier
Gilt and patinated metal
Globe shaped with swan shaped branches
Decorated in foliage scroll motifs and stars
20th century
€ 700 - 1.000

289

288

561

RELÓGIO DE MESA

559

PAR DE OBELISCOS
Em mármore castanho e negro
Itália, séc. XX
Alt.: 36,5 cm

A pair of obelisks
In brown and black marble
Italy, 20th C.
€ 200 - 300

Em bronze patinado e dourado
Representando elefante asiático montado
por turco
Caixa de relógio representando cabine
com mostrador em metal com numeração
romana e o topo com lua crescente
França, séc. XIX
(faltas, defeitos e mecanismo não testado)
39x26 cm

An “elephant” table clock
Patinated and gilt spelter
Depicting a turk riding na Asian elephant
The cabin shaped clock case with metal face and
roman numbering, toped by crescent
France, 19th century
(loses and defects; untested movement)
€ 300 - 500

562

PAR DE URNAS NAPOLEÃO III
Em bronze dourado e patinado com
decoração relevada e dourada
França, séc. XIX/XX
Alt.: 28 cm

A pair of Napoleon III urns
Patinated spelter with raised and gilt decoration
France, 19th / 20 th C.
€ 150 - 200

560

PAR DE VASOS
Em mármore castanho
Itália, séc. XX
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 20 cm

A pair of vases
Brown marble
Italy, 20th century
(minor chips)
€ 80 - 120

291

290

563

565

RAFAEL BORDALO PINHEIRO (1846-1905)

JARRO

Ama das Caldas
Figura de Movimento, em faiança das Caldas, Séc.
XIX/XX com marca na base da fábrica de faianças
artísticas Bordalo Pinheiro
Alt.: 23 cm

Em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha
Decoração policromada em tons de verde,
vinoso e amarelo
Com motivos vegetalistas moldados e
pega em forma de serpentes
Trabalho atribuível a Cipriano Mafra
(pequenos defeitos)
Alt.: 31 cm

The Caldas Wet Nurse
A Portuguese faience “trembling” figure
Caldas da Rainha production, marked for Faianças
Artísticas Bordalo Pinheiro
€ 200 - 300

A jug
Portuguese faience
Caldas da Rainha production
Green, manganese and yellow polychrome
decoration
Moulded foliage motifs and snake shaped
handle
Attributed to Cipriano Mafra
(minor defects)
€ 300 - 400

564

FLOREIRA
Em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha, com marca
de Bordallo Pinheiro/Portugal (1867-1920)
Decoração relevada com patos sobre
fundo castanho
14x29 cm

A flower box
Portuguese faience
Caldas da Rainha production, marked for
Bordallo Pinheiro / Portugal (1867-1920)
Raised decoration with ducks on a brown field
€ 600 - 900

566

PEQUENO PRATO
Em faiança portuguesa
Fabrico das Caldas da Rainha com marca
de José Alves Cunha (1849-1901)
Decoração relevada e policromada
representando sapo, borboletas e cobra
Diam.: 16,5 cm

A small plate
Portuguese faience
Caldas da Rainha production marked for José
Alves Cunha (1849-1901)
Polychrome and raised decoration with toad,
moths and snake
€ 250 - 300

293

292

567

569

GRANDE PRATO

TRAVESSA RECORTADA

Em faiança de Viana
Decoração a azul representando flores
Portugal, séc. XIX
Diam.: 37,5 cm

Em faiança de Estremoz
Decoração policromada representando
paisagem com casario
Portugal, séc. XIX
(restauro)
23x31,5 cm

A large plate
Viana faience
Blue floral decoration
Portugal, 19th century

A scalloped tray
Estremoz faiance
Polychrome decoration of landscape with
buildings
Portugal, 19th century
(restoration)

€ 100 - 150

€ 80 - 120

570

THOMAS SERGENT (FRANÇA, C.1830-C.1890)

568

PAR DE CESTOS RENDILHADOS
Em pó de pedra
Decoração a azul representando paisagem
fluvial com pagodes e figuras orientais
Inglaterra, séc. XIX
8x23x15 cm

A pair of pierced baskets
Stoneware
Blue riverscape decoration with pagodas and
oriental figures
England, 19th century

Tinteiro
Em faiança francesa
Decoração moldada e policromada
Com duas esfinges aladas e golfinhos
Marcado na base”TS”
Séc. XIX
(pequenos defeitos)
12,5x34x17 cm

An inkwell
French faience
Moulded and polychrome decoration
With two winged sphynx and dolphins
Marked “TS”
19th century
(minor defects)
€ 450 - 700

€ 100 - 200

295

294

571

574

PRATO

PRATO

Em faiança portuguesa
Decoração policromada peixe e talheres
Portugal, séc. XIX
(restauro)
Diam.: 34 cm

Em faiança portuguesa
Decoração policromada em tons de verde,
azul, amarelo e vinoso representando ao
centro Ana Perrero, a “Menina Gorda”
Aba com decoração floral
Possivelmente Fabrica de Bandeira, c.
1840
(gateado e defeitos)
Diam.: 33 cm

A plate
Portuguese faience
Polychrome decoration depicting fish and forks
Portugal, 19th century
(restorations)

A plate
Portuguese faience
Polychrome green, blue, yeallow and vinous
decoration depicting at the centre Ana Perrero,
know as “fat girl”
Tab with floral decoration
Possibly Bandeira factory, ca. 1840
(defects)

€ 400 - 600

572

PRATO

€ 1.400 - 1.800

Em faiança portuguesa
Decoração policromada peixe e talheres
Portugal, séc. XIX
(restauro)
Diam.: 31 cm

A plate
Portuguese faience
Polychrome decoration depicting fish and forks
Portugal, 19th century
(restorations)
€ 350 - 500

573

PRATO
Em faiança
Decoração policromada representando
paisagem com cão
Portugal, séc. XIX
Diam.: 34,5 cm

A plate
Faience
Polychrome decoration of landscape with dog
Portugal, 19th century
€ 500 - 700

575

PRATO
Em faiança
Decoração policromada representando
paisagem com vaca
Portugal, séc. XIX (1ª metade)
Diam.: 34 cm

A plate
Faience
Polychrome decoration of landscape with cattle
Portugal, 19th century
€ 500 - 700

297

296

576

PIERRE-JULES MÈNE (FRANÇA, 1810-1879)

580

Cabra
Escultura em bronze patinado
Marcada P. J. Mène
15x25x9,5 cm

CAVALEIRO COM TROMPETE
Escultura em bronze patinado
Com base em mármore
Assinada
39x33x13 cm

A goat
Patinated bronze sculpture
Marked P.J. Mène

A Trumpeteer Horseman
Patinated bronze sculpture
On a marble stand
Signed

€ 500 - 800

€ 600 - 800

577

PIERRE-JULES MÈNE (FRANÇA, 1810-1879)
Bode
Escultura em bronze patinado
Marcada P. J. Mène
19x24,5x10 cm

581

A billy-goat
Patinated bronze sculpture
Marked P.J. Mène

CAÇADOR
Escultura em bronze patinado
Representando jovem caçador de inspiração
clássica
Assinada Moreau
França, séc. XIX
(faltas e pequenos defeitos)
Alt.: 36,5 cm

€ 500 - 800

578

ÉDOUARD DROUOT (FRANÇA, 1859-1945)

582

VIOLINISTA
Escultura em bronze patinado
Assinada L. Gregoire
Alt..: 85 cm

A violin player
Patinated bronze sculpture
Signed L.Gregoire
€ 1.300 - 1.700

A hunter
Patinated bronze sculpture
Depicting a classicalinspired young hunter
Signed Moreau
France, 19th century
(losses and small defects)
€ 650 - 800

Cão
Escultura em bronze patinado
Com base em mármore negro
Assinada na base
40x50x16 cm

A dog
Patinated bronze sculpture
Black marble stand
Signed
€ 600 - 800

579

RINOCERONTE
Escultura a cera perdida
Em bronze patinado
Assinada J. Pitarch
(falta base)
31x44x12 cm

A rhinoceros
Lost wax sculpture
Patinated bronze
Signed J.Pitarch
(stand missing)
€ 500 - 800
299

298

586

BUSTO FEMININO

583

Escultura em terracota moldada e
policromada segundo modelo de Friedrich
Goldsheider (1845-1897)
Assinado 925
Europa, séc. XX
Alt.: 33 cm

BUSTO DE SENHORA
Escultura em bronze patinado
Europa, primeira metade do séc. XX
Alt.: 30,5 cm

A female bust
Patinated bronze sculpture
Europe, first-half of 20th century

A feminine bust
Molded and polychrome terracotta sculpture
after Friedrich Goldsheider (1845-1897)
Signed 925
Europe, 20th century

€ 400 - 600

€ 1.000 - 1.500

584

TINTEIRO ART DÉCO
Em metal patinado
Com dois recipientes para tinta
Decorado com motivos florais e escultura
em vulto perfeito representando São João
Baptista
Séc. XX
24x28x18 cm

An Art Deco inkwell
Patinated metal
Two wells
Floral motifs and John The Baptist sculpture
decoration
20th century
€ 140 - 180

585

TINTEIRO FLORESTA NEGRA
Em madeira entalhada
Decorado com cabeça de urso e folhas
Com dois recipientes para tinta e
compartimento para relógio de bolso
Séc. XIX
16x35x20 cm

A Black Forest inkwell
Carved wood
Bear’s head and foliage decoration
Two wells and watch compartment
19th century
€ 150 - 200

301

300

587

LEÕES
Par de esculturas em bronze dourado
Europa, séc. XX
8x17x7,5 cm

A pair of lions
Gilt bronze sculptures
Europe, 20th C.
€ 100 - 150

588

CAIXA DE ESCRITA

Em madeira exótica com aplicações de madrepérola representando flores e pássaros
11x20,5x12,5 cm

A writing box
Exotic wood applied with mother-of-pearl decoration
of flowers and birds
€ 140 - 180

589

590

Em tartaruga
Com decoração gravada representando
motivos vegetalistas
Ferragens em prata
Batávia, séc. XVIII
(pequenos defeitos e restauros)
5,5x16,5x12,5 cm

Em madeira pintada
Decoração entalhada e dourada com coroa
de louros no topo
Europa, séc. XIX
76x80 cm

CAIXA

A box
Tortoiseshell
Engraved decoration with foliage scroll motifs
Silver hardware
Batavia, 18th century
(minor defects and restoration)

ESPELHO NEOCLÁSSICO

A neoclassical mirror
Painted wood
Carved and gilt decoration topped by laurel
crown
Europe, 19th century
€ 850 - 1.200

€ 1.500 - 2.000

303

302

591

TRIPPOLYTE FRANÇOIS MOREAU (1832-1927)
Meninas com cesta de flores
Escultura em alabastro
Assinada
(pequenos defeitos)
Alt.: 58 cm

A girl with flower basket
Alabaster sculpture
Signed
(minor defects)
€ 500 - 800

592

NINFA COM CUPIDO
Escultura em alabastro com base em
mármore
Séc. XIX
(pequenos defeitos)
Alt.: 162 cm

Nymph and Cupid
Alabaster sculpture on a marble stand
19th century
(minor defects)
€ 1.200 - 1.800

305

304

593

PAR DE ÂNFORAS
Em porcelana europeia
Decoração policromada representando
motivos floras e cenas galantes
Monturesm em bronze dourado com pegas
em forma de cabeças de leão
Tampas com marcas Sevres
França, séc. XIX
Alt.: 45 cm

A pair of amphorae
European porcelain
Polychrome decoration of floral motifs and
court scenes
€ 1.600 - 2.000

595

GARNITURE

594

Composta por relógio de mesa e par de candelabros de
cinco lumes
Em bronze dourado e porcelana
Relógio em forma de urna com mostrador em esmalte
Decoração com grinaldas e outros motivos vegetalitas
Séc. XIX
(mecanismo não testado)
Alt.: 55 cm (relógio)
Alt.: 52 cm (candelabros)

RELÓGIO DE PAREDE
Em esmalte e bronze dourado
Decorado com motivos florais
França, séc. XIX
Alt.: 64 cm

A wall clock
Enamel and gilt bronze
Floral motifs decoration
France, 19th century

A garniture
Table clock and pair of five branch candelabra
Gilt bronze and porcelain
Urn shaped clock with enamelled face
Garlands and other foliage motifs decoration
19th century
(untested movement)

€ 300 - 400

€ 1.600 - 2.000

596

JARRA
Em mármore
Com aplicações em metal dourado
Alt.: 32,5 cm

A vase
Marble
Applied gilt metal elements
€ 800 - 1.200

307

306

597

599

PAR DE APLIQUES DE TRÊS LUMES

GRANDE TAÇA

Em bronze dourado
Decorados com motivos florais
Verrines em vidro verde com decoração
moldada
Primeira metade do séc. XX
Alt.: 45 cm

Em mármore cinzento e bronze dourado e cinzelado
Pegas em forma de dragões e aplicações em forma de
cabeças femininas
Taça decorada ao centro com medalhão circular
representando cena de inspiração clássica em baixo relevo
Base com decoração perlada e pé decorado com bustos
feminino e masculino
Séc. XIX
28x43x37 cm

A pair of three branch appliques
Gilt bronze
Floral motifs decoration
Green glass chimneys with moulded decoration
First-half of 20th century

A large bowl
Grey marble and chiselled and gilt bronze
Dragon shaped handles and female head applied ornaments
Central circular medallion with low relief classical inspired scene
Foot with beaded decoration with male and female busts
19th century

€ 600 - 800

€ 1.700 - 2.000

598

TAÇA ARTE NOVA
Em vidro irizado
Com aplicações em bronze dourado
representando motivos florais
Séc. XIX/XX
9x17,5x14 cm

An Art Nouveau bowl
Iridescent glass
Applied gilt bronze floral elements
19th / 20th century
€ 140 - 200

600

PIERRE-JULES MÈNE (FRANÇA, 1810-1879)
Cavaleiro com trompete
Escultura em bronze patinado
Com base em mármore
Assinada
39x33x13 cm

A Trumpeteer Horseman
Patinated bronze sculpture
On a marble stand
Signed
€ 600 - 800

309

308

603

PAR DE POMOS DE VARANDA
Em vidro soprado incolor e azul
Com decoração lapidada
Bases em metal amarelo
Alt.: 24,5 cm

A pair of staircase finials
Blown translucent and blue glass
Cut decoration
Brass fittings
€ 350 - 450

601

LICOREIRO NAPOLEÃO III
Em metal dourado, vidro bizelado e
espelho
Interior com duas garrafas e doze cálices
em vidro colorido azul e amarelo
Europa, séc. XIX
27x23x21 cm

A Napoleon III liqueur cabinet
Gilt metal, bevelled glass and mirror
With two blue and yellow bottles and twelve
glasses
Europe, 19th century

604

PAR DE POMOS DE VARANDA
Em vidro soprado vermelho e branco
Com decoração lapidada
Bases em metal amarelo
Alt.: 27,5 cm

A pair of staircase finials
Blown red and white glass
Cut decoration
Brass fittings
€ 350 - 450

€ 600 - 800

602

PAR DE CASTIÇAIS
Com fustes em vidro moldado
representando golfinhos
Pingentes em cristal
Séc. XX
(um com restauro)
Alt.: 32,5 cm

A pair of candlesticks
Molded glass stems representing dolphins
Cut crystal pendants
20th century
(one restored)
€ 300 - 500

605

PAR DE POMOS DE VARANDA
Em vidro soprado incolor e verde
Com decoração lapidada
Bases em metal amarelo
Alt.: 24,5 cm

A pair of staircase finials
Blown translucent and green glass
Cut decoration
Brass fittings
€ 350 - 450

311

310

606

ESPELHO DE PAREDE VENEZIANO
Com decoração gravada representando
motivos florais e aplicações em vidro
moldado
Itália, séc. XIX/XX
107x69 cm

A Venetian wall mirror
Engraved decoration depicting floral motifs and
molded glass mounts
Italy, late 19th, early 20th century
€ 500 - 800

608

GRANDE ESPELHO
Em madeira entalhada e gesso dourados
Profusamente decorado com motivos
vegetalistas
Cimalha decorada ao centro com busto
masculino
Séc. XIX
(pequenas faltas e defeitos)
124x170 cm

A large mirror
Carved and gilt wood and gesso
Profusely decorated in foliage scroll motifs
Male bust decorated crest
€ 1.000 - 1.500

