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1 
PAR DE POTES COM TAMPA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada com esmaltes da Família Negra 
representando ramos de arvore em flor, rochedos e pássaros 

Base com monture em bronze dourado 
Período Kangxi (1662-1722) 

(restauros; bases furadas)
Alt.: 58 cm

A pair of lided pots
Chinese export porcelain 

Polychrome “Famille Noir” enamels decoration with flowering trees, rock 
outcrops and birds 

Gilt bronze mounts 
Kangshi reign (1662-1722) 
(restoration; pierced bases)

€ 3.000 - 5.000

1
SESSÃO
Session

LOTES 1 A 457

Lot 1 to 457
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2 
CANECA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da Família 
Rosa representando reservas com figuras 
orientais 
Pega em forma de dragão 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequeno restauro no bordo e cabelos)
Alt.: 13,5 cm

A mug
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration with 
oriental figures 
Dragon shaped handle 
Qianlong reign (1735-1796) 
(minor restoration to rim and hairlines)

€ 400 - 600

3 
TERRINA COM TAMPA E TRAVESSA OITAVADA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração com esmaltes da Família Rosa representando 
cenas do quotidiano chinês e flores 
Pomo da terrina em forma de flor 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadela restaurada)
10x22x12 cm (terrina) 
26x17 cm (travessa)

Tureen with octagonal tray
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” enamelled decoration with flowers and daily scenes 
Flower shaped lid pommel 
Qianlong reign (1736-1795) 
(restored chip)

€ 800 - 1.200

4 
PAR DE JARRAS COM TAMPA
Em porcelana da China
Companhia das índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa e relevada, com flores, ramos e folhagens
Reservas representando cenas do quotidiano chinês e pegas em forma de figuras orientais
Pomos das tampas em forma de cães de foo
Período Qianlong (1736-1795)
(pequenos defeitos)
Alt.: 36 cm

A pair of vases with covers
Chinses export porcelain
Decorated in relief and Famille Rose enamels depicting floral motifs and reserves with Chinese quotidian scenes
Lion shaped cover finials
Qianlong Period (1736-1795)
(minor defects)

€ 3.000 - 5.000
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5 
PAR DE TERRINAS COM TRAVESSAS RECORTADAS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa e dourados 
representando flores 
Pomos em forma de frutos 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas e cabelos)
Diam.: 17x24x16 cm (terrina) 
Diam.: 23,5x29 cm (travessa)

A pair of tureens and platters
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” and gilt floral decoration 
Fruit shaped lid pommels 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor chips and hairlines)

€ 3.500 - 4.000

14 15



6 
PRATO RECORTADO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração dourada e policromada com 
esmaltes da Família Rosa 
Representando brasão de armas de José 
de Seabra da Silva 
Período Qianlong, c.1770
Diam.: 23,5 cm

A scalloped plate
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” polychrome and gilt decoration 
with armorial for José de Seabra da Silva 
Qianlong reign, ca.1770

€ 700 - 900

7 
PRATO RECORTADO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com 
esmaltes da Família Rosa representando 
grinalda de flores e armas de José 
Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Melo  
Período Qianlong, c. 1770 
Diam.: 23,5 cm

A scalloped plate
Chinese export porcelain 
Polychrome and  gilt “Famille Rose” enamels 
decoration with flower garlands and armorial for 
José Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Melo 
Qianlong reign, ca. 1770

€ 800 - 1.200

8 
TRAVESSA RECORTADA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias  

Decoração policromada e dourada com 
esmaltes da Família Rosa representando 

grinaldas de flores e armas de José de 
Seabra da Silva  

Período Qianlong, c. 1755 
(esbeiçadelas)

23x30,5 cm 

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

Tempo do Império”, p. 160.

A scalloped rim platter
Chinese export porcelain 

“Famille Rose” polychrome enamels and gilt 
decoration with armorial for José de Seabra da 

Silva 
Qianlong reign (ca. 1755) 

(minor chips)

€ 1.200 - 1.800

9 
PRATO OVAL RENDILHADO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração dourada e policromada com 
esmaltes da Família Rosa,  
representando brasão de armas de José de 
Seabra da Silva 
Período Qianlong, c.1755
25,5x28,5 cm

Bibliografia/ Literature: 
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao 
Tempo do Império”, p. 160 
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana 
da China - 500 Anos de Comércio”, Volume 
III, pp. 912-916.

An oval, pierced decoration plate
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” polychrome enamels and gilt 
decoration with armorial for José de Seabra da 
Silva 
Qianlong reign (ca. 1755)   

€ 1.800 - 3.000
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10 
GRANDE TRAVESSA RECORTADA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
Aba recortada com ramos de flores e frisos a verde e 
rouge-de-fer
Brasão ao centro com armas de D. Manuel Bernardo 
de Melo e Castro (neto do 4º Conde das Galveias)
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1770
(pequenas esbeiçadelas)
35,5x42 cm

Bibliografia: 
João Rodrigues Calvão (coord.), "Caminhos da Por-
celana - Dinastias Ming e Qing", Fundação Oriente, p. 
229; 
Nuno de Castro, "A Porcelana Chinesa ao Tempo do 
Império", p. 155; 
Jenny Dreyfus, "Louça da Aristocracia no Brasil", pp. 
121 e 122.

A scalloped charger
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
Tab decorated with bouquets and green and rouge-de-fer 
friezes
Coat-of-arms of D. Manuel Bernardo de Melo e Castro 
(grandson of the 4th Conde das Galveias)
Qing Dynasty, Qianlong Period, ca. 1770
(small chips)
Literature: 
João Rodrigues Calvão (coord.), "Caminhos da Porcelana - 
Dinastias Ming e Qing", Fundação Oriente, p. 229; 
Nuno de Castro, "A Porcelana Chinesa ao Tempo do 
Império", p. 155; 
Jenny Dreyfus, "Louça da Aristocracia no Brasil", pp. 121 e 
122.

€ 8.000 - 12.000

11
TRAVESSA RECORTADA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada
Aba recortada com ramos de flores e frisos a verde e 
rouge-de-fer
Brasão ao centro com armas de D. Manuel Bernardo de 
Melo e Castro (neto do 4º Conde das Galveias)
Dinastia Qing, reinado Qianlong, c. 1770
27x33 cm

Bibliografia: 
João Rodrigues Calvão (coord.), "Caminhos da Porcela-
na - Dinastias Ming e Qing", Fundação Oriente, p. 229; 
Nuno de Castro, "A Porcelana Chinesa ao Tempo do 
Império", p. 155; 
Jenny Dreyfus, "Louça da Aristocracia no Brasil", pp. 121 
e 122.

A scalloped charger
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration
Tab decorated with bouquets and green and rouge-de-fer friezes
Coat-of-arms of D. Manuel Bernardo de Melo e Castro 
(grandson of the 4th Conde das Galveias)
Qing Dynasty, Qianlong Period, ca. 1770
Literature: 
João Rodrigues Calvão (coord.), "Caminhos da Porcelana - 
Dinastias Ming e Qing", Fundação Oriente, p. 229; 
Nuno de Castro, "A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império", 
p. 155; 
Jenny Dreyfus, "Louça da Aristocracia no Brasil", pp. 121 e
122.

€ 6.000 - 10.000

12 
GRANDE TRAVESSA 
RECORTADA
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 
Colo decorado com friso de 
pontas de lança e com aba com 
grinalda de flores 
Período Qianlong, c. 1770 
35x44 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 rim platter
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” polychrome enamels 
and gilt decoration with armorial for 
António de Sousa Falcão de Saldanha 
Coutinho 
Lip with arrowpoint detail frieze and 
flower garlands 
Qianlong reign (ca. 1770)

€ 6.000 - 8.000

13 
GRANDE TRAVESSA 
RECORTADA
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 
Colo decorado com friso de pontas 
de lança e com aba com grinalda 
de flores 
Período Qianlong, c. 1770 
36x44,5 cm

A large scalloped rim platter
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Rose” enamels 
and gilt decoration with armorial for 
António de Sousa Falcão de Saldanha 
Coutinho 
Lip with arrowpoint detail frieze and 
flower garlands 
Qianlong reign, ca. 1770

€ 6.000 - 8.000
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14 
COVILHETE RECORTADO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
representando armas de Joaquim Inácio 
da Cruz Sobral 
Período Qianlong, c. 1775 
4º Serviço (grinaldas) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 25 cm

Bibliografia/ Literature: 
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana 
da China - 500 anos de Comércio”, vol. IV, 
pp. 1098-1101; 
Nuno de Castro “A Porcelana Chinesa e os 
Brasões do Império”, p.137.

A scalloped rim plate
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with armorial 
for Joaquim Inácio da Cruz Sobral 
Qianlong reign (ca. 1775). 
 4th dinner set (garlands) 
(minor chips)

€ 500 - 700

15 
PEQUENO PRATO RECORTADO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada representando armas 
de Joaquim Inácio da Cruz Sobral 

Período Qianlong, c. 1775 
1º Serviço (cravos) 

(esbeiçadelas)

Bibliografia/ Literature:  
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana da 
China - 500 anos de Comércio”, vol. IV, pp. 

1098-1101; 
Nuno de Castro “A Porcelana Chinesa e os 

Brasões do Império”, p.137.

A scalloped rim saucer
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration with armorial for Joaquim 
Inácio da Cruz Sobral 

Qianlong reign (ca. 1775) 
1st dinner set (carnations) 

(minor chips)

€ 300 - 500

16 
CHÁVENA DE ABA RECORTADA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com 
armas de Francisco da Cunha e Menezes, 
governador da Índia 
Período Qianlong, c. 1790 
(cabelo)
5,5x10,5 cm

Bibliografia/ Literature: 
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao 
Tempo do Império”, p. 194; 
A. Varela Santos; Portugal na Porcelana 
da China A. Varela Santos, “Portugal 
na Porcelana da China - 500 Anos de 
Comércio”, Volume IV, pp. 1218-1224.

A scalloped rim cup
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with armorial 
for Franscisco da Cunha e Menezes, Governor 
of India 
Qianlong reign (ca. 1790) 
(hairline)     

€ 350 - 500

17 
CHÁVENA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias  

Decoração dourada e policromada com 
esmaltes da Família Rosa, 

representando brasão de armas de José de 
Seabra da Silva 

Período Qianlong, c.1755 
(defeitos e restauro)

Alt.: 6,5 cm

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

Tempo do Império”, p. 160 
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana 

da China - 500 Anos de Comércio”, Volume 
III, pp. 912-916.

A cup
Chinese export porcelain 

“Famille Rose” polychrome enamels and gilt 
decoration with armorial for José de Seabra da 

Silva 
Qianlong reign (ca. 1755) 

(faults and restoration)

€ 100 - 200

18 
TAÇA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com armas de Luis Pinto de Sousa 
Coutinho, 1º visconde de Balsemão (2º serviço)
Com frisos a dourado e rouge-de-fer
Período Jiaqing, c.1800
(cabelos)
4,5x9 cm

Bibliografia/ Literature: 
Nuno de Castro, “ A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, 
p. 205.

A bowl
Chinese export porcelain
Polychrome decoration with armorial for Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, 1st Viscount of Balsemão (2nd dinner set)
Gilt and iron-oxide red friezes
Jiaqing reign (ca. 1800)                
(hairlines)

€ 200 - 400

19 
TAÇA 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada com armas de Luis 
Pinto de Sousa Coutinho, 1º visconde de 

Balsemão (2º serviço) 
Com frisos a dourado e rouge-de-fer, pegas 

com decoração moldada e pomo da tampa em 
forma de flor 

Período Jiaqing, c.1800
4,5x9 cm

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

Tempo do Império”, p. 205.

A bowl
Chinese export porcelain 

Polychrome decoration with armorial for Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, 1st Viscount of Balsemão (2nd 

dinner set) 
Gilt and iron-oxide red friezes 

Moulded handles and flower shaped lid finial 
Jiaqing reign (ca. 1800)

€ 200 - 400

20 
PRATO FUNDO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com 
armas de D. José Maria Gonçalves Zarco 
da Camara, 7º conde da Ribeira Grande (1º 
serviço) 
Período Jiaqing, c. 1815 
(duas esbeiçadas e desgaste no dourado)
Diam.: 25,5 cm

Bibliografia/ Literature: 
Nuno de Castro, “ A Porcelana Chinesa ao 
Tempo do Império”, p. 217.

A soup plate
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with coat-of-
arms of D. José Maria Gonçalves Zarco da 
Câmara, 7th Conde da Ribeira Grande 
1st Service 
Jiaqing Period, ca. 1815 
(two chips and wear to the gilding)

€ 2.500 - 4.000

21 
PAR DE PEQUENAS TRAVESSAS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com armas de Francisco António da Veiga Cabral da Camara 
Pimentel, 1º visconde de Mirandela (2º serviço) 
Período Qianlong (c. 1795)
16x24,5 cm

Bibliografia/ Literature: 
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana da China - 500 Anos de Comércio”, vol. II, p. 630; 
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 177; Pedro Dias, “Heráldica 
Portuguesa na Porcelana da China Qing, pp. 210-211.

A pair of small platters
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with armorial for Francisco António da Veiga Cabral da Câmara Pimentel, 
1st Viscount of Mirandela (2nd dinner set) 
Qianlong reign (ca. 1795)

€ 3.000 - 5.000
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22 
PRATO COBERTO
Em porcelana da China 
Decoração policromada Mandarim com 
armas da Républica Portuguesa 
Edição comemorativa da implantação 
da Républica em 5 de Outubro de 1910 
Bandeira portuguesa com inscrição em 
caractectes chineses - “Malya Dilisha” 
i.e. “Maria Delícia”
15x22,5x25,5 cm

An entrée dish
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration said “Canton” with 
Portuguese Republic shield 
Produced to celebrate the Republic 
established on the 5th October 1910 
Portuguese flad with inscription - “Malya 
Dilisha”, i.e. “Maria Delícia”

€ 400 - 600

23 
PAR DE COVILHETES RECORTADOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada e dourada 
Centro representando cena oriental com figuras 
Aba com duplo friso, um com decoração a ouro 

intercalado por reservas em cameau rose representando 
paisagens e flores e o friso exterior com padrão a azul 

intercalado por folhas estilizadas 
Período Qianlong (1736-1795)

Diam.: 25,5 cm

A pair of scalloped saucers
Chinese export porcelain 

Polychrome and gilt decoration with oriental figures 
Double frieze lip motifs with alternating gilt and “cameau-rose” 

cartouches of landscapes and flowers. Outer frieze with motifs 
alternating with stylised foliage 

Qianlong reign (1736-1795)

€ 700 - 900

24 
GRANDE PRATO 
Em porcelana da China 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Verde representando cesta com 
flores ao centro 
Período Kangxi (1662-1722) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 35 cm 

A large plate
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Verte” enamels decoration 
with central flower basket 
Kangshi reign (1662-1722) 
(some chips)

€ 1.200 - 1.800

25 
GRANDE PRATO
Em porcelana da China 
Decoração policromada representando 
carpas e motivos vegetalistas 
Séc. XIX/XX 
(pequeno defeito)
Diam.: 40,5 cm 

A large plate
Chinese porcelain 
Polychrome decoration with carps and foliage 
scroll motifs 
19th / 20th C. 
(minor fault)

€ 450 - 650
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26 
PAR DE INVULGARES JARRÕES “SOLDADO" 
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Corpo em balaústre, com decoração a dourado sobre padrão vegetalista a "bianco-sopra-biaco"
Apresentando grandes reservas em forma de folha com vistas de jardim e outras de menores dimensões com arranjos florais 
Decorados junto à  base com frisos de túlicas e remate do colo com pardrão em favo
Com tampas de encaixe em cúpula, aba direita e pomos em forma de cães de foo 
Período Qianlong (1736-1795)
Jarrões com ligeira diferença de altura compensada pelas bases em madeira entalhada e dourada
(cabelos)
Alt: 134 cm (maior/larger)
Alt: 129 cm (menor/smaller)

A pair of large and unusual “Soldier" vases
Chinese export porcelain
Baluster shaped bodies with gilt decoration over "bianco-sopra-bianco" floral pattern
Depicting large leaf-shaped cartouches with garden views and several smaller depicting bouquets
Decorated near the base with tulip frieze and honey comb pattern top
Domed covers, with straight tabs and lion shaped finial 
Qianlong Period (1736-1795)
Vases with slight difference in height, compensated by the carved and gilt wood stands 
(hairlines)

€ 70.000 - 100.000
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27 
PAR DE PRATOS 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa “pseudo folha de tabaco” 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration 
said “pseudo Tobacco Leaf” 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor chips)     

€ 250 - 350

28 
PRATO OITAVADO 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com 
esmaltes da Família Rosa “folha de 
chá” 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

An octagonal plate
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Rose” enamels 
decoration said “Tea Leaf” 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor chips)

€ 300 - 400

29 
GRANDE PONCHEIRA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa 
e dourado 
Com reservas representando cenas do quotidiano chinês 
e cercaduras com dragões e monograma junto ao bordo 
Período Qianlong (1736-1795) 
(grande cabelo consolidado e restauro junto ao bordo)
14,5x37x37 cm

A large punch bowl
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt “Famille Rose” enamels decoration 
Cartouches depicting daily Chinese scenes and monogrammed 
dragon borders 
Qianlong reign (1736-1795) 
(long consolidated hairline and  lip restoration)

€ 1.000 - 1.500

30 
PRATO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada representando 
figuras orientais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 24 cm 

A plate
Chinese export porcelain 
Polychrome decoration with oriental figures 
Qianlong reign (1736-1795) 
(some chips)

€ 60 - 90
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31 
RARA TERRINA COM TAMPA E TRAVESSA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa representando 
paisagem com búfalos, bananeiras, flores e insectos 
Pegas de formato zoomórfico e pomo da tampa em forma de flor 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenos restauros)

A rare tureen with platter
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration with buffaloes, banana trees, 
flowers and insects 
Zoomorphic handles and flower lid pommel 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor restoration)

€ 2.800 - 3.200

32 
RARA TRAVESSA OITAVADA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada com 
esmaltes da Família Rosa 

representando paisagem com 
búfalos, bananeiras, flores e 

insectos 
Período Qianlong (1736-1795) 

(mínimos defeitos)
29x39 cm

A rare octagonal platter
Chinese export porcelain 

Polychrome “Famille Rose” enamels 
decoration with buffaloes, banana 

tress, flowers and insects 
Qianlong reign (1736-1795) 

(minor faults)

€ 700 - 900
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33 
PAR DE PRATOS 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a dourado e cameau-rose 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenos restauros e esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Gilt and “cameau-rose” decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor restoration and some chips)

€ 100 - 150

34 
PARTE DE SERVIÇO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração “bianco sopra bianco” e com esmaltes da Família Rosa 
representando motivos florais 

Composto por catorze pratos rasos (Dia.: 23cm), um covilhete (Dia.: 
25cm) e dois pratos de servir (Dia.: 38cm e 28,5cm) 

Periodo Yongzheng (1722-1735)  
(pequenos defeitos)

A part dinner set
Chinese export porcelain 

White on white decoration and “Famille Rose” enamelled floral motifs 
Fourteen dinner plates (diam.: 23 cm), one deep plate (25 cm) and two serving 

platters ( 38 and 28,5 cm) 
Yongzheng reign (1722-1735) 

(minor faults)

€ 2.500 - 3.000

35 
TRAVESSA OITAVADA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa representando motivos florais 
e scrolls 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
24,5x33 cm

An octagonal platter
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Rose” enamels floral and 
scroll decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor chips)

€ 600 - 800

36 
TRAVESSA RECORTADA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa 
Período Qianlong (1736-1795)
36x44 cm

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

€ 1.000 - 1.500
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37 
TERRINA COM TAMPA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes 
da Família Rosa representando cestas de 
flores 
Período Qianlong (1736- 1795) 
(tampa restaurada)
9x18x11 cm 

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

€ 300 - 500

38 
TERRINA COM TAMPA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa representando flores  
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequeno defeito no pomo da tampa)
9,5x16,5x12 cm 

A tureen with cover
Chinese export porcelain 
Polychrome Famille Rose decoration depicting 
flowers 
Qianlong Period (1736-1795) 
(small defect at the cover finial)

€ 500 - 800

39 
TRAVESSA FUNDA OITAVADA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa 
Período Qianlong (1736-1795)
24,5x33,5 cm

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

€ 300 - 400

40 
PAR DE PRATOS 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração cameau rose e azul  
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm 

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Blue and “cameau rose” floral decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(some chips)

€ 120 - 180

41 
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration 
Qianlong reingn (1736-1795) 
(some chips)

€ 150 - 200

32 33



42 
PAR DE PRATOS 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada Imari 
Período Kangxi (1662-1722)
Diam.: 22,5 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Polychrome Imari enamels decoration 
Kangshi reign (1662-1722)

€ 150 - 200

43 
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada Imari 
Período Kangxi (1662-1722)
Diam.: 23,5cm

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Polychrome Imari enamels decoration 
Kangshi reign (1662-1722) 

€ 150 - 200

44 
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada Imari 
Período Kangxi (1662-1722) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 22,5cm

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Polychrome Imari enamels decoration 
Kangshi reign (1662-1722) 
(some chips)

€ 150 - 200

45 
GRANDE PRATO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração Imari representando 
motivos florais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauro)
Diam.: 46 cm 

A large platter
Chinese export porcelain 
Floral Imari enamels decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(restoration)

€ 1.900 - 2.500

46 
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada Imari 
Período Kangxi (1662-1722) 
(restauros)
Diam.: 21,5 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Polychrome Imari enamels decoration 
Kangshi reign (1662-1722) 
(restoration)

€ 100 - 150
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47 
TRAVESSA OITAVADA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com 
esmaltes da Família Verde 
representando motivos florais  
Período Kangxi (1662-1722) 
(restauros)
28x37,5 cm

An octagonal platter
Chinese export porcelain 
Floral polychrome “Famille Verte” 
enamels decoration 
Kangshi reign (1662-1722) 
(restoration)                

€ 700 - 900

48 
PRATO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com 
esmaltes da Família Verde 
Período Kangxi (1662-1722)
Diam.: 21,5 cm

A plate
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Verte” enamels 
decoration 
Kangshi reign (1662-1722)

€ 100 - 150

49 
PRATO RECORTADO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes 
da Família Verde representando vista de 
jardim com pássaros  
Período Kangxi (1662-1722) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm

A scalloped plate
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Verte” enamels decoration 
with birds in a garden 
Kangshi reign (1662-1722) 
(minor chips)

€ 150 - 200

50 
PRATO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes 
da Família Verde representando vista de 
jardim com pássaros  
Período Kangxi (1662-1722) 
(pequenos resturos)
Diam.: 33 cm

A plate
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Verte” enamels 
decoration with birds in a garden 
Kangshi reign (1662-1722) 
(minor restoration)

€ 1.300 - 1.700
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51 
GRANDE PRATO 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da Família 
Verde, rouge-de-fer e dourado, representando ao 
centro paisagem com pinheiro e flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauro)
Diam.: 37 cm

A large plate
Chinese export porcelain 
Polychrome, gilt and iron oxide “Famille Verte” enamels 
decoration with pine three and flowers 
Qianlong reign (1736-1795) 
(restored)

€ 600 - 800

52 
PRATO 
Em porcelana da China 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Verde com dragão ao centro 
Período Kangxi (1662-1722) 
(esbeiçadelas restauradas)
Diam.: 21,5 cm

A plate
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Verte” enamels decoration 
with central dragon 
Kangshi reign (1662-1722) 
(restored chips)

€ 300 - 500

53 
PRATO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da Família 
Verde representando pássaros e flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(cabelos e restauros)
Diam.: 24 cm 

A plate
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Verte” enamels decoration with 
flowers and birds 
Kangshi reign (1662-1722) 
(hairlines and restoration)

€ 60 - 90

54 
PAR DE PRATOS 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família 
Rosa e dourado representando tronco 
com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 22 cm 

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Floral trunk “Famille Rose” enamels 
decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(some chips)

€ 150 - 200

55 
PONCHEIRA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada representando flores e navio 
com bandeira britânica 
Período Qianlong, c. 1775 
(cabelos)
10x23 cm

Bibliografia/ Literature: 
François e Nicole Hervouët, Yves Bruneau, “La Porcelaine des 
Compagnies des Indes a Décor Occidental”, p. 41, il. 2.14.

A punch bowl
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with flowers and a British flag flying ship 
Qianlong reign (ca. 1775) 
(hairlines)

€ 1.000 - 1.500
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56 
PONCHEIRA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada com esmaltes 
da Família Rosa representando navios e 

figuras ocidentais 
Decorada no interior com arranjo floral ao 
centro e friso de pontas de lança junto ao 

bordo 
Período Qianlong (1736-1795) 

(restauros)
11,5x25,5 cm

A punch bowl
Chinese export porcelain 

Polychrome “Famille Rose” enamels decoration 
with ships and western figures 

Inner floral decoration with arrowpoint frieze  
Qianlong reign (1736-1795) 

(restoration)

€ 800 - 1.000

57 
TAÇA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa e rouge-de-fer representando 
a apanha das cerejas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauro)
9,5x21 cm

A bowl
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Rose” enamels and iron 
oxide decoration depicting the cherry picing 
Qianlong reign (1736-1795) 
(restoration)

€ 300 - 400

58 
PEQUENO BULE COM TAMPA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa  
Representando vista de jardim com flores e patos 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 11 cm

A small teapot
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration with 
garden,flowers and ducks 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 600 - 800

59 
BULE COM TAMPA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 15,5 cm

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

€ 600 - 800

60 
BULE COM TAMPA E COVILHETE
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa “pseudo folha de tabaco” 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauro na tampa)
Alt.: 13,5 cm (bule) 
Diam.: 13,5 cm (covilhete)

A teapot and saucer
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Rose”enamels decoration 
said “pseudo Tobacco Leaf” 
Qianlong reign (1736-1795) 
(lid restored)  

€ 1.000 - 1.500
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61 
PAR DE PRATOS 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos e esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm 

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Floral “Famille Rose” decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(some chips and hairlines)

€ 80 - 120

62 
PRATO 
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas e cabelo)
Diam.: 23 cm

A plate
Chinese export porcelain
Decorated with Famille Rose enamels
Qianlong Period (1736-1795)
(chips and one hairline crack)

€ 60 - 80

63 
PRATO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
representando ao centro cesto com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelo, esbeiçadelas)
Diam.: 24 cm 

A plate
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with central 
flower basket 
Qianlong reign (1736-1795) 
(hairline and some chips)

€ 50 - 80

64 
PAR DE PRATOS OCTOGONAIS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada representando paisagens, rio e figuras orientais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos)
Diam.: 22 cm 

A pair of octagonal plates
Chinese export porcelain Polychrome and gilt decoration with landscapes, river and oriental figures 
Qianlong reign (1736-1795) 
(hairlines)

€ 60 - 90

65 
PAR DE PRATOS 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com figuras orientais ao centro, bordo do prato com dragões 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 25 cm 

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration centred by oriental figures encircled by dragons on the lip 
Qianlong reign (1736-1795) 
(some chips) 

€ 100 - 150
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66 
TERRINA COM TAMPA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa representando flores 
Pomo da tampa em forma de flor 
Período Qianlong (1736-1795) 
(corpo da terrina com restauro)
21x30x20 cm 

A tureen
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Rose” enamels floral 
decoration 
Flower shaped lid pommel 
Qianlong reign (1736-1795) 
(tureen restored)

€ 600 - 900

67 
TRAVESSA RECORTADA 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauros)
40,5x31,5 cm

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

€ 300 - 400

68 
PAR DE CAFETEIRAS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração policromada e dourada com 
reservas ao centro representando figuras 
orientais e animais  
Período Qianlong (1736-1795) 
(defeitos nas tampas, esbeiçadelas e 
pequenas falhas)
Alt.: 21 cm 

A pair of coffee pots
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration of central 
cartouches with oriental figures and animals 
Qianlong reign (1736-1795) 
(lids with faults, chips and minor losses)

€ 800 - 1.200

69 
PAR DE LEITEIRAS COM TAMPA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração policromada e dourada com 
reservas ao centro representando figuras 
orientais e animais  
Período Qianlong (1736-1795) 
(defeitos, esbeiçadelas e cabelos)
Alt.: 14 cm 

A pair of lided creamers
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration of central 
cartouches with oriental figures and animals 
Qianlong reign (1736-1795) 
(faults, chips and hairlines)

€ 300 - 500
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70 
PRATO GRADE
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando flores e insectos  
Período Qianlong (1736-1795) 
(restaurado)
Diam.: 35,5 cm 

A large platter
Chinese export porcelain 
Floral and insect “Famille Rose” decoration 
Qianlong reign (1736-1795)                  
(restoration)

€ 200 - 300

71 
BACIA DA BARBA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa 
Período Quianlong (1736-1795)
24x32 cm

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

€ 700 - 900

72 
PAR DE JARRAS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Com corpos facetados e decoração 
policromada com esmaltes da Família Rosa 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 29,5 cm

A pair of faceted vases
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 1.200 - 1.500

73 
TAÇA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa representando reservas com 
motivos florais e cenas do quotidiano chinês 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos)
6x19,5 cm

A bowl
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration 
with flowers and daily chinese scenes 
Qianlong reign (1736-1795) 
(hairlines)

€ 200 - 300

74 
TRAVESSA RECORTADA
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa, azul sob vidrado e dourado 
representando ao centro vista de jardim 
com figuras orientais
20x28 cm

A four plate set
Chinese export porcelain 
Blue and white “Fitzhugh” decoration 
Jiaqing reign (1796-1820)

€ 200 - 300
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75 
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração policromada com 
esmaltes da Família Rosa  
Representando paisagens com 
flores e pavões   
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 26 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Rose”enamels 
landscape decoration with flowers and 
peacocks 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 500 - 700

76 
PAR DE PRATOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa representando vista de jardim 

com galos 
Período Qianlong (1736-1795)

Diam.: 23 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain 

Polychrome “Famille Rose” enamels decoration 
with roosters in a garden 

Qianlong reign (1736-1795)

€ 350 - 450

77 
PAR DE COVILHETES EM FORMA DE CONCHA
Porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
23x23 cm

A pair of shell shaped saucers
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor chips)

€ 700 - 900

78 
TRAVESSA OITAVADA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa 
Período Qianlong (1736-1795)
25x33 cm

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

€ 300 - 400
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79 
CONJUNTO DE TRÊS PRATOS 
RECORTADOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com 
esmaltes da Família Rosa 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenos defeitos)
Diam.: 22,5 cm

Three scalloped plates
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Rose” enamels 
decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor faults)

€ 150 - 200

80 
PRATO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração bianco supra bianco 
representando peónias 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm 

A plate
Chinese export porcelain 
White on white decoration with peonies 
Qianlong reign (1736-1795) 
(some chips)

€ 50 - 80

81 
PRATO 
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
representando vista de jardim com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadela e cabelos)
Diam.: 29 cm

A plate
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt flowers and garden 
decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(chip and hairlines)

€ 120 - 180

82 
TREMBLEUSE 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Segundo modelos em faiança europeia 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa 
Período Qianlong (1736-1795)
8,5x24x24 cm

A “trembleuse” cup
Chinese export porcelain following european 
faience prototypes 
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 800 - 1.200

84 
INVULGAR CASTIÇAL
Em esmalte policromado sobre cobre 
Decoração com motivos vegetalistas 
Fuste formado por duplo “S”, costas 
com costas e pequeno pináculo central 
lobulado 
Arandela recortada com o formato de flor 
China, Período Qianlong (1736-1795) 
(restauros)
Alt.: 19 cm

An unusual candlestand
Polychrome enamel 
Foliage scroll decoration 
Double S shaft and small central lobulate 
pinnacle 
Flower shaped drip collar

€ 800 - 1.200

83
GALO 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa  
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauro)
Alt.: 31 cm 

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

€ 400 - 600
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85 
PAR DE PRATOS RECORTADOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 25 cm 

A pair of scalloped plates
Chinese export porcelain 
Floral “Famille Rose” decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(some chips)

€ 80 - 120

86 
PRATO 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da 
Família Rosa representando flores  
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 22 cm 

A plate
Chinese export porcelain 
Floral “Famille rose” decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(some chips)

€ 50 - 80 87 
PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração com esmaltes da 
Família Rosa representando 

pássaros, insectos e flores 
Período Qianlong (1736-

1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm 

A plate
Chinese export porcelain 

Floral, bird and insect “Famille 
Rose” decoration 
(some chipping)

€ 40 - 60

88 
GRANDE PRATO 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada com 
esmaltes da Família Rosa 

representando motivos florais 
Período Qianlong (1736-1795) 

(restauro na aba)
Diam.: 32 cm

A large plate
Chinese export porcelain 

Floral polychrome “Famille Rose” 
enamels decoration 

Qianlong reign (1736-1795) 
(lip restored)

€ 400 - 600

89 
PRATO RECORTADO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
com esmaltes da Família Rosa 
representando flores e insectos  
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm 

A scalloped plate
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt “Famille Rose” 
enamels decoration with flowers and 
insects 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor chips)

€ 80 - 120

90 
GRANDE PRATO

Em porcelana da China  
Companhia das Índias 

Decoração policromada com 
esmaltes da Família Rosa, rouge-
de-fer e dourado, representando 

motivos florais 
Período Qianlong (1736-1795) 

(restauros)
Diam.: 34,5 cm

A large plate
Chinese export porcelain 

Floral polychrome “Famille Rose” 
enamels, iron-oxide and gilt 

decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 

(restoration)

€ 500 - 800

91 
PRATO RECORTADO 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração com esmaltes da 
Família Rosa representando flores 

Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 22,5 cm 

A scalloped plate
Chinese export porcelain 

Floral “Famille Rose” decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 

(some chips)

€ 50 - 80

92 
PAR DE PRATOS 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa representando 
vaso com flores e motivos vegetalistas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm 

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Flower vase and foliage “Famille Rose” enamels decoration. 
Qianlong reign (1736-1795) 
(some chips)

€ 150 - 200

93
PRATO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias
Decoração policromada com esmaltes da Família Rosa
Período Qianlong (1736-1795)
(esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

A plate
Chinese export porcelain
Decorated with Famille Rose enamels
Qianlong Period (1736-1795)
(chips)

€ 60 - 80
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94 
BULE COM TAMPA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
representando motivos florais e reservas 
com cenas do quotidiano chinês 
Período Qianlong (1736-1795) 
(faltas, defeitos e restauros)
Alt.: 13 cm

A teapot
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with flower 
motifs and chinese scenes 
Qianlong reign (1736-1795) 
(losses, faults and restoration)

€ 180 - 220

95 
PAR DE PRATOS RECORTADOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias  

Decoração policromada e dourada 
com esmaltes da Família Rosa 

representando flores  
Período Qianlong (1736-1795) 

(esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm 

A pair of scalloped plates
Chinese export porcelain 

Polychrome and gilt “Famille Rose” 
enamels floral decoration 

Qianlong reign (1736-1795) 
(some chips)

€ 200 - 300

96 
POTE COM TAMPA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando flores  
Montures em bronze dourado 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Alt.: 33 cm 

Lidded pot
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” enamelled decoration with flowers 
Gilt bronze mounts 
Qianlong reign (1736-1795) 
(some chips)

€ 300 - 400

97 
VASO 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando flores 

Montures em metal dourado  
Período Qianlong (1736-1795)

Alt.: 8,5 cm 

A vase
Chinese export porcelain 

Floral “Famille rose” decoration 
Yellow metal mounts 

Qianlong reign (1736-1795)

€ 80 - 120

98 
CONJUNTO DE TRÊS CREMEIRAS 
COM TAMPAS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa 
Período Qianlong (1736-1795) 
(mínimos defeitos)
Alt.: 7 cm

A set of three lidded creamers
Chinese export porcelain 
Polychrome “Famille Rose” enamels decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor faults)

€ 300 - 400

99 
PRATO
Em porcelana da China
Companhia das Índias
Decoração policromada e dourada com reservas 
representando peónias e ao centro armas da 
família Chapman
Período Qianlong (1736-1795)
(restauros, esbeiçadelas e defeitos)

12,5x27,5x22,5 cm 

A plate
Chinese export porcelain
Polychrome and gilt decoration with reserves depicting 
peonies and Chapman coat-of-arms at the centre
Qianlong Period (1736-1795)
(restorations, chips and defects)

€ 80 - 120

100 
PRATO COBERTO RECORTADO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias  

Decoração a azul e ouro com cartela ao 
centro 

Periodo Qianlong (1736-1795) 
(restauro na aba)
12,5x27,5x22,5 cm 

An entrée dish
Chinese export porcelain 

Blue and gilt decoration with central cartouche 
Qianlong reign (1736-1795) 

(restoration to rim)

€ 300 - 400

101 
TERRINA COM TAMPA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com 
monograma ao centro 
Pomo em forma de fruto 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pegas restauradas)
19x26x17 cm 

A tureen
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt decoration with central 
monogram 
Fruit shaped lid pommel 
Qianlong reign (1736-1795) 
(restored handles)

€ 1.000 - 1.500
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102 
PEQUENO PRATO
Em porcelana da China 
Decoração a azul com figuras ao centro 
Aba decorada com friso de motivos geométricos 
interrompido por frutos 
Reverso decorado na aba com friso 
representando motivos vegetalistas e com 
caracteres ao centro  
Período Kangxi (c. 1690-1695) 
(pequena esbeiçadela)
Diam.: 15,5 cm

A small plate
Chinese export porcelain 
Blue decoration with centre figures 
Alternating geometric and fruit motifs on the lip 
Reverse lip with floral and leaf motifs and chinese 
characters mark 
Kangshi reign (1662-1722) 
(minor chip)

€ 300 - 500

103 
CONJUNTO DE QUATRO PRATOS 
Em porcelana da China 
Decoração azul e branco Fitzhugh 
representando flores  
Período Jiaqing (1796-1820)
Diam.: 25 cm

A four plate set
Chinese export porcelain 
Blue and white “Fitzhugh” decoration 
Jiaqing reign (1796-1820)

€ 300 - 500

104 
PAR DE PRATOS 
Em porcelana da China 
Decoração azul e branco Fitzhugh 
representando flores  
Período Jiaqing (1796-1820)
Diam.: 20 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Blue and white “Fitzhugh” decoration 
Jiaqing reign (1796-1820)

€ 100 - 150

105 
PAR DE PRATOS FUNDOS
Em porcelana da China 
Decoração azul e branco Fitzhugh 
representando flores  
Período Jiaqing (1796-1820)
Diam.: 24,5 cm

A pair of deep plates
Chinese export porcelain 
Blue and white “Fitzhugh” decoration 
Jiaqing reign (1796-1820)

€ 120 - 180

106 
GRANDE TRAVESSA RECORTADA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando flores 
Período Qianlong (1736-1795)
33,5x42,5 cm

A scalloped platter
Chinese export porcelain 
Blue floral decoration 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 500 - 700

107 
FRASCO DE CHÁ COM TAMPA 
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração a azul,branco e ouro representando 
paisagem fluvial com pagodes 
Período Qianlong (1726-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 13 cm 

A lidded tea caddy
Chinese export porcelain 
Blue, white and gilt decoration with riverscape and 
pagodas 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor chips)

€ 150 - 180

108 
TAÇA COM PIRES

Em faiança de Delft 
Decoração a azul representando motivos 

vegetalistas e pássaro 
Holanda, séc. XVIII 

(esbeiçadelas)
Diam.: 12,5 cm (pires) 

Alt.: 4 cm (pires)

A cup and saucer
Delftware 

Cobalt blue decoration with plant and bird 
motifs 

Holland, 18th C. 
(minor chips)

€ 150 - 250
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109 
TRÊS SALEIROS OCTOGONAIS DE DIFERENTES TAMANHOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração a azul e branco representando paisagem fluvial e pagodes  
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos e esbeiçadelas)
3,5x9x7 cm 

Three different sized octagonal salt cellars
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration with river scape and pagodas 
Qianlong reign (1736-1795) 
(hairlines and some chips)

€ 120 - 180

110 
PAR DE SALEIROS OCTOGONAIS
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração a azul cantão representando 
paisagem fluvial com pagodes 
Período Daoguang (1821-1850) 
(pequena esbeiçadela)
3x8,5x7 cm 

A pair of octagonal salt cellars
Chinese export porcelain 
Blue decoration with riverscape and pagodas 
said “Canton” 
Daoguang (1821-1850) 
(minor chip)

€ 100 - 150

111 
DOIS SALEIROS OCTOGONAIS 
RECORTADOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração a azul e branco um 
representando paisagem fluvial e 
pagodes e o outro com flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
4x8x7 cm  
3x8x6 cm 

Two scalloped octagonal salt cellars
Chinese export  porcelain 
Blue and white decoration, one with 
riverscape and pagodas and the other with 
floral motifs 
Qianlong reign (1736-1795) 
(some chips)

€ 100 - 150

112 
SALEIRO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul sob vidrado, com esmaltes da 
Família Rosa e dourado, representando ao centro 
vista de jardim com pavões 
Assente em três pés com decoração moldada 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadela no bordo)
4,5x8x8 cm

A salt cellar
Chinese export porcelain 
Blue underglaze decoration with “Famille Rose” enamels 
and gilding depicting garden scene with peacocks 
Three moulded feet 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor rim chip)   

€ 400 - 600

113 
DOIS SALEIROS OCTOGONAIS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias  

Decoração a azul e branco representando paisagem fluvial e 
pagodes  

Período Qianlong (1736-1795)
4x8x7 cm 

Two octagonal salt cellars
Chinese export porcelain 

Blue and white decoration with riverscape and pagodas 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 150 - 200

114 
TRAVESSA PEIXEIRA COM GRELHA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração a azul e branco representando 
flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
36x46 cm 

A fish tray with grid
Chinese export porcelain 
Blue and white floral decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(some chips)

€ 400 - 600

115 
CONJUNTO DE TRÊS GRELHAS 
OVAIS DE TRAVESSAS PEIXEIRAS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração a azul e branco representando 
paisagens fluviais e pagodes 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
27x34 cm (maior)

Three oval fish-tray grids
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration with riverscape and 
pagodas 
Qianlong reign (1736-1795) 
(some chips)

€ 200 - 250

116 
GRELHA REDONDA DE TRAVESSA PEIXEIRA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração a azul e branco representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequena esbeiçadela)
Diam.: 36 cm 

A circular fish tray grid
Chinese export porcelain 
Blue and white floral decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor chip)

€ 150 - 200
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117 
COVILHETE DE ABA ONDULADA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração a azul e branco Cantão 
representando paisagem fluvial e pagodes  
Período Daoguang (1821-1850)
Diam.: 22 cm 

A scalloped saucer
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration with riverscape and 
pagodas said “Canton” 
Daoguang reign (1821-1850)

€ 100 - 150

118 
PAR DE SALEIROS OCTOGONAIS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco representando 
paisagem fluvial e pagodes 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
3,5x8,5x7 cm 

A pair of octagonal salt cellars
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration with riverscape and 
pagodas 
Qianlong reign (1736-1795) 
(some chips)

€ 180 - 220

119 
PAR DE PEQUENAS TRAVESSAS 
OCTOGONAIS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração a azul,branco e ouro representando 
paisagem fluvial e pagodes  
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelo)
18,5x14 cm 

A pair of small octagonal platters
Chinese export porcelain 
Blue, white and gilt decoration with riverscape and pagodas 
Qianlong reign 
(hairline)

€ 200 - 250

120 
PAR DE SALEIROS RECORTADOS
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração a azul e branco representando 
flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
4x7,5x7,5 cm 

A pair of scalloped salt cellars
Chinese export porcelain 
Blue and white floral decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(some chips)

€ 250 - 300

121 
COVILHETE RECORTADO

Em porcelana da China 
Decoração a azul ao centro representando 

caça à raposa e aba decorada com motivos 
vegetalistas 

Reverso decorado na aba com motivos 
vegetalistas e caracteres Chenghua ao centro  

Período Kangxi (1662-1722) 
(esbeiçadela)
Diam.: 20 cm

A scalloped saucer
Chinese export porcelain 

Blue central decoration with fox hunting scene 
encircled by floral and leaf motifs on the lip 

Reverse lip with floral and leaf motifs and chinese 
characters mark 

Kangshi reign (1662-1722) 
(small chip)

€ 500 - 700

122 
GRANDE TRAVESSA OITAVADA
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração a azul sob vidrado 
representando paisagem fluvial  
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenos restauros)
38,5x47 cm

A large octagonal platter
Chinese export porcelain 
Blue underglaze decoration with riverscape 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor restoration)

€ 300 - 400
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123 
FLOREIRA 
Em porcelana da China 
Decoração azul e branca representando 
figuras orientais e paisagens com 
montanhas 
China, séc. XX
25x32,5x32,5 cm 

A flower bowl
Chinese porcelain 
Blue and white decoration with oriental figures 
and mountain landscape 
20th C.

€ 100 - 150

124 
CACHEPOT HEXAGONAL
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado 
representando paisagens e motivos 
vegetalistas 
China, séc. XIX
16x29x29 cm

An hexagonal jardiniere
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration with 
landscapes and foliage scroll motifs 
China, 19th C.

€ 700 - 900

125 
CÃO DE FOO/ INCENSÓRIO

Em porcelana blanc-de-chine  
China, séc. XIX 

(pequenos defeitos; cabelos)
China, período Kangxi (1662-1722)

26,5x12x10 cm

A Foo dog / Incense burner
Blanc-de-chine porcelain 

China, 19th C. 
(minor faults; hairlines)

China, Kangxi period (1662-1722)

€ 400 - 600

126 
PAR DE POTES COM TAMPAS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul sob vidrado e policromada com esmaltes da 
Família Rosa representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauros e defeitos) 
23x21 cm

A pair of lided pots
Chinese export porcelain 
Blue underglaze decoration and floral polychrome  “Famille Rose” enamels 
Qianlong reign ( 1736-1795) 
(faults and restoration)

€ 400 - 600
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127 
GRANDE BACIA LAVA-PÉS
Em porcelana da China 
Decoração a azul e branco representando paisagem fluvial com pagode 
Dinastia Qing circa 1800 
(restauros)
18x60

A foot-washing basin
Chinese porcelain 
Blue and white decoration with riverscape and pagoda 
Qing dynasty, ca. 1800 
(restoration)

€ 5.500 - 6.200
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128 
PAR DE GARÇAS

Em porcelana da China 
Decoração incisa representando penas e policromada com 

esmaltes em tons de cinzento, vermelho, preto e branco 
Pernas em madeira esculpidas de forma realista 

Séc. XIX 
(pequenas faltas e restauros)

Alt.: 47,5 cm

A pair of cranes
Chinese porcelain 

Incised decoration simulating feathers and polychrome grey, red, 
black and white enamels 

Realistic wooden carved legs 
19th C. 

(minor losses and restoration)

€ 3.000 - 5.000
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129 
GARRAFA EM FORMA DE CABAÇA
Em porcelana da China 
Decoração a azul cobalto sob vidrado 
Bojo inferior decorado com paisagem fluvial 
com montanhas e guerreiros 
Bojo superior com figuras orientais em 
paisagem com montanhas 
Gargalo alto e estreito decorado com túlipas 
Período transição, c. 1640-1650 
(pequeno restauro na união do bojo inferior 
com o superior)
Alt.: 32 cm
A double gourd-form vase 
Chinese porcelain 
Cobalt blue underglaze decoration 
The lower body section with riverscape, 
mountains and warriors 
On the upper body, oriental figures on a 
mountainous landscape 
Tall and narrow neck with tulip motifs 
Transition period, ca. 1640-1650 
(minor restoration on the central body junction)

€ 6.000 - 9.000
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130 
POTE COM TAMPA
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado representando enrolamentos de 
motivos vegetalistas 
Pomo da tampa em biscuit, em forma de cão de foo 
Período Kangxi (1662-1722) 
(pequenos restauros)
Alt.: 53 cm

A lided pot
Chinese porcelain 
Blue underglaze foliage scroll decoration 
Foo dog biscuit lid pommel 
reign (1662-1722) 
(minor restoration)

€ 3.500 - 5.000

131 
GRANDE POTE
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado representando 
enrolamentos de motivos vegetalistas 
Dinastia Ming, séc. XVII 
(restauros)
Alt.: 41 cm

A large pot
Chinese porcelain 
Blue underglaze foliage scroll  decoration 
Ming Dynasty, 17th C. 
(restoration)

€ 6.000 - 8.000
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132 
GRANDE PRATO 
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado 
representando ao centro paisagem com 
figura feminina, cabra e arvoredo 
Aba decorada com motivos florais e 
objectos preciosos 
Período Wanli (1573-1620)
Diam.: 45,5 cm 

A large plate
Chinese export porcelain 
Blue underglaze decoration with central 
landscape, female figure, goat and trees  
Lip with floral  motifs and precious objects 
Wanli reign (1573-1620)

€ 2.500 - 3.000

133 
GRANDE PRATO
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado  
Representando ao centro paisagem com 
pássaros e flores 
Aba decorada com objectos preciosos 
Período Wanli (1563-1620) 
(defeitos de cozedura)
Diam.: 36,5 cm

A large plate
Chinese export porcelain 
Blue underglaze decoration with 
Central landscape, birds and flowers 
Lip with precious objects 
Wanli reign (1563-1620) 
(firing faults)

€ 1.000 - 1.500

134 
GARRAFA

Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado 
representando motivos florais 

Dinastia Ming, Período Wanli (1573-1620) 
(bocal com pequeno restauro)

Alt.: 27 cm

A bottle
Chinese export porcelain 

Blue underglaze floral decoration  
Ming dynasty, Wanli reign (1573-1620) 

(small restoration to mouth)

€ 1.200 - 1.500

135 
GRANDE TAÇA
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado  
Representando ao centro paisagem com 
pássaros e flores 
Aba decorada com motivos florais 
Período Wanli (1563-1620) 
(pequenos restauros e falhas de vidrado) 
(defeitos de cozedura)
16x35,5 cm

A large bowl
Chinese export porcelain 
Blue underglaze floral and bird decoration 
Flower motif rim band 
Wanli reign (1563-1620) 
(minor restoration and glaze chips) 
(firing faults)

€ 2.200 - 2.800
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136 
PRATO 
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado  
Paisagem ao centro representando 
terraço com chinês 
Bordo representando objectos 
semi-preciosos 
Período Kangxi (1662-1722) 
(dois cabelos e ligeiras 
esbeiçadelas)
Diam.: 27,5 cm

A plate
Chinese export porcelain 
Blue underglaze decoration with central 
landscape and male figure on terrace 
Lip with semi-precious objects 
Kangshi reign (1662-1722) 
(two harlines and minor chips)

€ 300 - 500

137 
PRATO
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado  
Paisagem ao centro representando terraço 
com chinês 
Bordo representando objectos semi-preciosos 
Período Kangxi (1662-1722) 
(dois cabelos e esbeiçadelas)
Diam.: 27,5 cm

A plate
Chinese export porcelain 
Blue underglaze decoration 
Central landscape with male figure on terrace 
Lip with semi-precious objects 
Kangshi reign (1662-1722) 
(two harlines and chips)

€ 300 - 500

138 
JARRO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul sob vidrado 
representando motivos vegetalistas e 
reservas com paisagens fluviais 
Dinastia Qing, séc. XVII
Alt.: 35,5 cm

A jug
Chinese export porcelain 
Blue underglaze decoration with flower and leaf 
motifs and riverscapes 
Qing dynasty, 17th C.