607

ESPELHO VENEZIANO
Com decoração recortado e gravada
representando motivos florais
Itália, séc XIX/XX
(pequenos defeitos, faltas e restauros)
158x90 cm

A Venetian mirror
Scalloped and engraved decoration of floral
motifs
Italy, 19th / 20th century
(minor defects, losses and restoration)
€ 1.400 - 1.800

609

ESPELHO DE PAREDE
Com moldura em madeira e gesso
dourados
Decorado com motivos florais
Cimalha recortada e vazada, decorada
com concheados
Séc. XIX
(pequenas faltas e defeitos)
134x160 cm

A wall mirror
Carved and gilt wood and gesso
Floral decoration
Scalloped and pierced crest decorated with shells
19th century
(minor losses and defects)
€ 600 - 900

313

312

613

CHATELAINE

610

Em metal
Medalhão em esmalte representando
senhora com urna e chorão
Correntes com terminações várias
França, séc. XIX
(faltas e defeitos)
Comp.: 18,5 cm

LEQUE
Varetas em marfim vazado
Folha em papel pintado e dourado
representando cenas de jardim com figuras
femininas
França, séc. XIX
(faltas e defeitos)
21,5x40,5 cm

A chatelaine
Metal
Enamelled medallion depicting a female figure
with urn and willow
Chains with various accessories
France, 19th century
(losses and defects)

A fan
Ivory structure, painted and gilt paper depicting
garden scenes with feminine figures
France, 19th century
(losses and defects)

€ 300 - 500

€ 120 - 180

611

614

LEQUE

MARIA MADALENA E CRISTO
RESSUSCITADO

Varetas em marfim vazado
Folha em papel pintado e dourado
representando cenas de jardim com figuras
femininas
França, séc. XIX
(faltas e defeitos)
21,5x40,5 cm

Em esmalte de Limoges
França, séc. XIX
(pequenas faltas e restauros)
19x14 cm

Mary Magdalene and the Resuscitated Christ
Limoges enamel
France, 19th century
(minor losses and restorations)

A fan
Ivory structure, painted and gilt paper depicting
garden scenes with feminine figures
France, 19th century
(losses and defects)
€ 120 - 180

€ 1.500 - 2.000

612

ÓCULO DE TEATRO
Em bronze dourado
Placa em madrepérola com aplicações com turquesas
e pedras coloridas
Inscrição “DE REPAS PALAIS ROYAL Nº 23”
Com caixa
França, séc. XIX
(faltas e defeitos)
Comp.: 9 cm

An opera glass
Gilt bronze
Decorated with mother-of-pearl, turquoise and other colored
stones
Inscribed “DE REPAS PALAIS ROYAL Nº 23”
With case
France, 19th century
(losses and defects)
€ 180 - 220

615

BANDEJA COM PEGA
Em bronze dourado
Com decoração policromada em cloisonné
e em relevo, com querubim em metal
prateado
Fundo em ónix, assente sobre quatro pés
Séc. XIX
12x31x18 cm

A tray
Gilt bronze
Polychrome raised and cloisonné decoration
with silvered metal cherub
Onyx plateau sitting on four feet
19th C.
€ 500 - 800

315

314

616

617

618

Em bronze dourado
Com oito lumes
Fábrica Bronzes Super, J. Gama Alves, séc. XX
146x66 cm

Paisagem com cena galante
Óleo sobre tela
Inserido em moldura em madeira dourada
com espelho na base
131x69 cm (total)
78,5x60 cm (tela)

Paisagem com cena galante
Óleo sobre tela
Inserido em moldura em madeira dourada
com espelho na base
131x69 cm (total)
78,5x60 cm (tela)

French School, 18th century
A landscape with courtship scene
Gilt wooden frame with lower mirrored section

French School, 18th century
A landscape with courtship scene
Gilt wooden frame with lower mirrored section

€ 750 - 900

€ 750 - 900

GRANDE LANTERNA ESTILO NEOCLÁSSICO

A large Neoclassical lantern
Gilt bronze
Eight branches
Marked “Fábrica Bronzes Super, J.Gama Alves”
20th century
€ 1.000 - 1.500

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII

ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII

317

316

619

620

Retrato de senhor com condecoração da
ordem de Carlos III
Óleo sobre cartão
67x53 cm

Retrato do Visconde de Valongo
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1859
89x73 cm

Spanish school, 19th century
Portrait of a man with Order of Carlos III
decoration

Portrait of the Viscount of Valongo
Oil on canvas
Signed and dated 1859

€ 250 - 350

€ 1.000 - 1.500

ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XIX

LUCAS DE ALMEIDA MARRÃO (1824-?)

319

318

621

ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX
Vista de cidade costeira
Óleo sobre madeira
31x46,7 cm

Coast town view
Oil on board
€ 150 - 180

622

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX
Marinha com barcos
Aguarela sobre papel
10,7x18,5 cm

Seascape with boats
Watercolour on papper
€ 100 - 150

623

LUIZ TOMAZINI (1823-1902)
Marinha
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1884
30,5x61 cm

A marine scene
Oil on canvas
Signed and dated 1884
€ 7.000 - 12.000

321

320

624

625

Paisagem com casario e figuras
Óleo sobre madeira
35x47 cm

Caça ao gamo a cavalo com cães
Óleo sobre tela
Assinado “Despres”
82x117 cm

MATTHYS BALEN ATTRIB. (HOLANDA, 1684-1766)

A landscape with buildings and figures
Oil on canvas
€ 1.000 - 1.500

ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX

European School, 19th century
Deer hunt with dogs
Oil on canvas
Signed “Despres”
€ 3.000 - 5.000

323

322

626

ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XVIII
Cena de Interior de Igreja com figuras
Óleo sobre tela
Assinatura ilegível datado de 1809
63x83,5 cm

Spanish School, 18th century
Church interior scene with figures
Oil on canvas
Unreadable signature dated 1809
€ 1.800 - 2.500

627

DAVID WILKIE (1785-1841)
“A Peasant Family in an interior”
Óleo sobre tela
Assinado
Nota:
Com etiqueta no verso “SOTHEBY & CO. 34 & 35 NEW BOND ST.,
LONDON, W.1” e estampilhado na grade “W. MORRILL LINER”
48x39,5 cm

A Peasant Family in an interior
Oil on canvas
Signed
Note:
Label on the reverse “SOTHEBY & CO. 34 & 35 NEW BOND ST.,
LONDON, W.1” and stamped on the stretcher “W. MORRILL LINER”
€ 1.800 - 2.500

325

324

628

GALHETEIRO
Em prata francesa Séc. XVIII/XIX
Decorado com colunas e grinaldas
Galhetas em vidro lapidado com decoração a dourado
Contraste de França, Galo 800/000 em uso de 1798 a 1809, e de ourives da
mesma época
Alt: 27 cm
490g

A cruet set
French silver 18th / 19th century
Columns and garlands decoration
Gilt cut glass cruets
France hallmark, Cockerel (800/000) for 1798 - 1809) and same date maker’s mark

629

FRANÇOIS ALEXANDRE PERNOT (FRANÇA, 1793-1865)
Paisagem com figuras
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1825
64x81 cm

François Alexandre Pernot (France 1793-1865)
Landscape with figures
Oil on canvas
Signed and dated 1825
€ 1.800 - 2.200

€ 400 - 600

327

326

630

MAX PAPART (FRANÇA, 1911-1994)
Paisagem com casario e figura
Óleo sobre madeira
51x70 cm

A landscape with buildings and figure
Oil on board
€ 400 - 600

632

FREDERICO AYRES (1887-1963)

631

HYGINO MENDONÇA (18??-1920)
Paisagem com casario e figura
Óleo sobre platex
Assinado
21,5x29 cm

A landscape with buildings and figure
Oil on hardboard
Signed

Paisagem
Óleo sobre tela
Assinado
28x37,5 cm

A landscape
Oil on canvas
Signed
€ 2.500 - 3.000

€ 1.000 - 1.500

329

328

633

ESPELHO DE PAREDE
Com moldura em caixotão
Decoração relevada em metal dourado
representando motivos vegetalistas
Cimalha recortada decorada com
mascarão
Europa, séc. XIX
(pequenas faltas)
98x58 cm

635
PAR DE GIRÂNDOLAS
Em metal dourado
Com cinco lumes
Decoração moldada com motivos
vegetalistas e pés em garra
Séc. XIX/XX
(faltas e pequenos defeitos)
Alt.: 64 cm

A wall mirror
Wooden frame
Gilt metal raised foliage scroll decoration
Scalloped crest with classical mask
Europe, 19th century
(minor losses)
€ 300 - 400

A pair of candelabra
Gilt metal
Five branched
Moulded foliage decoration on paw feet
19th / 20th century
(losses and small defects)
€ 450 - 700

634

FLOREIRA IMPÉRIO
Em bronze dourado
Com decoração relevada e recortada
representando grifos e motivos vegetalistas
Pegas em forma de tochas
Alma em vidro verde
Séc. XIX
(pequenos defeitos)
11x36x17 cm

An Empire flower box
Gilt bronze
Raised and cut decoration of griffins and foliage scrolls
Torch shaped handles
Green glass interior
19th century
(minor defects)
€ 600 - 800

636
GARNITURE ESTILO LUÍS XV
Composta por relógio de mesa e par de candelabros de dois
lumes
Em bronze dourado
Com decoração moldada e cinzelada representando putti e
motivos vegetalistas
Relógio com mostrador em esmalte marcado Gleizer à
Paris
França, séc. XIX
(a funcionar; mecanismo necessita revisão)
37x25x14 cm (relógio)
Alt.: 27,5 cm (candelabros)

A Louis XV style garniture
Table clock and a pair of two branch
candelabra
Gilt bronze
Moulded and chiselled decoration
with putti and foliage scroll motifs
Enamelled clock face
Marked Glaizer à Paris
France, 19th century
(working, movement in
need of service)
€ 1.500 - 1.800

331

330

639

ELEFANTE

637

ISQUEIRO DE MESA
Em prata
Magnífico trabalho repuxado e cinzelado representando
detalhadamente cabeça de guerreiro.
O elmo é amovível para utilização do isqueiro, da marca Ronson que
está embutido na cabeça
Tem gravado à mão “El Cordobés” e “De tus compagneros”
Marcas de contraste muito gastas
Espanha, anos 60
Alt.: 17 cm
642g

A table lighter
Silver
Amazing repousse and chiselled work depicting a warrior’s head
Removable helmet for use of Ronson lighter, fitted in the inside
Hand engraved “El Cordobés” and “De tus compagneros”
Worn hallmarks
Spain, 1960s

Em prata portuguesa
Escultura em vulto perfeito, representando
elefante com tromba erguida e dentes em osso
Contraste do Prto Águia 830/000 em uso após
1985 e de ourives da mesma época
Colecção Grandes de África
(falta um dente)
Comp.: 17 cm
1716g

An elephant
Portuguese silver
Raised trunk elephant sculpture with bone tusks
Oporto hallmark, Eagle (830/000), post 2015 and
same date maker’s mark
Greats of Africa Collection
(one tusk missing)

640

RINOCERONTE
Em prata portuguesa
Escultura em vulto perfeito, representando rinoceronte
com dois chifres em osso
Colecção Grandes de África
Marcas de contraste do Porto, Águia 830/000 em uso
após 1985 e de ourives da mesma
Comp.: 18 cm
1769g

A rhinoceros
Portuguese silver
Rhinoceros sculpture with two bone horns
Greats of Africa Collection
Oporto hallmark, Eagle (830/000) post 2015 and same date
maker’s mark
€ 600 - 900

€ 600 - 900

€ 500 - 600

641

CASAL DE LEÕES EM VULTO
PERFEITO

638

BENGALA
Em corno de rinoceronte
Castão em prata chinesa com decoração relevada
representando cena com figuras, edifícios e árvores
China, séc. XIX
(sinais de uso)
Alt.: 86 cm
216 g (total)

A walking stick
Rhinoceros horn
Chinese silver handle with raised decoration of figures,
buildings and trees
China, 19th century
(signs of wear)

Em prata portuguesa
Escultura em vulto perfeito representando
casal de leões de Kizigo (Tanzânia) assente
em base oval
Contraste do Porto, Águia 925/000 em uso
após 1985 e de ourives da mesma época
Comp.: 24 cm
2387g

A pair of lions
Portuguese silver
Sculpture depicting a Kizigo (Tanzania) lion and
lioness on an oval stand
Oporto hallmark, eagle 925/000 post 2015 and
same date maker’s mark
€ 900 - 1.200

€ 1.000 - 1.500

333

332

642

TIGRE, LUIZ FERREIRA
Em jaspe sanguíneo e prata
Moldada e cinzelada representado figura de tigre em vulto perfeito;
dentes em osso e olhos em granadas
Contraste do Porto, Águia 925/000 e de ourives da mesma época
Marcado “LF”
25x15 cm

A Luiz Ferreira tiger
Hardstone and silver
Moulded and chiselled tiger sculpture; bone teeth and garnet eyes
Oporto hallmark, Águia (925/000) and same date maker’s mark “LF”
€ 4.500 - 6.000

643

TIGRE, LUIZ FERREIRA
Em pedra dura esculpida e prata
Moldada e cinzelada representado figura de tigre em vulto perfeito;
dentes em osso e olhos em granadas
Contraste do Porto, Águia 925/000 e de ourives da mesma época
Marcado “LF”
25x15 cm

A Luiz Ferreira tiger
Hardstone and silver
Moulded and chiselled tiger sculpture; bone teeth and garnet eyes
Oporto hallmark, Águia (925/000) and same date maker’s mark “LF”
€ 4.500 - 6.000

335

334

646

NAUTILUS

644

Prata portuguesa
Trabalho relevado e cinzelado aplicado sobre nautilus
representando figura de peru de asas abertas
Contraste do Porto, Águia 835/000 em uso após 1985 e
de ourives da mesma época
Alt.: 18.5 cm
460g

PATO

Prata portuguesa
Parte de corpo esculpido e cinzelado
aplicado em concha de bivalve
representando figura de pato
Contraste do Porto Águia 925/000 em uso
após 1985 e de ourives da mesma época
Comp.: 20.5 cm
303g

A Nautilus shell
Portuguese silver
Raised and chiselled elements applied on a Nautilus shell
depicting na open winged turkey
Oporto hallamrk, Eagle (835/000) post 1985 and same date
maker’s mark

A duck
Portuguese silver
Partially carved and chiselled body applied on a
bivalve shell depicting a duck
Oporto hallmark, Eagle (825/000) pots 1985
and same date maker’s mark

€ 750 - 1.000

€ 700 - 900

645

PEIXE
Prata portuguesa
Trabalho cinzelado e martelado aplicado a coral
representando figura de peixe
Contraste do Porto Águia 835/000 em uso após
após 1985 e ourives da mesma época
Comp.: 18 cm
184g

A fish
Portuguese silver
Chiselled and hammered applied on coral depicting a fish
Oporto hallmark, Eagle (835/000) for 1938-1985 and
same date maker’s mark
€ 500 - 800

647

COELHO, MANUEL ALCINO
Prata portuguesa
Parte de corpo moldado em prata cinzelada, com olhos
em ónix, aplicada em búzio, representando figura de
coelho
Contraste do Porto Águia 925/000 em uso após 1985 e
de fabricante Manuel Alcino
Alt.: 19,5 cm

A Manuel Alcino rabbit
Portuguese silver
Body partially moulded in chiselled silver, with onyx eyes,
applied on shell, depicting a rabbit
Oporto hallmark, Eagle (925/000), post 1985 and maker’s
Manuel Alcino
€ 1.500 - 2.000

337

336

648

PAR DE FAISÕES
Em prata
Trabalho relevado e cinzelado,
representado faisões em vulto perfeito
Contraste de Espanha, Séc. XX, e de
ourives da mesma época
37X16.5 cm
726g

A pair of pheasants
Silver
Raised and chiselled pheasant sculptures
Spanish hallmark, 20th century and same date
maker’s mark
€ 650 - 1.000

650

ELEFANTE
Corpo em mineral
Cabeça estilizada em prata italiana
Marcas de Itália Séc. XX, 925/000,
numerado e gravado “Grupo Gil”
18x23 cm

An elephant
Mineral element body
Stylised Italian silver head
Italian hallmark, 20th century (925/000)
Numbered and engraved “Grupo Gil”
€ 500 - 700

649

GALOS AFRONTADOS
Em prata
Trabalho relevado e cinzelado,
representando galos em posição de luta
Contraste de Espanha Séc. XX e de ourives
da mesma época
19x20 cm
320g

A pair of fighting cockerels
Silver
Chiselled sculpture of a pair of fighting cockerels
Spanish hallmark, 20th century and same date
maker’s mark
€ 440 - 600

651

ELEFANTE, LUIZ FERREIRA
Em prata e osso
Escultura representando elefante de tromba
erguida com ornamentos em prata cinzelada
cravejada com raízes de rubi, safira e
esmeralda
Contraste do Porto, Águia 925/000 em uso
após 1985 e de ourives da mesma época
Marcado “LF”
15x12.5 cm

A Luiz Ferreira elephant
Silver and bone
A raised trunk elephant sculpture ornamented
in chiselled silver ornaments set with rubi roots,
sapphire and emerald
Oporto hallmark, Eagle (925/000) post 1985 and
same date maker’s mark “LF”
€ 1.200 - 1.500

339

338

652

RINOCERONTE
Prata portuguesa e madeira africana
Escultura representando rinoceronte em vulto perfeito com ornamentos em prata cinzelada
Contraste do Porto Águia 925/000 em uso após 1985 e de ourives da mesma época
Comp.: 46 cm

A rhinoceros
Portuguese silver and African timber body
Rhinoceros sculpture with chiselled silver ornaments
Oporto hallmark, Eagle (925/000), post 1985 and same date maker’s mark
€ 1.700 - 2.000

653

PÊRA, LUIZ FERREIRA
Grande geode em forma de pêra
Com aplicação de tronco com folhas em
prata recortada e cinzelada
Contraste do Porto Águia 833/000 em
uso de 1938 a 1985 e de ourives Venâncio
Pereira
Comp.: 41 cm

A Luiz Ferreira pear
Large pear shaped geode
Applied with chiselled and cut silver leaves
trunk
Oporto hallmark, Eagle (833/000) for 19381985 and silversmith Venâncio Pereira
€ 1.000 - 1.500

654

UNICÓRNIO
Em bronze e prata
Escultura de unicórnio estilizado com
ornamentos em prata trabalhada
Contraste do Porto Águia 835/000 em uso
após 1985 e de ourives da mesma época
Comp.: 35 cm

A box
Tortoiseshell
Engraved decoration with foliage scroll motifs
Silver hardware
Batavia, 18th century
(minor defects and restoration)
€ 1.500 - 2.000

341

340

655

656

657

CAFETEIRA D. JOSÉ

POLVILHADOR

PEQUENO POLVILHADOR

Em prata portuguesa Séc. XVIII
Corpo em forma de pera alongada assente em 3 pés
de sapata
Bico em colo de cisne com caneluras e remate de
folha
Botão de tampa em forma de pinha e asa em
madeira entalhada decorada com volutas
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017,
art. 2, nº 2, alínea C
(pequena amolgadela)
Alt.: 30cm
1125g

Em prata portuguesa
Corpo torneado, tampa com
decoração vazada
Contraste de Lisboa, Águia 916/000
em uso de 1938 a 1985 e de ourives
da mesma época
Indicação de 1º Título e gravado
Mergulhão
Alt.: 19 cm
164g

Em prata portuguesa
Corpo parcialmente canelado,
tampa com decoração perfurada
Contraste de Lisboa, Águia
916/000 em uso de 1938 a 1985
e de ourives da mesma época
Indicação de 1º Título e gravado
Mergulhão
Alt.: 13 cm
111g

A shaker
Portuguese silver
Turned body and pierced decoration lid
Lisbon hallmark, Eagle (916/000) for
1938-1985 and same date maker’s mark
Detailing “1º Título” and retailer
Mergulhão

A small shaker
Portuguese silver
Partially fluted body and pierced
decoration lid
Lisbon hallmark, Eagle (916/000) for
1938-1985 and same date maker’s
mark
Detailing “1º Título” and retailer
Mergulhão

A D.José coffee pot
Elongated pear shaped body on 3 sleeper feet
Fluted swan neck spout and leaf finial
Pine cone shaped lid pommel and carved and scrolled
wooden handle
Unmarked(minor dent)
€ 1.000 - 1.500

€ 70 - 120

€ 40 - 60

661
GRANDE TERRINA
Em prata europeia
Base e tampa em gomos
espiralados com pegas em voluta
e folhas de acanto; botão de
tampa em forma de bolbo com
folhagem
Assenta em 4 pés em voluta,
trabalhados
Europa 1ª metade do Séc. XX
Sem marcas de contraste ao
abrigo do Decreto-Lei 120/2017,
art., 2, nº 2 alínea C
Comp.: 48cm
4228g

A large tureen
European silver
Spiraled gadrooned tureen and lid
with volute and acanthus leaves
handles; Bulb and foliage lid pommel
On 4 sculpted volute feet
Europe, 1st half of 20th century
Unmarked, as per Decree Law
120/2017, art. 2, n. 2, point C
€ 1.300 - 2.000

662

660

658

TAÇA

PAR DE MOLHEIRAS

Em prata europeia
Formato quadrangular com
bordo ondulado, canelado com
remates de conchas relevadas
Contraste de França, Cabeça
de Mercúrio Séc. XIX/XX e de
fabricante da mesma época
24x24cm
673g

Em prata Inglesa
Corpo liso, bordo com friso de godrões assente
em 3 pés em forma de ferradura.
Asa perdida em voluta com remate de
folhagem
Marcas de Chester Lion Passant de 1912-1913
e de fabricante
A.M.
Comp.:14 cm
288g

A pair of sauceboats
English silver
Plain with gadrooned frieze on three horse shoe feet
Volute handle with foliage finial
Chester hallmarks, Lion Passant, for 1912 - 1913 and
maker’s A.M.
€ 100 - 150

659

SALVA D. MARIA
Em prata portuguesa
Fundo liso com orla conteada,
assente em 3 pés com enrolamento
Marcas de ensaiador de Lisboa
(L- 38) José Joaquim da Costa
(ca.1810-1822) e de ourives IIC (
L- 353)
Diam.: 20,5 cm
298g

A bowl
European silver
Square shaped with scalloped and
fluted lip with relief shell motifs
French, Head of Mercury hallmark
19th / 20th century and same date
maker’s mark

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ
Em prata europeia
Corpo em gomos espiralados com botão de
tampa em chama; asas em madeira torneada
em forma de volutas
Contraste da Alemanha 800/000, Séc. XIX/XX
Alt.: 26cm
2656g

A tea and coffee set
European silver
Spiralled gadrooned body with flame lid pommel;
turned wooden volute handles
German hallmarks (800/000), 19th / 20th century
€ 750 - 1.000

€ 180 - 220

A D.Maria salver
Plain with beaded rim, on 3 volute feet
Lisbon assay mark (L-38) José Joaquim
da Costa (ca.1810-1822) and maker’s
mark IIC (L-353)
€ 200 - 250
343

342

667

663

JARRO PARA ÁGUA

CONJUNTO DE 4 TAÇAS

Em prata portuguesa
Bojo e asa lisos com boca
ondulada
Contraste do Porto, Águia
916/000 em uso de 1938 a
1985 e de ourives da mesma
época
Indicação de 1º Título e
gravado Ourivesaria do Carmo
(sinais de uso, pequena
amolgadela)
Alt.: 18 cm
718g

Em prata alemã
Copa em prata lisa com pé em marfim
esculpido com motivos vinículas, assente em
base circular com friso relevado
Contraste da Alemanhado Séc. XIX/XX
Fabricante Wilkens & Sohne 1810
Alt.: 15 cm
574g

A 4 footed bowl set
German silver
Plain silver cup on a wine themed carved foot, on
a circular base with raised frieze
German hallmark, 19th / 20th century
Maker Wilkens & Sohne 1810
€ 500 - 800

664

BALDE DE GELO
Em prata portuguesa
Corpo liso com friso duplo no topo
e base, com duas argolas suspensas
lateralmente
Contraste do Porto, Águia 833/000
em uso de 1938 a 1985 e de ourives
da mesma época
(sinais de uso)
Alt.: 18 cm
905g

An ice pail
Portuguese silver
Plain structure with double frieze on the
top and base, and two lateral side rings
Oporto hallmark, Eagle (833/000) for
1938 - 1985 and same date maker’s mark
(signs of wear)
€ 250 - 300

666

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ
Em metal prateado liso
Composto por bule, chaleira, leiteira e
açucareiro
Alt.: 14 cm

665

BALDE DE GELO
Em Christofle
Corpo liso decorado com
duas faixas caneladas
e 2 argolas suspensas
lateralmente
Alt.: 21,5 cm

An ice pail
Christofle
Plain, decorated in two
fluted bands and two lateral
suspended rings
€ 30 - 80

A jug
Portuguese silver
Plain body and hanlde with
scalloped lip
Oporto hallmark, Eagle (916/000)
for 1938-1985 and same date
maker’s mark
Engraved 1º Título and
Ourivesaria do Carmo
(signs of wear, small dent)

668

LEITEIRA
Em prata
Corpo liso com asa em
voluta
Contraste do Porto, Águia
916/000 em uso de 1938
a 1985, e de ourives da
mesma época
Indicação de 1º Título
e gravado Ourivesaria
Mergulhão
Alt.: 10 cm
217g

A milk jug
Silver
Plain with volute handle
Oporto hallmark, Eagle
(916/000) for 1938 - 1985 and
same date maker’s mark
Engraved 1º Título and
Ourivesaria Mergulhão
€ 60 - 80

€ 300 - 500

670

PEQUENA CHALEIRA

669

CHOCOLATEIRA
Em prata portuguesa
Corpo liso com pega de
madeira torneada
Contraste de Lisboa, Águia
916/000 em uso de 1938 a
1985 e de ourives da mesma
época
Indicação de 1º Título
e gravado Ourivesaria
Mergulhão
Alt.: 19 cm
432g

A chocolate pot
Portuguese silver
Plain with turned wooden handle
Lisbon hallmark, Eagle
(916/000) for 1938 - 1985 and
same date maker’s mark
Engraved 1º Título and
Ouriverasia Mergulhão

Em prata portuguesa
Corpo liso em bola com asa revestida a
palhinha
Contraste de Lisboa, Águia 916/000 em
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma
época
Indicação de 1º Título e gravado
Mergulhão.
(sinais de uso, 2 pequens amolgadelas)
Alt.: 15 cm
278g

A small teapot
Portuguese silver
Plain spherical body with cane coated handle
Lisbon hallmark, Eagle (916/000) for 19381985 and same date maker’s mark
Detailing “1º Título” and retailer Mergulhão
(signs of wear, 2 minor dents)
€ 110 - 150

€ 120 - 160

A tea and coffee set
Palin silvered metal
Tea pot, coffee pot, milk jug and sugar bowl
€ 100 - 140

671

MOLHEIRA
Em metal prateado
Corpo liso com bordo recortado e asa
em madeira torneada
Fabricante Inglês
Comp.: 17 cm

A sauceboat
Silver plated
Plain with scalloped rim and turned wooden
handle
English maker
€ 30 - 50

345

344

672

673

SALVA

SALVA

Em prata portuguesa
Aba com decoração
relevada e recortada ao
gosto barroco
Contraste Águia 833
(1938-1984) e de ourives
da mesma época
(sinais de uso)
Diam.: 26,6 cm
230 g

Em prata portuguesa
Fundo liso; aba recortada
com decoração relevada
de motivos vegetalistas e
volutas, assente em 3 pés
vazados
Contraste do Porto, Águia
833/000 em uso de 1938
a 1985 e de ourives da
mesma época
Diam.: 20.5 cm
137g

A salver
Portuguese silver
Plain base; scalloped lip
of raised foliage scroll and
volute decoration on 3
pierced feet
Oporto hallmark, Eagle
833/000 for 1938-1985 and
same date maker’s mark

678

GRANDE JARRA
Em prata portuguesa
Profusa decoração relevada e cinzelada com motivos
vegetalistas, volutas e concheados, assente em base circular
recortada
Contraste do Porto Águia 833/000 em uso de 1938 a 1985 e
de ourives da mesma época
Alt.: 40 cm
1735g

A salver
Portuguese silver
Plain base; scalloped lip of
raised foliage scroll and volute
decoration on 3 pierced feet
Oporto hallmark, Eagle
833/000 for 1938-1985 and
same date maker’s mark

€ 80 - 120

A large vase
Portuguese silver
Profuse raised and chiselled decoration of foliage scrolls, volutes and
shell motifs on a circular stand
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 and same date
maker’s mark

€ 50 - 70

674

€ 900 - 1.200

SALVA

675

Em prata portuguesa
Fundo gomado; aba
com decoração relevada
e cinzelada; volutas,
acantos e concheados,
assente em pé circular
Contraste do Porto Javali
833/000 em uso de 1887
a 1938 e de ourives da
mesma época
Diam.: 22 cm
200g

SALVA
Em prata portuguesa
Fundo liso; aba recortada
com decoração relevada
com motivos vegetalistas e
volutas, assente em 3 pés
Contraste do Porto, Águia
833/000 em uso de 1938
a 1985 e de ourives da
mesma época
Diam: 28 cm
306g

A salver
Portuguese silver
Gadrooned decoration; raised
and chiselled lip; volutes,
acanthus and shell motifs,
sitting on a circular foot
Oporto hallmark, Boar
(833/000) fr 1887-1938 and
same date maker’s mark

A salver
Portuguese silver
Plain base; gadrooned lip of
raised decoration with foliage
scroll motifs and volutes, sitting
on 3 feet
Oporto hallmark, Eagle
(833/000)for 1938-1985 and
same date maker’s mark

€ 90 - 120

€ 110 - 160

676

CAMPAINHA

677

CESTO COM ASA

Em prata portuguesa
Decoração vazada com flores
e folhas, assente em 3 pés
trabalhados
Contraste do Porto Javali 833/000
em uso de 1887 a 1938 e de
ourives da mesma data
Diam.: 11 cm
282g
(defeitos)

Em prata portuguesa
Fundo com girassol estilizado e aba
decorada com profusa decoração
relevada e cinzelada com volutas; asa
em fio duplo ondulado
Contraste do Porto, Águia 833/000
em uso de 1938 a 1985 e ourives da
mesma época
Diam: 31 cm
419g

A bell
Portuguese silver
Pierced floral and foliage decoration on
3 modelled feet
Oporto hallmark, Boar (833/000) for
1887- 1938 and same date maker’s
mark
(defects)
€ 140 - 180

A basket with handle
Portuguese silver
The base with stylised sunflower and
profusely decorated lip of raised
and chiselled volute motifs; double
undulated silver thread handle
Oporto hallmark, Eagle (833/000)
and same date maker’s mark

679

GRANDE FLOREIRA
ROMÂNTICA
Em prata
Corpo profusamente
decorado com motivos
vegetalistas relevados e
trabalho de cinzel
Asas em voluta com remate
em folhas de acanto, e alma
em metal
Europa Séc. XIX/XX
Sem contraste ao abrigo do
Decreto-Lei nº 120/2017, art.
2, nº2, alínea C
Comp.: 50 cm
2285g

A large Romantic jardiniere
Silver
Profusely decorated with raised
and chiselled foliage scroll motifs
Volute shaped handles with
acanthus leafs finial and metal
inner container
Europe, 19th / 20th century
Unmarked, as per Decree Law
120/2017, art. 2, n. 2, point C
€ 1.600 - 2.500

€ 160 - 200

347

346

681

680

SUPORTE PARA TORRADAS
Em prata portuguesa
Estrutura assente em base de godrões
com 4 pés trabalhados
Marcas de ensaiador do Porto (P- 40)
José Aguiar Penetra (ca. 1861-1870) e de
ourives AJM (P-133) António José Martins
da mesma época
Comp.: 16 cm
374g

A toast rack
Portuguese silver
Four feet gadrooned stand
Oporto assay mark (P-40) José Aguiar Penetra
(ca. 1861-1870) and silversmith AJM (P-133)
António José Martins for the same date
€ 150 - 250

682

PEQUENA PINÇA
Em prata Séc.XIX/XX
Hastes lisas recortadas
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, art.: 2, n. 2, alínea C
Comp.: 11 cm
29g

A small tongues
Silver, 19th / 20th century
Scalloped plain arms
Unmarked
€ 50 - 80