€ 4.000 - 6.000
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139 
GARNITURE
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Composta por três potes com tampa e dois canudos 
Decoração relevada, com corpos gomados em espiral, e a azul sob 
vidrado, representando motivos vegetalistas  
Período Kangxi (1662-1722) 
(restauros)
Alt.: 26,5 cm (canudos) 
Alt.: 33 cm (potes)

A five piece garniture
Chinese export porcelain 
Three lided pots and two cylinder vases 
Raised floral and leaf decoration in blue underglaze with scalloped spiralled bodies 
Kangshi reign (1662-1722) 
(Restoration)

€ 4.000 - 6.000
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140 
ESCOLA DE ANTUÉRPIA, SÉC. XVI/XVII
Políptico formado por painel central e quatro volantes 
representando as figuras do Calvário: Cristo crucificado, S. 
Dimas e Gestas (bom e mau ladrão), Nossa Senhora e São 
João Evangelista 
Óleo sobre madeira
115,5x108 cm (painel central) 
115,5x40,5 cm (cada volante) 
141,5x398 cm (total)

Antwerp School 16th / 17th C.
A polyptych with central panel and four leaves depicting the 
Calvary figures: The Crucified Christ, St. Dimas and Gestas (the 
Penitent and the Impenitent thieves), The Virgin Mary and Saint 
John Evangelist 
Oil on panel

€ 12.000 - 18.000
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141 
EX-VOTO
Óleo sobre madeira 
Inscrição: “M(ilagre) q. f(ez) N. Sr.ª das Dores 
a hum seu devo.to estando munto enfermo e 
chamando se a ela a dita Senhora lhe deu saude no 
Anno de 1783” 
Portugal, datado de 1783 
24,5x35 cm

An ex-voto (A votive offering)
Oil on panel 
Inscribed: “M(ilagre) q. f(ez) N. Sr.ª das Dores a hum seu 
devo.to estando munto enfermo e chamando se a ela a 
dita Senhora lhe deu saude no Anno de 1783” 
Portugal, dated to 1783

€ 300 - 500

142 
EX-VOTO
Óleo sobre madeira  
Inscrição “M(ilagre) q(ue) fes N. Sr.ª do Bom Sussesso a Anna M.ª m.er de Joze 
Luis da Frg.ª de S. Christovão de Rio Mao q. estando sinco dias prigozam.te 
de parto sem poder vir com a criança a lus recorrendo a esta Millagroza Sr.ª o 
sorgião lha tirou do bentre convida e juntamente a Mai Ficando livre de todo o 
prigo - No Anno de 1769”   
Portugal, datado de 1769 
(pequenos defeitos)
31,5x40 cm

An ex-voto (A votive offering)
Oil on panel 
Inscribed:  “M(ilagre) q(ue) fes N. Sr.ª do Bom Sussesso a Anna M.ª m.er de Joze Luis da 
Frg.ª de S. Christovão de Rio Mao q. estando sinco dias prigozam.te de parto sem poder vir 
com a criança a lus recorrendo a esta Millagroza Sr.ª o sorgião lha tirou do bentre convida e 
juntamente a Mai Ficando livre de todo o prigo - No Anno de 1769”  
Portugal, dated to 1769 
(minor faults)

€ 400 - 600

143 
EX-VOTO
Óleo sobre madeira 
Inscrição “M(ilagre) q. fes N. Sr.ª da Lapa 
a M.el Machado dos Alhais q estando hum 
menino sem vista recorreu a d.ª Sr.ª ... breve 
lhe deu vista no anno de 1843” 
Portugal, datado de 1843 
(defeitos)
29x20 cm

An ex-voto (A votive offering)
Oil on panel 
Inscribed:  “M(ilagre) q. fes N. Sr.ª da Lapa a M.el 
Machado dos Alhais q estando hum menino sem 
vista recorreu a d.ª Sr.ª ... breve lhe deu vista no 
anno de 1843” 
Portugal, dated to 1843 
(faults)

€ 200 - 400

144 
EX-VOTO
Óleo sobre tela 
Inscrição: “M(ilagre) q fes N. S. de Camios a m.e Perpetva M.ª soldando-lhe hvma 
arteria de hv(m) peito que padecia hv(m) grande acha qve e aplicandolhe  o 
manto da Sr.ª parov o sangve e continvaram as milhoras - anno de 1726” 
Portugal, datado de 1726
62,5x96 cm

An ex-voto (A votive offering)
Oil on canvas 
Inscribed: “M(ilagre) q fes N. S. de Camios a m.e Perpetva M.ª soldando-lhe hvma arteria 
de hv(m) peito que padecia hv(m) grande acha qve e aplicandolhe  o manto da Sr.ª parov o 
sangve e continvaram as milhoras - anno de 1726” 
Portugal, dated to 1726

€ 1.500 - 2.000
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145 
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVI
Ascensão de Cristo  
Óleo sobre cobre
35x28 cm

Portuguese school, 16th C.
The Ascension of Christ 
Oil on copper

€ 1.300 - 1.700

146 
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVII
Santa Catarina de Siena 
Óleo sobre cobre 
23x18 cm

Portuguese school. 17th C.
Saint Catherine of Sienna 
Oil on copper

€ 1.000 - 1.500

147
ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XVIII

Adoração dos Magos 
Óleo sobre tela

162x100 cm

Spanish school of the 18th century
Adoration of the Magi 

Oil on canvas

€ 1.800 - 2.200
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148 
ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVII
São Sebastião 
Óleo sobre cobre
23,5x18,5 cm

Flemish school, 17th C.
Saint Sebastian 
Oil on copper

€ 3.000 - 5.000

149 
BENTO COELHO DA SILVEIRA (1617-1708)
Visitação de Nossa Senhora a sua prima Santa Isabel
Óleo sobre madeira
23,5x18 cm

The Visitation of the Virgin to Saint Elizabeth
Oil on panel

€ 2.500 - 3.000
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150 
CÍRCULO DE HENDRICK VAN BALEN I (1574/5-1632)
Nossa Senhora com Menino e anjos
Óleo sobre madeira
Verso com marcas de Antuérpia usadas durante o período 1618-1626 
e marca do fabricante de painéis Guilliam Gabron (active 1609-1662)
55,5x42 cm 

Our Lady with the Child and angels
Oil on panel
Back with marks of Antwerp used between 1618 and 1626 and mark of the 
panel maker Guilliam Gabron (active 1609-1662)

€ 2.000 - 3.000

151 
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVI
Pietá 
Óleo sobre madeira 
Moldura em madeira entalhada e dourada ao gosto gótico
58x43 cm 

European school of the 16th century
Pietá 
Oil on panel 
Carved and gilt wood frame in the Gothic style

€ 1.500 - 2.000
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152 
MARTÍRIO DE SANTA BÁRBARA
Grupo escultórico em terracota 
policromada e outros materiais 
Maquineta em madeira pintada 
Portugal, séc. XVIII 
(defeitos)
32x25,5 cm

Saint Barbara Martyrdom
A polychrome terracota and other media 
sculptural group 
Painted wood display case 
Portugal, 18th C. 
(some faults)

€ 1.200 - 1.800

153 
REGISTO 

Em forma de relógio 
Mostrador com indicação das horas da Paixão de Cristo e ao 

centro gravura com pietà 
Base com composição representando o calvário 

Em papel, tecido bordado, fio metálico e outros materiais  
Portugal, séc. XIX/XX 

(faltas e defeitos)
46x24x12,5 cm

A votive composition
Clock shaped 

On the face, the hours correspond to steps of the Passion of Christ, 
centred by an image of the Pietà. 

In the lower section a Calvary scene 
Paper, embroidered textile, metal thread and other materials 

Portugal, 19th / 20th C. 
(Losses and faults)                

€ 300 - 400

154 
TERÇO INDO-PORTUGUÊS
Em filigrana de prata dourada 
Com contas em madrepérola 
Séc. XVII/XVIII 
(restauro na cruz) 
Comp.: 69 cm

An Indo-Portuguese Rosary
Gilt silver filigree 
Mother-of-pearl beads 
17th / 18th C. 
(restoration to cross)

€ 400 - 600

155 
TERÇO
Contas em vidro translúcido com 
decoração com frisos em vidro colorido e 
a dourado 
Cruz em madeira com decoração embutida 
com madrepérola 
Portugal, séc. XVIII 
(defeitos)
Comp.: 53 cm

A Rosary
Translucent glass beads with polychrome and 
gilt friezes 
Wooden, mother-of-pearl inlaid cross 
Portugal, 18th C. 
(faults)

€ 400 - 600

156 
TERÇO INDO-PORTUGUÊS
Em filigrana de prata dourada 
Com contas em madrepérola 
Séc. XVII/XVIII 
(pequenos defeitos; restauros) 
Comp.: 75 cm

An Indo-Portuguese Rosary
Gilt silver filigree 
Mother-of-pearl beads 
17th / 18th C. 
(minor faults; restored)

€ 300 - 400
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157
CONTADOR MOGOL
Em sissó com profusa decoração em marfim representando 
motivos florais 
Com duas portas de abertura lateral e dezasseis gavetas de 
diferentes dimensões 
Ferragens em metal amarelo 
India 
Mogol, séc. XVII (pequenos restauros)
37x60x34 cm

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

€ 20.000 - 30.000



158 
GAVETA INDO-PORTUGUESA
Em teca com revestimento parcial e 
decoração embutida em sissó 
Pés em bolacha 
Ferragens em metal amarelo 
Séc. XVIII 
(defeitos, gaveta não original)
13x39,5x32 cm

An Indo-Portuguese writing case
Teak with sissoo inlay 
Pad feet 
Brass metalware 
18th C. 
(faults; later drawer)

€ 1.800 - 2.200

159 
ALMOFARIZ COM MÃO INDO-PORTUGUÊS
Em marfim
Com decoração torneada
Séc. XVII
(pequenos defeitos) 
(defeitos, gaveta não original)
13x39,5x32 cm
Alt.: 13,5 cm (almofariz)
Alt.: 20,5 cm (mão)
A turned mortar and pestle
17th C.
(minor faults)
€ 3.000 - 4.000
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160 
GRANDE ARCA DE MATAZANA
Em sicupira 
Com ferragens e pregaria em ferro 
Séc. XVI/XVII
72x146x70 cm

A large chest
Sucupira 
Iron metalware elements 
16th / 17th C.

€ 300 - 500

161 
BURRA
Em ferro pintado 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(fechada; sem chave)
36,5x61x43 cm

A safe
Painted iron 
Portugal, 18th / 19th C. 
(locked; key missing)

€ 400 - 500

162 
TOCHEIRO
Em ferro fundido 
Portugal, séc. XIX 
(pequenos defeitos)
Alt.: 130 cm

A torch holder
Cast iron 
Portugal, 19th C. 
(minor faults)

€ 150 - 200

163 
ORATÓRIO D. 
MARIA
Em madeira pintada 
Com decoração 
marmoreada  
Interior com motivos 
florais pintados 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(pequenos defeitos e 
restauros)
146x65x28 cm

A D.Maria oratory
Painted and marbled wood 
Inner surfaces with floral 
motifs decoration 
Portugal 
18th / 19th C. 
(minor faults and 
restoration)

€ 300 - 500

164 
ORATÓRIO D. JOÃO V

Em madeira marmoreada e parcialmente 
entalhada e dourada representando 
concheados e motivos vegetalistas 

Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)

121,5x75x35 cm

A D.João V oratory
Marbled and part carved and gilt wood with 

shell, floral and foliage motifs 
Portugal, 18th C. 
(losses and faults)

€ 1.200 - 1.800

165 
CREDÊNCIA
Em madeira marmoreada e 
lacada a branco 
Frente entalhado com motivos 
vegetalistas e ao centro cabeça 
de querubim 
(defeitos e adaptação com talhas 
antigas)
80,5x88x40,5 cm

A credence table
Marble and white lacquered wood 
Foliage scrolls and central cherub’s 
head carved front 
(faults and adaptations)

€ 1.200 - 1.600
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166 
CONTADOR COM TREMPE 
HISPANO-FILIPINO
Em pau-santo com filetes em marfim 
Tampo de abater e interior com treze 
gavetas simulando quinze 
Ferragens em ferro 
Trempe posterior 
Séc. XVII 
(faltas, defeitos e restauros)
139x102,5x46 cm

A Hispanic/Philippine cabinet on stand 
Rosewood with ivory filleting 
Flap top revealing thirteen drawers simulating 
fifteen 
Iron metalware 
Later stand 
17th C. 
(losses, faults and restoration)

€ 2.500 - 3.000

167 
CONTADOR MANEIRISTA COM TREMPE
Em pau-santo e outras madeiras 
Decorado com filetes em marfim formando padrões geométricos  
Com sete gavetas simulado nove 
Trempe com pernas em lira e fiadores em ferro pintado 
Portugal, séc. XVII
116,5x98x58 cm (total) 
39x66x27 cm

A Mannerist cabinet on stand
Rosewood and other timbers 
Geometric ivory filleting design 
Seven drawers simulating nine 
Lyre legs and painted iron stretchers 
Portugal, 17th C.

€ 4.000 - 6.000
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168 
RARO ESPREGUICEIRO D. JOÃO V/ D. JOSÉ
Em pau-santo 
Cabeceira ricamente entalhada, recortada e vazada com concheados 
Laterais com conchas entalhadas interrompendo o ondulado das traves 
Pés terminando em garra e bola 
Assento em couro lavrado que repete simetricamente os motivos da talha da cabeceira 
Portugal, séc. XVIII
162x213x102 cm

Bibliografia/ Literature: 
Representando em: Franklin Pereira, “O Couro Lavrado no Mobiliário Artístico de Portugal”, pp. 26-27.

A rare D.João V / D. José period daybed
Rosewood 
Densely shell carved, pierced and scalloped headboard 
Shell carved side frames 
Ball and claw feet 
The engraved leather surface reflets symetrically the headboard decorative motifs 
Portugal, 18th C.

€ 5.000 - 7.000
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169 
CONTADOR COM TREMPE
Em pau-santo e outras madeiras 
Decoração entalhada com torcidos e tremidos 
Saial recortado e vazado 
Trempe com pernas torneadas 
Seis gavetas simulando nove 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XX 
(faltas, defeitos e indício de xilófagos)
 124x75x43,5 cm

A cabinet on stand
Rosewood and other timbers 
Carved and rippled decoration 
Pierced and scalloped apron 
Turned legs 
Six drawers simulating nine 
Brass metalware 
Portugal, 20th C. 
(losses, faults and evidence of woodboring insects)

€ 380 - 600

170 
PAR DE CADEIRÕES DE BRAÇOS
Em madeira escurecida 
Com costas e assentos em couro lavrado representando 
motivos florais e figuras e pregaria em metal amarelo 
Portugal, séc. XIX

A pair of armchairs
In darkened wood 
Figure and floral engraved leather backs and seats fixed by brass tacks 
Portugal, 19th C.

€ 800 - 1.200

171 
PEQUENA MESA BUFETE

Em pau-santo e vinhatico 
Com uma gaveta 

Pernas e travessas torneadas 
Ferragens em metal amarelo 

Portugal, séc. XVII/XVIII
46x68x49 cm 

A small “bufete” table
Rosewood and Brazilian mahogany 

One drawer 
Turned legs and stretchers 

Brass metalware 
Portugal, 17th / 18th C

€ 600 - 900

172 
PEQUENA MESA DE APOIO 
Em pau-santo 
Pernas torneadas e travejamento e “X” 
Séc. XX
44x89x44,5 cm

A small side table
Rosewood 
Turned and cross stretchers 
20th C.

€ 400 - 600

173 
PEQUENA MESA BUFETE
Em pau-santo 
Com uma gavetinha 
Pernas e travejamento com decoração 
torneada 
Portugal, séc. XIX
39,5x46x36 cm 

A small “bufete” table
Rosewood 
With one small drawer 
Turned legs and stretchers 
Portugal, 19th C.

€ 500 - 800

174 
BUFETE 

Em pau-santo 
Com duas gavetas simulando seis 

Pernas e travessas torneadas e ferragens 
em metal amarelo 

Portugal, séc. XVIII 
(restauros)

80,5x142x74 cm

A “bufete” table
Rosewood 

With two true and four simulated drawers 
Turned legs and stretchers and brass metalware 

Portugal, 18th C. 
(restoration)

€ 1.500 - 2.000
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175 
CÓMODA D. JOSÉ/ D. MARIA
Em pau-santo com decoração entalhada 
Com três gavetas e três gavetões 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII/XIX
98,5x137x64,5 cm

A D.José / D. Maria period chest of drawers
Carved rosewood 
Three short and three long drawers 
Yellow metalware 
Portugal, 18th / 19th century

€ 3.500 - 5.000

176 
CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS D. JOSÉ
Em pau-santo 
Com costas vazadas e tabelas recortadas e entalhadas 
Assentos forrados a tecido adamascado 
Portugal, séc. XVIII

A set of six D.José chairs
Rosewood 
Of pierced backs and scalloped and carved splats 
Damask covered seats 
Portugal, 18th C.

€ 4.500 - 6.500
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177 
MESA DE ENCOSTAR D. JOSÉ
Em pau-santo com entalhamentos 

Com duas gavetinhas e ferragens em 
bronze dourado relevado 

Portugal, Séc. XVIII

A D.José side table
Rosewood with carved decoration. 

Two drawers and gilt bronze metalware 
Portugal, 18th C

€ 6.000 - 10.000
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178 
PAPELEIRA D. JOSÉ
Em pau-santo 
Decoração parcialmente entalhada 
Interior com gavetas e escaninhos 
Quatro gavetões de diferentes dimensões 
Ferragens em metal amarelo 
Pés entalhados em voluta 
Portugal, séc. XVIII
113x110x60 cm

A D.José bureau
Rosewood 
Partially carved decoration 
Interior with drawers and pigeon-holes 
Four different sized long drawers 
Brass metalware 
Volute carved feet 
Portugal, 18th C.

€ 5.000 - 8.000
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179 
CÓMODA D. JOSÉ/ D. MARIA
Em pau-santo com decoração entalhada 
Com três gavetas e três gavetões 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII/XIX
104,5x132x68,5 cm

A D.José style chest of drawers
Rosewood with carved decoration 
Three short and three long drawers 
Brass metalware 
Portugal, 19th / 20th C.

€ 3.500 - 5.500

180 
PAPELEIRA D. JOSÉ/D. MARIA
Em pau-santo com decoração entalhada 
Com três gavetas e dois gavetões 
Ferragens em metal amarelo 
Interior com várias gavetas e escaninhos 
Portugal, séc. XVIII/XIX
110x126x61 cm

A D.José style bureau
Rosewood 
Carved decoration 
Three short and two long drawers Brass metalware 
Flap top revealing various drawers and pigeon holes 
Portugal, 19th / 20th C.

€ 2.800 - 3.500

181 
CADEIRA D. JOSÉ
Em madeira exótica com trabalho de talha 
Costas e assentos em palhinha
95x53,5x58 cm 

A D.José chair
Exotic carved wood 
Caned back and seat

€ 800 - 1.200

182 
MESA RATONA ESTILO D. JOÃO V
Em castanho 
Com uma gaveta e ferragens em metal amarelo 
Saial recortado, entalhado e vazado com 
concheados e motivos vegetalistas 
Pés terminando em garra e bola 
Portugal, séc. XIX
37,5x97x54

A D.João V style miniature table
Darkened wood 
One drawer and brass metalware. Pierced scalloped 
apron carved in floral, leaf and  shell motifs 
Claw and ball feet 
Portugal, 19th C.

€ 800 - 1.200
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183 
MESA RATONA D. JOÃO V / D. JOSÉ
Em pau-santo 
Com duas gavetinhas 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII
47x96x41,5 cm 

A small table
Rosewood 
With two small drawers 
Brass metalware 
Portugal, 18th C.

€ 1.000 - 1.500

184 
MESA PÉ DE GALO D. MARIA
Em pau-santo 
Tampo basculante com sistema de gaiola 
Pés em sapata 
Portugal, séc. XVIII/XIX
73,5x64 cm

A D.Maria tripod table
Rosewood 
Tilt-top “bird-cage” support 
Slipper feet 
Portugal, 18th / 19th C.

€ 800 - 1.200

185 
CADEIRA DE BRAÇOS D. JOSÉ V / D. MARIA
Em castanho 
Tabela recortada, vazada e entalhada 
Assento forrado a seda adamascada
126x61x50 cm 

A D.José / D.Maria armchair
Chestnut 
Scalloped, carved and pierced top rail 
Drop-in seat covered in silk damask

€ 200 - 300

186 
CÓMODA ESTILO D. JOSÉ 
Em pau-santo. 
Trabalho parcialmente entalhado 
representando motivos vegetalistas 
Três gavetões e três gavetas 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal séc. XX
90x124x65

A D.José style chest of drawers
Rosewood 
Partially carved with floral motifs 
Three short and three long drawers 
Brass metalware 
Portugal, 20th C.

€ 2.800 - 3.500
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187 
MESA DE ENCOSTAR ESTILO 
D. JOÃO V/ D. JOSÉ
Em nogueira 
Decoração parcialmente entalhada e 
dourada 
Com duas gavetas e saial recortado  
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XIX/XX
86,5x98x50 cm

A D.João V / D.José style side table
Walnut 
Partially carved and gilt decoration 
Two drawers and scalloped apron 
Brass metalware 
Portugal, 19th / 20th C.

€ 1.800 - 2.500

188 
MESA DE ENCOSTAR D. JOSÉ
Em nogueira  
Saial entalhado e frisos dourados 
Uma gaveta e ferragens em bronze 
relevado e dourado 
Portugal, séc. XVIII
80x90x49,5 cm 

A D.José side table
Walnut 
Carved apron and gilt friezes 
One drawer and chiselled and gilt bronze 
metalware 
Portugal, 18th C.

€ 1.500 - 2.000

189 
CÓMODA D. JOSÉ
Em Gonçalo Alves 
Com dois gavetões 
Saial recortado com decoração entalhada 
representando motivos vegetalistas 
Portugal, séc. XVIII
84,5x108,5x61,5 cm

A D.Joesé chest of drawers
Gonçalo Alves 
Two long drawers 
Scalloped and carved apron with foliage scroll 
decoration 
Portugal, 18th C.

€ 6.000 - 8.000
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190 
MESA DE ENCOSTAR MINIATURA 

D. JOSÉ/ D. MARIA
Em pau-santo e faixada a pau-santo e 

outras madeiras 
Pernas com decoração entalhada 

Com duas gavetas, ferragens em metal 
amarelo e saial recortado 

Pés de garra e bola 
Portugal séc. XVIII 

(pequenos defeitos)
55,5x73x36 cm

A D.José / D.Maria miniature side table
Solid rosewood, veneered in rosewood and 

other timbers 
Carved legs and scalloped apron 

Two drawers and brass metalware 
Claw and ball feet 
Portugal, 18th C. 

(small faults)

€ 750 - 950

191 
CONJUNTO DE TRÊS 
CADEIRAS D. JOSÉ
Em nogueira 
Tabelas e cachaços recortados 
e parcialmente entalhados 
representando motivos 
vegetalistas 
saiais e joelhos com decoração 
entalhada 
Portugal, séc. XVIII 
(indício de xilófagos)

A D.José three chair set
Walnut 
Scalloped and foliage scroll carved 
splats and crests 
Carved aprons and knees 
Portugal, 18th C. 
(evidence of wood boring insects) 
€ 400 - 600

192 
CADEIRA DE CANTO
Em mogno com entalhamentos 
Espaldar com duas tabelas e pernas curvas 
Assento forrado a veludo salmão
74x71x59 cm 

A corner Chair
Carved mahogany 
The back with two splats and cabriole legs 
Drop-in seat covered in salmon coloured velvet

€ 250 - 350

193 
MESA PÉ DE GALO 

Em pau-santo  
Tampo basculante com decoração 

marchetada representando motivos 
vegetalistas 

Assente sobre coluna canelada e entalhada 
terminando em pés de garra e bola 

Portugal, séc. XIX
75,5x71 cm

A tripod table
Rosewood 

Floral marquetry tilt-top 
On a fluted shaft ending in claw and ball feet 

Portugal, 19th C.

€ 1.200 - 1.800

194 
MESA FAQUEIRO D. JOÃO V/D. JOSÉ

Em nogueira 
Saial recortada e centro entalhado com motivos 

vegetalistas 
Ferragens em metal amarelo 

Três gavetas 
Portugal, séc. XVIII 

(restauros)
75x89x48 cm

D.João V/D.José period cutlery table
Walnut 

Scalloped and foliage scroll carved apron 
Brass metalware 

Three drawers 
Portugal, 18th C. 

(restoration)

€ 900 - 1.200
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195 
PAPELEIRA D. JOSÉ
Em pau-santo 
Com duas gavetas e três gavetões de 
diversas dimensões 
Interior com gavetas e escaninhos, 
Ferragens em metal amarelo 
Pés em voluta 
Portugal, séc. XVIII
119x117x53,5 cm

A D.José period bureau
Rosewood 
Two short and three long drawers 
Interior with small drawers and pigeon-holes 
Yellow metalware 
Volute shaped feet 
Portugal, 18th C.

€ 1.200 - 1.800

196 
MESA PÉ DE GALO ESTILO D. JOSÉ

Tampo em vinhático 
Pés em pau-santo entalhado   

Tampo basculante e sistema de gaiola 
Portugal, séc. XIX/XX

73x66,5 cm

A D. José style tripod table
Brasilian Mahogany top 

Carved rosewood feet 
Tilt-top 

Portugal, late 19th, early 20th century

€ 450 - 650

197 
CÓMODA D. JOÃO V/ D. JOSÉ
Em castanho 
Saial recortado com decoração entalhada 
Dois gavetões e ferragens em metal amarelo 
Pés de garra e bola 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas, defeitos e restauros)
84,5x123x74,5 cm

A D.João V / D. José chest of drawers
Chestnut 
Carved and scalloped apron 
Two large drawers and brass metalware 
Claw and ball feet 
Portugal, 18th C. 
(losses, faults and restoration)

€ 1.500 - 2.000
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198 
IMPORTANTE PAPELEIRA COM ALÇADO D. JOSÉ
Em pau-santo 
Com duas gavetas, dois gavetões e tampo de rebater 
Frente ondulada e cantos decorados por pilastras com entalhamentos vegetalistas, terminando 
em pés elevados com enrolamentos 
Fábrica com portinhola central, escaninhos e cinco gavetas, uma com compartimento secreto 
Frente de gavetas e ilhargas com molduras e ferragens da época em metal amarelo recortado 
Alçado com cimalha entalhada e vazada decorada por motivos rocaille e pilastras com folhas de 
acanto e enrolamentos 
Ilhargas com almofadas recortadas e rosácea ao centro 
Portas com vidros antigos 
Portugal, meados do séc. XVIII
280x111x64 cm

An important bureau bookcase
Rosewood 
Two short and two long drawers 
Bombé front with foliage scroll carved angles, ending in raised scroll feet 
The inner bureau with a central door, pigeon-holes and five small drawers, one with a secret 
Framed sides and drawer fronts with contemporary scalloped yellow metalware 
The bookcase with carved and pierced rococo crest and angle pilasters with acanthus leaves and scroll decoration 
Sides with raised panels and central rose-shaped motif 
Antique door glazing 
Portugal, mid 18th C.

€ 15.000 - 20.000
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199 
GRANDE RELÓGIO, THOMIRE & MOINET
Em bronze dourado e patinado
Mecanismo Louis Moinet inserido em globo celeste com estrelas douradas em relevo sobre fundo fundo azul
O mostrador em esmalte azul com numeração romana a dourado é enquadrado por um friso em bronze dourado com 
decoração relevada
A base composta por três patamares apresenta no patamar superior duas figuras femininas aladas, possivelmente alusi-
vas à ciência e à literatura, sendo que a figura da esquerda segura na mão direita um compasso e a da direita encontra-se 
reclinada sobre dois livros 
O patamar intermédio, de inspiração arquitetônica, apresenta ao centro um baixo relevo com três putti
O patamar inferior, assente sobre seis pés, é profusamente decorado com grinaldas e outros motivos vegetalistas
Marcado "Thomire & Cie A Paris" e "Ls Moinet Her" no mostrador
Mecanismo marcado "Ls Moinet A Paris"
(a funcionar; pequenos defeitos e faltas; mecanismo necessita revisão)
62x64x25 cm

A large Thomire & Moinet clock
Gilt and patinated bronze
Louis Moinet mechanism in a celestial globe with applied raised gilt star decoration on a blue ground
The blue enamel dial with gilt Roman numerals is framed by a gilt raised frieze
The three tier stand displays on the top two winged female figures, possibly alluding to science (holding a compass), and literature 
(reclining over two books.
The architectural intermediate level depicts a low relief with three putti
The lower section, sitting on six feet is profusely decorated with garlands and foliage scroll motifs
Marked "Thomire & Cie A Paris" and "Ls Moinet Her" on the dial
Mechanism marked "Ls Moinet A Paris"
(in working order but in need of servicing; minor faults and losses)

€ 12.000 - 15.000



200 
PIERRE-PHILIPPE THOMIRE ATRIBB. (FRANÇA, 1751-1843)
Sûrtout de table restauração
Em bronze dourado e cinzelado
Decorado com friso de motivos vegetalistas, com galeria de florões e gri-
naldas de parras e cachos de uva
Com quatro pés decorados com bustos do deus Baco envoltos em grinal-
das de flores, liras e enrolamentos vegetalistas
França, c. 1820
Diam.: 68 cm
Bibliografia/ Literature:
(Decoração semelhante/ similar decoration) François et Nicole Hervouet, 
Yves Bruneau, “La Porcelaine des Compagnie des Indes à décor Occiden-
tal”, p. 108.