684

MOLHEIRA
Em prata Inglesa
Corpo parcialmente facetado, asa em
voluta com remate de folha
Contraste de Birmingham, Lion Passant, de
1940-41 e de fabricante da mesma época
Comp.: 22.5 cm
134g

A sauce boat
English silver
Part faceted body and volute handle with leaf
detail
Birmingham hallmark, Lion Passant for 19401941 and same date maker’s mark

PAR DE SALEIROS
Em prata lisa Inglesa
Base oitavada com corpo alteado
do mesmo formato
Contraste de Londres Lion Passant
de 1907-8 e de fabricante C.S.
Harris & Sons
Comp.: 8,5 cm
163g

A pair of salt cellars
Plain English silver
Octagonal base with raised body of
equal shape
London hallmarks, Lion Passant for
1907-1908 and C.S.Harris and Sons
maker’s mark

TAÇA
Em prata portuguesa
Corpo liso com bordo recortado decorado com
friso vincado
Contraste do Porto, Águia 916/000 em uso de
1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Indicação de 1º Título e gravado “Guia”
Diam.: 21 cm
Alt.: 9 cm
703g

A bowl
Portuguese silver
Plain body of scalloped lip, decorated with grooved
frieze
Oporto hallmark, Eagle 916/000 for 1938-1985 and
same date maker’s mark
Engraved 1º Título and Guia
€ 400 - 600

PRATO COBERTO COM RECHAUD
Em metal prateado
Corpo liso com friso de godrões assente em
suporte com lamparina
Marcas de fabricante Inglês Cross Arrows
19x25x18cm

An entrée dish with heater
Silvered metal
Plain body with gadrooned frieze on an heater stand
English Cross Arrows maker+s mark
€ 150 - 200

€ 100 - 150

688

APANHA BEATAS

683

Em prata portuguesa
Corpo liso, assente em 4 pés em patas de animal e
pega em madeira torneada
Contraste de Lisboa, Águia 833/000 em uso de 1938 a
1985 e de ourives da mesma época.
(Sinais de uso)
Diam.: 12.5x18 cm
553g

MOLHEIRA COM
TRAVESSA
Em prata portuguesa
Corpo em barco, bordo
ondulado com asa em madeira
torneada, assente em travessa
lisa de bordo vincado
Contraste do Porto, Águia
916/000 em uso de 1938 a 1985
e de ourives da mesma época
Indicação de 1º Título e gravado
Ourivesaria Mergulhão
(sinais de uso, algumas
amolgadelas)
Comp.: 21 cm
588g

A sauce boat with tray
Portuguese silver
Boat shaped with undulated rim,
with turned wooden handle, on a
plain tray of marked edge
Oporto hallmark, Eagle (916/000)
for 1938-1985 and same date
maker’s mark
Engraved 1º Título and Ourivesaria
Mergulhão
(signs of wear, some dents)
€ 280 - 320

An ashtray
Portuguese silver
Plain structure on 4 animal paws and turned wooden handle
Lisbon hallmark, Eagle (833/000) for 1938 - 1985 and same
date maker’s mark
(signs of wear)
€ 140 - 180

689

MANTEIGUEIRA
Em prata portuguesa
Corpo em meia esfera assente em 4 pés em
forma de garra
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de
1938 a 1985 e de ourives da mesma época.
(Sinais de uso)
Diam.: 11 cm
305g

A butter dish
Portuguese silver
Hemispherical body on four claw feet
Oporto hallmark, Eagle (833/000) for 1938 - 1985 and
same date maker’s mark
(signs of wear)

€ 80 - 120

685

687

686

MOLHEIRA COM TRAVESSA
Em prata portuguesa
Corpo e base lisas com friso de godrões e
asa perdida em voluta
Contraste de Lisboa, Águia 916/000 em
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma
época
Indicação de 1º Título e gravado
Ourivesaria Mergulhão
Comp.: 26 cm
813g

A sauceboat with tray
Portuguese silver
Plain with gadrooned frieze and volute handle
Lisboa hallmark, Eagle (916/000) for 1938 1985 and same date maker’s mark
Engraved 1º Título and Ourivesaria Mergulhão

€ 120 - 160

690

PRATO COBERTO
Em prata portuguesa
Corpo e tampa lisos com frisos de godrões
Contraste de Lisboa, Águia 916/000 em uso de 1938 a
1985 e de ourives da mesma época
Indicação de 1º Título e gravado Mergulhão
Diam.: 28 cm
1748g

An entrée dish
Portuguese silver
Plain body and lid with gadrooned frieze
Lisbon hallmark, Eagle (916/000) for 1938-1985 and same date
maker’s mark
Detailing “1º Título” and retailer Mergulhão
€ 560 - 750

€ 280 - 350
349

348

691

INVULGAR FAQUEIRO
“LOUIS WOLFER”
Em prata belga
Cabos lisos com vincos laterais formando uma pequena
folha, rematados no topo por vieira estilizada
Completo para 12 pessoas e composto por: colheres de
sopa, facas e garfos de mesa, facas e garfos de peixe,
colheres, facas e garfos de sobremesa, colheres de chá e
de café, garfos de bolo, facas e garfos de fruta, talheres
para caracóis, garfos para ostras, colheres de gelado,
colheres para ovo e suporte de talheres
Inclui ainda 6 colheres de refresco, 4 facas de manteiga, 4
colheres de mostarda, 1 quebra nozes, 2 conchas de sopa,
trinchante de carne e 30 peças variadas de servir
Contraste da Bélgica do Séc. XIX/XX e da prestigiada casa
de “Mestres Ourives Louis Wolfer”
Móvel em madeira com vitrine no topo, tem arrumação
para todas as peças e cada gaveta tem uma chapa gravada
com indicação dos talheres a que se destina
Em óptimo estado de conservação
Aprox.: 13,415g

Unusual “Louis Wolfer” cutlery set
Belgian silver
Plain handles with side grooves forming a leaf, toped by stylised
scallop shell
Complete for 12 covers: soup spoons, meat knives and forks, fish
knives and forks, dessert spoons, knives and forks, tea and coffee
spoons, cake forks, fruit knives and forks, escargots cutlery, oyster
forks, ice cream spoons, egg spoons and knife rests
Includes also: 6 lemonade spoons, 4 butter knives, 4 mustard
spoons, a nutcracker, 2 soup ladles, a meat carver and 30 other
various serving pieces
Belgian hallmark, 19th / 20th century and maker’s mark for the
prestigious master silversmiths Louis Wolfer
Original wooden cabinet with display cabinet on top, storage
for the complete set and engraved label in each drawer with
corresponding list of cutlery pieces
In excellent condition
€ 6.500 - 8.000

351

350

692

4 PRATOS DE SERVIR
Em prata portuguesa
Base lisa com friso de godrões
4 tamanhos diferentes
Contraste de Lisboa, Águia 916/000 em uso de
1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Indicação de 1ºTítulo e gravado Ourivesaria
Mergulhão
(sinais de uso)
Diam.: 27 cm (menor)
Diam.: 38 cm (maior)
3965g

696
PRATO DE SERVIR
Em prata portuguesa
Forma quadrangular com cantos recortados e
frisos vincados
Contraste de Lisboa Águia 916/000 em uso de
1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Indicação de 1º Título e gravado Mergulhão.
(sinais de uso)
Dim.: 36x35 cm
1302g

4 serving plates
Portuguese silver
Plain with gadrooned frieze
4 sizes
Lisbon hallmark, Eagle (916/000) for 1938 - 1985 and
same date maker’s mark
Engraved 1º Títuloand Ourivesaria Mergulhão
(signs of wear)

A serving platter
Portuguese silver
Square shaped with scalloped corners
Lisbon hallmarks, Eagle (916/000) for 1938-1985 and
same date maker’s mark
Detailing “1º Título” and retailer Mergulhão
(signs of wear)

€ 1.200 - 1.500

693

TRAVESSA OVAL

694

Em prata portuguesa
Fundo liso com friso de
godrões
Contraste de Lisboa,
Águia 916/000 em uso de
1938 a 1985 e de ourives
da mesma época
Indicação de 1º Título e
da Joalharia Sarmento
(sinais de uso)
Comp.: 50 cm
1676g

Em prata portuguesa
Fundo liso com friso de
godrões
Contraste de Lisboa Águia
916/000 em uso de 1938
a 1985 e de ourives da
mesma época
Indicação de 1º Título e
gravado Mergulhão
(sinais de uso)
Comp.: 53 cm
1665g

An oval serving plate
Portuguese silver
Plain with gadrooned frieze
Lisbon hallmark, Eagle
(916/000) from 1938 - 1985
and same date maker’s mark
Engraved 1º Título and
Joalharia Sarmento
(signs of wear)

An oval platter
Portuguese silver
Plain centre with gadrooned
frieze
Lisbon hallmarks, Eagle
(916/000) for 1938-1985 and
same date maker’s mark
Detailing “1º Título” and
retailer Mergulhão
(signs of wear)

€ 700 - 900

695

TRAVESSA
Em prata portuguesa
Base lisa, rectangular com cantos
arredondados, decorada com fino friso de
godrões no bordo
Contraste de Lisboa, Águia 916/000 em
uso de 1938 a 1985 e ourives
Indicação de 1º Título e Ourivesaria
Sarmento
48X31 cm
1835g

€ 390 - 500

TRAVESSA OVAL

€ 500 - 600

697
TABULEIRO
Em prata europeia
Base lisa sextavada, bordo recortado com
friso duplo vindcado com duas pegas
Europa 1ª metade do Séc. XX
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, art. 2, n.º 2, alínea C
(sinais de uso)
Dim.: 39x59 cm
2485g

A tray
European silver
Plain, hexagonal tray with scalloped double frieze
lip, with two handles
Europe, 1st half of 20th century
Unmarked, as per Decree Law 120/2017, art. 2,
n. 2, point C
€ 700 - 800

A serving tray
Portuguese silver
Plain, rectangular shape with rounded corners,
decorated with fine gadrooned frieze on the lip
Lisbon hallmark, Eagle (916/000) and same date
maker’s mark
Engraved 1º Título and Ourivesaria Sarmento
€ 800 - 1.200

353

352

698

PRATO DE SERVIR
Em prata portuguesa
Base lisa, circular com friso de
godrões
Contraste do Porto , Águia
916/000 em uso de 1938 a
1985 e de ourives da mesma
época
Indicação de 1º Título e
gravado W.S. Sarmento
(sinais de uso)
Diam.: 36 cm
1180g

A serving plate
Portuguese silver
Plain circular base with
gadrooned frieze
Oporto hallmark, Eagle
916/000 for 1938-1985
and same date maker’s
mark
Engraved 1º Título
and W.S.Sarmento
(signs of wear)

699

PRATO DE SERVIR
Em prata portuguesa
Base lisa, circular com friso de godrões
Contraste do Porto , Águia 916/000 em
uso de 1938 a 1985 e de ourives da
mesma época
Indicação de 1º Título e gravado W.S.
Sarmento
(sinais de uso)
Diam.: 34 cm
1094g

A serving plate
Portuguese silver
Plain circular base with
gadrooned frieze
Oporto hallmark, Eagle
916/000 for 1938-1985 and
same date maker’s mark
Engraved 1º Título and
W.S.Sarmento
(signs of wear)
€ 450 - 650

704
PAR DE CANDELABROS
DE 2 LUMES
Em prata portuguesa
Corpo cónico , encimado por
botão de chama, braços e
arandelas canelados
Contraste de Lisboa, Águia
833/000 em uso de 1938 a
1985 e de ourives da mesma
época
(Sinais de uso)
Alt.: 21 cm
618g

A pair of 2 branch candelabra
Portuguese silver
Conycal body toped by flame
finial and fluted drip rings
Lisbon hallmark, Eagle (833/000)
for 1938 - 1985 and same date
maker’s mark
(signs of wear)
€ 220 - 350

€ 450 - 650

700

PAR DE TAÇAS COM PEGAS
Em prata europeia
Corpo liso, com aplicação de duas conchas relevadas
Bordo e pegas decorados com friso canelado e remates
de folhagens
Contraste da Alemanha 800/000, Séc. XIX/XX
Diam.: 21.5 cm
950g

A pair of handled bowls
European silver
Plain body with applied relief shells
Fluted rim and handles with foliage elements
German hallmark for 800/000, 19th / 20th century
€ 250 - 350

701

PAR DE PRATOS FUNDOS
Em prata Inglesa
Fundo liso , bordo recortado
com friso de godrões
Contraste de Londres Lion
Passant de 1908-9 e de
fabricante
(sinais de uso)
Diam.: 24cm
1380g

A pair of deep plates
English silver
Plain centre, scalloped border
London Lion Passant hallmark for
1908-1909 and maker’s mark
(signs of wear)
€ 400 - 500

703

MOLHEIRA COM TRAVESSA

702

TAÇA
Em prata portuguesa
Corpo liso com orla recortada e vincada
Contraste do Porto Águia 916/000 em uso de
1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Indicação de 1º Título e gravado Ourivesaria
da Guia
Diam.: 16 cm
365g

A bowl
Portuguese silver
Plain body of scalloped border
Oporto hallmark, Eagle (916/000) for 1938-1985
and same date maker’s mark
Engraved 1º Título and Ourivesaria da Guia

Em prata
Corpo e base lisos com bordo decorado
com friso triplo e conchas relevadas.
Marcas de garantia da Bélgica e de
fabricante Louis Wolfers, Séc.XX
Comp.: 23,5 cm
578g

A sauceboat with tray
Silver
Plain with triple frieze and raised shell
decoration
Belgian assay mark and maker Louis Wolfers,
20th century
€ 160 - 200

705

PAR DE CANDELABROS DE 5
LUMES
Em prata portuguesa
Fuste cónico com 4 braços em
voluta, assente em base circular
Decoração perlada sobre prata lisa
Contraste de Lisboa, Águia
916/000 em uso de 1938 a 1985, e
de ourives da mesma época
Indicação de 1º Título e gravado
Joalharia do Carmo
Alt.: 31.5 cm
3292g

A pair of 5 branch candelabra
Portuguese silver
Conical shaft with 4 volute branches,
on a circular foot
Beaded decoration on plain silver
Lisbon hallmark, Eagle (916/000) for
1938-1985, and same date maker’s
mark
Engraved for 1º Título and Joalharia
do Carmo
€ 1.600 - 2.000

€ 200 - 300

355

354

710

706

3 PRATOS DE SERVIR

TRAVESSA OVAL

Em prata
Base lisa com friso na extremidade decorado com 4 conchas relevadas
Marcas de garantia da Bélgica 800/000 e de fabricante Louis Wolfer, Séc. XX
(sinais de uso)
Diam.: 36 cm
3248g

Em prata europeia
Fundo liso , bordo recortado, vincado decorado
com conchas relevadas
Contraste da Bélgica 835/000 Sé. XIX/XX e de
fabricante Louis Wolfers
(sinais de uso)
Comp.: 49,5 cm
1430g

3 Serving plates
Plain, with rim frieze and 4 raised shells decoration
Belgian assay marks (800/000) and maker Louis Wolfer,
20th century
(signs of wear)

An oval platter
European silver
Plain centre and scalloped lip with relief shell decoration
Belgian hallmarks (835/000), 19th / 20th century and
Louis Wolfers maker’s mark
(signs of wear)

€ 900 - 1.200

€ 460 - 520

707

TRAVESSA PEIXEIRA
Em prata portuguesa
Fundo liso vincado e recortado com friso
de godrões
Contraste de Lisboa, Águia 916/000 em
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma
época
Indicação de 1º Título e gravado
Mergulhão
(sinais de uso)
Comp.: 55 cm
1584g

A fish platter
Portuguese silver
Plain centre with gadrooned frieze
Lisbon hallmarks, Eagle (916/000) for 19381985 and same date maker’s mark
Detailing “1º Título” and retailer Mergulhão
(signs of wear)

711

€ 470 - 600

708

PRATO COBERTO
Em prata europeia
Base lisa decorada com duas
conchas relevadas e duas asas
em dupla voluta com remates
concheados ; tampa encimada
por roseta e botão canelados
Contraste de França, Cabeça
de Mercúrio Séc. XIX/XX e de
fabricante da mesma época
Diam.: 22cm
1306g

An entrée dish
European silver
Plain base with two shell
decoration and two double volute
handles with shell-shaped finials;
lid toped by fluted rosette and
button
French, Head of Murcury
hallmark
19th / 20th century and same date
maker’s mark

PAR DE CANDELABROS DE 3 LUMES

709

CESTO
Em prata portuguesa
Base oval lisa assente em 4 pés de garra e bola,
com aba recortada e vazada com diversos
motivos geométricos
Contraste do Porto, Águia 916/000 em uso
de 1938 a 1985 e de ourives da mesma
época
Indicação de 1º Título
Comp.: 25.5 cm
707g

A basket
Portuguese silver
Plain oval shaped, on four claw and
ball feet and scallopedand pierced lip
of geometric motifs
Oporto hallmark, Eagle (916/000)
for 1938-1985 and same date
maker’s mark
Engraved 1º Título

Em prata portuguesa
Fuste em cone, copos e arandelas lisos com
friso de godrões, assente em base circular;
braços amovíveis em serpentina com
vincos e botão de tampa em chama
Contraste do Porto, Águia 925/000 em
uso após 1985 e de fabricante Manuel
Alcino
Alt.: 46 cm
2937g

A pair of 3 branch candelabra
Portuguese silver
Cone shaft, plain cups and drip pans
with gadrooned frieze, on a circular
foot; serpentine removable branches
with flame lid pommel
Oporto hallkmark, Eagle
(925/000), post 1985 and maker’s
Manuel Alcino
€ 1.400 - 1.800

€ 280 - 350

€ 380 - 500
357

356

712

TRAVESSA
Em prata portuguesa
Base oval, com aba vincada e recortada
decorada com friso de godrões no bordo
Contraste de Lisboa, Águia 833/000 em
uso de 1938 a 1985 e ourives
31x21.5 cm
664g

A tray
Portuguese silver
Oval shaped of marked and scalloped rim
decorated with gadrooned frieze
Lisbon hallmark, Eagle (833/000) and same
date maker’s mark
€ 300 - 400

713

TRAVESSA
Em prata portuguesa
Base oval, com aba vincada e recortada
decorada com friso de godrões no bordo
Contraste de Lisboa, Águia 833/000 em
uso de 1938 a 1985 e ourives
34.5x25 cm
983g

A serving tray
Portuguese silver
Oval base with grooved and scalloped base,
decorated with gadrooned frieze on the lip
Lisbon hallmark, Eagle 833/000 and same date
maker’s mark
€ 450 - 650

714

GRANDE TRAVESSA
Em prata portuguesa
Base oval, com aba vincada e recortada
decorada com friso de godrões no bordo
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei
120/2017, art.º 2, n.º 2, alínea C
(sinais de uso)
46X34 cm
1890g

A large serving tray
Portuguese silver
Oval shaped of grooved scalloped lip, decorated with
gadrooned frieze
Unmarked, as per Decree Law 120/2017, art. 2, n. 2,
point C
€ 900 - 1.200

715

SAMOVAR TRIPLO
Em casquinha
Estilo neoclássico; corpo liso com
mascarões de leão e frisos de godrões ,
assente em patas de animal
Fabrico Inglês, Séc. XIX
60x48x39 cm

A triple samovar
Silver plate
In the neoclassical style; plain body with
classical masks on animal feet
English, 19th century
€ 3.200 - 4.000

359

358

720

FAQUEIRO PARA DOZE PESSOAS

716

TABULEIRO
Em pau santo
Base rectangular com asas em prata
Contraste do Porto, Javali 800/000,
em uso de 1887 a 1938 e de ourives
da mesma época
71x42 cm

A tray
Rosewood
Rectangular with silver handles
Oporto hallmark, Boar (800/000) fro
1887 - 1938) and same date maker’s mark
€ 450 - 650

717

718

719

Em vidro e prata
Corpo gravado com decoração vegetalista;
tampa relevada com flores e folhas
Contraste do Porto, Águia 833/000 em
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma
época
Alt.:20 cm

Em vidro e prata
Corpo gravado com decoração vegetalista,
tampa relevada com flores folhas e volutas
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso
de 1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Alt.: 33 cm

Em prata francesa Séc. XVIII/XIX
Decorado com colunas e grinaldas
Galhetas em vidro lapidado com
decoração a dourado
Contraste de França, Galo 800/000
em uso de 1798 a 1809, e de ourives
da mesma época
Alt: 27 cm
490g

PEQUENO JARRO

A small jug
Glass and silver
Body engraved in foliage scrolls, lid with raised
floral and foliage decoration
Oporto hallmark, Eagle (833/000) for 1938 1985 and same date maker’s mark
€ 200 - 300

JARRO

A jug
Glass and silver
Body engraved in foliage scrolls, lid with raised
floral, foliage and volute decoration
Oporto hallmark, Eagle (833/000) for 1938 - 1985
and same date maker’s mark
€ 240 - 300

Em prata portuguesa
Cabos estriados decorados com folhas de
acanto e remate em coroa estilizada.
Completo para 12 pessoas e composto
por: colheres de sopa, facas e garfos de
mesa, garfos e facas de peixe, colheres,
facas e garfos de sobremesa, colheres de
chá, colheres de café, 2 pás para açúcar e
17 peças de servir.
Com móvel de origem
Contraste do Porto Javali 833/000 em uso
de 1887 a 1938 e de fabricante da mesma
época
Em óptimo estado de conservação
8184 g (total)

A 12 cover cutlery set
Portuguese silver
Striated handles decorated in acanthus leaves
and stylised crown top
Fully complete for 12 covers: soup spoons, meat
knives and forks, fish knives and forks, dessert
spoons, knives and forks, tea and coffee spoons,
2 sugar shovels, and 17 serving pieces
In original case
Oporto hallmarks, Boar (833/000) for
1887/1938 and same date maker’s mark
In excellent condition
€ 3.500 - 5.500

GALHETEIRO

A cruet set
French silver 18th / 19th century
Columns and garlands decoration
Gilt cut glass cruets
France hallmark, Cockerel (800/000) for
1798 - 1809) and same date maker’s mark
€ 400 - 600

361

360

721

CONJUNTO DE 5 LAVABOS E
PRATOS

725

Em prata oriental, Séc. XIX/XX
Decoração cinzelada com figuras
representando cenas do quotidiano,
animais e motivos vegetalistas
Bordo das taças cravejadas com
pequenas turquesas
Contraste oriental não identificado
(falta de algumas turquesas)
Diam.: 20 cm (pratos)
2018g

GRANDE TABULEIRO
Em prata portuguesa
Base lisa, sextavada
emoldurada por friso relevado
de motivos vegetalistas
Pegas decoradas com o
mesmo motivo
Portugal anos 50
Sem contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017, art. 2º,
nº. 2, alínea C
(sinais de uso)
79X45 cm
3656g

A set of 4 finger bowls and 4 plates
Eastern silver, 19th / 20th century
Chiselled decoration with figures, daily
scenes, animals and foliage scrolls
The bowl rim’s set with small turquoises
Unidentified hallmarks
(turquoise losses)

A large tray
Portuguese silver
Plain tray framed by raised foliage
scroll frieze
Handles decorated with identical
motif
Portugal 1950s
Unmarked as per Decree Law
120/2017, art. 2, n. 2, point C
(signs of wear)

€ 1.000 - 1.200

722

PAR DE SALVAS FUNDAS
Em prata portuguesa
Fundo liso, aba decorada com friso gravado
em losânguloe contendo flores estilizadas em
relevo
Contraste de Lisboa, Javali 833/000 e em uso
de 1887 a 1938 e de ourives da mesma época
Diam.: 19.5 cm
470g

A pair of deep salvers
Portuguese silver
Plain, of engraved lozenge decorated lip and raised
stylised flowers
Lisbon hallmark, Boar (833/000) and same date
maker’s mark
€ 220 - 280

723

TRAVESSA OVAL
Em prata alemã
Fundo liso com bordo recortado decorado
com concheados e volutas relevadas
Marcas de garantia da Alemanha Séc. XIX
XX, 835/000 e de fabricante
Comp.: 33 cm
710g

€ 1.800 - 2.200

An oval platter
German silver
Plain centre with scalloped, shell motif and
raised voluts lip
German assay marks, 19th / 20th century,
835/000 and maker’s mark
€ 190 - 250

726
TERRINA COM TAMPA
Em prata portuguesa
Corpo circular parcialmente decorado com
caneluras e faixa relevada com motivos
vegetalistas, assente em base circular com
faixas caneladas, sendo as asas representação
de animais fantasiosos afrontados.
Tampa em cúpula com a mesma decoração
com pomo em flor
Contraste do Porto Águia 916/000 em uso de
1938 a 1985 e de ourives da mesma época.
Indicação de 1º Título e gravado Pedro
Baptista
Diam.: 30 cm
Alt.: 30 cm
4020g

724

PAR DE SALVAS
Em prata
Fundo liso com aba vazada com
decoração de inspiração vegetalista
Contraste da Holanda Séc. XIX/XX
Diam.: 17 cm
374g

A pair of salvers
Silver
Plain with pierced lip and foliage scroll inspired
decoration
Dutch hallmark, 19th / 20th century

A tureen
Portuguese silver
Circular, partially fluted body with raised foliage
scroll band, on a circular foot of fluted bands, the
handles of fantasized facing animals.
Domed lid of identical decoration and flower lid
pommel
Oporto hallmark, Eagle (916/000), for 1938-1985,
and same date maker’s mark.
Engraved 1º Título and Pedro Baptista
€ 2.000 - 2.500

€ 100 - 140

363

362

727
GRANDE CAFETEIRA D. MARIA
Em prata portuguesa
Corpo em forma de balaústre alongado com
canelado vertical largo, bico liso, estreito em colo
de cisne, tampa com pomo em forma de urna e
asa em madeira entalhada em voluta com remate
de folha estilizada
Marcas de ensaiador do Porto (P-18 ) José Coelho
Sampaio (ca. 1803-1810) e de ourives FG (P-268)
José Ferreira Guimarães (ca. 1799- 1842)
Alt.: 40 cm
1567g
Bibliografia/ Literature:
Moitiho de Almeida, Rita Carlos, “Ivetário de
Marcas Portuguesas e Brasileiras”, pp 220 e 271.

A large D.Maria coffee pot
Portuguese silver
Elongated baluster shaped body of wide vertical fluting,
plai, narrow, swan neck spout, urn shaped lid pommel
and carved wooden volute handle with stylised leaf detail
Oporto assay mark (P-18) José Coelho Sampaio (ca.18031810) and maker FG (P-268) José Ferreira Guimarães
(ca.1799-1842)
€ 2.800 - 3.200

729

CAFETEIRA D. JOSÉ
Em prata portuguesa
Corpo em forma de pera alongada com decoração relevada de motivos
vegetalistas assente em 3 pés de sapata; bico em colo de cisne com
remate de
folha, com vieira estilizada na união com o bojo
Tampa em cúpula articulada por charneira com pomo em pinha
Asa em madeira entalhada
Marcas de ensaiador de Lisboa (L- 38) José Joaquim da Costa (ca. 18041812) e de ourives IFG (L-333) João Ferreira Coimbra (ca. 1778-1814)
Bibliografia/ Literature:
Moitiho de Almeida, Rita Carlos, “Ivetário de Marcas Portuguesas e
Brasileiras”, pp
110 e 164.
Alt.: 29 cm
1001g

A D.José coffee pot
Portuguese silver
Elongated pear shaped with raised foliage scroll decoration, on three slipper feet;
swan neck spout with leaf finial and stylised shell boby junction
Hinged, pine cone finial domed lid
Carved wooden handle
Lisbon assay mark (L-38) José Joaquim da Costa (ca. 1804-1812) and maker IFG
(L-333) João Ferreira Coimbra (ca. 1778-1814)
€ 1.500 - 2.000

728
PAR DE CASTIÇAIS D. MARIA
Em prata portuguesa
Fuste, copos e base com caneluras vincadas
e frisos perlados assente em base circular
Marcas de ensaiador do Porto (P-17) José
Coelho Sampaio
c. 1792-1803 e de ourives MG (P- 493)
Manuel Vilaça Gomes da mesma época
Alt.: 23 cm
717g

A pair of D.Maria candlestands
Portuguese silver
Fluted shaft, cups and stand of deep grooves and
beaded friezes on a circular stand
Oporto assay mark (P-17) José Coelho Sampaio
(ca. 1792-1803) and same date silversmith MG
(P-493) Manuel Vilaça Gomes
€ 550 - 850

365

364

734

SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ RETRO

730

GRANDE CHALEIRA COM TREMPE
Em prata portuguesa
Corpo ovalado parcialmente decorado com caneluras,
bico liso também com caneluras na junção com o
bojo; tampa em cúpula articulada por charneira, e
asa em dupla voluta e madeira torneada
Contraste do Porto, Águia 916/000 em uso de
1938 a 1985, e de ourives da mesma época
Indicação de 1º Título
Alt.: 45 cm
2891g

A large teapot on stand
Portuguese silver
Partially fluted oval shaped body and
plain and fluted spout; hinged domed
lid and turned wood double volute
handle
Oporto hallmark, Eagle (916/000)
for 1938-1985 and same date
maker’s mark
Engraved 1º Título
€ 2.200 - 2.500

732

TAÇA DE ESCANÇÃO
Em prata portuguesa
corpo decorado com caneluras
e asa em voluta, tendo na base
vincados pequenos círculos
Contraste de Lisboa, Águia 833/000
e de ourives da mesma época
Diam.: 7,5 cm
70.6g

A wine taster
Portuguese silver
Fluted body and volute handle
decorated with circular grooves in the
base
Lisbon hallmark, Eagle (833/000) and
same date maker’s mark
€ 40 - 60

731
JARRO
Em prata portuguesa
Corpo parcialmente canelado, com
faixas vincadas, assente em pé
circular; asa em madeira em forma
de voluta com remate de folha
estilizada
Contraste de Lisboa, Águia 835/000
em uso após 1985 e de ourives da
mesma época
Alt.: 28 cm
577g

A jug
Portuguese silver
Partially fluted body, of marked bands,
on a circular foot; wooden volute
shaped handle with stylised leaf detail
Lisbon hallmark, Eagle (835/000) post
1985 and same date maker’s mark

Em prata portuguesa
Bojo liso com faixas de caneluras verticais assente em pé circular; bico em corte
geométrico e asa tubolar em voluta
Composto por 4 peças
Contraste do Porto Águia 833/000 em uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma época
(pequena amolgadela na base)
Alt.: 17 cm
1757g

A retro tea and coffee set
Portuguese silver
Plain body with vertical fluting on a circular foot; geometric spout and tubular volute handle
4 piece set
Oporto hallmark, Eagle (833/000) for 1938-1985 and same date maker’s mark
(minor dent)
€ 900 - 1.200

€ 250 - 300

733

CANDELABRO DE
DOIS LUMES
Em prata portuguesa Séc.
XIX/XX
Braços em serpentina
(amovíveis )
Copos , fuste e base com
caneluras, assente em 4
pés de bola
Contraste do Porto, Javali
II 833/000 em uso de 1887
a 1938 e de ourives da
mesma época.
Alt.: 21 cm
492g

A two branch candelabra
Portuguese silver, 19th / 20th
century
Fluted cups, shaft and stand,
on 4 ball feet
Oporto hallmark, Boar II
(833/000) for 1887 - 1938
and same date maker’s mark

735

PAR DE CASTIÇAIS D.
MARIA
Em prata portuguesa
Fuste torneado com caneluras;
pé em cone canelado assente em
base circular
Marcas de ensaiador do Porto
(P-30 ) e de ourives (P- 453) Luís
António Rodrigues Araújo (ca.
1843-1853)
Alt.: 20 cm
605g

A pair of D.Maria candlestands
Portuguese silver
Fluted and turnded shaft; cone
shaped foot on a circular stand
Oporto assay mark (P-30) and
silversmith (P-453) for Luís António
Rodrigues de Araújo (ca. 1843-1853)
€ 400 - 600

€ 150 - 200

367

366

736
PAR DE CASTIÇAIS NEOCLÁSSICOS

737
JARRO PARA ÁGUA

Em prata portuguesa do séc. XIX
Fuste e copo decorado com caneluras, assente em base
quadrangular, alteada com a mesma decoração
Marcas de ensaiador do Porto (P- 28) Alexandre Pinto da Cruz
(ca. 1810- 1839) e de ourives (P-166) António Pereira Soares
(ca. 1797-1825)
Alt.: 21 cm
679g