A Restauration ormolu surtout de table, ca. 1820 Ormolu
Decorated with floral frieze, the gallery with flowers and garlands of vine leaves and 
grapes Four feet with Bacchus busts framed by garlands, lire and floral scrolls
France, ca. 1820
Note: Similar model signed by Thomire at San Francisco Museum of fine arts

€ 4.000 - 6.000



201 
PAR DE CANDEEIROS DE TECTO DE OITO 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.: 100 cm 
Diam.: 84 cm

A pair of eight branch chandeliers
Gilt and painted metal 
Shaped as globes with swan shaped branches 
Foliage scroll motifs and stars decoration 
20th C.

€ 1.500 - 2.000

202 
LUSTRE DE SEIS LUMES
Em vidro e cristal 
84x70 cm

A six-light chandelier
Glass and crystal

€ 400 - 600

203 
LUSTRE DE SACO ESTILO D. MARIA
Pingentes em vidro e cristal
Armação em metal
Oito lumes
Séc. XIX/XX
129x97 cm

A D. Maria style chandelier
Cut-glass and crystal pendants
Metal structure
Eight-light
Late 19th, early 20th century

€ 800 - 1.200

204 
LUSTRE DE SACO ESTILO D. MARIA

Pingentes em vidro e cristal
Armação em metal

Oito lumes
Séc. XIX/XX

129x97 cm

A D. Maria style chandelier
Cut-glass and crystal pendants

Metal structure
Eight-light

Late 19th, early 20th century

€ 800 - 1.200

205 
LUSTRE DE NOVE LUMES
Em metal, vidro e cristal 
Decorado com pendentes e pináculos em 
vidro soprado 
Séc. XX (primeira metade)
120x58 cm

A nine branch chadelier
Metal, glass and crystal 
Glass pendants and pinnacles decoration 
20th C. - first-half

€ 1.000 - 1.500
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206

207

208

206

206 
DOIS TAPETES MILAS, TURQUIA
Em lã e algodão de desenho geométrico 
em tons de bordeaux, azul e bege
99x53,5 cm  
84,5x59 cm 

Two Milas rugs, Turkey
Wool and cotton, of geometric pattern in blue 
and beige

€ 80 - 120

207 
TAPETE HAMADAN, IRÃO
Em lã e algodão de desenho geométrico 
em tons de bordeaux e bege
145x102 cm

A Hamadan rug, Iran
Wool and cotton, of geometric pattern in 
bordeaux and beige

€ 100 - 150

208 
TAPETE LAHOOR, PAQUISTÃO
Em lã e algodão de desenho geométrico 
em tons de bordeaux, azul e bege
280x183 cm 

A Lahore rug, Pakistan
Wool and cotton, of geometric pattern in 
bordeaux, blue and beige

€ 700 - 900
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210

211

212

209

209 
TAPETE SHIRWAN, CÁUCASO
Em lã e algodão de desenho geométrico 
em tons de bordeaux, bege e azul
264x165 cm 

A Shirwan rug, Caucasus
Wool and cotton, of geometric pattern in beige 
and blue

€ 550 - 650

210 
TAPETE KERMAN, IRÃO 
Em lã e algodão de desenho floral em tons 
de bordeaux, azul e bege
355x222 cm

A Kerman rug, Iran
Wool and cotton, of floral pattern in bordeaux, 
blue and beige

€ 950 - 1.200

211 
TAPETE BAKHTIARI, IRÃO
Em lã e algodão de desenho geométrico 
em tons de bordeaux, azul e bege
300x155 cm

A Bakhtiari rug, Iran
Wool and cotton, of geometric pattern in 
bordeaux, blue and beige

€ 700 - 900

212 
TAPETE MASHAD, IRÃO
Em lã e algodão de desenho geométrico 
em tons de bordeaux e bege
300x400 cm 

A Mashad rug, Iran
Wool and cotton, of geometric pattern in 
bordeaux and beige

€ 1.200 - 1.800
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214

215

216

213

213 
TAPETE HERIZ, IRÃO 
Em lã e algodão com desenho geométrico 
em tons de salmão e azul
A Heriz rug

A Heriz rug, Iran
Wool and cotton, of geometric pattern in 
salmon and blue

€ 450 - 550

214 
TAPETE MALAYER, IRÃO 
Em lã e algodão com desenho geométrico 
e floral em tons de azul, salmão e bege
165x115 cm

A Malayer rug, Iran
Wool and cotton, of geometric and floral 
pattern in blue, salmon and beige

€ 450 - 550

215 
TAPETE MIR, IRÃO 
Em lã e algodão com desenho geométrico 
e floral  com medalhão ao centro em tons 
de bege, salmão e azul
165x112 cm 

A Mir rug, Iran
Wool and cotton, of geometric and floral 
pattern with central medallion in beige, salmon 
and blue

€ 400 - 500

216 
TAPETE BALUCHI, IRÃO 
Em lã e algodão com desenho geométrico 
em tons de bordeaux, bege e verde
190x105 cm 

A Baluch rug, Iran
Wool and cotton, of geometric pattern in 
bordeaux, beige and green

€ 350 - 450
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218

219

220

217

217 
TAPETE BUKHARA, IRÃO 
Em lã e algodão com desenho geométrico 
em tons de bordeaux e bege
290x200 cm 

A Bukhara rug, Iran
Wool and cotton, of geometric pattern in 
bordeaux and beige

€ 1.000 - 1.500

218 
TAPETE SHIRAZ, IRÃO 
Em lã e algodão com desenho geométrico 
e floral em tons de salmão, azul e bege
305x220 cm

A Shiraz rug, Iran
Wool and cotton, of geometric and floral 
pattern in salmon, blue and beige

€ 1.150 - 1.500

219 
TAPETE BUKHARA, IRÃO 
Em lã e algodão com desenho geométrico 
em tons de bordeaux e bege
335x260 cm

A Bukhara rug, Iran
Wool and cotton, of geometric pattern in 
bordeaux and beige

€ 1.350 - 1.650

220 
TAPETE BAKHTIARI, IRÃO 
Em lã e algodão com desenho geométrico 
e floral em tons de azul, bege e castanho
450x340 cm 

A Bakhtiari rug, Iran
Wool and cotton, of geometric and floral 
pattern in blue, beige and brown

€ 2.500 - 3.000
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221 
MEDUSA RONDANINI
Escultura em pedra mármore 
Itália, séc. XIX
Alt.: 45 cm 

Nota: 
A Medusa Rondanini original, peça datável do período Helénico final ou cópia romana, deve o seu nome ao palácio dos marqueses de 
Rondanini em Roma, encontrado-se actualmente no museu Glyptothek em Munique por ter sido comprada pelo rei Luís I da Baviera (1786-
1868), enquanto príncipe, na sua Grand Tour. 
A dita Medusa atinge o auge da fama entre finais do século XVIII e os primeiros quinze anos do séc. XIX. O grande escultor Antonio 
Canova, que a usou como modelo para a cabeça da Medusa decapitada por Perseu (1798-1801), ajudou à sua popularização. Mas Canova 
não foi o único e assistimos ao aparecimento de várias destas réplicas da autoria de escultores a trabalharem em Roma neste período. A 
popularidade notável da Medusa de Rondanini é transportada para o séc. XX e serve de inspiração para o logotipo da casa de moda de 
Gianni Versace.  

The Rondanini Medusa
Marble sculpture 
Italy, 19th C.
Note:
The Medusa Rondanini, dating to the late Hellenistic period or a Roman copy, gets its name from the Rondanini family palace, in Rome. Bought by king 
Ludwig I of Bavaria (1786-1868) in his European Grand Tour it belongs today to the Munich Glyptothek Museum collection.
The sculpture reaches the peak of its fame between the late 18th century and 1815. The renowned sculptor Antonio Canova adopts it as the model for his 
work “Perseus with the Head of Medusa” (1798-1801), adding to its fame. But Canova was simply one of many artists working in Rome that replicated the 
image.
The continued fame of the Rondanini Medusa will eventually extend to the 20th century when it becomes the inspiration for the Versace fashion house logo.

€ 12.000 - 16.000
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222 
IMPORTANTE TIARA “EN TREMBLANT” E PAR DE BRINCOS
Em ouro e prata cravejada com 557 diamantes talhe antigo de brilhante (ca. 35,20ct) 
Tiara com fiada de diamantes na base sob oito diamantes maiores e sete cabeças de flor amovíveis montadas “en tremblant” 
totalmente cravejadas com diamantes 
Todas as flores destacáveis, existindo para a central a armação em ouro para usar como alfinete de peito e seis armações em prata 
dourada para usar as laterais como pregos de cabelo 
Par de brincos representando flores semelhantes às da tiara 
Marca de ourives do Porto, António Joaquim Póvoas (reg. 1863), trabalho dos anos 1860/80 
Com estojo em pele preta e ferros a ouro forrado a seda e veludo 
(sinais de uso, mínimos defeitos)
Largura tiara: 15 cm 
Altura tiara: 5 cm 
Diam. brincos: 2,2 cm
Total: 155 g

Nota:  
Jóias portuguesas desta época, envergadura, requinte e qualidade de execução são raras no mercado.  
A moda das tiaras “en tremblant” teve em Portugal o seu máximo expoente com a encomenda, em 1863, da rainha D. Maria Pia a 
Estevão de Souza da célebre tiara das estrelas que fazia parte de uma parure muito completa que foi executada entre 1863 e 1866 e 
que - apesar de um grande restauro em meados do séc. XX que desvirtuou a imagem original das peças - permanece na colecção do 
Palácio da Ajuda. 
Apesar de menor em dimensão e riqueza gemológica a tiara agora oferecida ao mercado apresenta um trabalho de ourivesaria tão 
requintado como o realizado pelo ourives da casa real. 
João Júlio Teixeira, G.D.

An important tiara “en tremblant” and pair of earrings
Silver-topped gold set with 557 old mine cut diamonds (ca. 35,20ct) 
Base of the tiara with a diamond frieze under eight larger diamonds and seven detachable diamond-set flower heads mounted “en tremblant” 
Each flower detaches, with a gold frame to wear the central as a brooch and six silvergilt mounts to wear the side flowers as hair pins 
Earrings designed as similar flower heads 
Porto maker’s mark of António Joaquim Póvoas (reg. 1863), 1860s/80s 
With a black leather, silk and velvet lined fitted case 
(wear signs, minor defects) 

Note:  
Portuguese jewels of this epoch, size and extremely fine craftsmanship are scarce at the market. 
The fashhion for “en tremblant” tiaras reached its peak in Portugal with the commission of the Queen D. Maria Pia to Estevão de Souza in 1863 of 
the famous “Star Tiara” wich was part of a very large parure executed between 1863 and 1866 that - despite a controversial restoration in the mid-20th 
century which distorted the original image of the pieces - remains in the collections of Palácio da Ajuda. 
Although clearly smaller in size and gemological richness the piece now on sale shows the same exquisite craftsmanship as the royal commission.

€ 42.000 - 60.000
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223 
COLAR
Engranzado em ouro (750/000) com 
pérolas de cultura barrocas cinzentas; 
fecho, medalhões com perfis femininos 
em relevo e fio em ouro (750/000) 
Trabalho de meados do séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 50 cm
66 g

A necklace
18kt gold wire, grey baroque cultured pearls; 
18kt gold clasp, medallions with feminine 
profiles in relief and chain 
Mid-20th century 
(wear signs)

€ 700 - 1.000

224 
PULSEIRA
Pérolas de cultura barrocas, centro em 
ouro (750/000) decorado com perfil 
feminino relevado e um diamante talhe 
brilhante (ca. 0,10ct) 
Contraste italiano, séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 20,5 cm
42 g

A bracelet
Baroque cultured pearls, 18kt gold centre 
decorated in relief with feminine profile and set 
with one brilliant cut diamond (ca. 0,10ct) 
Italian assay mark, 20th century 
(wear signs)

€ 680 - 980

225 
ESTOJO DE LACRE/ SINETE
Porcelana europeia relevada e policromada com 
figuras orientais e motivos vegetalistas 
Frisos exteriores em ouro (750/000) cinzelado, 
tubo interior em metal dourado, topo cravejado  em 
prata com quatro vidros forrados e base com placa 
de jaspe sanguíneo com intaglio representando 
perfil de casal 
Europa, séc. XVIII 
(sinais de uso, partido)
Alt.: 12,6 cm

A sealing-wax case
European porcelain decorated in relief and polychromed 
with Oriental figures and floral motifs 
18kt gold chiselled friezes, gilt metal liner, top set in silver 
with four foiled pastes and base with a bloodstone intaglio 
depicting couple’s profile 
Europe, 18th century 
(wear signs, broken)

€ 300 - 500

226 
ESTOJO PARA LACRE

Em ouro com decoração naturalista. 
Marcas de controlo francesas.

Dim.: 12 cm
35.2g

A sealing wax case
Gold with naturalistic decoration 

French assay marks

€ 1.300 - 1.500

227 
PULSEIRA
Em ouro indiano. Fecho e caixa de palheta 
com decoração relevada orientalista 
cravejado com 5 citrinos 
Índia meados Séc. XX
152g

A bracelet
Indian Gold. Bullet clasp with raised decoration 
in the oriental taste, set with 5 citrines 
India, mid 20th C.

€ 3.400 - 4.000

228 
PULSEIRA
Em ouro indiano. Fecho e caixa de palheta 
com decoração relevada orientalista 
cravejado com 5 diamantes em talhe de 
brilhante com (ca. 0.50ct) 
Índia meados Séc. XX
145g

A bracelet
Indian Gold. Bullet clasp with raised decoration 
in the oriental taste, set with 5 round brilliant 
cut diamonds (ca.0.50ct) 
India, mid 20th C.

€ 3.700 - 4.200

229 
PULSEIRA TRADICIONAL INDIANA
Nove fiadas de pequenas pérolas naturais e contas de rubi 
Travessões, fecho e placa central em ouro esmaltado a 
vermelho, verde, azul e branco e cravejados com placas 
de rubi, diamantes talhe rosa e um diamante talhe oval ao 
centro 
Índia, séc. XIX/XX 
(sinais de uso, precisa ser reenfiado)
Comp.: 19 cm
40 g

An Indian traditional bracelet
Nine rows of seed pearls and ruby beads 
Spacers, clasp and central plaque in gold with red, green, blue and 
white enamelled decoration and set with rose cut diamonds and one 
oval cut diamond at the centre 
India, late 19th, early 20th century 
(wear signs, needs restringing)

€ 2.000 - 3.000
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230 
ESCRAVA, LUIZ FERREIRA
Em ouro (800/000) cinzelado representando duas 
cobras afrontadas, cravejada com uma raiz de 
rubi gravada e doze diamantes talhe brilhante (ca. 
0,40ct) 
Portugal, anos 1960, sem marcas mas atribuível à 
casa Luiz Ferreira 
(sinais de uso)
28,4 g

A bangle, LUIZ FERREIRA
19kt gold chiselled as two snakes and set with one carved 
ruby and 12 brilliant cut diamonds (ca. 0,40ct) 
Portugal, 1960s, unmarked but attributable to the house 
of Luiz Ferreira 
(wear signs)

€ 1.300 - 2.300
231 

ANEL, LUIZ FERREIRA
Em ouro (800/000) cinzelado em forma de 

cobra e cravejado com um rubi cabochão e dois 
pequenos diamantes talhe 8/8 

Portugal, anos 1960, sem marcas mas atribuível à 
casa Luiz Ferreira 

(sinais de uso)
Tam.: 17,4 mm

11,5 g

A ring, LUIZ FERREIRA
19kt gold chiselled as a snake and set with one cabochon 

ruby and two small single cut diamonds 
Portugal, 1960s, unmarked but attributable to the house 

of Luiz Ferreira 
(wear signs)

€ 580 - 780

232 
ADEREÇO, LUIZ FERREIRA
Em ouro cinzelado representando animais fantásticos 
afrontados e cravejado com duas esmeraldas gravadas 
com flores 
Composto por: par de brincos, escrava e anel 
Contraste Tigre 800 (1938-1984) e de ourives António 
Pinto da Silva (reg. 1929) 
Com o estojo original da casa Luiz Ferreira em moiré 
de seda e veludo 
(sinais de uso, estojo com desgaste)
67,2 g

A parure, LUIZ FERREIRA
Chiselled gold representing fantasy animals set with two 
carved emeralds with flowers 
Comprising: a pair of earrings, a bangle and a ring 
Porto assay mark (1938-1984) and António Pinto Pereira 
maker’s mark (reg. 1929) 
With original silk and velvet Luiz Ferreira case 
(wear signs, case with defects)

€ 3.000 - 5.000
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233 
ANEL
Em ouro cravejado com dois cabochões 
de safira, rubis talhe quadrado e 12 
pequenos diamantes talhe brilhante 
Contraste cabeça de Veado 800 em 
uso desde 1985 e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso)
Tam.: 15,8 mm
7,8 g

A ring
Set in gold with two sapphire cabochons, 
square cut rubies and 12 small brilliant 
diamonds 
Portuguese assay mark (after 1985) and 
maker’s mark 
(wear signs)

€ 400 - 600

234 
ANEL
Em ouro de (800/000) cravejado com 
safira talhe oval  (ca. 7.00ct) e várias 
pequenas safiras e diamantes em  
talhe de brilhante 
Contraste de Lisboa cabeça de veado em 
uso após 1985 
e de ourives da mesma época.
16.3g

A ring
800/000 gold, set with oval cut diamond 
(ca.7.00ct) and various small sapphires and 
round brilliant cut diamonds 
Lisbon “deer head” assay mark post 1985 and 
same date maker’s mark

€ 3.000 - 4.000

235 
ANEL
Ouro amarelo cravejado com safira 
cabochão (9x7mm) e 2 diamantes 
em talhe de brilhante (ca. 1.05ct) 
Europa, meados do Séc. XX
21.5g

A ring
Yellow gold, set with cabochon sapphire 
(9x7mm) and 2 round brilliant cut 
diamonds (ca.1.03ct) 
Europe, mid 20th C.

€ 1.500 - 2.000

236 
PULSEIRA LARGA
Em ouro (750/000)  
Malha articulada fosca 
Marca de garantia, trabalho europeu, 
meados do séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 20 cm
68 g

A wide bracelet
18kt gold 
Brushed articulated mesh 
Guarantee mark, Europe, mid-20th century 
(wear signs)

€ 2.200 - 3.200

237 
ANEL, PANTHÈRE DE CARTIER

Em ouro (750/000) esmaltado a preto e cravejado com 
duas tsavorites talhe gota 

Representando uma pantera deitada  
Contraste francês, início do séc. XXI, marcado, numerado 

AZB773 e assinado 
(sinais de uso)

Tam.: 55 (18mm)
21 g

A ring, Panthère de CARTIER
18kt gold, black enamel and two pear shaped tsavorite garnets 

Designed as a lying panther 
French assay mark, early 21st century, marked, numbered 

AZB773 and signed 
(wear signs)

€ 2.000 - 3.000

238 
ESCRAVA
Em ouro (585/000) 
Decoração espiralada e com duas faces 
de leão afrontadas 
EUA, meados do séc. XX 
(sinais de uso)
47 g

A bangle
14kt gold 
Spiral fluting and decorated with two lion 
heads 
USA, mid-20th century 
(wear signs)

€ 700 - 1.000

239 
ANEL

Em ouro cravejado com duas safiras e 23 
diamantes talhe brilhante (ca. 0,20ct) 

Representando um animal aquático 
Contraste cabeça de Veado 800 em uso 

desde 1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 18,2 mm

10,3 g

A ring
Gold set with two sapphires and 23 brilliant cut 

diamonds (ca. 0,20ct) 
Designed as a fish  

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

(wear signs)

€ 500 - 700
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240 
PAR DE BRINCOS
Em ouro (750/000) cravejado com 
duas pequenas esmeraldas talhe 
redondo, duas esmeraldas talhe gota 
(14,7 x 10,1 x 5,7 mm e 14,1 10,0 
x 5,85 mm) e  48 diamantes talhe 
brilhante (ca. 1,90ct) 
Brasil, anos 1960 
(mínimos sinais de uso)
Alt.: 4 cm
20,2 g

A pair of earrings
18kt gold set with two small round 
emeralds, two pear-shaped emeralds (14,7 
x 10,1 x 5,7 mm e 14,1 10,0 x 5,85 mm) 
and 48 brilliant cut diamonds (ca. 1,90ct) 
Brazil, 1960s 
(minor wear signs)

€ 4.000 - 6.000

241 
ANEL
Em ouro (750/000) cravejado com uma 
esmeralda talhe oval e 22 diamantes talhe 
brilhante (ca. 0,44ct) 
Brasil, anos 1960 
(mínimos sinais de uso)
Tam.: 17,4 mm
5 g

A ring
18kt gold set with one oval cut emerald and 22 
brilliant cut diamonds (ca. 0,44ct) 
Brazil, 1960s 
(minor wear signs)

€ 1.000 - 1.500

242 
ANEL
Em ouro (750/000) cravejado com 24 
diamantes talhe brilhante (ca. 1,75ct), 
dois diamantes talhe coração (ca. 
0,95ct) e uma esmeralda talhe oval 
(aprox. 11,25 x 9,6 x 5,8 mm) 
EUA, anos 1960 
(sinais de uso)
Tam.: 17,2 mm
12,6 g

A ring
18kt gold set with 24 brilliant cut 
diamonds (ca. 1,75ct), two heart-shaped 
diamonds (ca. 0,95ct) and one oval cut 
emerald (approx. 11,25 x 9,6 x 5,8 mm) 
USA, 1960s 
(wear signs)

€ 1.800 - 2.800

243 
RELÓGIO DE PULSO, CHOPARD
Caixa e pulseira em ouro (750/000), pulseira com decoração entrançada, 
mostrador oval com fundo em malaquite 
Movimento mecânico de corda manual 
Contraste suíço, anos 1960/70 
(sinais de uso)
Comp.: 16,5 cm
40 g

A wristwatch, CHOPARD
18kt gold case and bracelet, braided bracelet, oval malachite dial 
Mechanical movement 
Swiss assay mark, 1960s/70s 
(wear signs)

€ 1.500 - 2.500

244 
COLAR
Em ouro (750/000) cravejado com 10 pequenas esmeraldas talhe 
redondo, 10 esmeraldas talhe oval (a maior com aprox. 12,8 x 10,2 
x 5,05 mm) e aprox. 284 diamantes talhe brilhante (ca. 8,10ct) 
Brasil, anos 1960 
(mínimos sinais de uso)
Comp.: 43 cm
51 g

Necklace
18kt gold set with 10 small round emeralds, 10 oval cut emeralds (largest 
measuring approx. 12,8 x 10,2 x 5,05 mm) and approx. 284 brilliant cut 
diamonds (ca. 8,10ct) 
Brazil, 1960s 
(minor wear signs)

€ 9.000 - 15.000
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245 
ALFINETE 
Em ouro e prata cravejado com 
uma pérola de cultura e pequenos 
diamantes talhe rosa 
Trabalho português, anos 1940/50 
(sinais de uso)
Comp.: 3,6 cm
5,1 g

A brooch
Set in silver and gold with one cultured 
pearl and small rose cut diamonds 
Portugal, 1940s/50s 
(wear signs)

€ 300 - 500

246 
PAR DE BRINCOS
Em ouro 
Em forma de esferas lisas 
Contraste cabeça de Veado 800 em 
uso desde 1985 e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso)
Diam.: 8 mm
1,5 g

A pair of earstuds
Gold 
Designed as two plain spheres 
Portuguese assay mark (after 1985) and 
maker’s mark 
(wear signs)

€ 70 - 100

247 
PENDENTE “FIGA”

Em ouro (750/000) representando uma 
figa com decoração granulada e pulseira 

com pendente “Trevo” cravejado com 
oito pequenos diamantes talhe brilhante 

Brasil, meados do séc. XX, marca de 
garantia 

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

15,4 g

A figa pendant
18kt gold designed as a figa with beaded 

decoration and bracelet with charm set with 
eight small brilliant cut diamonds 

Brazil, mid-20th century, guarantee mark 
(wear signs)

€ 450 - 650

248 
BERLOQUE DE RELÓGIO
Em ouro português
Trabalho de meados do séc. XX
10g

A watch charm
Portuguese gold
Mid 20th century

€ 300 - 500

249 
ALFINETE DE GRAVATA
Em ouro com aplicação de camafeu sobre 
asas, cravejado com pequeno diamante 
em talhe antigo de brilhante 
Europa, 1ª metade do Séc. XX 
(Sinais de uso)
3.8g

A tie pin
Gold with applied cameo over wings, set with 
small vintage round brilliant cut diamond 
Europe, 20th C. - first-half

€ 150 - 200

250 
ALFINETE DE GRAVATA

Arte Nova em ouro baixo. Busto de 
senhora e flores 

Europa, 1ª metade do Séc. XX 
(sinais de uso)

2g

A tie pin
Art Nouveau, in low grade gold. Female bust 

and flowers 
Europe, 20th C. - first-half

€ 100 - 150

251 
COLAR COM PENDENTE
Fio em ouro (750/000) com grande 
pendente em cristal de rocha entalhado 
representando figa com aplicações em 
ouro e duas esmeraldas talhe esmeralda 
Brasil, meados do séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 50 cm (fio) 
Alt.: 10 cm (pendente)
Peso total: 54 g

A chain with pendant
18kt gold chain with large gold mounted rock 
crystal “figa” charm  set with two emerald cut 
emeralds 
Brazil, mid-20th century 
(wear signs)

€ 600 - 900

252 
COLAR

Em ouro (750/000), centro representando 
uma borboleta cravejada com cinco rubis e 

35 diamantes talhe 8/8 (ca. 0,65ct) 
EUA, meados do séc. XX 

(sinais de uso)
Comp.: 39 cm

12 g

A necklace
18kt gold, centre designed as a butterfly set 

with five rubies and 35 single cut diamonds (ca. 
0,65ct) 

USA, mid-20th century 
(wear signs)

€ 700 - 1.000

253 
COLECÇÃO DE OITO ALFINETES DE 
GRAVATA
Quatro em ouro (min. 750/000) representando 
cruz de Malta com pomba, pepita de ouro, 
joaninha esmaltada e animal fantástico 
cinzelado, 
Um em prata e ouro cravejado com diamantes 
talhe rosa e safiras calibradas representando 
bandeira e, 
Três em prata, ouro esmaltado e cobre 
cravejados com micropérolas, pérola barroca, 
um diamante talhe rosa 
Contrastes variados, Portugal e Europa, séc. 
XIX/XX 
(sinais de uso)
Peso total: 19,2 g

A collection of eight tie pins
Four in gold, one designed as Maltese cross with 
dove, one as a gold nugget, one with an enamelled 
ladybug and one chiselled as a fantasy animal, 
One in silver and gold set with rose cut diamonds 
and sapphires designed as a flag and, 
Three in silver, gold and copper set with seed pearls, 
baroque pearl and one rose cut diamond 
Several marks, Portugal and Europe, late 19th, early 
20th century 
(wear signs)

€ 600 - 900

254 
ALFINETE BELLE-ÉPOQUE

Em ouro espiralado e cravejado com 12 
diamantes talhe rosa e um coral esculpido 

em forma de pinha 
Portugal, séc. XIX/XX 

(sinais de uso)
Alt.: 6,9 cm

6,5 g

A Belle-Époque pin
Gold with spiral decoration and set with one 

carved coral and 12 rose cut diamonds 
Portugal, late 19th, early 20th century 

(wear signs)

€ 300 - 500
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255 
PAR DE BRINCOS
Em ouro esculpido de 750/000 
Contraste de Lisboa pelicano em uso após 
1985
41.3g

A pair of earrings
750/000 carved gold 
Lisbon “pelican” assay mark post 1985

€ 900 - 1.200

256 
ANEL
Em ouro cinzelado em forma de duas folhas, 
cravejado com oito pequenos diamantes talhe 
8/8 
Contraste cabeça de Veado 800 em uso desde 
1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 17,4 mm
6,7 g

A ring
Chiselled gold representing two leaves, set with eight 
small single cut diamonds 
Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 300 - 500

257 
ANEL 

Aliança larga, em ouro de 800/000, parcialmente 
gravada com quadrícula e cravejada com 4 

pequenas granadas 
Contraste do Porto, veado 800 em uso após 1985 

e de ourives da mesma época: Brior 
(Sinais de uso)

Med.: 15
10.7g

A ring
800/000 gold wide ring band, part engraved with 

chequered motif and set with 4 small garnets. 
Oporto “deer” assay mark post 1985 and same date 

maker’s mark “Brior” 
(evidence of wear)

€ 320 - 400

258 
CONJUNTO DE CINCO  ESCRAVAS
Em ouro indiano com 3 granitos 
Índia meados do Séc. XX
107.9g

A set of 5 bangles
Gold. With 3 granites 
India, mid 20th C.