Em prata portuguesa
Corpo gomado com decoração perlada no bordo e
base; asa lisa em voluta
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 1938 a
1985 e de ourives da mesma época
(sinais de uso, 2 pequenas amolgadelas)
Alt.: 19 cm
660g

A pair of neoclassical candlestands
Portuguese silver
Fluted shaft and cup on a square, raised stand of identical decoration
Oporto assay mark (P-28) Alexandre Pinto da Cruz (ca. 1810-1839)
and silversmith’s mark (P-166) António Pereira Soares (ca. 1797-1825)

A jug
Portuguese silver
Fluted body of beaded decoration lip and foot; volute handle
Oporto hallmark, Eagle (833/000) for 1938-1985 and same
date maker’s mark
(signs of wear, 2 small dents)

€ 500 - 800

€ 280 - 320

741

PALITEIRO
Em prata portuguesa
Fruto e tronco com folhas caídas; trabalho
cinzelado assente em base lisa circular
Contraste de Lisboa, Águia 925/000 em uso
após 1985 e de ourives da mesma época “
Casa Leitão & Irmão”
Alt.: 13 cm
291g

738

PAR DE SALEIROS
Em prata Inglesa
Corpo em forma de
urna assente em pé
quadrandular
Contraste de Sheffield
Lion Passant de 1801-2 e
de fabricante
Alt.: 10 cm
150g

A pair of salt cellars
English silver
Urn shaped body on a
square foot
Sheffield hallmarks, Lion
Passant for 1801-1802, and
maker’s mark
€ 150 - 200

740

PAR DE POLVILHADORES
Em prata europeia
Bojo torneado com decoração
gravada de reservas e conchas
relevadas
Europa 1ª metade do Séc. XX
Sem contraste ao abrigo do
Decreto-Lei 120/2017 , art. 2,
nº 2, alínea C
Alt.: 14 cm
384g

A toothpick holder
Fruit and trunk with hanging leaves; chiselled
decorated piece on a circular foot
Lisbon hallmark, Eagle (925/000) post 1985 and
same date maker’s mark “Casa Leitão & Irmão”
€ 300 - 400

PAR DE FRUTEIROS
Em prata portuguesa
Corpo torneado com friso perlado ; fundo
decorado com frutos em relevo, assentes em
pé circular
Contraste do Porto Javali 833/000 em uso de
1887 a 1938 e de ourives da mesma época
(defeitos, amolgadelas)
Diam: 21.5 cm
651g

A pair of fruit bowls
Portuguese silver
Turned body of beaded frieze; the bowl decorated
with raised fruits on a circular foot
Oporto hallmark, Boar (833/000) for 1887 - 1938)
and same date maker’s mark

Em prata portuguesa
Corpo liso recortado assente em base representando três golfinhos
estilizados
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 1938 a 1985 e de
ourives da mesma época
Alt.: 13 cm
1402g

A pair of Empire style bowls
Portuguese silver
Plain, scalloped lip body on a three stylised dolphin footed stand
Oporto hallmark, Eagle (833/000) for 1938-1985 and same date maker’s
mark
€ 750 - 1.000

743

SALVA DE GRADINHA
Em prata portuguesa
Fundo inteiramente cinzelado com
motivos florais e grade vazada também
com decoração de inspiração vegetalista
Assenta em três pés trabalhados
Contraste do Porto, Javali II em uso de
1887 a 1938 e de ourives da mesma época
Diam.: 17,5 cm
203g

A pair of shakers
European silver
Turned body of engraved
decoration with raised shells
Europe, first-half of 20th century
Unmarked, as per Decree Law
120/2017, art. 2, n. 2, point C
€ 120 - 200

739

742

PAR DE TAÇAS ESTILO IMPÉRIO

744

SALVA DE GRADINHA
Em prata portuguesa
Fundo inteiramente cinzelado com motivos florais e grade
vazada também com decoração de inspiração vegetalista
Assenta em três pés trabalhados
Contraste do Porto, Javali II em uso de 1887 a 1938 e de ourives
da mesma época
Diam.: 17,5 cm
203g

A pierced gallery salver
Portuguese silver
Fully chiselled centre and pierced gallery of
floral inspired motifs
On three feet
Oporto hallmark, Boar II for 1887-1938 and
same date maker’s mark
€ 80 - 140

A pierced gallery salver
Portuguese silver
Fully chiselled centre and pierced gallery of floral inspired motifs
On three feet
Oporto hallmark, Boar II for 1887-1938 and same date maker’s mark
€ 80 - 140

€ 300 - 350
369

368

745

749

GRANDE PAR DE CANDELABROS
DE 5 LUMES

BULE D. MARIA

Em metal prateado
Estilo neoclássico
Fuste, base , copos e arandelas lisos com
friso perlado
Braços em voluta, amovíveis
Alt.: 56 cm

Em prata portuguesa
Bojo liso com frisos de godrões, boca ondulada e tampa em cúpula
com pomo canelado trabalhando em charneira
Bico em colo de cisne terminando em bico de pato com remate de
folha e asa em madeira entalhada em forma de voluta
Marcas de ensaiador do Porto (P-28) Alexandre Pinto da Cruz c.
1810-1839 e de ourives HIS (P-302) não identificado
Alt.: 31 cm
1195g

A large pair of 5 branch candelabra
Silver plate
In the neoclassical style
Plain shaft, stand, cups and drip pans with
beaded frieze
Volute removable branches

A D.Maria teapot
Portuguese silver
Plain body with gadrooned frieze, undulated rim and domed hinged lid of
fluted pommel
Swan neck spout ending in duck’s beak with leaf detail and volute wooden
handle
Oporto assay mark (P-28) Alexandre Pinto da Cruz, ca. 1810-1839 and
unidentified silversmith HIS (P-302)

€ 1.200 - 1.500

€ 800 - 1.200

746

GRANDE TABULEIRO
Em prata portuguesa
Base oval lisa, emoldurada por grade vazada com
motivos góticos e pegas recortadas
Contraste do Porto, Águia 833/000 e de ourives da
mesma época
56x39 cm
3624g

750
CAFETEIRA D. MARIA
Em prata portuguesa
Corpo com caneluras vincadas e decoração
cinzelada de grinaldas, com medalhões e laços,
assente em base circular com frisos perlados
Bico em colo de cisne com friso perlado
terminando em bico de pato com remate de
folha
Asa em madeira torneada em voluta
Tampa em cúpula com pomo em urna
Marcas de ensaiador do Porto (P- 16) José
Coelho Sampaio (1784-1792) e de ourives
MPC (P-520) Manuel Pinto da Costa da
mesma época
( sinais de uso, pequena almolgadela na
base)
Alt.: 31 cm
865g

A D.Maria coffee pot
Portuguese silver
Grooved fluting body with chiselled
garlands, medallions and bows decoration
on circular beaded stand. Duck’s beak spout
with leaf detail
Turned wooden volute handle
Domed lid of urn pommel
Oporto assay mark (P-16) José Coelho
Sampaio (1784-1792) and same date
silversmith MPC (P-520) Manuel Pinto
da Costa
(signs of wear, small dent)
€ 600 - 1.200

A large tray
Portuguese silver
Oval plain tray, framed by pierced gallery of gothic motifs and
scalloped handles
Oporto hallmark, Eagle 833/000 and same date maker’s mark
€ 1.800 - 2.200

747

SALVA DE GRADINHA
Em prata portuguesa
Fundo liso com grade recortada com
motivos geométricos
Contraste do Porto Águia 833/000 em uso
de 1938 a 1985 e de ourives da mesma
época
Diam.: 21,5 cm
545g

A pierced gallery salver
Plain centre with pierced geometric motifs gallery
Oporto hallmarks, Eagle (833/000) for 1938-1985
and same date maker’s mark

751

PAR DE CASTIÇAIS D. MARIA

€ 150 - 200

748

PAR DE BASES DE GARRAFA
Em prata portuguesa
Fundo circular, em madeira torneada emoldurada por gradinha recortada com
decoração de motivos geométricos
Portugal 1ª metade do Séc. XX
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, art. 2, nº.2, alínea C
Diam.: 13 cm
335g

A pair of bottle coasters
Portuguese silver
Circular turned wooden base framed by pierced gallery of geometric motifs
Portugal, 1st half of 20th century
Unmarked
(minor dent)

Em prata portuguesa
Fuste torneado com caneluras e aixas
perladas, assente em base circular
Marcas de ensaiador do Porto (P- 18) José
Coelho Sampaio (ca. 1803-1810) e de ourives
ASM (P- 148) António Soares de Melo (ca.
1781-1821)
Alt.: 18 cm
553g

A pair of D.Maria candlestands
Portuguese silver
Turned, fluted shaft with fluting nd beading
decoration on a circular base
Oporto assay mark (P-18) José Coelho de Sampaio
(ca. 1803-1810) and silversmith ASM (P-148)
António Soares de Melo (ca.1781-1821)
€ 500 - 600

€ 350 - 500
371

370

752

FAQUEIRO
Em casquinha Inglesa
Completo para 12 pessoas:
colheres de sopa, garfos e
facas de mesa, garfos e facas
de peixe, garfos e facas de
sobremesa, colheres de chá e
colheres de café
Peças de servir: trinchante de
carne, 4 colheres de arroz e 1
colher de refresco
Marcado “ Demontfort Plate”
Sheffield, England e Registo nº
843942

A cutlery set
English plate
12 covers: soup spoons, meat forks
and knives, fish forks and knives,
dessert forks and knives, tea and
coffee spoons, carving knife, 4
serving spoons and 1 refreshment
spoon
Markes “Demontfort Plate”
Sheffield, England and Reg.nº.
843942
€ 300 - 400

754

MEIO FAQUEIRO

755

PRESENTOIR

753

FAQUEIRO PARA 12
PESSOAS
Em metal prateado Christofle,
modelo Malmaison
Cabos decorados na frente e
verso com volutas, perlado e folha
grega
Composto por: 12 colheres de
sopa, 12 garfos de mesa, 12
facas de mesa, 12 garfos de
peixe, 12 facas de peixe, 12
garfos de sobremesa, 12 facas
de sobremesa, 12 colheres de
sobremesa, 12 colheres de chá e
12 colheres de café (120 peças)

Em casquinha
Base oval em madeira com
espelho
Gradinha vazada com motivos
geométricos, assente em 4 pés
de fuso
53x36.5 cm

Modelo Caninhas em prata portuguesa
Composto por: 6 colheres de sopa, 6 garfos de mesa, 6 facas de mesa,6
garfos de peixe, 6 facas de peixe, 6 colheres de sobremesa, 6 garfos
sobremesa, 6 facas de sobremesa, 6 colheres de chá, 6 colheres de café, 6
garfos de bolo, 6 colheres de gelado, 6 facas de manteiga e 20 talheres de
servir
Contraste do Porto Águia 833 em uso de (1938-1984) e de ourives da
mesma época
Total:
5800g

A silver cutlery set
A 6 cover Portuguese silver cutlery set
6 soup spoons, 6 forks and 6 meat knives, 6 forks and 6 fish knives, 6 spoons, 6 forks
and 6 dessert knives, 6 tea and 6 coffee spoons, 6 cake forks, 6 ice cream spoons, 6
butter spoons, and 20 serving pieces
Oporto 833/000 “eagle” assay mark for 1938-1984) and same date maker’s mark
€ 1.500 - 2.000

A presentoir
Silver plate
Wooden oval stand with mirror
Pierced gallery of geometric motifs on
4 spindle feet
€ 150 - 200

A 12 cover cutlery set
Christofle; volute, beaded and foliage
handle decoration
12 soup spoons, 12 forks and 12 table
knives, 12 forks and 12 fish knives, 12
forks, 12 knives and 12 dessert spoons,
12 tea spoons and 12 coffee spoons
(120 pieces)
€ 1.500 - 1.800

373
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756

PAR DE CANDELABROS DE 5 LUMES
Em prata
Profusa decoração relevada e cinzelada de acantos,
volutas, vieiras e flores; braços amovíveis
Contraste do Porto, Águia 925/000 em uso após 1985
e de fabricante Topázio
Alt.: 56 cm
4296g

A pair of 5 branch candelabra
Silver
Profuse raised and chiselled decoration of acanthus, volutes,
shells and flowers; removable branches
Oporto hallmark, Eagle (925/000) post 1985 and maker’s
mark for Topázio
€ 4.500 - 5.500

375

374

757

CAFETEIRA ESTILO D.JOSÉ
Em prata portuguesa
Corpo periforme assente em 3 pés de sapata com vieira estilizada na união com o bojo; decoração com
folhagens, reservas e volutas; bico em colo de cisne com remate de folha; tampa com a mesma decoração
relevada, e friso de gordões sendo o pomo em forma de bolbo
Asa em madeira entalhada, em voluta dupla
Marcas de ensaiador de Lisboa (L- 46) não identificado (ca. 1843- 1870) e de ourives TIC (L- 603) Torcato
José Clavina Bernardes (ca. 1818- 1848)
Remarcada com cabeça de velho
Bibliografia/ Literature:
Moitiho de Almeida, Rita Carlos, “Ivetário de Marcas Portuguesas e Brasileiras”, pp. 112 e 209.
Alt.: 32 cm
1492g

D.José style coffee pot
Portuguese silver
Pear shaped, on 3 slipper feet with stylised scallop shell motif at the body junction; foliage, cartouches and volute
decoration; swan neck spout with leaf finial; identical raised decoration lid with gadrooned frieze and bulb pommel
Lisbon unidentified assay mark (L-46), ca. 1843-1870) and maker TIC (L-603) Torcato José Clavina Bernardes (ca.
1818-1848)
Remarked with “Elder’s Head”

758
SALVA DE GOMOS
Em prata portuguesa, 1ª metade Séc. XVIII
Fundo liso com centro relevado e gomos vincados
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-25) Victorino dos
Santos Pereira (ca. 1727-1755) e de ourives (L- 246)
Eugénio da Costa da mesma época
Diam.: 38 cm
661g
Bibliografia/ Literature:
Moitiho de Almeida, Rita Carlos, “Inventário de
Marcas Portuguesas e Brasileiras”, pp. 107 e 149.

A gadrooned slaver
Portuguese silver, first-half of 18th century
Plain base with raised centre and pronounced gadroons
Lisbon assay mark (L-25) Victorino dos Santos Pereira (ca.
1727-1755)
and same date silversmith (L-246) Eugénio da Costa
€ 3.500 - 5.000

€ 4.000 - 5.000
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760

Em prata portuguesa Séc. XVIII
Corpo em forma de pera alongada assente em pé liso
circular; decoração rocaille, relevada e cinzelada com
motivos vegetalistas, grinaldas e volutas; bico em
colo de cisne ricamente ornamentado na ligação com
o bojo; tampa em cúpula articulada com charneira e
pomo em forma de urna; asa em madeira lisa torneada
Marca ilegível ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, art.
2, n.º 2, alínea C
Alt.: 30.5 cm
1223g

Em prata portuguesa Séc. XVIII
Corpo periforme assente em pé liso circular;
decoração relevada e cinzelada com motivos
vegetalistas e volutas; bico em colo de cisne
profusamente trabalhado com os mesmos motivos;
tampa em cúpula articulada em charneira com
pomo em forma de flor aberta
Asa em madeira entalhada com remate de folha
Só com marca de ourives do Porto (P-493) Manuel
Vilaça Gomes (ca. 1763-1779)

CAFETEIRA D. JOSÉ

A D.José coffee pot
Portuguese silver, 18th century
Pear shaped on a plain circular foot; raised and chiselled
rococo decoration of foliage scrolls, garlands and volutes;
swan neck spout richly ornamented at the body junction;
hinged, urn finial domed lid
Turned wooden handle
Unmarked
€ 4.000 - 5.000

CAFETEIRA D. JOSÉ

Bibliografia/ Literature:
Moitiho de Almeida, Rita Carlos, “Ivetário de Marcas
Portuguesas e Brasileiras”, p. 315.
Alt.: 30 cm
1074g

A D.José coffee pot
Portuguese silver, 18th century
Pear shaped on a plain circular foot; raised and chiselled
decoration of foliage scrolls and volutes; identically
decorated swan neck spout; hinged, flower finial domed lid
Carved wooden handle with leaf finial
Without assay mark. Oporto maker’s mark (P-493)
Manuel Vilaça Gomes (ca. 1763-1779)
€ 4.000 - 5.000
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CONDIÇÕES
NEGOCIAIS
CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO
INTRODUÇÃO
A sociedade comercial por quotas Perihasta, Lda., adiante designada por “ VERITAS” ou “leiloeira”, sujeita a sua actividade às condições negociais constantes dos artigos seguintes, e ainda
a quaisquer outras condições específicas, expressas ou publicadas em local próprio. As condições negociais apresentadas para a compra e para a venda em leilão devem ser entendidas
como um todo negocial.