€ 2.300 - 2.800

259 
TRANCELIM
Em ouro tradicional 
Malha de cordão intercalada com elos em filigrana 
Contraste Tigre 800 (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 45 cm
6,2 g

A traditional chain
Gold 
Chain with filigree clusters 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 250 - 350

260 
PULSEIRA
Barbela batida em ouro de 730/000 
com 5 elementos cravejados com safiras 
cabochão (10x8mm) emolduradas por  
diamantes em talhe de brilhante com 
(ca. 2.50ct) 
Contraste de Lisboa pelicano em uso 
após 1985 
(tem relatório)
56g

A bracelet
730/000 gold beaten ring chain with 5 
elements set with cabochon sapphires 
(10x8mm) framed by round brilliant cut 
diamonds weighing (ca.2.50ct) 
Lisbon “pelican” assay mark post 1985 
(with report)

€ 2.200 - 2.500

261 
PULSEIRA
Barbela em ouro de 714/000 com 
5 elementos cravejados com rubis 
cabochão (9x7mm) emoldurados por 
diamantes em talhe de brilhante com 
(ca. 2.00ct) 
Contraste de Lisboa pelicano em uso 
após 1985 
(tem relatório)
70g

A bracelet
714/000 gold beaten ring chain with 5 
elements set with cabochon rubies (9x7mm) 
framed by round brilliant cut diamonds 
weighing (ca.2.00ct) 
Lisbon “pelican” assay mark post 1985 
(with report)

€ 2.200 - 2.800

262 
PULSEIRA
Barbela batida em ouro 585/000 
com 5 elementos cravejados com 
ametistas cabochão (11x9mm) 
emolduradas por  
diamantes em talhe de brilhante 
com (ca. 2.60ct) 
Contraste de Lisboa pelicano em 
uso após 1985
70.7g

A bracelet
585/000 gold beaten ring chain with 5 
elements set with cabochon amethysts 
(11x9mm) framed by round brilliant 
cut diamonds weighing (ca.2.60ct). 
Lisbon “pelican” assay mark post 1985

€ 1.900 - 2.400

263 
PULSEIRA
Barbela batida em ouro de 730/000 
com 5 elementos cravejados com 
esmeraldas cabochão (10x8mm) 
emoldurados por diamantes em talhe 
de brilhante com (ca. 2.90ct) 
Contraste de Lisboa pelicano em uso 
após 1985 
(tem relatório)
59.4g

A bracelet
730/000 gold beaten ring chain with 5 
elements set with cabochon emeralds 
(10x8mm) framed by round brilliant cut 
diamonds weighing (ca.2.90ct) 
Lisbon “pelican” assay mark post 1985

€ 2.400 - 3.000
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264 
PAR DE BRINCOS
Em ouro de (800/000) 
Pavé de diamantes em talhe de  brilhante 
(ca. 5.00ct) 
Contraste do Porto em uso de 1938-1984) 
e de ourives da mesma época
11g

A pair of earrings
800/000 gold 
A round brilliant cut diamond pavé (ca.5.00ct) 
Oporto assay mark for 1938-1984 and same 
date maker’s mark

€ 1.200 - 2.000

265 
PAR DE BRINCOS
Chuveiro pendente em ouro (800/000), 
cravejados com diversos diamantes em 
talhe 8/8 
Marcas de contraste do Porto em uso de 
(1938-1984) e ourives da mesma época
6.7g

A pair of earrings
800/000 gold hanging shower, set with various 
8/8 cut diamonds 
Oporto assay marks for 1938-1984 and same 
date maker’s mark

€ 400 - 700

266 
PAR DE BRINCOS
Chuveiro em ouro de 800/000 cravejados 
com diversos diamantes em talhe 8/8 
Marcas de contraste do Porto em uso 
de (1938-1984)  formiga e de ourives da 
mesma época.
10g

A pair of earrings
800/000 gold hanging shower, set with various 
8/8 cut diamonds 
Oporto “ant” assay mark for 1938-1984 and 
same date maker’s mark

€ 600 - 800

267 
ANEL
Em ouro branco (750/000) cravejado com 
35 diamantes talhe brilhante (ca. 1,00ct) 
Contraste italiano, séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 17,4 mm
5,2 g

A ring
Set in 18kt white gold with 35 brilliant cut 
diamonds (ca. 1,00ct) 
Italian assay mark, 20th century 
(wear signs)

€ 500 - 700

268 
CONJUNTO DE ALFINETE E BRINCOS
Em prata e ouro. Laço com fitas inteiramente cravejado com 
diamantes em talhe antigo de brilhante (ca. 2.00ct) e duas pérolas 
barrocas 
Brincos com decoração vegetalista cravejados com diamantes 
em talhe antigo de brilhante (ca. 3.50ct) e pingente com pérolas 
barrocas 
Portugal, 1ª metade do Séc. XX
44g

A brooch and earrings set
Silver and gold. A bow with ribbons fully set with vintage round brilliant 
cut diamonds (ca.2.00ct) and two baroque pearls 
Earrings with foliage decoration, set with vintage round brilliant cut 
diamonds (ca.3.50ct) and baroque pearls pendant 
Portugal, 20th C. - first-half

€ 4.500 - 5.000
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269 
RELÓGIO BELLE 
ÉPOQUE
Em platina  
Marca Silvana 
Com pulseira cravejada 
com pequenos diamantes 
diversos talhes
Comp.: 16.5 cm
33g

A wrist watch
Silvana platinum Belle Époque 
watch, with small diamonds 
set strap

€ 1.000 - 1.200

270 
PAR DE BRINCOS
Em ouro branco (585/000) 
cravejado com 48 diamantes 
talhe antigo de brilhante e 
8/8 (ca. 3,80ct) 
Trabalho europeu, anos 
1940/60 
(sinais de uso)
Alt.: 4 cm
11 g

A pair of earrings
14kt white gold set with 48 
antique brilliant and single cut 
diamonds (ca. 3,80ct) 
Europe, 1940s/60s 
(wear signs)

€ 2.500 - 3.500

271 
PENDENTE “CRUZ”
Em ouro e platina cravejada 
com diamantes talhe rosa e 
cinco diamantes talhe antigo 
de brilhante (ca. 0,40ct) 
Trabalho europeu, início do 
séc. XX 
(sinais de uso)
Alt.: 6 cm
5 g

A cross pendant
Gold and platinum set with rose 
cut diamonds and five antique 
brilliant cut diamonds (ca. 
0,40ct) 
Europe, early 20th century 
(wear signs)

€ 380 - 580

272 
ALFINETE “ESTRELA”
Em prata e ouro cravejado 
com diamantes talhe rosa e um 
diamante talhe brilhante (ca. 
0,55ct) 
Contraste cabeça de cão 
(1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso, falta um 
diamante talhe rosa)
Diam.: 4,1 cm
9,4 g

A star brooch
Silver and gold set with rose cut 
diamonds and one brilliant cut 
diamond (ca. 0,55ct) 
Portuguese assay mark (1938-
1984) and maker’s mark 
(wear signs, one rose cut diamond 
missing)

€ 800 - 1.200

273 
ANEL
Em ouro cravejado com oito diamantes talhe 
brilhante e antigo de brilhante (ca. 1,70ct) 
Contraste Andorinha 375 em uso desde 1985 e 
de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 16,2 mm
4,6 g

A ring
Set in 9kt white gold with eight brilliant and antique 
brilliant cut diamonds (ca. 1,70ct) 
Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 950 - 1.500

274 
GARGANTILHA RIVIÈRE E PULSEIRA
Em ouro de 800/000 
Cravejada com diamantes em talhe de brilhante com peso total (ca. 11.00ct)
Marcas de contraste do Porto em uso após 1985 e deourives da mesma época
Comp.: 38 cm
Comp.: 18 cm
79.2g

A rivière necklace and bracelet
800/000 gold
Set with round brilliant cut diamonds with a total weight of (ca.11.00ct)
Oporto assay mark post 1985 and same date maker's mark

€ 9.000 - 12.000
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275 
FIO COM PENDENTE
Em ouro de (750/000) cravejado 
com pequenos diamantes 
em talhe de brilhante e contas de 
rubi facetadas 
Contraste de Itália.
14g

A chain with a pendant
750/000 gold, set with small round 
brilliant cut diamonds and faceted 
ruby beads 
Italian hallmarks

€ 400 - 700

276 
FECHO DE COLAR/
ALFINETE
Platina cravejado com raíz de 
rubi em talhe cabochão 
sustentado por 4 elementos 
cravejados com pequenos 
diamantes em talhe de 
brilhante 
Europa anos 50
23.9g

A necklace clasp/brooch
Platinum, set with cabochon root 
ruby supported by 4 elements 
set with small round brilliant cut 
diamonds 
Europe, mid 20th C. 

€ 550 - 800

277 
ALFINETE ROMÂNTICO
Em ouro bicolor cravejado com 
4 rubis cabochão e diversos 
diamantes em talhe antigo de 
brilhante 
Europa, anos 40/50
8.6g

A brooch
Bicolour gold, set with 4 cabochon 
rubies and various vintage round 
brilliant cut diamonds 
Europe, 1940s/1950s

€ 400 - 700

278 
ANEL
Em platina e ouro. Aro duplo 
com ametista (17x15mm) 
cravejada em berço 
emoldurada por pequenos 
diamantes em talhe de 
brilhante 
Europa, meados do Séc. XX
9.2g

A ring
Platinum and gold. Double ring 
with crib set amethyst (17x15mm) 
framed by small round brilliant cut 
diamonds 
Europe, mid 20th C.

€ 450 - 600

279 
ANEL
Em ouro branco  
Montagem em pinha cravejado com diamantes em talhe de 
brilhante (ca.5.00ct) encimada por rubi estrela em talhe sugar 
loaf 
Europa, anos 60
9.4g

A ring
White gold 
Mounted in cone, set with round brilliant cut diamonds (ca.5.00ct) 
crowned by a sugarloaf cut star ruby 
Europe, 1960s

€ 1.500 - 2.000

280 
ANEL 
Em ouro branco (750/000) 
cravejado com um rubi cabochão 
e em pavé com diamantes talhe 
brilhante 
Trabalho europeu, meados do 
séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 18,5 cm
26 g

A ring
Set in 18kt white gold with one 
oval cabochon ruby and paved with 
brilliant cut diamonds 
Europe, mid-20th century 
(wear signs)

€ 2.500 - 3.500

281 
ANEL 
Em platina de 500/000 cravejado 
em pinha com diamantes 
em talhe de brilhante (ca. 
3.00ct) encimada por rubi oval 
possivelmente do Ceilão (ca. 
3.20ct) 
Alguns defeitos e sinais de uso 
Europa, anos 60
17.7g

A ring
500/000 platinum, set in cone 
with round brilliant cut diamonds 
(ca.3.00ct) crowned by a, possibly, 
Ceylon ruby (ca.3.20ct) 
Some faults and wear 
Europe, 1960s

€ 3.000 - 4.000

282 
RELÓGIO ART DECO
Em platina 
Cravejado com pequenos diamantes em 
talhe antigo e safiras calibradas
Comp.: 16.5 cm
32.6g

A wrist watch
Platinum Art Deco watch, set with vintage 
round brilliant cut diamonds and calibrated 
sapphires

€ 600 - 900

283 
ANEL 
Modernista em ouro (750/000) cravejado 
com pedras sintéticas multicolores 
Contraste do Porto andorinha e pelicano 
em uso após 1985 
Med.: 15
12.6g

A ring
Modern style 750/000 gold, set with synthetic 
multicoloured stones 
Oporto “swallow” and “pelican” assay marks 
post 1985

€ 400 - 600
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284 
ALFINETE RAMO COM FLOR
Em prata e ouro inteiramente cravejado 
com diamantes em talhe antigo de 
brilhante (ca. 8.00ct) 
Portugal, primeira metade do Séc.. XX  
(falta 1 diamante)
Comp.: 6 cm
20.6g

A branch with flower brooch
Silver and gold entirely set with vintage round 
cut diamonds (ca.0.80ct) 
1 diamond missing 
Portugal, 20th C. - first-half

€ 1.800 - 2.500

285 
ALFINETE 
Em prata e ouro cravejado com 
diamantes talhe rosa e rosa coroada 
Representando uma flor 
Contraste cabeça de Cão (1938-1984) e 
de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 3,5 cm
15 g

A brooch
Set in silver and gold with rose cut diamonds 
Designed as a flower  
Portuguese assay mark (1938-1984) and 
maker’s mark 
(wear signs)

€ 500 - 700

286 
ANEL 
Em ouro de 800/000, cravejado com 5 
diamantes em talhe de brilhante com (ca. 
0.90ct) e 60 pequenos diamantes em talhe 
de brilhante (ca.1.80ct) 
Contraste do Porto, veado 800, em uso 
após 1985, e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Med.: 17
13.6g

A ring
800/000 gold, set with 5 round brilliant cut 
diamonds (ca.0.90ct) and 60 small round 
brilliant cut diamonds (ca.1.80ct) 
Oporto “deer” assay mark post 1985 and same 
date maker’s mark

€ 1.300 - 1.400

287 
DIADEMA 
Em ouro de 750/000 e prata com marcas 
Holandesas da cidade Alkmaar 1855, 
cravejado com diamantes em talhe rosa 
tendo o central o diametro de 7 mm 
Pequenos defeitos, restauros e acrescentos
50,4g

A hair ornament
750/000 gold and silver with Alkmaar assay 
marks (Holland) for 1855, set with rose cut 
diamonds, the central 7mm diameter 
Minor faults, restorations and alterations

€ 1.500 - 1.800

288 
GARGANTILHA
Com 4 voltas de pérolas de cultura de 5.5mm 
Fecho em platina e ouro composto por 3 elementos articulados com decoração vazada 
de motivos geométricos inteiramente cravejado com diamantes em talhe de brilhante 
(ca. 7.00ct) 
Tem ao centro 1 diamante “Fancy” em talhe de brilhante de cor amarela (ca. 2.30ct) 
com pequenas inclusões 
Portugal, anos 60
79g

A necklace
4 cultured pearls (5,5mm) strands 
Platinum and gold clasp formed by 3 articulated elements of pierced geometric design, fully set 
with round brilliant cut diamonds (ca.7.00ct) 
In the centre 1 “Fancy” round brilliant cut yellow coloured diamond (ca.2.30ct) with small 
inclusions 
Portugal, 1960s

€ 8.000 - 12.000
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289 
ALFINETE TREMBLANT
Em prata e ouro 
Ramagem com flor cravejado 
com diversos diamantes em 
talhe rosa e rosa coroada 
Contraste de Lisboa cabeça 
de cão (1938-1984)
46.5g

A tremblant brooch 
Silver and gold 
A branch with flowerset with 
various rose cut diamonds 
Lisbon “dog’s head” hallmark 
(1938-1984)

€ 1.500 - 2.000

290 
ANEL
Em ouro branco cravejado 
com 39 diamantes talhe 
8/8 e brilhante (ca. 0,95ct) 
representando flores 
Contraste Formiga (1938-
1984) e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso)
Tam.: 16,5 mm
6 g

A ring
Set in white gold with 39 single 
and brilliant cut diamonds (ca. 
0,95ct), decorated with flowers 
Portuguese assay mark (1938-
1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 400 - 600

291 
ALFINETE
Em ouro branco cravejado com 
dez pérolas de cultura e aprox. 
135 diamantes talhe 8/8 (ca. 
1,20ct) 
EUA, meados do séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 7,2 cm
28 g

A brooch
Set in white gold with ten cultured 
pearls and approx. 135 single cut 
diamonds (ca. 1,20ct) 
USA, mid-20th century 
(wear signs)

€ 900 - 1.500

292 
PENDENTE COM 
CORRENTE
Em ouro branco (585/000) 
Corpo inteiramente cravejado 
com diamantes em talhe de 
brilhante e no centro com 1 
diamante em talhe europeu 
de brilhante (ca. 1.35ct) 
possivelmente cor I/J pureza Vs 
Europa, década de 60
26.4g

A pendant and chain
585/000 white gold 
Fully set with round brilliant cut 
diamonds, centred by one european 
brilliant cut diamond (ca.1.35ct), 
possibly I/J colour and VS purity 
Europe, 1960s

€ 4.000 - 5.000

293 
ALFINETE ART DECÔ
Em platina cravejada com diamantes talhe 
rosa e três diamantes talhe brilhante (ca. 
0,40ct) 
Trabalho europeu, primeira metade do 
séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 6 cm
17 g

An Art Decô brooch
Platinum set with rose cut diamonds and three 
brilliant cut diamonds (ca. 0,40ct) 
Europe, first half of the 20th century 
(wear signs)

€ 850 - 1.200

294 
PAR DE CLIPS
Platina de inspiração vegetalista  
cravejado com 22 diamantes em talhe 
de brilhante (ca. 1.20ct), 16  em talhe de 
baguette e diversos diamantes em talhe 
8/8 
(ca. 5.00ct)
31.4g

A pair of clips
Platinum, foliage inspired piece, set with 22 
round brilliant cut (ca.1.20ct), 16 baguette cut 
and various 8/8 cut diamonds (ca.5.00ct)

€ 3.500 - 5.500

295 
ALFINETE ART DECÔ
Em platina cravejada com pequenos 
diamantes talhe rosa, 56 diamantes 
talhe antigo de brilhante (ca. 3,70ct) e 
um diamante maior em talhe antigo de 
brilhante com aprox. 1,20ct 
Europa, anos 1930 
(sinais de uso)
Comp.: 7,5 cm
19 g

An Art Deco brooch
Platinum, set with small rose cut and 56 vintage 
round brilliant cut diamonds (ca.3.70ct) and 
a larger vintage round brilliant cut diamond 
weighing ca 1.20ct 
Europe, 1930s 
(evidence of wear)

€ 2.300 - 2.800
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296 
PAR DE BRINCOS NEOCLÁSSICOS
Em prata e ouro cravejados com 
diamantes talhe rosa e mesa 
Trabalho do Séc. XVIII/XIX
Comp. :4.5 cm
11.4g

A pair of neoclassical earrings
Silver and gold, set with rose cut and table cut 
diamonds 
18th / 19th C.

€ 700 - 1.000

297 
ALFINETE TREMBLANT
Em ouro branco. Ramo com folhas e flor. 
Inteiramente  
cravejado com diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 3.20ct) 
Portugal, anos 50
Comp.: 6.5 cm
20.4g

A tremblant brooch 
White gold. A foliage and flower branch. Fully set 
with round brilliant cut diamonds (ca.3.20ct) 
Portugal, 1950s

€ 1.100 - 1.800

298 
ALIANÇA LARGA
Em platina de 500/000  
Decoração vazada com motivos geométricos 
cravejados com pequenos diamantes e com 1 
diamante principal em talhe europeu de brilhante 
(ca. 1.30ct) 
Possivelmente cor K/L e pureza SI (faltam 2 
brilhantes) 
Europa anos 60

A wide ring
500/000 platinum 
Pierced geometric decorative motifs set with small 
diamonds and 1 main european cut diamond 
(ca.1.30ct) 
Possibly K/L colour and SI purity (2 diamonds missing) 
Europe, 1960s

€ 2.900 - 3.500

299 
ALFINETE “EN TREMBLANT”

Em prata e ouro cravejado com diamantes 
talhe rosa, rosa coroada e um em talhe 

brilhante 
Representando um ramo com flor central 

montada “en tremblant” 
Portugal, 1930/50 

(sinais de uso)
Comp.: 10,5 cm

53,2 g

A brooch “en tremblant”
Silver-topped gold set with rose cut diamonds 

and one brilliant cut diamond 
Designed as a bouquet with central flower “en 

tremblant” 
Portugal, 1930s/50s 

(wear signs)

€ 2.500 - 3.500

300 
PAR DE BRINCOS BARROCOS 
Prata e ouro cravejados com diamantes em 
talhe rosa  
Trabalho português séc. XVIII/XIX
Comp.: 8cm
32.2g

A pair of Baroque earrings
Silver and gold, set with rose cut diamonds 
Portuguese, 18th / 19th C.

€ 1.500 - 1.800

301 
ALFINETE ART DECO
Cristal de rocha com aplicação em 
ouro branco em forma de panejamento 
estilizado cravejado com diamantes em 
talhe antigo de brilhante (ca. 3.80ct) 
Europa, primeira metade do Séc. XX
26.4g

An Art Deco brooch
Rock crystal with white gold applied detail, 
shaped as stylised drapery, set with vintage 
round brilliant cut diamonds (ca.3.80ct) 
Europe, 20th C. - first-half

€ 2.000 - 3.000
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302 
ALFINETE ROMÂNTICO
Em prata e ouro  
Decorado com elementos em cauda de 
pavão cravejados com diamantes em 
talhe antigo de brilhante (ca.1.00ct) e 
diversos em talhe rosa. Tem ao centro uma 
esmeralda rectangular (ca. 2.20ct) com 
defeitos e desgaste 
Contraste do Porto em uso a partir de 
1985 e de ourives da mesma época
Alt.: 7.2
21.8g

A brooch
Silver and gold with peacock’s tail elements, set 
with vintage round cut diamonds (ca.1.00ct) 
and various others rose cut diamonds. In the 
centre 1 rectangular emerald (ca.2.20ct) with 
faults and wear marks 
Oporto assay mark post 1985 and same date 
maker’s mark

€ 500 - 800

303 
ALFINETE ROMÂNTICO
Em prata e ouro. Laço cravejado com 
raíz de esmeralda, base com folhagens e 
pendente cravejado com raíz de esmeralda 
periforme. Inteiramente cravejado com 
diamantes em talhe antigo de brilhante 
com peso total (ca. 6.50ct) 
Portugal, primeira metade do Séc. XX
32g

A brooch
Silver an gold. A bow brooch set with root 
emerald on a foliage ground and pendant with 
pear shapped root emerald. Fully set with 
vintage round cut diamonds with (ca.6.50ct) 
total weight. 
Portugal, 20th C. - first-half

€ 2.400 - 3.000

304 
PAR DE BRINCOS ESTILO ART 
DECÔ
Em ouro branco (750/000) cravejado com 
quatro vidros verdes redondos, diamantes 
talhe 8/8 e duas raizes de esmeralda em 
talhe briolette 
EUA, meados do séc. XX, marca de 
garantia 
(sinais de uso)
Alt.: 6 cm
14 g

A pair of Art Deco earpendants
18kt white gold set with four round green 
pastes, single cut diamonds and two briolette 
cut opaque emeralds 
USA, mid-20th century, guarantee mark 
(wear signs)

€ 700 - 1.000

305 
FECHO DE COLAR/ALFINETE
Belle-Époque em ouro e prata 
com esmeralda central em talhe periforme (ca. 1.50ct) cravejado com 
diamantes em talhe de baguette e talhe 8/8 (ca. 1.40ct) 
Europa, primeira metade do Séc.XX (sinais de uso)
14.4g

A necklace clasp/brooch
Belle-Époque in silver and gold with central pear cut emerald (ca.1.50ct), set 
with baguette cut and 8/8 cut diamonds (ca.1.40ct) 
Europe, 20th C. - first-half

€ 680 - 800

306 
GARGANTILHA/ALFINETE
Em prata e ouro de 800/000 em estilo romântico com peça central cravejada com 2 raízes de esmeralda; uma com (20x11mm) e  
outra com (8x7mm).Tem como elemento central um  
diamante em talhe antigo de brilhante (ca. 0.50ct)  a partir do qual se desenvolvem elementos em movimentos espiralados, volutas 
e enrolamentos inteiramente cravejados com diamantes em talhe antigo de brilhante diversos tamanhos. Peso total (ca. 7.00ct). 
Gargantilha destacável com elementos em V cravejados com diamantes em talhe antigo de brilhante com peso total (ca. 4.20ct) 
Contraste do Porto Veado 800 e Águia 835 em uso após 1985. (faltam alguns brilhantes)
115.8g

A necklace/brooch
Silver and 800/000 gold with a central segment, set with 2 emerald roots; one (20x11mm) and the other (8x7mm). Centrally 1 vintage round 
brilliant cut diamond (ca.0.50ct) from which emerge spirals, volutes and foliage scrolls set with variously sized vintage round brilliant cut diamonds. 
Total weight (ca.7.00ct) 
Detachable necklace with V shaped elements set with vintage round brilliant cut diamonds with a total weight of (ca.4.20ct) 
Oporto assay marks “deer” 800 and “eagle” 835 post 1985. (Some diamonds missing)

€ 3.500 - 4.500
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307 
ANEL
Em platina cravejada com uma 
safira, pequenas esmeraldas e 
diamantes talhe brilhante 
Portugal, segundo quartel do 
séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 16,8 mm
4,6 g

A ring
Set in platinum with one sapphire 
and small brilliant cut diamonds and 
emeralds 
Portugal, second quarter of the 20th 
century 
(wear signs)

€ 350 - 550

308 
ANEL
Ouro branco cravejado com 
água marinha (3.20ct) e 
2 diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 0.80ct) 
Europa meados do Séc. XX
18.8g

A ring
White gold, set with aquamarine 
(3.20ct) and 2 round brilliant 
cut diamonds (ca.0.80ct) 
Europe, mid 20th C.

€ 1.100 - 1.600

309 
ANEL
Aplicação de elemento 
“Belle-Époque” em ouro 
branco cravejado com safira 
possivelmente do Ceilão (ca. 
3.15ct) 
e diamantes em talhe de 
brilhante e de trapézio(ca. 
1.00ct)  
Europa, primeira metade do 
Séc. XX (desgaste e sinais 
de uso)
20.5g

A ring
A white gold “Belle-Époque” 
applied element, set with, 
possibly, a Ceylon sapphire 
(ca.3.15ct), and round brilliant 
and trapeze cut diamonds 
(ca.1.00ct) 
Europe, 20th C. - first-half 
(some evident wear)

€ 2.000 - 3.000

310 
ANEL MODERNISTA
Em ouro de (800/000) 
cravejado com topázio azul 
multifacetado 
Contraste do Porto em uso 
após 1985
Med.: 14
22.7g

A modern ring
800/000 gold, set with faceted 
blue topaz 
Oporto assay mark post 1985

€ 650 - 900

311 
PULSEIRA KORLOFF
Rivière em ouro branco de 800/000, 
cravejada com diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 2.40ct) 
Contraste de do Porto cigarra em uso após 
1985
Comp.: 16 cm
20g

A Korloff bracelet
800/000 white gold rivière, set with round 
brilliant cut diamonds (ca.2.40ct) 
Oporto assay marks “cicada” used post 1985

€ 1.400 - 2.000

312 
PAR DE BRINCOS
Pendentes articulados em ouro, cravejados com 
diamantes em talhe de brilhante e de trapézio 
(ca.  3.00ct) envolvendo 
2 esmeraldas (ca. 0.90ct cada). Falta 1 diamante 
Contraste do Porto em uso de (1938-1985) e de 
ourives  da mesma época
Comp.: 3.6 cm
14g

A pair of earrings
Gold articulated pendant, set with round brilliant and 
trapeze cut diamonds (ca.3.00ct) encircling 2 emeralds 
(ca.0.90ct each). 1 diamond missing 
Oporto assay mark for 1938-1985 and same date 
maker’s mark

€ 2.400 - 3.000

313 
ANEL
Em platina (500/000) cravejado com 8 esmeraldas 
periformes (ca. 1.50ct)  diamantes em talhe de 
trapézio (ca. 1.20ct) e 5 pequenos diamantes em 
talhe de brilhante 
Marcas de contraste de Lisboa em uso de (1938-
1984) e de ourives da mesma época (falta 1 
esmeralda)
Med. 11
10g

A ring
500/000 platinum, set with 8 pear cut emeralds (ca.1.50ct), 
trapeze cut diamonds (ca.1.20ct) and 5 small round 
brilliant cut diamonds. 1 emerald missing 
Lisbon assay marks for 1938-1984 and same date maker’s 
mark

€ 1.400 - 2.000

314 
PULSEIRA
Em ouro (750/000) cravejada com 
esmeraldas em talhe oval (ca. 5.10ct) 
separadas por pequenos diamantes em 
talhe de brilhante 
Europa, anos 60
Comp.: 16.5 cm
11.4g

A bracelet
750/000 gold, set with oval cut emeralds 
(ca.5.10ct) alternating with small round brilliant 
cut diamonds 
Europe, 1960s

€ 700 - 1.200
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315 
PAR DE BRINCOS À RAÍNHA
Em prata e ouro,  cravejados com 
pedras incolores forradas. 
Marcas de contraste do Porto 
cabeça de cão e de ourives 
da mesma época
Alt.: 9 cm
37g

A pair of earrings “à Rainha”
Silver and gold, set with lined 
translucent stones 
Oporto “dog’s head” assay marks and 
same date maker’s mark

€ 400 - 700

316 
ANEL
Ouro de (800/000) cravejado 
com 1 diamante em talhe de 
brilhante (ca. 0.25ct) e 
diversos diamantes em talhe  
8/8 e pequenos rubis 
Contraste do Porto formiga em 
uso de (1938-1984)
Med.: 15
7.4g

A ring
800/000 gold, set with 1 round 
brilliant cut diamond (ca.0.25ct) 
and various 8/8 cut diamonds and 
small rubies 
Oporto “ant” assay mark, used 
1938-1984

€ 480 - 700

317 
ALFINETE
Laço com pingente em prata e 
ouro português, cravejado com 
pequenas pérolas e 2 ametistas 
Contraste do Porto cabeça de cão
Alt.: 5.5cm
24.5g

A brooch
A bow with silver and portuguese gold 
pendant, set with small pearls and 2 
amethysts 
Oporto “dog’s head” assay mark

€ 500 - 600

318 
PAR DE ADEREÇOS DE 
TOUCADO
Em metal amarelo trabalhado 
cravejado com diversos 
rubis. 
Tailândia início do Séc. XX

A pair of headdress ornaments
In yellow metal set with rubies 
Thailand, early 20th .

€ 80 - 120

319 
ALFINETE E BRINCOS
Em ouro e prata. Laços cravejados com 
pequenos diamantes em talhe rosa e 
pingentes com pérolas 
Contraste do Porto em uso de 1938-1985 e 
de ourives da mesma época
20.4g

A brooch and earrings
Gold and silver. Bows set with small rose cut 
diamonds and pearl pendants 
Oporto assay mark from 1938-1985and same 
date marker’s mark

€ 200 - 250

320 
PAR DE BRINCOS 
Pendentes em prata cravejados com minas 
novas e pedras incolores 
Portugal 1ª metade do Séc. XX. Restauros 
e falta de 3 pedras
Comp.: 8 cm
18g

A pair of earrings
Silver pendants set with “minas novas” quartz 
and translucent stones 
Portugal, 20th C. - first-half. Restoration and 
loss of 3 stones

€ 280 - 380

321 
ALFINETE ROMÂNTICO
Em ouro (800/000) . Volutas e 
enrolamentos cravejados com pequenos 
diamantes em talhe 8/8 e talhe rosa 
Contraste Porto em uso após 1985 e 
ourives da mesma época 
(Sinais de uso)
9.6g

A mid 19th c. Brooch
800/000 gold. Volutes and scrolls set with 
small 8/8 and rose cut diamonds 
Oporto assay mark post 1985 and same date 
maker’s mark

€ 300 - 350

322 
RELÓGIO  BELLE ÉPOQUE
Girard Perregaux, em platina 
inteiramente cravejado 
com diamantes em talhe de 
brilhante com (ca. 8.10ct)
17.8 cm
37.2g

A Belle Époque watch
Girard Perregaux in platinum, fully 
set with round brilliant cut diamonds 
(ca.8.10ct)

€ 2.300 - 2.800

323 
PAR DE BRINCOS E ANEL
Chuveiro em ouro (800/000) cravejados 
com 3 diamantes em talhe de brilhante (ca. 
0.30ct) e diversos diamantes 
em talhe 8/8 
Marcas de contraste do Porto em uso de 
(1938-1984)
Med. 12
13.4g

A pair of earrings and ring
800/000 gold hanging shower, set with 3 round 
brilliant cut diamonds (ca.0.30ct) and various 8/8 
cut diamonds 
Oporto assay marks for 1938-1984

€ 700 - 900
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324 
ANEL
Em ouro branco cravejado com 
uma safira talhe cabochão e 
dois diamantes talhe brilhante 
(ca. 0,08ct) 
Contraste Formiga (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 16,9 mm
11,7 g

A ring
Set in white gold with one cabochon 
sapphire and two antique brilliant 
cut diamonds (ca. 0,08ct) 
Portuguese assay mark (1938-1984) 
and maker’s mark 
(wear signs)

€ 650 - 950

325 
ANEL
Em ouro branco de (800/000) 
cravejado com safira (ca. 
2.75ct) emoldurado por 2 
frisos de diamantes em talhe 
8/8  (ca. 0.64ct) 
Contraste de Lisboa formiga 
(1938-1984)
9g

A ring
800/000 white gold, set with 1 
sapphire (ca. 2.75ct), framed by 2 
8/8 cut diamond friezes (ca.0.64ct) 
Lisbon “ant” assay mark (1938-
1984)

€ 400 - 600

326 
ANEL
Em platina cravejado com 
safira (16x12mm), 14 safiras 
calibradas e 10 diamantes em 
talhe de brilhante (ca. 0.80ct) 
Contraste de Lisboa em uso 
de (1938-1984) e de ourives  
da mesma época
13.6g

A ring
Platinum, set with 1 sapphire 
(16x12mm), 14 calibrated 
sapphires and 10 brilliant round 
cut diamonds (ca. 0.80ct) 
Lisbon assay mark for 1938-1984 
and same date maker’s mark

€ 550 - 800

327 
ANEL 
Em platina, cravejado 
com safira (ca. 2.60ct) e 
2 diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 0.90ct) 
Meados Séc. XX
Med.: 16
9,2g

A ring
Platinum, set with sapphire 
(ca.2.60ct) and 2 round brilliant 
cut diamonds (ca.0.90ct) 
Mid 20th C.

€ 1.600 - 2.000

328 
ANEL
Em ouro bicolor cravejado com uma safira 
sintética talhe oval e 12 diamantes talhe antigo 
de brilhante (ca. 0,72ct) 
Contraste sumido, Portugal, meados do séc. 
XX 
(sinais de uso)
Tam.: 18,7mm 
4,6 g

A ring
Set in two-toned gold with one oval synthetic 
sapphire and 12 antique brilliant cut diamonds (ca. 
0,72ct) 
Faded marks, Portugal, mid-20th century 
(wear signs)

€ 650 - 950

329 
ADEREÇO
Ouro branco cravejado com safiras talhe redondo 
e oval e 140 pequenos diamantes talhe 8/8 
Composto por: colar, pulseira, alfienete e anel 
Europa, meados do séc. XX 
(sinais de uso, falta uma safira no anel)
Comp.: 43,5 cm (colar) 
Tam.: 17 mm (anel)
51 g

A parure
White gold set with round and oval cut sapphires and 
140 small single cut diamonds 
Comprising: a necklace, a bracelet, a brooch and a ring 
Europe, mid-20th century 
(wear signs, one sapphire missing at the ring)

€ 3.300 - 5.300
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330 
ALFINETE
Em ouro, esculpido e cinzelado 
representando águia em vulto perfeito 
de asas bertas, com diamante no 
bico e pingente de safira em gota nas 
garras 
Contraste Lisboa em uso de (1930-
1984) e de ourives da mesma época 
(Sinais de uso)
Comp.: 8.5cm
26.3g

A brooch
Carved and chiselled gold, depicting an 
open winged eagle, holding a diamond in 
its beak and pear shaped sapphire pendant 
in its tallons 
Lisbon assay mark for 1930-1984, and 
same date maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 1.200 - 1.400

331 
PAR DE BRINCOS FLOR
Em ouro de 800/000 cravejados com 2 
lápis-lazúli em talhe de cabochão 
Contraste do Porto em uso após 1985 e de 
ourives da mesma época 
Sinais de uso
Diam.: 2.5 cm
14.8g

A pair of flower earrings
800/000 gold, set with 2 lapis lazuli cabochons 
Oporto assay mark post 1985 and same date 
maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 420 - 500

332 
FIO COM PENDENTE, LEITÃO & 
IRMÃO
Em ouro  
Fio com contas azuis e medalhão oval com 
coroa de Nossa Senhora de Fátima relevada 
ao centro, friso cravejado com 34 diamantes 
talhe brilhante (ca. 0,34ct) 
Contraste cabeça de Veado 800 em uso 
desde 1985, de ourives e assinado Leitão 
& Irmão 
(sinais de uso)
Comp.: 44 cm (fio)
21,8 g

Chain with pendant, LEITÃO & IRMÃO
Gold 
Chain with blue beads, oval medallion with Our 
Lady of Fatima’s crown at the centre framed by 
34 brilliant cut diamonds (ca. 0,34ct) 
Portuguese assay mark (after 1985) and Leitão & 
Irmão maker’s mark and signature 
(wear signs)

€ 800 - 1.200

333 
PENDENTE CHAVE COM CORRENTE
Corrente em ouro de (800/000). Contraste 
de Lisboa 
cabeça de veado em uso após 1985 
Chave em ouro de 585/000 contraste de 
Lisboa pelicano em uso 
após 1985.
40g 
32.8g

A key pendant and chain
800/000 gold chain, Lisbon “deer head” assay 
mark post 1985 
585/000 gold key, Lisbon “pelican” assay mark 
post 1985

€ 1.500 - 2.000

334 
CHATELAINE
Em ouro português 
Malhas mistas decorada com aplicações finamente esmaltadas com 
florinhas 
A travinca é chave de relógio 
Contraste do Porto em uso de (1938-1984) e de ourives da mesma 
época
Comp.: 42 cm
42.7g

A chatelaine
Portuguese gold 
Mixed mail with applied enamelled flower decoration 
With clock key 
Oporto assay marks for 1938-1984 and same date maker’s mark

€ 1.400 - 1.700

335 
PENDENTE RELICÁRIO
Em ouro português  
Decoração recortada e cinzelada com 
aplicação de estrela cravejada com 
diversos diamantes em talhe antigo de 
brilhante 
Portugal, anos 60
22.5g

A reliquary pendant
Portuguese gold. Cut and chiselled decoration 
with applied star, set with various vintage round 
cut diamonds 
Portugal, 1960s

€ 750 - 1.000

336 
COLAR DE MIOSÓTIS

Em ouro de (800/000) cravejado com 1 
diamante em talhe europeu (ca. 0.80ct) e 

dois pingentes briolete em cristal de rocha 
Contraste do Porto (1938-1985) e de 

ourives da mesma época
Comp.: 35 cm

47g

A myosotis necklace
800/000 gold, set with 1 european cut diamond 
(ca.080ct) and 2 briolette rock crystal pendants 

Oporto assay marks for 1938-1985 and same 
date maker’s mark

€ 1.800 - 2.500
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337 
PAR DE BRINCOS
Em ouro (750/000) cravejado com diamantes 
talhe trapézio e brilhante e duas pérolas de 
cultura de tom dourado (14,5~15,5 mm) 
EUA, meados do séc. XX 
(sinais de uso)
Alt.: 2,8 cm
17,8 g

A pair of earrings
18kt gold set with trapeze and brilliant cut 
diamonds and two golden cultured pearls 
(14,5~15,5 mm) 
USA, mid-20th century 
(wear signs)

€ 700 - 1.000

338 
PAR DE BRINCOS
Em ouro branco cravejados com 2 
diamantes em talhe de brilhante com 
total (ca. 0.40ct) e 2 pérolas de cultura de 
8.5mm 
Contraste do Porto, veado 800 em uso 
após 1985, e de ourives da mesma época 
(Sinais de uso) 

6.8g

A pair of earrings
White gold, set with 2 round brilliant cut 
diamonds weighing (ca.0.40ct) and 2 cultured 
pearls (8.5mm) 
Oporto 800/000 “deer” assay mark post 1985 
and same date maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 600 - 800

339 
ANEL 
Em ouro em forma de navette, Séc.
XIX/XX cravejado com 
diamantes em talhe antigo de 
brilhante e talhe 8/8 com (ca. 
4.50ct) 
(sinais de uso)
Med.:15
4.7g

A ring
Navette shaped in gold. 19th / 20th c., 
set with vintage round brilliant and 8/8 
cut diamonds (ca.4.50ct) 
(evidence of wear)

€ 1.500 - 1.800

340 
FIO COM PENDENTE
Em ouro branco  
Pendente cravejado com uma pérola de cultura 
dos mares do Sul, 11 diamantes talhe princesa 
(ca. 0,22ct) e 18 diamantes talhe brilhante (ca. 
0,15ct) 
Contraste cabeça de Veado 800 em uso desde 
1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 40 cm
21 g

A chain with pendant
White gold 
Pendant set with one South Sea cultured pearl, 11 
princess cut diamonds (ca. 0,22ct) and 18 brilliant cut 
diamonds (ca. 0,15ct) 
Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 1.200 - 1.800

341 
IMPORTANTE PULSEIRA DE DIAMANTES
Em ouro e prata cravejada com 32 diamantes talhe antigo 
de brilhante (ca. 22,60ct) 
Contraste francês, trabalho do séc. XIX/XX 
(sinais de uso)
Comp.: 17 cm
40 g

An important diamond bracelet
Set gold and silver with 32 old mine cut diamonds (ca. 22,60ct) 
French assay mark, late 19th, early 20th century 
(wear signs)

€ 7.500 - 13.000
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342 
COLAR DE PÉROLAS
Três voltas de pérolas de cultura decrescentes 
(6,5~9,5mm), fecho desmontável em ouro branco 
cravejado com pequenos diamantes talhe 8/8 
e brilhante que permite o uso isolado de uma e 
duas fiadas 
Portugal, anos 1950 
(sinais de uso)
Comp.: 46,5 cm
107 g

A pearl necklace
A three row cultured pearl necklace 
Pearls of decreasing size (6,5~9,5mm), detachable clasp 
in white gold set with small single and brilliant cut 
diamonds 
The clasp enables to wear one or two rows separately 
Portugal, 1950s 
(wear signs)

€ 800 - 1.200

343 
DIAMANTE TALHE PERA
Cor possivelmente I/J e pureza V/S1
aprox 1,60 ct 

A pear cut diamond
Possibly colour I/J and purity V/S1

€ 4.500 - 6.000
344 

DIAMANTE TALHE PERA
Cor possivelmente I/J e pureza V/S1

aprox 1,50 ct 

A pear shaped diamond
Possibly I/J colour and V/S1 purity

€ 4.500 - 6.000

345 
GARGANTILHA  BELLE-ÉPOQUE
“Collier de chien” com 14 voltas de pérolas 
de cultura (3,5mm) 
Fecho e separadores em platina e ouro 
cravejados com diamantes em talhe de 
brilhante 
Europa, primeira metade do Séc. XX

A Belle-Époque necklace
14 strand cultured pearls (3,5mm) “Collier de 
Chien” 
Platinum and gold clasp and bars, set with 
round brilliant cut diamonds 
Europe, 20th C. - first-half

€ 5.000 - 8.000
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346 
CRUCIFIXO/ RELICÁRIO
Em ouro com decoração 
cinzelada com Cristo 
crucificado, terminais em forma 
de anjos 
Interior com compartimento 
Trabalho português ou 
brasileiro, séc. XIX 
(sinais de uso)
Alt.: 8,1 cm
25 g

A reliquary cross shaped pendant
Gold with chiselled decoration 
representing crucified Christ and 
angel heads 
Interior with compartments 
Portugal or Brazil, 19th century 
(wear signs)

€ 700 - 1.000

347 
PAR DE BRINCOS
Pendentes em ouro popular 
português. Decoração com 
folhas e flores cravejadas com 
pedras encarnadas 
Contraste do Porto cabeça de 
Tigre II   
(1887-1937)
11.6g

A pair of earrings
Traditional Portuguese gold 
production. Decorated with foliage 
and flowers set with red stones 
Oporto “tiger’s head II” assay mark 
for 1887-1937

€ 350 - 400

348 
PENDENTE LAÇA
Em ouro português 
Trabalho do Séc. XIX/XX, 
cravejados com diamantes em rosa 
coroada
15g

A bow pendant
Portuguese 19th / 20th c. gold, set with 
rose cut diamonds

€ 550 - 800

349 
CRUCIFIXO/ RELICÁRIO
Em ouro com decoração cinzelada 
com Cristo crucificado, terminais 
em forma de anjos 
Interior com compartimento 
Trabalho português ou brasileiro, 
séc. XIX 
(sinais de uso)
Alt.: 8,1 cm
25 g

A reliquary cross shaped pendant
Gold with chiselled decoration 
representing crucified Christ and angel 
heads 
Interior with compartments 
Portugal or Brazil, 19th century 
(wear signs)

€ 700 - 1.000

350 
PENDENTE CRUZ E BRINCOS
Em metal dourado. Trabalho de inspiração 
romântica, vazado e recortado com fino 
trabalho em esmalte polícromo  
cravejado com micro opalas e granadas. 
Com estojo original 
Sinais de uso
Comp.: 10.5 cm

A cross pendant and earrings
Gilt metal. Mid 19th c. inspired pierced and 
scalloped design, decorated in polychrome 
enamels and micro opals and garnets. In the 
original case 
Evidence of wear

€ 400 - 450

351 
IMPORTANTE LAÇA BARROCA
Em ouro português do Séc.XVII/XVIII. Exímio 
trabalho recortado. Alfinete em coroa com 
rosácea pendente destacável cravejado com 
diamantes em talhe rosa e rosa coroada  
Restauros e acrescentos 
Marcada com cabeça de velho 
(Sinais de uso)
Comp.: 9.5 cm
52g

An important baroque bow brooch
18th / 19th c. Portuguese gold. The crown shaped brooch 
with a detachable rose shaped pendant set with rose cut 
diamonds. Restoration and alterations 
“Elder’s head” mark 
(evidence of wear)

€ 6.200 - 6.500

352 
PAR DE BRINCOS EM FUSO
Ouro português do Séc. XIX, moldado com 
decoração naturalista 
Marcas de ensaiador do ouro e  de ourives 
de difícil leitura 
(Sinais de uso)
9 cm
18.2g

A pair of spindle shaped earrings
19th century portuguese gold with naturalistic 
moulded decoration 
Oporto assay mark and worn unreadable 
maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 1.800 - 2.200
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353 
ANEL
Em ouro (750/000) cravejado com nove 
rubis sintéticos e nove diamantes talhe 
antigo de brilhante (ca. 0,45ct) 
Contraste de Sheffield para 1906 
(sinais de uso)
Tam.: 17 mm
3,5 g

A ring
Set in 18kt gold with nine synthetic rubies and 
nine old mine cut diamonds (ca. 0,45ct) 
1906 Sheffield assay mark 
(wear signs)

€ 500 - 700

354 
ANEL DE MEMÓRIA
Em ouro português cravejado com 5 rubis 
em talhe oval 
Portugal, anos 60
Med.: 8
4.8g

A memento ring
Portuguese gold, set with five oval cut rubies 
Portugal, 1960s

€ 160 - 200

355 
ANEL RETRÔ
Em ouro e prata  
Desenhado como uma dupla voluta 
parcialmente cravejada com rubis sintéticos, 
diamantes talhe rosa e cinco diamantes talhe 
antigo de brilhante (ca. 0,30ct) 
Contraste cabeça de Cão (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 17,8 mm
12,4 g

A Retrô ring
Gold and silver 
Designed as a double volute partly set with synthetic 
rubies, rose cut diamonds and five antique brilliant 
cut diamonds (ca. 0,30ct) 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark 
(wear signs)

€ 600 - 900

356 
ANEL
Ouro amarelo cravejado com rubi 
cabochão (9x7mm) e 2 diamantes em 
talhe de brilhante (ca. 1.05ct) 
Europa, meados do Séc. XX
22.5g

A ring
Yellow gold, set with cabochon root ruby 
(9x7mm) and 2 round brilliant cut diamonds 
(ca.1.05ct) 
Europe, mid 20th C.

€ 1.600 - 2.000

357 
ANEL
Em ouro (750/000) cravejado com dez 
diamantes talhe baguette (ca. 0,40ct) e um 
rubi talhe oval (aprox. 7,00 x 5,51 x 2,30 
mm) 
EUA, meados do séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 16,9 mm
3,8 g

A ring
18kt gold set with ten baguette cut diamonds 
(ca. 0,40ct) and one oval cut ruby (approx. 7,00 
x 5,51 x 2,30 mm) 
USA; mid-20th century 
(wear signs)

€ 1.000 - 1.500

358 
ANEL
Em ouro (750/000) com um coral 
cabochão oval 
EUA; meados do séc. XX 
(sinais de uso)
Tam.: 18,7 mm
17,8 g

A ring
18kt gold set with one oval coral cabochon 
USA, mid-20th century 
(wear signs)

€ 400 - 600

359 
COLAR E PULSEIRA
Conjunto complementar em elos largos de 
ouro (585/000) 
Marcas de garantia de Itália
163g

A necklace and bracelet
A set in wide gold rings 
Italian assay marks (585/000)

€ 2.700 - 3.000

360 
PAR DE BRINCOS
Em ouro de 750/000 cravejados com meias 
pérolas de água doce e 12 diamantes em 
talhe de brilhante (ca.0.35ct) 
Contraste de Lisboa pelicano em uso após 
1985
19.7g

A pair of earrings
750/000 gold, set with freshwater half pearls 
and 12 round brilliant cut diamonds (ca.035ct) 
Lisbon “pelican” assay mark post 1985

€ 290 - 400

361 
ANEL

Em ouro de 800/000. Com gomos em 
malha encanastrada, cravejado ao centro 
com 11 diamantes em talhe rosa coroada 
Contraste do Porto , veado em uso após 

1985 e de ourives da mesma época
Med. 14

8,8g

A ring
800/000 gold; basketweave decoration, set with 

11 rose cut diamonds 
Oporto “deer” assay mark post 1985 and same 

date maker’s mark

€ 550 - 650

184

185



362 
ANEL MAUBOUSSIN
Em ouro de 750/000 
Cravejado com um diamante em talhe de brilhante com (ca.2.60ct) 
possivelmente cor H/I e pureza VS2, ladeado por 2 cilindros cravejados 
com 6 diamantes em talhe de baguette total (ca.0.36ct) e 4 diamantes 
em talhe de brilhante total (ca. 0.40ct) em talhe de brilhante cravados 
ao inverso.
Marcas de garantia francesas
Gravdi Mauboussin Paris A3149
(Sinais de uso)
Med.: 14.5
8.1g

A Mauboussin ring
750/000 gold, set with a round brilliant cut diamond (ca.2.60ct) possibly H/I 
colour and VS2 purity, sided by two cylinders set with 6 baguette cut diamonds 
(ca. 0,36ct total) and 4 brilliant cut diamonds set on the reverse (ca. 0,40ct total)
French assay marks
Gravdi Mauboussin Paris A3149
(wear signs)

€ 25.000 - 28.000

363 
GARGANTILHA RIVIÈRE
Em ouro branco (734/000) 
Desmontável em duas pulseiras, cravejada com 56 
diamantes em talhe de brilhante com peso total (ca. 
28.00ct) 
Marcas de contraste de Lisboa pelicano em uso após 
1985 
(tem relatório)
32.3g

A rivière necklace
734/000 white gold 
Adaptable to two bracelets, set with 56 round brilliant cut 
diamonds with a total weight of (ca.28.00ct) 
Lisbon “pelican” assay mark post 1985 
(with report)

€ 25.000 - 35.000
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364 
PULSEIRA
Malha de barbela batida em ouro de 
750/000 com elos cravejados com 
diamantes em talhe de brilhante com (ca. 
1.20ct) 
Contraste de Lisboa pelicano em uso após 
1985
104g

A bracelet
750/000 gold beaten ring chain set with round 
brilliant cut diamonds weighing (ca.1.20ct) 
Lisbon “pelican” assay mark post 1985

€ 2.300 - 2.800

365 
PULSEIRA
Malha de barbela batida em ouro 750/000 
com elos cravejados com diamantes em 
talhe de brilhante com (ca. 1.20ct) 
Contraste de Lisboa pelicano em uso após 
1985
104.6g

A bracelet
750/000 gold beaten ring chain set with round 
brilliant cut diamonds weighing (ca.1.20ct) 
Lisbon “pelican” assay mark post 1985

€ 2.300 - 2.800

366 
PULSEIRA
Em malha de barbela batida em ouro branco 
(585/000) 
Cravejada com 42 diamantes em talhe brilhante 
Contraste de Lisboa, pelicano em uso após 1985
18 cm
46,3g 

A bracelet
585/000 white gold beaten ring chain 
Set with 42 round brilliant cut diamonds 
Lisbon “pelican” assay mark post 1985

€ 800 - 1.200

367 
PULSEIRA RIVIÈRE
Em ouro branco (800/000) cravejada com 
diamantes 
em talhe de brilhante (ca. 2.70ct) e rubis 
calibrados 
Contraste do Porto cigarra em uso após 1985 e 
de ourives 
da mesma época
Comp.: 17 cm
17.8g

A rivière bracelet
800/000 white gold, set with round brilliant cut 
diamonds (ca.2.70ct) and calibrated rubies 
Oporto “cicada” assay mark post 1985 and same date 
maker’s mark

€ 2.000 - 3.000
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368 
ALFINETE E PAR DE BRINCOS 
DESMONTÁVEIS
Em ouro (750/000) cravejado com 52 
diamantes talhe 8/8 e brilhante antigo, 
pequenas pérolas, três camafeus ovais 
representando perfis femininos clássicos 
e dois pingentes periformes em coral 
mediterrânico 
Pingentes destacáveis 
Trabalho italiano, início do séc. XX 
(sinais de uso, pequena falta)
Comp.: 7,7 cm (brincos)
42 g

A brooch and a pair of detachable earrings
18kt gold set with 52 antique single and brilliant 
cut diamonds, small pearls, three Mediterranean 
coral carved oval cameos depicting feminine 
classical figures and two detachable Mediterranean 
coral drops 
Italy, early 20th century 
(wear signs, small loss)

€ 2.500 - 3.500

369 
ALFINETE DE MICRO-MOSAICO
Em ouro cravejado com contas de coral e 
micro-mosaico oval representando cesta 
de flores 
Itália, séc. XIX 
(sinais de uso, alfinete posterior em prata)
Comp.: 3,6 cm
12,8 g

A micromosaic brooch
Gold set with coral beads and oval micromosaic 
plaque depicting corbeille 
Italy, 19th century 
(wear signs, silver pin of later date)

€ 400 - 600

370 
PENDENTE
Madeira esculpida em forma de cabeça de 
Buda, aplicação e argola em prata oxidada 
cravejada em pavé com diamantes talhe 
8/8 
Escultura assinada no verso com 
caracteres orientais 
Trabalho oriental, séc. XX 
(sinais de uso)
Alt.: 5,7 cm
23 g

A pendant
Carved wood representing Buddha, stained 
silver mount paved with single cut diamonds 
Sculpture signed at the back with Oriental 
symbols 
20th century 
(wear signs)

€ 1.000 - 1.500

371 
ALFINETE LAÇO
Em ouro de 800/000 e prata de 833/000, 
e medalha com pintura de busto feminino 
emoldurado por pequenos diamantes em 
talhe rosa 
Contraste do porto em uso de 1938 a 1985 
e de ourives da mesma época
Alt.: 4 cm
4,8g

A bow brooch
800/000 gold and 833/000 silver and female 
miniature portrait framed by small rose cut 
diamonds 
Oporto assay mark for 1938-1985 and same date 
maker’s mark

€ 130 - 200

372 
COLAR DE PÉROLAS
Pérolas de cultura (9mm)
Com fecho em ouro bicolor
Cravejado com meia pérola e diversos 
pequenos diamantes em talhe 8/8
Europa, meados do séc. XX
Comp.: 85 cm

A pearl necklace
Cultured pearls (9mm)
Two colour gold clasp set with half-pearl and 
various small 8/8 cut diamonds
Europe, mid 20th C.