GLOSSÁRIO E TERMOS FREQUENTES
Nas presentes condições negociais e nas comunicações da VERITAS entende-se como:
Catálogo – Toda e qualquer propaganda, brochura, lista de preços ou publicação da VERITAS.
Peça(s), Bens ou Lote(s) – Referem-se aos artigos ou objectos comercializados pelas VERITAS, podendo estes constituir, ou não, obras de arte originais.
Obra de Arte Original – Corresponde, nos termos do artigo 54.º, n.º 2, do Código do Direito
de Autor e dos Direitos Conexos, a qualquer obra de arte gráfica ou plástica, tal como quadros, colagens, pinturas, desenhos, serigrafias, gravuras, estampas, litografias, esculturas,
tapeçarias, cerâmicas, vidros e fotografias, na medida em que seja executada pelo autor
ou se trate de cópias consideradas como obras de arte originais, devendo estas ser numeradas, assinadas ou por qualquer modo por ele autorizadas.
Lance – Oferta de um preço por determinado lote no decurso de uma licitação.
Preço de Martelo – Corresponde ao preço pelo qual um lote é adjudicado pelo pregoeiro a
favor do correspondente comprador.
Potencial Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, e que pode por si ou através
de representante, nos termos condições negociais, licitar os lotes apresentados em leilão.
Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, que apresentar por si ou através de
representante, nos termos das condições negociais, o lance mais alto e a quem o pregoeiro confere o lote pelo preço de martelo.
Comissão de Compra - Corresponde à comissão relativa à compra de peça(s) ou lote(s),
aplicada sobre o preço de martelo, incluindo IVA à taxa legal, e paga pelo comprador à
taxa aplicável.
Vendedor – É a pessoa ou entidade que celebra com a VERITAS um contrato de consignação para venda e/ou colocação de bens em leilão.
Comissão de Venda – Corresponde à comissão relativa à venda, a deduzir do preço de martelo, incluindo IVA à taxa legal, e suportada pelo vendedor à taxa aplicável.
Taxa Aplicável – Corresponde às taxas aplicáveis à comissão de venda e à comissão de
compra praticadas e devidamente publicitadas ou especificadas pela VERITAS.

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO
ARTIGO 1º - REGISTO

a. Para ser considerado comprador ou potencial comprador, é necessário o registo antes
do início do leilão e respectiva atribuição de um número de licitação. Para proceder ao
registo, o potencial comprador deve ser maior de idade e fornecer obrigatoriamente os
dados requeridos referentes à sua identificação civil e fiscal, bem como os dados de morada
e telefone, declarando ao assinar o registo que conhece e aceita as presentes condições
negociais.
b. A VERITAS pode solicitar a apresentação de um original válido dos documentos de identificação.
c. A VERITAS considera que o potencial comprador actua em seu nome pessoal, salvo nos
casos em que actue na qualidade de mandatário ou representante de outrem, caso em que se
exige uma procuração juridicamente válida para o efeito.
ARTIGO 2º - DIREITO DE ADMISSÃO

a. A VERITAS reserva-se o direito de admissão, presença ou registo nos seus leilões, bem
como o direito de ignorar qualquer lance a quem não tenha pontualmente cumprido as
condições negociais, nomeadamente no que respeite a obrigações de pagamento e levantamento dos bens comprados em leilões anteriores;
b. Poderá ser solicitada a qualquer momento e a qualquer potencial comprador uma garantia de pagamento tanto quanto à forma como quanto ao montante.
ARTIGO 3º - LICITAÇÃO E COMPRA

a. A VERITAS considera que a melhor forma de participação num leilão é a presença física
no local do leilão pelo potencial comprador, excepto nos casos em que o leilão decorra
única e exclusivamente em plataforma online. No caso de não ser possível a comparência
física do potencial comprador ou seu legal representante, tem o mesmo duas opções
alternativas para participar no leilão:
i. Licitação por escrito, sem prejuízo do previsto nos artigos anteriores pode a leiloeira
licitar em nome e por conta dos potenciais compradores que expressamente o solicitem
através de impresso próprio, devidamente preenchido nos termos das condições nele constantes, desde que o mesmo seja recebido, com pelo menos 3(três) horas de antecedência
ao inicio da sessão do leilão a que digam respeito;
ii. Licitação por telefone, que o potencial comprador poderá requerer por escrito, indicando previamente quais os lotes que pretende licitar telefonicamente, bem como indicar
o(s) número(s) de telefone para os quais pretende ser contactado com uma antecedência
de pelo menos 3(três) horas relativamente ao inicio da sessão do leilão a que digam
respeito. Uma ordem de licitação telefónica implica que o potencial comprador se obriga,
no mínimo, a cobrir o valor de estimativa mínima indicado no catálogo. Não sendo possível, por qualquer motivo, estabelecer contacto telefónico com o potencial comprador,
a VERITAS reserva-se o direito de licitar em seu nome pelo valor mínimo do catálogo o(s)
lote(s) em questão.
b. Os serviços mencionados acima neste artigo, nomeadamente o serviço de execução
de licitações por escrito e licitações por telefone, são prestados a titulo de cortesia aos
potenciais compradores que não possam comparecer presencialmente ao leilão, tendo por
isso carácter confidencial e gratuito.
c. Não obstante o acima referido, a VERITAS, bem como os seus representantes, funcionários ou colaboradores, não podem ser responsabilizados por qualquer erro ou falta na sua
execução que eventualmente possa ocorrer, ainda que culposos.
d. A VERITAS não poderá actuar em seu próprio nome como compradora de bens em leilão.
e. A VERITAS considera como comprador o registado que por si ou devidamente representado por outrem, licite e arremate o lote pelo lance mais elevado, devendo o pregoeiro decidir, com total poder discricionário, qualquer dúvida que ocorra durante o leilão, podendo
retirar ou voltar a pôr em praça qualquer lote.
f. Num leilão da VERITAS que decorra única a exclusivamente em plataforma online, todos
os lances efectuados pelos licitantes online são contratos de compra e venda celebrados e são considerados definitivos e vinculativos. Em caso de dois compradores fazerem
uma oferta máxima do mesmo valor, será considerada válida a primeira apresentada à
VERITAS.

ARTIGO 4º - AUMENTO DOS LANCES

a. Com pleno e total poder discricionário, cabe à VERITAS decidir o montante em que os
lances evoluem na licitação de cada lote, nunca podendo o pregoeiro exceder 10% do
valor do lance anterior, nem aceitar qualquer lance inferior a €10.
b. O pregoeiro tem o direito de recusar qualquer lance que não exceda o valor do lance
anterior em pelo menos 5%.
c. Num leilão da VERITAS que decorra única a exclusivamente em plataforma online, os
acréscimos obrigatórios por cada lance são indicados no interface de licitação, não sendo
aceites lances de valores inferiores.
ARTIGO 5º - ESTADO E DESCRIÇÃO DOS LOTES

Os lotes levados à praça serão arrematados nos locais e estado em que se encontrem,
sendo da responsabilidade dos potenciais compradores, analisar o estado dos mesmos durante a sua exposição pública nos dias anteriores ao leilão, bem como o rigor da descrição
constante do catálogo e menções a eventuais restauros, defeitos, faltas e imperfeições.
ARTIGO 6º - PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DOS LOTES ADQUIRIDOS

a. De acordo com o preçário em vigor na VERITAS, o comprador obriga-se a pagar à mesma, o montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação
acrescido de uma comissão de 15%, acrescida de IVA de acordo com o Regime Especial de
Vendas de Bens em Leilão.
b. O comprador obriga-se a proceder ao pagamento referido no ponto anterior e a levantar o bem durante os 5 (cinco) dias úteis seguintes à data da respectiva compra, podendo
ser exigido, no momento da arrematação, um sinal de 30% do valor da mesma que não
esteja coberto por garantia.
c. Findo o mencionado prazo de 5 (cinco) dias úteis, a leiloeira reserva-se o direito de
cobrar juros à taxa legal em vigor para as operações comerciais.
d. Os lotes arrematados pelo comprador só poderão ser levantados depois de efectuado
o pagamento da totalidade devida à leiloeira.
ARTIGO 7º - TITULARIDADE DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

a. A titularidade sobre o bem ou lote adquirido só se transfere para o comprador depois
de paga à leiloeira a quantia total da venda em numerário, cheque visado ou transferência
bancária. No caso de o pagamento se efectuar através de cheque não visado, só se considera paga a quantia total da venda depois de boa cobrança, independentemente do bem
poder estar já na posse do comprador.
b. Enquanto não se verifiquem as condições de transferência de titularidade acima referidas, o bem permanece propriedade do vendedor.
ARTIGO 8º - LEVANTAMENTO E TRANSPORTE DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

a. O manuseamento, embalamento, levantamento e transporte do(s) lote(s) arrematados
pelo comprador, são da sua inteira responsabilidade. Pelo exposto, considera-se que
qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, funcionários ou
colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabilidade exclusiva
do comprador, não podendo a VERITAS ser responsabilizada por qualquer tipo de dano,
ainda que provocado por negligência.
b. Decorrido o prazo de cinco (5) dias úteis após a compra sem que o bem seja levantado
pelo comprador, ficará este responsável pela perda ou dano, incluindo furto ou roubo, que
possa ocorrer no bem. O comprador fica igualmente responsável por todas as despesas de
remoção, armazenamento e/ou seguro do bem a que haja lugar.
c. Caso o bem esteja parcial ou totalmente pago mas não levantado dentro do prazo dos 5
(cinco) dias úteis acima referido, e se verifique uma perda ou dano do bem, incluindo furto ou
roubo, apenas se confere ao comprador o direito de receber a quantia paga até ao momento
pelo bem, não tendo direito a qualquer compensação, indemnização ou juros.
ARTIGO 9º - FALTA DE PAGAMENTO OU LEVANTAMENTO DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

a. Se o comprador não proceder ao pagamento da quantia total por si devida à leiloeira,
no prazo de 21 (vinte e um) dias contados a partir da data de arrematação dos lotes, a
VERITAS poderá, a todo o tempo, por si e em representação do vendedor, e sem que o
comprador possa exigir quaisquer compensações ou indemnizações por tal facto:
i. Intentar acção judicial de cobrança da quantia total em dívida;
ii. Notificar o comprador da anulação da venda, sem prejuízo do direito da VERITAS de
receber a comissão devida pelo comprador e da consequente possibilidade de ser intentada
acção judicial para cobrança desta.
iii. Cobrar juros de mora à taxa legal em vigor sobre o montante em dívida a partir do 22º
(vigrésimo segundo) dia até à data da liquidação total do montante em dívida;
iv. Fazer a retenção de quaisquer bens vendidos ao comprador em falta, no leilão em
causa ou noutro, disponibilizando-os apenas e após o pagamento global do montante
em dívida;
v. Tomar qualquer tipo de medidas que em dado momento se mostrem adequadas à obtenção do pagamento total ou parcial da dívida do comprador faltoso como a retenção de
algum bem, seja a que titulo for, que se encontre na posse da VERITAS.
vi. As situações acima mencionadas deverão ser entendidas sem prejuízo de quaisquer outros direitos de que a VERITAS possa ser titular, incluindo o direito de reclamar o pagamento
de juros e despesas de manuseamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento
e seguro do bem a que possa haver lugar.
b. O comprador faltoso que não tenha levantado o(s) lote(s) adquirido(s), ainda que os
tenha pago, será o único responsável por todos os custos a que haja lugar com o manuseamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento e seguro do mesmo, ficando
ao critério da VERITAS decidir se o armazenamento será efectuado em armazéns próprios
ou noutros.
ARTIGO 10º - DIREITOS SOBRE FOTOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES APÓS A VENDA

O comprador autoriza expressamente a VERITAS a fotografar, publicar, publicitar e utilizar, sob qualquer forma e a todo o tempo, para fins comerciais, culturais, académicos ou
outros, relacionados ou não com a realização do leilão, a imagem e a descrição de todos
os bens que através dela tenham sido adquiridos.

ARTIGO 11º - CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO

Entre o vendedor e a leiloeira é celebrado um contrato de consignação para venda e/ou
colocação de bens em leilão, assinado por ambas as partes e adiante designado por “contrato” do qual constam:
a. A identificação fiscal e civil do vendedor;
b. A identificação e descrição sumária da(s) peça(s) a consignar;
c. A comissão devida à leiloeira;
d. O valor mínimo de venda da(s) peça(s);
e. Taxas relativas a seguro, inventariação e catalogação, e quaisquer outros custos especificamente acordados pelas partes relativamente a transporte, fotografias, etc.
ARTIGO 12º - GARANTIAS DO VENDEDOR

a. O vendedor garante à leiloeira e ao comprador ser o legitimo proprietário ou legitimo
representante dos bens que consigna.
b. O vendedor assegura que não existem reclamações de terceiros sobre os direitos de
propriedade dos bens consignados.
c. O vendedor confirma que foram prestadas à leiloeira informações correctas relativamente à proveniência dos bens e que não foram omitidas quaisquer informações relevantes relativamente à titularidade, autenticidade, condição, atribuição ou histórico de
eventuais importações ou exportações.
d. O vendedor garante que não existem quaisquer pagamentos pendentes sobre os bens
consignados e compromete-se ao pagamento de quaisquer taxas sobre as quais tenha
obrigação legal na consequência da sua venda.
e. Exceptuando salvaguarda específica o vendedor confirma que não existem restrições à
exibição, divulgação ou reprodução de imagens dos bens consignados.
f. O vendedor compromete-se a indemnizar a leiloeira e o comprador, caso as garantias
supra não sejam verificadas, reservando-se nesses casos a leiloeira ao direito de rescisão
imediata do contrato de consignação.
g. O vendedor compromete-se a entregar ou manter à disposição da VERITAS e do comprador, os bens consignados, logo e sempre que lhe seja solicitado.
ARTIGO 13º - PREPARAÇÃO DA VENDA

a. A leiloeira reserva-se o direito de decidir sobre a descrição e ilustração de cada uma
das peças para a sua inclusão em catálogo, e reserva-se igualmente o direito de promover
e divulgar a venda das mesmas nos canais de comunicação que entender apropriados;
b. O vendedor consente que a leiloeira recorra a peritos ou consultores externos para apreciação da(s) peça(s) consignada(s);
c. A estimativa apresentada pela leiloeira resulta da sua apreciação considerando o estado actual da peça e a sua contextualização no mercado à data, estando sujeita a actualização com devida comunicação ao vendedor;
d. O contrato celebrado entre a VERITAS e o vendedor só pode ser alterado ou rescindido
por mútuo acordo, no entanto a VERITAS reserva-se o direito de alterar a descrição e
aumentar o preço mínimo de venda dos bens constantes do contrato, bem como o direito
de estabelecer o número de peças por cada lote.
e. Nos casos de rescição de contrato por iniciativa do vendedor, este compromete-se a
indemnizar a leiloeira, por custos de manutenção, avaliação, catalogação, e seguro, no
valor de 17% sobre o valor da estimativa minima da(s) peça(s) consignada(s).
ARTIGO 14º - TRANSPORTE E DEPÓSITO DE PEÇAS

O transporte e o depósito de bens nas instalações da leiloeira, bem como o seu posterior levantamento e transporte em caso de não venda, são da inteira responsabilidade do
vendedor, salvo em situações expressamente acordadas entre as partes. Pelo exposto,
considera-se que qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes,
funcionários ou colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabilidade exclusiva do vendedor.
ARTIGO 15º - RESPONSABILIDADE POR PERDAS OU DANOS

Perdas ou danos, incluindo furto ou roubo, que ocorram a quaisquer bens consignados quando estes estejam na posse do vendedor, antes ou após a celebração do contrato,
são da sua inteira e exclusiva responsabilidade, recaindo sobre o vendedor as resultantes
consequências do incumprimento das condições negociais estipuladas no presente documento, nomeadamente nos casos em que estejam previstas indeminizações à leiloeira e/
ou ao comprador.
ARTIGO 16º - PAGAMENTO DO VENDEDOR À LEILOEIRA