€ 800 - 1.200

373 
GARGANTILHA
Pérolas Keshi barrocas  
Montagem em prata (925/000) com aplicação de 
pequenas contas de safiras facetadas e diamantes em 
talhe de brilhante de tonalidade castanha 
Contraste Águia (925) em uso após 1985 e ourives da 
mesma época

A necklace
Baroque Keshi pearls 
925/000 silver mounted with small faceted sapphire beads and 
brown shade round brilliant cut diamonds 
925/000 “eagle” assay mark post 1985 and same date maker’s 
mark

€ 750 - 1.100

374 
MEIO ADEREÇO
Composto por colar e brincos em coral 
rosa pele de anjo ricamente esculpido com 
motivos florais com fecho em ouro 
Europa meados do Séc. XX

A demi-parure
Floral motif carved pink coral necklace and 
earrings set, with gold clasp 
Europe, mid 20th C.

€ 750 - 1.000
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375 
CONJUNTO DE BOTÕES BELLE-ÉPOQUE

Em ouro (750/000)com friso guilhochado e centros 
cravejados com 10 pequenas esmeraldas talhe 

redondo, 16 diamantes talhe antigo de brilhante (ca. 
0,10ct) e 16 pequenos rubis talhe redondo 

Composto por: par de botões de punho e dois botões 
de peitilho 

Trabalho português, segunda metado do séc. XIX 
(sinais de uso)

Diam.: 2cm (botões de punho)
12,4 g

A Belle-Époque dress-set
18kt gold decorated with guilloché frieze and centres set with 
10 small round cut emeralds, 16 old mine cut diamonds (ca. 

0,10ct) and 16 small round cut rubies 
Comprising: a pair of cufflinks and a pair of buttons 

Portugal, second half of the 19th century 
(wear signs)

€ 700 - 1.000376 
PAR DE BOTÕES DE PUNHO DUPLOS
Em ouro e esmalte azul 
Contraste Tigre 800 (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
7,4 g

A pair of cufflinks
Gold and blue enamel 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 300 - 500

377 
PAR DE BOTÕES DE PUNHO 

DUPLOS
Em ouro e esmalte azul 

Contraste Tigre 800 (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 

(sinais de uso)
12,5 g

A pair of cufflinks
Gold and blue enamel 

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

(wear signs)

€ 400 - 600

378 
PAR DE BOTÕES DE PUNHO
Em ouro 
Friso relevado 
Contraste sumido, Portugal, séc. XX 
(sinais de uso)
5,8 g

A pair of cufflinks
Gold 
Frieze decorated in relief 
Faded assay mark, Portugal, 20th century 
(wear signs)

€ 200 - 300

379 
PENDENTE “CUSTÓDIA”
Em ouro vazado, cinzelado e relevado 
com decoração rocaille, centro com 
vidros de levantar de ambos os lados e 
custódias relevadas 
Trabalho português do séc. XVIII 
Argola de suspensão e monograma 
“C” em prata cravejado com diamantes 
talhe rosa posteriores 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 8,7 cm
46,6 g

A pendant
Pierced, chiselled and reliefed gold with 
rocaille decoration, centre decorated with 
monstrances on both sides under glass lift 
covers 
Portugal, 18th century 
Hoop and diamond set silver “C” 
monogram of later date 
(wear signs, small defects)

€ 2.000 - 3.000

380 
MEDALHA DA ORDEM 
DE CRISTO, JOAQUIM 
AUGUSTO DA COSTA/ 

FREDERICO DA COSTA
Em ouro relevado, cinzelado e 

esmaltado 
Contraste Tigre II de Lisboa 

(1887-1937) e de ourives 
Joaquim Augusto da Costa 

(reg. 1887) e transferida para 
Frederico Gaspar da Costa em 

1902 
(mínimos sinais de uso)

Alt.: 6,6 cm
23,6 g

aChiselled and enamelled gold 
Lisboa assay mark (1887-1937) and 
Joaquim Augusto da Costa maker’s 

mark (reg. 1887), transferred to 
Frederico Gaspar da Costa in 1902 

(minor wear signs)

€ 1.000 - 1.500

381 
CRUCIFIXO
Em ouro (750/000) 
Decoração relevada com motivos vegetalistas, 
verso gravado com instrumentos da Paixão 
Trabalho brasileiro, séc. XX 
(sinais de uso)
Alt.: 4,8 cm
3,9 g

A cross-shaped pendant
18kt gold 
Floral decoration in relief, back engraved with 
instruments of the Passion 
Brazil, 20th century 
(wear signs)

€ 200 - 300

382 
CRUCIFIXO
Em filigrana de ouro, esmalte azul e conta de 
porcelana azul 
Contraste cabeça de Veado 800  em uso desde 
1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 5,3 cm
4,8 g

A cross-shaped pendant
Gold filigree, blue enamel and blue porcelain bead 
Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 200 - 300

383 
CRUZ
Prata e ouro cravejada com quartzos 
forrados (verde e amarelo) 
Trabalho do Séc.XVIII/XIX. Com estojo 
original
Comp.: 6 cm

A crucifix
Silver and gold, set with back lined quartzes 
(green and yellow) 
18th / 19th C. In the original case

€ 1.600 - 1.800
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384 
ANEL DIAMANTES
Em ouro branco cravejado com 
aprox. 225 diamantes talhe trapézio 
calibrados 
Contraste Andorinha 750 em uso 
desde 1985 e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso)
Tam.: 17,1 mm
14,6 g

A diamond ring
18kt white gold set with approx. 225 
tapered baguette cut diamonds  
Portuguese assay mark (after 1985) and 
maker’s mark 
(wear signs)

€ 1.500 - 2.500

385 
COLAR MAUBOUSSIN

Coleção Lupe. Em ouro (750/000), 
cravejado com 1 diamante em talhe de 

brilhante e cristal de rocha 
Punção Mauboussin remarcado com 

contraste do Porto, andorinha. 
(Sinais de uso)

14.4g

A Mauboussin necklace
Lupe Collection. 750/000 gold, set with 1 

round brilliant cut diamond and rock crystal 
Mauboussin maker’s mark, remarked with 

Oporto “swallow” assay mark 
(evidence of wear)

€ 600 - 800

386 
CAIXA PARA PÓ DE ARROZ

Em prata e ouro; corpo estriado com 
aplicação em ouro de corda enrolada 

Europa meados do Séc. XX
Comp.: 8 cm

171g

A powder compact
Silver and gold; striated case with applied rolled 

rope gold detail 
Europe, mid 20th C.

€ 250 - 400

387 
CAIXA
Em prata, decorada com figuras europeias 
do final do Sec. XVI/XVII,  com aplicação 
de roseta de filigrana no tôpo e gravada na 
base com armas e paquife. 
Sem marcas. (Defeitos e amolgadelas)

A casket
Silver, decorated with late 16th / 17th C. 
european figures 
Applied filigree rosette on the top  and armorial 
on the underside 
Unmarked 
(faults and dents)

€ 150 - 200

388 
CRUCIFIXO
Em prata , finais do Séc. XVII/XVIII, 
decorado no verso com instrumentos da 
paixão. 
(Sinais de uso e amolgadelas)

A crucifix
Silver, 17th / 18th C. 
The reverse decorated with symbols of the 
Passion of Christ 
(wear and tear and some dents)

€ 150 - 200

389 
ANEL
Em ouro (750/000) 
Centro cravejado com diamantes em 
talhe de brilhante (ca. 1.10ct) e suporte 
cravejado 
com diamantes em talhe de baguette (ca. 
0.60ct)  
Contraste Porto andorinha em uso após 
1985
Med. 11.5
6g

A ring
750/000 gold 
Centrally set with round brilliant cut diamonds 
(ca.1.10ct) with baguette cut diamonds 
(ca.0.60ct) on the support 
Oporto “swallow” assay mark, post 1985

€ 1.400 - 2.000

390 
ANEL
Em platina
Cravejado com um diamante em talhe de 
brilhante (ca. 1.10 ct) com ligeira tonali-
dade, possivelmente N~O e pureza SI
Ladeado por duas folhas cravejadas com 
pequenos diamantes em talhe antigo
Europa, meados do séc. XX
Med.: 12
6g

Platinum, set with 1 brilliant cut diamond (ca. 
1.10 ct) with slight tonality, possibly N~O and 
purity SI
Sided by two small leafs set with small old mine 
cut diamonds 
Europe, mid-20th century

€ 1.100 - 1.300

391 
ANEL ROMÂNTICO
Em ouro de (800/000) cravejado com 5 
diamantes de  
diversos talhes (ca. 0.50ct) e diversos 
diamantes em talhe rosa 
Contraste do Porto formiga
Med.: 17
7.7g

A ring
800/000 gold, set with 5 diamonds in various 
cuts (ca.0.50ct) and various rose cut diamonds 
Oporto “ant” assay mark

€ 550 - 800

392 
CRUZ E FIO
Em ouro branco (585/000)cravejada com 
22 diamantes em talhe de brilhante (ca. 
1.80ct) 
Europa, anos 60
21.2g

A cross and chain
585/000 white gold, set with 22 round brilliant 
cut diamonds (ca.1.80ct) 
Europe, 1960s

€ 1.200 - 1.600
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393 
PAR DE BRINCOS
Em ouro cravejado com safiras amarelas 
talhe oval e 84 diamantes talhe brilhante (ca. 
0,85ct) 
Contraste Veado 800 em uso desde 1985 e 
de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 2,2 cm
23,2 g

A pair of earrings
Gold set with oval cut yellow sapphires and 84 
brilliant cut diamonds (ca. 0,85ct) 
Portuguese assay mark (after 1985) and maker’s 
mark 
(wear signs)

€ 2.000 - 3.000

394 
QUARTZO CITRINO
Em talhe de coração (ca. 267ct)

A citrine quartz
Heart cut (ca.267ct)

€ 300 - 500

395 
ANEL D. MARIA

Em ouro e prata cravejado com minas-novas 
(quartzos forrados) talhe antigo de brilhante 

e um topázio forrado talhe rosa coroada 
Verso gravado com grinalda 

Portugal, séc. XVIII/XIX 
(pequenos sinais de uso)

Tam.: 18 mm
15,2 g

Nota:  
Um anel semelhante com outro jogo 

cromático (quartzos incolores e ametistas) 
reproduzido em GUEDES, Rui (Coord.); 

“Joalharia Portuguesa”, Bertrand, 1995, pág. 
107

A D. Maria ring
Set in silver and gold with old mine cut foiled 

quartzes and one rose cut foiled topaz 
Back engraved with garland 

Portugal, late 18th, early 19th century 
(small wear signs)

Note:  
A similar ring with different chromatic 

conjugation (colorless quartz and amethyst) 
illustrated at GUEDES, Rui (Coord.); “Joalharia 

Portuguesa”, Bertrand, 1995, pp. 107

€ 1.200 - 1.800

396 
ALFINENTE COM PENDENTE
Em ouro de 800/000, e prata 833/000, composto por 
3 elementos  com decoração vazada de inspiração 
vegetalista  esmaltada a azul, cravejado com 2 
quartzos e 9 pequenos diamantes em talhe antigo de 
brilhante 
Contraste do Porto,  em uso de 1938 a 1985 e de 
ourives da mesma data
Comp.: 6.5 cm
19.7g

A brooch with pendant
800/000 gold and 833/000 silver, comprised of 3 elements 
of foliage pierced decoration enamelled in blue. Set with 2 
quartz and 9 small vintage round cut diamonds. 
Oporto assay mark for 1938-1985 and same date maker’s 
mark

€ 400 - 600

397 
PULSEIRA RETRÔ
Em ouro 
Malha geométrica, centro cravejado 
com 14 citrinos talhe oval de tamanhos 
decrescentes e pérolas de cultura 
Trabalho português, 1940s/60s 
(sinais de uso)
Comp.: 18,1 cm
60 g

A Retro bracelet
Gold 
Geometric links, centre set with 14 oval cut 
citrines of decreasing sizes and cultured pearls 
Portugal, 1940s/60s 
(wear signs)

€ 800 - 1.200

398 
PULSEIRA
Barbela em ouro de 585/000 com 5 
elementos cravejados com peridotos 
emoldurados por diamantes em talhe 
de brilhante com (ca.2.90ct). Falhas e 
desgaste 
Contraste de Lisboa pelicano em uso 
após 1985
68.7

A bracelet
585/000 gold beaten ring chain with 5 
elements set with peridots framed by round 
brilliant cut diamonds weighing (ca.2.90ct). 
Small fleabites and wear 
Lisbon “pelican” assay mark post 1985

€ 2.000 - 2.800

399 
ANEL

Em ouro (800/000), cravejado com 3 diamantes em talhe de 
brilhante (2 antigo) (ca. 1.80ct) 2 rubis em talhe de gota e 

diversos pequenos diamantes em talhe de brilhante 
Contraste do Porto, veado em uso após 1985 

(Sinais de uso)
Med.: 12.5

11.8g

A ring
800/000 gold, set with 3 round brilliant cut diamonds (2 vintage)
(ca.180ct), 2 pear cut rubies and various small round brilliant cut 

diamonds 
Oporto “deer” assay mark post 1985 

(evidence of wear)

€ 2.000 - 2.400
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400 
PAR DE BRINCOS

Em ouro (585/000) cravejado com dois corais 
cor-de-rosa esculpidos em forma de rosa, 14 

rubis e pequenos diamantes talhe brilhante 
EUA, meados do séc. XX, marca de garantia 

(sinais de uso)
Diam.: 3 cm

25 g

A pair of earrings
Set in 14kt gold with two carved pink corals 

representing roses, 14 rubies and small brilliant cut 
diamonds 

USA, mid-20th century, guarantee mark 
(wear signs)

€ 650 - 950401 
ALFINETE
Em ouro (750/000) em forma de flor 
Folhas cinzeladas cravejado com turquesas 
cabochão 
Itália, anos 60
Diam.: 3.5 cm
16.4g

A brooch
750/000 gold, shaped as a flower 
Chiselled leaves, set with cabochon sapphires 
Italy, 1960s

€ 500 - 700

402 
COLAR DE PÉROLAS
De cultura (8mm) com fecho de colar em 
bola cravejado com pequenos diamantes 
em talhe de brilhante 
Marcas do Porto em uso após 1985
Comp.: 93 cm

A pearl necklace
Cultured (8mm) with ball shaped clasp, set with 
small round brilliant cut diamonds

€ 580 - 780

403 
COLAR DE PÉROLAS 

Mares do Sul (10/11 mm) 
fecho em ouro de 800/000 cravejado com 

pequenos diamantes em talhe 8/8 
Contraste do Porto em uso após 1985

Comp.: 52 cm

A pearl necklace
Southern seas (10/11mm) 

800/000 gold clasp set with small 8/8 cut 
diamonds 

Oporto assay mark post 1985

€ 1.000 - 1.200

404 
COLAR “SERPENTE”
Pérolas de cultura (6,5~8,5mm) com 
espaçadores e fecho em ouro (585/000) 
representando cauda e cabeça de 
serpente permitindo ajustar o tamanho do 
colar 
Trabalho europeu, meados do séc. XX, 
remarcado pela INCM 
(sinais de uso)
Comp.: 48 cm

A “snake” necklace
Cultured pearls (6,5~8,5mm) with gold spacers 
and adjustable clasp designed as the head and 
the tail of a snake 
Europe, 20th century, later marked in Portugal 
(wear signs)

€ 500 - 700

405 
COLAR
Vinte e duas voltas de pérolas de cultura com 
contas de esmeralda e rubi 
Argolas espaçadoras e fecho em metal dourado 
cravejado com meia pérola fantasia 
Oriente, séc. XX/XXI 
(sinais de uso)
Comp.: 41,5 cm

A necklace
Twenty two rows of cultured pearls with ruby and 
emerald beads  
Gilt metal spacers and clasp set with imitation pearl 
Orient, late 20th, early 21st century 
(wear signs)

€ 400 - 600

406 
FIO COM PENDENTE

Em ouro bicolor 
Fio em malha, pendente 

cravejado com 12 diamantes 
talhe princesa (ca. 1,00ct)  

Contraste cabeça de Veado 800 
em uso desde 1985 e de ourives 

da mesma época 
(sinais de uso)

Comp.: 40,2 cm
5,5 g

A chain with pendant
Two-toned gold 

Pendant set with 1 princess cut 
diamonds (ca. 1,00ct) 

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

(wear signs)

€ 600 - 900

407 
ANEL 
Em ouro; aro duplo vazado ao centro, 
cravejado com 24 diamantes em talhe rosa 
coroada 
Meados Séc. XX
Med.18
12,7g

A ring
Gold; centre pierced double ring, set with 24 
rose cut diamonds 
Mid 20th C.

€ 750 - 900

408 
ANEL

Em ouro de 800/000, cravejado com 23 
diamantes em diversos talhes (ca. 1.10ct) 
Contraste do Porto , veado em uso após 

1985 e de Luíz Ferreira
Med. 14

5,8g

A ring
800/000 gold, set with 23 diamonds in various 

cuts (1.10ct) 
Oporto “deer” assay mark post 1985 and 

maker’s mark for Luís Ferreira

€ 550 - 800
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409 
CONJUNTO DE PULSEIRA 
ANEL E BRINCOS
Em ouro amarelo e rodinado a 
negro de (800/000) com  
elementos cravejados com 
pequenos diamantes em talhe de 
brilhante. 
Contraste do Porto em uso após 
1985 e de ourives da mesma época
88.2g

A bracelet, ring and earrings set
800/000 yellow gold and black rodium 
bath with small set round brilliant cut 
diamond elements 
Oporto assay marks post 1985 and same 
date maker’s mark

€ 2.900 - 3.500

410 
PULSEIRA
Elos largos de fio torcido, em ouro de 800/000, com 
travinca cravejada com duas meias pérolas 
Contraste do Porto, veado 800 em uso após 1985 e 
de ourives da mesma época 
(Sinais de uso)
Comp.: 19.5 cm
50.6g

A bracelet
800/000 gold twisted rope with two half pearls set clasp 
Oporto 800/000 “deer” assay mark post 1985 and same date 
maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 1.500 - 1.800

411 
GARGANTILHA

Em ouro moldado (800/000) composta 
por diversos elementos articulados 

Contraste do Porto, veado 800, em uso 
após 1985 e de ourives da mesma época

Comp.: 40 cm
62.4g

A necklace
800/000 moulded gold composed of various 

articulated elements 
Oporto 800/000 “deer” assay mark post 1985 

and same date maker’s mark

€ 1.800 - 2.200

412 
VANITY CASE ART DECÔ
Em prata dourada esmaltada a preto e com aplicação em ouro na 
tampa representando flores estilizadas com pormenores esmaltados a 
azul e vermelho 
Interior com moldura para espelho, dois compartimentos e caixa para 
baton 
Contraste francês, anos 1920/30 
(sinais de uso, pequena falta no esmalte)
Comp.: 7 cm
103 g

An Art Deco vanity case
Black enamelled silvergilt with gold application at the cover with stylized 
flowers with red and blue enamelled accents 
Interior with mirror frame, two compartments and lipstick case 
French assay mark, 1920s/30s 
(wear signs, small chip at the enamel)

€ 450 - 650

413 
GARGANTILHA
Barbela batida em ouro de 740/000 
cravejada com uma esmeralda em talhe de 
coração emoldurada por diamantes em talhe 
de brilhante e quatro em talhe de baguette, 
peso total (ca. 1.20ct) Contraste de Lisboa 
pelicano em uso após 1985 
(tem relatório)
119.7gr

A necklace
740/000 gold beaten ring chain, set with a 
heart cut emerald framed by round brilliant cut 
diamonds and 4 baguette cut diamonds, total 
weight (ca.1.20ct) 
Lisbon “pelican” assay mark post 1985 
(with report)

€ 3.000 - 3.500

414 
ANEL
Em ouro liso cravejado 1 diamante em 
talhe antigo de brilhante com (ca. 0.12ct), 
uma safira e um rubi 
Sem marcas (circa 1960)
12.2g

A ring
Plain gold, set with 1 vintage round cut 
diamond (ca.0.12ct), 1 sapphire and 1 ruby 
Unmarked (circa 1960)

€ 290 - 340
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415 
COLAR
Malha em ouro (750/000) com elos ovais e 
sete pérolas de cultura barrocas 
Brasil, meados do séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 74 cm
43 g

A longchain
18kt gold with oval links, set with seven 
baroque cultured pearls 
Brazil, mid-20th century 
(wear signs)

€ 620 - 920

416 
COLAR/ PULSEIRAS, H. STERN
Em ouro (750/000) 
Malha de elos ovais e sete pendentes em 
ouro com pérolas de cultura 
Desmontável em duas pulseiras 
Brasil, anos 1960/70 
(sinais de uso)
Comp.: 41 cm (colar)
30,4 g

Necklace/ bracelets, H. STERN
18kt gold 
Oval link chain, with seven gold and cultured 
pearl pendants 
May be worn as two bracelets 
Brazil, 1960s/70s 
(wear signs)

€ 1.000 - 1.500

417 
ADEREÇO 
Em ouro de 585/000, composto por : 
gargantilha articulada cravejada com 9 
safiras cabochão com aprox.. 12x10mm 
emolduradas por diamantes em talhe de 
brilhante com total (ca. 4.00ct), par de 
brincos cravejados com 4 safiras cabochão 
de 11x10mm igualmente emolduradas por 
diamantes em talhe de brilhante com total 
(ca.1.70ct) e anel cravejado com safira 
cabochão com 13x11mm emoldurado por 
diamantes em talhe de brilhante com total 
(ca. 0.50ct)
Comp.: 42 cm
103.4g

A parure
14Kt Portuguese gold “Parure” 
 comprising a choker  set with 9 cabochon cut  
sapphires (12x10mm) framed by brilliant cut 
diamonds total (ca. 4.00ct) 
a pair of pendent earrings set with 4 cabochon 
cut sapphires (11x10mm) also framed by 
brilliant cut diamonds total (ca.1.70ct) and 
one ring set with one cabochon cut sapphire 
(13x11mm) framed by brilliant cut diamonds 
total (ca. 0.50ct) 
Lisbon assey marks post 1985

€ 3.800 - 5.000

418 
PAR DE BRINCOS

Em ouro branco (585/000) cravejado com dois 
cabochões de tanzanite ovais e oito diamantes talhe 

baguette 
Trabalho europeu, séc. XX/XXI, remarcado pela INCM 

(sinais de uso)
Alt.: 1,5 cm

7,2 g

A pair of earrings
Set in 14kt white gold with two oval tanzanite cabochons 

and eight baguette cut diamonds 
Europe, late 20th, early 21st century, later marked in 

Portugal 
(wear signs)

€ 700 - 1.000
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419 
ANEL
Em ouro de 750/000, Esmaltado a 
azul e verde 
Marcas de garantia europeias
Med.: 11
12.4g

A ring
750/000 gold, enamelled in blue and 
green 
European assay marks

€ 380 - 580

420 
ANEL
Em ouro 585/000 cravejado 
com safira possivelmente Ceilão 
(ca. 3.80ct) corpo decorado 
com frisos cravejados com 8  
diamantes em talhe de baguette 
e diversos diamantes em talhe de 
brilhante 
Contraste de Lisboa pelicano em 
uso após 1985

A ring
585/000 gold set with a, possibly, 
Ceylon sapphire (ca.3.80ct), body 
decorated with friezes set with 8 
baguette cut and various round 
brilliant cut diamonds 
Lisbon “pelican” assay mark post 1985

€ 1.500 - 2.000

421 
PAR DE ALFINETES
Em prata e ouro representando aves 
pernaltas cravejadas com pequenos 
rubis sintéticos e pequenos diamantes 
talhe 8/8 
Trabalho português da primeira 
metade do séc. XX 
(sinais de uso)
Alt.: 3,2 cm
9 g

A pair of brooches
Silver and gold 
Designed as pair of wading birds set with 
small synthetic rubies and small single cut 
diamonds 
Portugal, first half of the 20th century 
(wear signs)

€ 380 - 580

422 
CAIXA DE RAPÉ
Em ouro de (750/000)  
Profusamente trabalhada a cinzel 
com representação 
de motivos vegetalistas, 
esmaltada a azul e branco 
Verso guilhochado com reserva 
Marcas francesas de controlo 
(coquille)
Dim.: 7x4.5 cm
59.8g

A snuff box
750/000 gold 
Densely chiselled with foliage scrolls 
and enamelled in blue and white 
Guilloche decoration on the reverse 
French assay marks (coquille)

€ 2.000 - 2.400

423 
PULSEIRA
Em ouro tradicional 
Decoração filigranada e esmaltada a azul 
e branco 
Contraste cabeça de Veado 800 em 
uso desde 1985 e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso)
Comp.: 19,8 cm
11,9 g

A bracelet
Traditional gold 
Filigree, blue and white enamel decoration 
Portuguese assay mark (after 1985) and 
maker’s mark 
(wear signs)

€ 450 - 650

424 
PAR DE BRINCOS MAUBOUSSIN
Coleção Lupe. Em ouro (750/000), cravejados 
com 2 diamantes em talhe de brilhante e cristal de 
rocha 
Contraste de França com punção Mauboussin 
/1568 
(Sinais de uso)
18.2g

A pair of Mauboussin earrings
Lupe Collection. 750/000 gold, set with 2 round brilliant 
cut diamonds and rock crystal 
French assay mark and Mauboussin maker’s mark / 1568 
(evidence of wear)

€ 1.500 - 1.800

425 
COLAR

Engranzado em ouro com contas de 
peridoto e tanzanite gravadas 

Contraste Veado 800 (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 

(sinais de uso, uma pedra partida)
Comp.: 47 cm

23,6 g

A necklace
19kt gold wire with carved peridot and 

tanzanite beads 
Portuguese assay mark (1938-1984) and 

maker’s mark 
(wear signs, one broken stone)

€ 1.200 - 1.800

426 
PULSEIRA “CINTO”
Em malha de ouro (750/000); fivela, furos e remate 
em ouro branco cravejado com 82 diamantes talhe 
brilhante (ca. 1,50ct) 
Trabalho europeu, séc. XX, remarcado pela INCM 
(sinais de uso)
Comp.: 19,5 cm
68,2 g

A “belt” bracelet
18kt gold mesh; white gold buckle, holes and trim set with 
82 brilliant cut diamonds (ca. 1,50ct) 
Europe, 20th century, later marked in Portugal 
(wear signs)

€ 3.800 - 5.800

427 
PENDENTE “ESCORPIÃO”

Em ouro (750/000) com 
decoração martelada e cinzelada, 

coral esculpido e oito diamantes 
talhe brilhante (ca. 0,15ct) 
Contraste italiano, séc. XX 

(sinais de uso)
Alt.: 4,6 cm

13 g

A “Scorpio” pendant
18kt gold with hammered and 

chiselled decoration, carved coral 
and eight brilliant cut diamonds (ca. 