O vendedor autoriza expressamente a VERITAS a:
a. Deduzir do montante da arrematação a comissão de venda que é devida à leiloeira segundo o previamente estipulado no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores
referentes a IVA à taxa em vigor;
b. Deduzir do montante da arrematação quaisquer outras taxas e custos devidos à leiloeira
especificados no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores referentes a IVA à
taxa em vigor;
c. Receber as comissões devidas pelo comprador segundo as condições negociais expostas
no presente documento.
ARTIGO 17º - PAGAMENTO DA LEILOEIRA AO VENDEDOR

a. Após a venda dos bens consignados e após boa cobrança do comprador pela quantia
total da venda, a leiloeira compromete-se a entregar ao vendedor a quantia da venda,
deduzidas as comissões, taxas, custos e impostos devidos segundo as condições contratadas, no prazo de 30 (trinta) dias após o término da última sessão do leilão.
b. No casos em que, decorrido o prazo acima estipulado, a leiloeira não tenha recebido do
comprador o valor total da venda, deverá informar o vendedor da situação, podendo as
partes decidir de mútuo acordo por: anular a venda ou aguardar a liquidação dos valores
devidos pelo comprador.

b. No caso de o autor, seus herdeiros ou válidos representantes contactarem a VERITAS
com vista ao pagamento da participação acima referida, a VERITAS informará da identificação e dados de contacto do vendedor e dos termos em que se processou a venda,
para que o autor possa exercer o seu direito legal junto do vendedor.
c. No caso de o autor, seus herdeiros, ou válidos representantes solicitarem tal pagamento à VERITAS antes de esta ter efectuado o pagamento ao vendedor, o vendedor
autoriza expressamente a VERITAS a deduzir do montante liquido que lhe seria devido
a quantia referente ao cumprimento do referido artigo.
d. A participação referida no mesmo artigo determina que a mesma nunca exceda o
valor de €12500, sendo calculada da seguinte forma:
i. 4% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €3.000 e €50.000;
ii. 3% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €50.000,01 e
€200.000;
iii. 1% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €200.000,01 e
€350.000;
iv. 0,5% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €350.000,01 e
€500.000;
v. 0,25% sobre o preço de venda cujo montante seja superior a €500.000,01.
2. Compras do vendedor
Sempre que qualquer vendedor efectue também qualquer compra em leilão, este autoriza expressamente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos termos das condições acordadas, as quantias por este a pagar na qualidade de comprador.
ARTIGO 19º - NÃO VENDA DE BENS COLOCADOS EM LEILÃO

a. Salvo expressa indicação contrária do vendedor, sobre quaisquer peças colocadas em
leilão e não vendidas, a leiloeira reserva-se o direito de nos 20 (vinte) dias úteis após o
término do leilão, realizar a sua venda pelo valor mínimo de venda acordado com o vendedor, acrescido da comissão da leiloeira e impostos devidos.
b. Nos casos em que, após o prazo acima estipulado ou outro acordado pelas partes, não
se tenha realizado a venda da(s) peça(s), a leiloeira deverá comunicar o facto ao vendedor,
para que:
i. O vendedor pague à VERITAS o que estiver estipulado no contrato celebrado entre ambas
as partes;
ii. O vendedor proceda ao levantamento da(s) peça(s) consignada(s) nos 5(cinco) dias úteis
após a data da comunicação. Decorrido este prazo sem que o vendedor tenha levantado a(s)
peça(s) consignadas, este fica responsável por qualquer dano, incluindo furto ou roubo, não
podendo a partir dessa data pedir qualquer responsabilidade à VERITAS. Decorrido o prazo
aqui estabelecido, todas as despesas (seguro, armazenamento, acondicionamento, etc.) são
da responsabilidade do vendedor.
c. Passados 90 (noventa) dias sobre a comunicação de não venda referida nos pontos anteriores, a VERITAS poderá vender o bem sem sujeição ao valor de venda mínimo acordado
entre as partes, recebendo sobre a venda as comissões, taxas ou custos estipulados no contrato celebrado entre as partes, tendo ainda o direito a deduzir quaisquer quantias devidas
pelo vendedor à leiloeira.

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
ARTIGO 20º - IMAGENS REPRODUZIDAS EM CATÁLOGO

A visualização das imagens nos catálogos não dispensa a observação directa dos objectos representados, devendo o comprador ou potencial comprador conferir a conformidade da peça reproduzida com o seu original e respectivas particularidades.
ARTIGO 21º - DESCRIÇÃO DOS LOTES

a. Qualquer representação ou descrição apresentada pela VERITAS, em qualquer catálogo, no que respeita à autoria, atribuição, genuinidade, origem, data, idade, proveniência,
estado ou estimativa de preço de venda, deverá ser entendida como mera emissão de
opinião com base nos seus conhecimentos actuais da peças e nas garantidas dadas pelo
vendedor.
b. Todos os compradores ou potenciais compradores deverão estabelecer o seu próprio
juízo de valor relativamente à descrição, estado e condições dos lotes ou peças do seu
interesse.
c. Relativamente ao estado e descrição dos lotes, deve ainda considerar-se o disposto no
artigo 5º das presentes condições negociais.
ARTIGO 22º - COMUNICAÇÕES

As comunicações da VERITAS dirigidas a vendedores, compradores, potenciais compradores ou proprietários, deverão ser feitas por fax, correio electrónico, telefone ou por
correio registado, considerando-se recebidas até 48 horas após a sua expedição.
ARTIGO 23º - DADOS PESSOAIS

a. Os compradores e vendedores esclarecida e expressamente autorizam o processamento
dos seus dados pessoais recolhidos na cha de registo no leilão, no contrato celebrado
entre as partes, facturas ou outros documentos, nos termos da Lei 67/98 de 26 de Outubro, processamento este que se insere no âmbito da autorização de isenção n.o 1/99;
b. Os dados pessoais recolhidos aos compradores e vendedores são utilizados para
efeitos de cumprimento das condições negociais e obrigações contratuais, incluindo a
comunicação às Autoridades competentes, bem como para o envio de informação promocional;
c. Os compradores ou vendedores poderão a qualquer momento alterar os seus dados pessoais fornecidos à VERITAS através do endereço de e-mail: info@veritas.art.
ARTIGO 24º - FORO COMPETENTE

Para resolução de qualquer conflito entre as partes, será competente o foro da Comarca de
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 18º - OUTROS PAGAMENTOS

1. Obras de Arte Originais
a. Sempre que uma peça vendida pela VERITAS se trate de uma Obra de Arte Original,
que não seja de arquitectura ou arte aplicada, segundo os termos do artigo 54º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (na redacção dada pela Lei n.º 24/2006,
de 30 de Junho), o autor da obra ou seus herdeiros têm direito a uma participação livre
de impostos sobre o valor obtido na venda. Nos termos do referido artigo o pagamento
da participação é da inteira responsabilidade do vendedor, comprometendo-se este a
entregar ao autor da obra ou seus herdeiros a quantia respectiva.

English version available at veritas.art
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CORRESPONDÊNCIA
DE TOQUES

METAIS PRECIOSOS PORTUGUESES

PRATA

PLATINA

Extintos contrastes municipais, chamados “marcas de

Cabeça de Papagaio P - 500 milésimos

ensaiador” - 750 milésimos

Cabeça Papagaio 950 - 950 milésimos

PRIVATE
SALES

Extintos contrastes municipais, chamados “10 dinheiros” 833 milésimos

OURO E PRATA

Extintos contrastes municipais, chamados “11 dinheiros” -

Cabeça de Cão - Ouro 800 milésimos e prata 833 milésimos

916 milésimos

Cabeça de Cão (pós 1985) - Ouro 800 milésimos e prata

Javali I - 916 milésimos

925 milésimos

Javali II - 833 milésimos

Quando a compra e venda em privado se mostrem

Águia 916 - 916 milésimos

OURO E PLATINA

Águia 833 - 833 milésimos

Cabeça de Cavalo - Ouro 800 milésimos e platina 500

de particular interesse, a nossa equipa de Private

Águia (pós 1985) 925 - 925 milésimos

milésimos

Águia (pós 1985) 835 - 835 milésimos

Sales poderá facilitar a transacção de forma flexível,

Cabeça de Cegonha - Ouro 800 milésimos e platina 950

Marcas de reconhecimento “Lua”, “Mosquito” ou

milésimos

“Cabeça de Velho” - toque mínimo de 750 milésimos
OURO
Extintos contrastes municipais - usualmente 10 dinheiros, o

OURO, PRATA E PLATINA
Rã - Ouro 800 milésimos, platina 500 milésimos e prata 833
milésimos

que corresponde a 833 milésimos
Tigre I - 916 milésimos

PRATA E PLATINA

Tigre II - 800 milésimos

Cabeça de Boi - Prata 833 milésimos, platina 500 milésimos

Tigre 800 - 800 milésimos
Formiga - Ouro branco de 800 milésimos
Cabeça de Veado 800 - 800 milésimos
Andorina 750 - 750 milésimos
Andorinha 585 - 585 milésimos
Andorinha 375 - 375 milésimos

Pode agendar uma visita com um dos nossos
consultores, e beneficiar de uma extensa rede
de contactos de coleccionadores e investidores,
interessados nas mais variadas aquisições.

When buying or selling in private is of particular
importance, our Private Sales team can facilitate a
transaction in a personal, flexible and confidential way.
You can schedule a meeting with one of our consultants and
benefit from our wide network of collectors and investors,
interested in a diverse range of acquisitions.

info@veritas.art
+ 351 217948000

Cigarra - Ouro branco de 800 milésimos

As peças com metais preciosos não contrastadas são vendidas ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c) uma vez
que têm mais de 50 anos.
A numeração apresentada para as marcas de ensaiador e ourives até 1887 é
a utilizada em ALMEIDA, Eng. Fernando Moitinho de; e CARLOS, Rita;
"Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras, Século XV a 1887",
INCM 2018; ao contrário da datação da actividade dos ourives que nesta nova
edição foi eliminada, utilizando para esse efeito a informação da edição anterior
e outros estudos.

confidencial e directa.
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SUBSCRIÇÃO DE CATÁLOGOS
Catalogues Subscription

NOME

Name

MORADA

Address

CÓDIGO POSTAL
NºBI OU CC
TELEFONE

Zip code

LOCALIDADE

City

PAÍS

Id or passport #

NIF

Telephone

Country

Vat #

EMAIL

SUBSCRIÇÃO ANUAL Annual subscription
DESPESAS DE ENVIO INCLUÍDAS

Shipping costs included

OUTROS PAÍSES Other countries €300

PORTUGAL €200

PAGAMENTO Payment

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Bank transfer

NUMERÁRIO Cash

Beneficiário Beneficiary PERIHASTA

CHEQUE À ORDEM DE

Check payable to PERIHASTA

Banco Bank bpi
Balcão Branch Marquês de Tomar
NIB 0010 0000 46263080001 82
IBAN PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2
SWIFT BIC BBPIPTPL

A presente subscrição é válida por um ano a partir da data de recepção do pagamento.

This catalogue subscriprition lasts for one year from the date of payment.

CONHEÇA O VALOR DO
SEU PATRIMÓNIO

ASSINATURA

KNOW THE VALUE
OF YOUR ASSETS
Our experts are available for an informal appraisal of your items, free of charge and
regardless of any sale commitment

info@veritas.art
+ 351 217948000

Os nossos especialistas estão disponíveis para uma avaliação das suas
peças, gratuita e sem compromisso de venda

Signature

DATA

DEVOLVER PREENCHIDO E ASSINADO PARA

Return completed and signed to (+351)

Date

2179480009 ou/ or info@veritas.art

VERITAS ART AUCTIONEERS AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B, 1050-099 LISBOA, PORTUGAL
M +351 933 330 037

F +351 217 948 009
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E INFO@VERITAS.ART T +351 217 948 000

General information

INFORMAÇÕES
GERAIS

OPENING HOURS
Monday to Friday from 10am to 7pm

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda-feira a Sexta-feira das 10h00 às 19h00

APPRAISALS

AVALIAÇÕES
Todas as avaliações informais são inteiramente gratuitas e sem
compromisso. Para marcar uma avaliação deverá contactar-nos
telefónicamente através do número 21 794 8000, ou por email
para avaliacao@veritas.art

Our information appraisals are free of charge and non-binding
Should you consider consign with us please contact one of our
experts at +351 21 794 8000 or avaliacao@veritas.art
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDDING

If you are unable to attend our sale, we would be pleased to accept your absentee or telephone bids in strict confidence.
To submit an absentee bid, please fax us the proper form
to +351 21 794 8009 and you will be assigned a bidding number
and a staff member will execute your bids.

ORDENS DE COMPRA E LICITAÇÃO TELEFÓNICA
Na indisponibilidade para uma licitação presencial, a VERITAS
poderá licitar em nome do cliente através
do número 21 794 8000, ou por email para avaliacao@veritas.art
PAGAMENTO DOS LOTES ADQUIRIDOS

All lots acquired should be payed up to 5 days after the sale. Payment methods available are ATM Card, bank transfer and Cash.
All bank transfers should be referenced with invoice number,
and using the following details:

Os lotes adquiridos deverão ser pagos num prazo máximo de
5 dias úteis após o leilão. Poderão ser pagos por multibanco,
cheque, numerário, ou transferência bancária. As transferências
bancárias deverão ser acompanhadas de referência ao nº da
factura, e utilizar os seguintes dados:

Beneficiary

PERIHASTA

Beneficiário

Bank

BPI

Branch

Marquês de tomar

ACQUIRED LOTS PAYMENT

IBAN

PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

swift/bic

BBPIPTPL

ACQUIRED LOTS PAYMENT
All lots should be collected up to 10 days after the sale, and
after full invoice payment

PERIHASTA

Banco

BPI

Balcão

Marquês de tomar

IBAN

PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

SWIFT/BIC

BBPIPTPL

LEVANTAMENTO DE LOTES ADQUIRIDOS

Os lotes adquiridos deverão ser levantados, num prazo
máximo de 10 dias, após o pagamento integral da factura. Para
maior conforto e rapidez na recolha dos lotes, poderá efectuar
uma marcação através do nosso número geral.

VERITAS ART AUCTIONEERS AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B, 1050-099 LISBOA, PORTUGAL
E INFO@VERITAS.ART T +351 217 948 000

M +351 933 330 037

F +351 217 948 009
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FORMULÁRIO DE LICITAÇÃO
Bidding Form
ORDEM DE COMPRA

Nº CLIENTE Client #

RAQUETA Nº Paddle #

LICITAÇÃO TELEFÓNICA

LEILÃO Nº Sale #

DATA Date

NOME Name
NOME FATURA
NºBI OU CC
MORADA

Invoice Name

Id or Passport #

NIF VAT #

Address

CÓDIGO POSTAL

Zip code

LOCALIDADE City

PAÍS Country

EMAIL
TELEFONE Telephone
Nº DE CONTACTO PARA LICITAÇÃO TELEFÓNICA

TELEFONE 1 Telephone 1

TELEFONE 2

Telephone 2
VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO

Maximum Bid Amount
Nº DE LOTE

EM EUROS E EXCLUÍNDO COMISÃO E IVA

DESCRIÇÃO DO LOTE

Lot Description

Lot #

In Euros and excluding Buyer´s remium & Vat

Autorizo a licitação em meu nome dos lotes acima discriminados, pelos valores máximos definidos (exclui Comissão). Esta licitação será executada pela Veritas em meu
nome, pelo melhor preço possível na praça. Declaro ainda conhecer as Condições Negociais anunciadas no catálogo. Para licitações/compras bem sucedidas, acresce uma
comissão de 15% + Iva, num total de 18,45% sobre o valor do martelo.

Please bid on my behalf the lots mentioned above in the maximum amounts indicated (excluding Buyer´s Premium). The bid will be executed by Veritas at the best possible
price in the sale. I here by declare that I have read the General Terms and Conditions for auction printed in the catalogue. To successful bids will be added a 15% Buyer´s
Premium + Vat, on a total of 18,45% on the hammer price.
ASSINATURA Signature
NOVOS CLIENTES, POR FAVOR INDICAR

New Clients, please indicate
BANCO Bank
CONTA Nº Account

BALCÃO Branch

USO INTERNO Internal
RECEBIDO POR

#

GESTOR DE CONTA

DATA

Account Manager

use
HORA
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