0,15ct) 
Italian assay mark, 20th century 

(wear signs)

€ 450 - 650
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428 
ANEL E BRINCOS H. STERN
Em ouro (750/000) e platina (950/000) 
cravejado com diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 0.75ct) 
Contraste do Porto após 1985. 
(sinais de uso)
Med.:13
25.2g

H.Stern ring and earrings
750/000 gold and 950/000 platinum, set with 
round brilliant cut diamonds (ca.0.75ct) 
Oporto assay mark post 1985 
(evidence of wear)

€ 1.550 - 2.000

429 
ANEL E BRINCOS
Conjunto em ouro branco escovado, 
cravejado com 27 diamantes em talhe de 
brilhante 
Contraste do Porto, veado 800 em uso 
após 1985, e de ourives da mesma época. 
(Sinais de uso)
Med.: 15
13g

A ring and earrings
Brushed white gold, set with 27 round brilliant 
cut diamonds 
Oporto “deer” assay mark for 800/000, post 
1985 and same date maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 600 - 800

430 
RELÓGIO
Art Deco em platina cravejado com 
diamantes talhe 8/8 
e rubis calibrados. Bracelete em tecido.
11.4g

A wrist watch
Platinum Art Deco watch, set with 8/8 cut 
diamonds and calibrated rubies. Textile strap

€ 500 - 700

431 
RELÓGIO DE LAPELA

Em ouro de 585/000; vizel cravejado 
com micropérolas e verso com pintura 

de busto de senhora 
Marcas francesas

Diam.: 2,5cm
14,6g

A lapel watch
585/000 gold, set with micropearls and 

reverse with a lady’s bust miniature 
French hallmarks

€ 300 - 500

432 
RELÓGIO ROLEX
 Oyster Perpetual Datejust de senhora 
Platina (950) 
Bisel e horas cravejadas com diamantes em talhe de 
brilhante 
Nº 8570

A Rolex watch
Lady’s Oyster Perpetual Datejust 
Platinum (950/000) 
Bezel and hour marks set with round brilliant cut diamonds 
No.8570

€ 6.800 - 9.000
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433 
5000 REIS
D. Luís, Rei de Portugal
Ouro
1868
9 g

5000 reis
D. Luis, King of Portugal
Gold
1868

€ 300 - 500

434 
5000 REIS
D. Luís, Rei de Portugal
Ouro
1862
9 g

5000 reis
D. Luis, King of Portugal
Gold
1862

€ 300 - 500

435 
LIBRA
Isabel II, Rainha do Reino Unido 
Ouro 
1974
8 g

Gold sovereign
Elizabeth II, Queen of the United Kingdom 
Gold 
1974

€ 220 - 320

436 
LIBRA
Victoria, Rainha do Reino Unido 
Ouro 
1882
8 g

Gold sovereign
Victoria, Queen of the United Kingdom 
Gold 
1882

€ 220 - 320

437 
20 FRANCOS
Suíça 
Ouro 
1947
6,4 g

20 Francs
Switzerland 
Gold 
1947

€ 200 - 300

438 
5000 REIS
D. Luis, Rei de Portugal
Ouro
1888
8,8 g

5000 reis
D. Luis, King of Portugal
Gold
1888

€ 330 - 530

439 
5000 REIS
D. Luis, Rei de Portugal
Ouro
1888
8,6 g

5000 reis
D. Luis, King of Portugal
Gold
1888

€ 330 - 530

440 
5000 REIS
D. Luis, Rei de Portugal
Ouro
1877
8,9 g

5000 reis
D. Luis, King of Portugal
Gold
1877

€ 330 - 530

441 
5000 REIS
D. Luis, Rei de Portugal
Ouro
1883
8,9 g

5000 reis
D. Luis, King of Portugal
Gold
1883

€ 280 - 380
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442 
5000 REIS
D. Luis, Rei de Portugal
Ouro
1887
8,8 g

5000 reis
D. Luis, King of Portugal
Gold
1887

€ 280 - 380

443 
5000 REIS
D. Luis, Rei de Portugal
Ouro
1876
8,5 g

5000 reis
D. Luis, King of Portugal
Gold
1876

€ 280 - 380

444 
5000 REIS
D. Luis, Rei de Portugal
Ouro
1875
8,9 g

5000 reis
D. Luis, King of Portugal
Gold
1875

€ 280 - 380

445 
20 FRANCOS
Luis XVIII, Rei de França 
Ouro 
1819 - A
6,3 g

20 Francs
Louis XVIII, King of France 
Gold 
1819 - A

€ 240 - 340

446 
2000 REIS
D. Pedro V, Rei de Portugal
Ouro
1856
3,3 g

2000 reis
D. Pedro V, King of Portugal
Gold
1856

€ 200 - 300

447 
2000 REIS
D. Pedro V, Rei de Portugal
Ouro
1856
3,4 g

2000 reis
D. Pedro V, King of Portugal
Gold
1856

€ 200 - 300

448 
2000 REIS
D. Pedro V, Rei de Portugal
Ouro
1856
3,5 g

2000 reis
D. Pedro V, King of Portugal
Gold
1856

€ 200 - 300

449 
5000 REIS
D. Pedro V, Rei de Portugal
Ouro
1861
(pequeno empeno e solda)
8,5 g

5000 reis
D. Pedro V, King of Portugal
Gold
1861 
(small bruise and solder)

€ 280 - 380

450 
5000 REIS
D. Pedro V, Rei de Portugal
Ouro
1860
8,6 g

5000 reis
D. Pedro V, King of Portugal
Gold
1860

€ 280 - 380

451 
5000 REIS
D. Pedro V, Rei de Portugal
Ouro
1861
8,8 g

5000 reis
D. Pedro V, King of Portugal
Gold
1861

€ 280 - 380
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452 
5000 REIS
D. Pedro V, Rei de Portugal
Ouro
1860
8,7 g

5000 reis
D. Pedro V, King of Portugal
Gold
1860

€ 280 - 380

453 
5000 REIS
D. Maria II, Rainha de Portugal
Ouro
1851
8,8 g

5000 reis
D. Maria II, Queen of Portugal
Gold
1851

€ 300 - 500

454 
5000 REIS
D. Maria II, Rainha de Portugal
Ouro
1851
8,9 g

5000 reis
D. Maria II, Queen of Portugal
Gold
1851

€ 300 - 500

455 
1000 REIS
D. Pedro V, Rei de Portugal
Ouro
1855
1,7 g

1000 reis
D. Pedro V, King of Portugal
Gold
1855

€ 70 - 100

456 
QUATRO PEQUENAS MOEDAS DO SÉC. XVIII
Dois Pintos, um de 17?1 e o outro de 1723,  meio-
Escudo de 1726 e um Escudo espanhol de 1788 
Ouro 
(um Pinto com soldas)
7 g

Four small 18th century coins
Two “Pintos” one 17?1, the other 1723; one half-Escudo of 
1726 and one Spanish Escudo of 1788 
Gold 
(one Pinto with solders)

€ 320 - 530

457 
QUATRO MOEDAS DE 2000 REIS
D. Luis, Rei de Portugal
Ouro
1865
(gastas)
13,8 g

Four 2000 reis coins
D. Luis, King of Portugal
Gold
1865 
(wear)

€ 600 - 900
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458
CADEIRÃO RENASCENTISTA
Em castanho 
Com decoração entalhada e dourada 
Cachaço decorado com volutas e brazão real espanhol ao centro 
Braços largos, costas e assento estofados a veludo encarnado com rica decoração bordada a fio metálico 
Aplicações em metal com decoração recortada e repuxada 
Espanha, séc. XV/XVI 
(sinais de uso e restauros e alterações)
148x98x63 cm

A Renaissance armchair
Chestnut 
Carved and gilt decoration 
Scroll decorated crest with Spanish Royal armorial 
Wide arms, back and seat upholstered in red metal thread embroidered velvet 
Cut and repoussé metal applied details 
Spain, 15th / 16th C.
(restorations and modifications) 

€ 7.500 - 10.000

2
SESSÃO
Session

LOTES 458 A 941

Lot 458 to 941
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459
RARO LETTUCCIO RENASCENTISTA

Em madeira parcialmente entalhada e ricamente policromada e dourada com grotescos, 
representando enrolamentos, grinaldas, animais e figuras humanas

Baldaquino do trono com intradorso, tímpano e frente entalhados e dourados com enrolamentos e 
motivos vegetalistas 

Faces exteriores com “cappellinari”, de interior compartimentado e forrado a tecido
Frente e costas de espaldar com inscrição "ANNO 1560"

Topo das costas com representação de uma variante das armas da Família Medici 
Baldaquino assente em colunatas entalhadas e douradas

Faces laterais dos braços com compartimentos reservados à arrumação de documentos
Estrado amovível em madeira entalhada e dourada e pés em bolacha

“Materassino” (colchão) posterior forrado a veludo
Itália, séc. XVI

(faltas, defeitos e restauros)
178x181x83 cm

Nota:
Esta tipologia de mobiliário, tipicamente italiana, surge a partir do último quartel do séc. XV e sub-

siste até aos anos 80 do séc. XVI. Um objecto de luxo e de requinte, era usado tanto em recepções e 
audiências de carácter social enquanto trono, como também se transformava em leito para receber 
informalmente, ganhando uma utilização de carácter doméstico e privado. A partir do final do séc. 

XVI a tipologia evolui noutro sentido: a cama de dia em permanência aberta, pelo que a morfologia 
se torna muito diferente.

A rare Renaissance lettuccio 
Polychrome, gilt and partly carved wood

Chair with carved ceiling, back decorated with grotesques and an inscription "ANNO 1560"
Exterior decorated with grotesques depicting in the back the coat of arms of the Medici family

Disc feet
Later “Materassino” (mattress) lined in velvet

Italy, 16th century
(losses, defects and restorations)

Note:
This typology of furniture, typically Italian, arises from the last quarter of the 15th century and subsists until the 
80's of the 16th century. An object of luxury and refinement, it was used both in receptions and social audiences 
as a throne, as a bed in domestic and informal audiences. By the end of the 16th century the typology evolves in 

another format: the day bed in open permanence, reason why the morphology becomes very different.
Bibliografia/Literature:

Peter Thornton, “L’Époque et son style, La Renaissance Italienne 1400-1600”, p. 149.

€ 15.000 - 20.000 
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460
COFRE
Em madeira entalhada, dourada e policromada 
Decoração em “pastiglia” representando na frente cortejo com cavaleiros 
Laterais com brasões de armas e verso com inscrição “AD MDXI / 
Caesarem Federicum E / Leonoram S.P.O sponsam / exhibet e 
puellae / laudis ac R.E.G.V./ COM” inserida em cartela relevada em 
forma de coroa de louros 
Cercaduras com decoração a dourado sobre fundo verde 
representando motivos vegetalistas e criaturas fantásticas 
Tampa em forma de pirâmide truncada 
Itália, possivelmente séc. XVI 
(pequenas faltas, defeitos e restauros)
28x22x38,5 cm

Nota: 
Cofre comemorativo da união entre D. Leonor (filha de D. Duarte I) 
com o Imperador Frederico III no ano de 1452.

A casket
Carved, gilt and polychrome wood 
“Pastiglia” decoration with knights procession 
Armoried side panels and inscription on the reverse  “AD MDXI / 
Caesarem Federicum E / Leonoram S.P.O sponsam / exhibet e puellae / 
laudis ac R.E.G.V./ COM”, in a laurel crown shaped cartouche 
Gilt foliage scroll motifs and mythical creatures border decoratio on a green ground 
Truncated pyramidal shaped lid 
Italy, possibly 16th C. 
(minor losses, faults and restoration)
Note:  
A commemorative casket for the marriage of D.Leonor of Portugal 
(daughter of D.Duarte) with the Emperor Frederick III in 1452

€ 12.000 - 18.000
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461
CRISTO DE MÃOS ATADAS
Escultura em madeira entalhada e 
policromada 
Portugal, séc. XVII 
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 164,5 cm

A Bound Christ
Polychrome wooden sculpture 
Portugal, 17th C. 
(minor losses and faults)

€ 4.000 - 6.000

462
SÃO JOÃO BAPTISTA
Escultura de vulto a 3/4 com as costas escavadas 
Em madeira policromada 
Representando São João Baptista de pé, 
segurando na mão esquerda o Livro fechado, 
sobre o qual se encontra o Cordeiro 
Com cabelos e barba compridos, envergando uma 
túnica de pele de cordeiro e um manto vermelho 
Europa, Séc. XVI 
(faltas e defeitos)
Alt.: 160 cm

Saint John the Baptist
Polychrome wooden sculpture with hollowed back 
depicting John The Baptist holding the Book on the left 
hand, on which sits the Lamb 
Long haired and bearded the Saint wears a lamb fleece 
tunic and red cloak 
Europe, 16th C. 
(losses and faults)

€ 15.000 - 20.000
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463
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
COM O MENINO
Escultura Indo-Portuguesa em marfim com 
dourados 
Base com querubins 
Coroa e ceptro em prata
Alt.: 25 cm 

The Virgin and Child
Gilt ivory Indo-Portuguese sculpture 
Cherub stand 
Silver crown and scepter

€ 1.500 - 2.000

464
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Escultura Indo-Portuguesa em marfim 
Séc. XVII
Alt.: 21 cm

Our Lady of the Immaculate Conception
Indo-Portuguese ivory sculpture 
Cherub carved stand 
17th C.

€ 2.000 - 3.000

465
SÃO JOÃO EVANGELISTA
Escultura Indo-Portuguesa em marfim
Séc. XVII/XVIII
Alt.: 12,5 cm

Saint John the Evangelist
Ivory Indo-Portuguese sculpture
Late 17th, early 18th century

€ 1.000 - 1.500

466
SANTO ANTÓNIO COM O 
MENINO
Escultura em marfim com restos 
de policromia 
Séc. XX
Alt.: 24 cm 

Saint Anthony and The Child Jesus
Ivory sculpture with evidence of 
polychrome decoration 
20th C.

€ 500 - 800

467
S. BENTO DE NÚRSIA

Escultura em marfim
Europa, séc. XVIII 

(pequenas faltas, defeitos e restauros)
Alt.: 9 cm

Saint Benedict of Nursia
Ivory sculpture 

Europe, 18th C. 
(losses, faults and restoration)

€ 800 - 1.200

468
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO COM O MENINO
Escultura Indo-Portuguesa em marfim 
Base esculpida com querubins 
Séc. XVII/XVIII
Alt.: 34 cm 

Our Lady of the Immaculate Conception and Child
Indo-Portuguese ivory sculpture 
Cherub carved stand 
17th / 18th C.

€ 3.500 - 4.000
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469
VIA CRUCIS
Conjunto de seis placas em marfim 
tingido
Decoração esculpida representando 
várias cenas da Paixão
Europa, séc. XIX
12x9 cm (cada/each)

Via Crucis
A set of six stained and carved ivory 
plaques
Europe, 19th century

€ 500 - 700

470
CENAS DA PAIXÃO DE CRISTO

Grupo escultórico Hispano-Filipino 
representando a agonia de Jesus no Horto das 

Oliveiras e Ecce Homo  
Figuras em marfim parcialmente policromado e 

dourado  
Cenário em terracota moldada 

Moldura em madeira ebanizada com marfim  
Séc. XVIII/XIX 

(restauros)
45,5x39 cm

Scenes of the Passion of Christ
Hispanic-Philippine sculptural group depicting Christ’s 

Agony in the Garden of Olives and the Ecce Homo 
Part polychrome and gilt ivory 

Moulded terracota scenery 
Ebonized wood and ivory frame 

18th / 19th C. 
(restoration)

€ 5.000 - 7.000
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471
PAR DE ANJOS
Esculturas em madeira entalhada, policromada e 
dourada 
Peanhas entalhadas com folhas de acanto e 
cabeças de querubins 
Portugal, séc. XVII/XVIII 
(restauros e montagem posterior)
Alt.: 51,5 cm

A pair of Angels
Carved, polychrome and gilt  wooden sculptures 
Acanthus leaves and cherubs heads carved stands 
Portugal, 17th / 18th C. 
(restoration and later adaptations)

€ 2.000 - 3.000

472
BASE MANEIRISTA
Em madeira entalhada e dourada 
representando ao centro cabeça de anjo
19x27,5x16,5 cm 

A Mannerist plinth
Carved and gilt wood with charub’s head

€ 150 - 200

473
SANTO ANTÓNIO COM O 

MENINO
Escultura em madeira entalhada 

policromada e dourada 
Resplendor em prata 

Peanha em madeira entalhada e 
dourada 

Portugal, séc. XVIII
Alt.: 34 cm 

Saint Anthony and Baby Jesus
Carved, polychrome and gilt  

wooden sculpture 
Silver radiant halo 

Carved and gilt wooden stand 
Portugal, 18th C.

€ 800 - 1.200

474
SÃO JERÓNIMO NO DESERTO
Escultura em madeira dourada e policromada 
Representando São Jerónimo no deserto, coberto por um manto vermelho e acompanhado por um leão 
Decoração estofada e com incrustações de vidros coloridos 
Europa, séc. XVIII 
(faltas e pequenos defeitos)
Alt.: 42 cm

Saint Jerome in the desert
Gilt and polychrome wooden sculpture 
The Saint depicted wearing a red cloak and accompanied by a lion. 
Sgraffitoed decoration set with coloured glasses 
Europe, 18th C. 
(losses and minor faults)

€ 4.000 - 6.000
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475
SÃO JOSÉ COM O MENINO  
Escultura em madeira pintada e dourada  
Resplendor, coroa e vara em prata 
Peanha em madeira entalhada e dourada 
Portugal, séc. XVIII 
(pequenos defeitos)
Alt.: 50 cm (total)

Saint Joseph with the Child Jesus
Polychrome and gilt wooden sculpture 
Silver radiant halo, crown and staff 
Carved and gilt wooden stand 
Portugal, 18th C. 
(minor faults)

€ 2.800 - 3.200

476
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
COM O MENINO
Escultura em madeira pintada e dourada 
Coroa e ceptro em prata 
Base em madeira entalhada e dourada 
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 41 cm 

Our Lady of the Immaculate  Conception and 
Child
Polychrome and gilt wooden sculpture 
Silver crown and scepter 
Carved and gilt wooden stand 
Portugal, 18th C.

€ 1.800 - 2.200

477
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
Escultura em madeira pintada e dourada 
Coroa em prata 
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 40 cm 

Our Lady of the Immaculate Conception
Polychrome and gilt wooden sculpture 
Silver crown 
(minor losses and faults)

€ 1.000 - 1.500

478
NOSSA SENHORA DO CARMO COM 
O MENINO
Escultura em madeira pintada e dourada  
Peanha em madeira entalhada e dourada  
Coroa em prata 
Portugal, séc. XVIII 
(pequenos defeitos)
Alt.: 35 cm (Nossa Senhora) 
Alt.: 50 cm (total)

Our Lady of Mount Carmel and Child
Polychrome and gilt wooden sculpture 
Gilt and carved wooden stand 
Silver crown 
Portugal, 18th C. 
(minor faults) 
€ 2.800 - 3.200
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479
NOSSA SENHORA DO LEITE

Escultura em madeira policromada 
Portugal, séc. XVIII

Alt.: 29,5 cm 

The Virgin feeding Jesus “Madonna Lactans”
Polychrome wooden sculpture 

Portugal, 18th C.

€ 1.000 - 1.500

480
MENINO JESUS 
Escultura em madeira policromada  
Base em madeira pintada e marmoreada 
Portugal, séc. XIX
Alt.: 50 cm (menino Jesus) 
Alt.: 58 cm (total)

The Child Jesus
Polychrome wooden sculpture 
Polychrome and marbled wooden stand 
Portugal, 19th C.

€ 1.200 - 1.800

481
NOSSA SENHORA INDO-PORTUGUESA
Escultura em madeira entalhada com restos de policromia
Europa, séc. XVII/XVIII
(faltas e defeitos) 
Alt.: 33,5 cm

Proveniência/ Provenance: 
Ex-colecção Comandante Ernesto de Vilhena, com 
etiqueta na base a atestar. 

An Indo-Portuguese Virgin Mary figure
Wooden sculpture 
Polychrome decoration 
Inventory number - 248 on the back 
16th / 17th C. 
(losses and faults)

€ 2.000 - 3.000

482
NOSSA SENHORA INDO-PORTUGUESA
Escultura em madeira 
Decoração policromada 
Número de inventárion248 nas costas 
Séc. XVI/XVII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 33,5 cm

Proveniência/ Provenance: 
Ex-colecção do comandante Ernesto de Vilhena, com etiqueta na 
base a atestar-lo. 

An Indo-Portuguese Virgin Mary figure
Wooden sculpture 
Polychrome decoration 
Inventory number - 248 on the back 
16th / 17th C. 
(losses and faults)

€ 2.000 - 3.000
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483
CUPIDO 
Em madeira entalhada e policromada
Séc. XVII
Alt.: 56 cm

Cupid
Carved and gilt wood
Late 17th, early 18th century

€ 2.500 - 3.000

484
SANTA HELENA 
Busto em madeira policromada e dourada 
Europa, séc. XVII 
(defeitos)
Alt.: 56 cm

Saint Helena
Polychrome and gilt wooden bust 
Europe, 17th C.

€ 3.000 - 5.000
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485
CRISTO CRUCIFICADO
Escultura Indo-portuguesa em marfim
Com cruz posterior em pau-santo decorada 
com entalhamentos a dourado
Índia, séc. XVIII
39x25 cm

A Crucified Christ
Ivory Indo-Portuguese sculpture
Rosewood cross of later date with carved and gilt 
decoration
18th century

€ 2.000 - 3.000

486
CRISTO CRUCIFICADO
Escultura em buxo 
Cruz em pau-santo e base em madeira 
escurecida 
Resplendor em prata 
Europa, séc.XIX 
(pequenos defeitos, restauros e faltas)
Alt.: 110 cm (total) 
Alt.: 38 cm (Cristo)

A Crucified Christ
Boxwood sculpture 
Rosewood cross and darkened wooden stand 
Silver radiant halo 
Europe, 19th C. 
(minor faults, restoration and losses)

€ 800 - 1.200

487
CRISTO CRUCIFICADO

Escultura em madeira policromada 
Cruz em madeira com decoração 

entalhada e dourada 
Portugal, séc. XIX 
(faltas e defeitos)

Alt.: 97 cm

Christ on the Cross
Carved and polychrome wood sculpture 

Carved and gilt wood cross 
Portugal, 19th century

€ 300 - 400

488
NICHO
Em madeira entalhada e dourada 
Centro com decoração pintada representando motivos vegetalistas 
Portugal, séc. XVII/XVIII
99x103 cm

A niche
Carved and gilt wood 
Polychrome central decoration of foliage scroll motifs 
Portugal, 17th  18th C.

€ 2.000 - 3.000

236

237



489
TABERNÁCULO
Em madeira policromada e dourada
Porta com relevo representando 
São Francisco de Sales
Interior a azul com estrelas a 
dourado
Norte de Itália, séc. XVIII
(defeitos)
Alt.: 120 cm

Tabernaculum
Carved and gilt wood
Door with decoration in relief depicting 
Saint Francis of Sales
North of Italy, 18th century
(defects)

€ 2.000 - 3.000

490
SÃO MIGUEL ARCANJO
Escultura em madeira encerada 
Asas posteriores 
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 85 cm 

The Archangel Saint Michael
Waxed wooden sculpture 
Later wings 
Portugal, 18th C.

€ 3.000 - 4.000
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491
PAR DE ANJOS BARROCOS DE GRANDES 
DIMENSÕES
Esculturas em madeira entalhada e policromada 
Portugal, séc. XVIII (1ª metade) 
(restauro)

165cm

A pair of large Barroque angels
Polychrome wooden sculptures 
Portugal, 18th C. (first half) 
(restoration)

€ 15.000 - 30.000
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492
ÍCONE RUSSO
Óleo sobre tela colada em madeira representando Nossa Senhora com o Menino, 
Padre Eterno e alegoria às virtudes 
Ocklade em prata relevada e vazada, duas cartelas com inscrições 
Marca de São Petersburgo, 84 zlotnicks (875 milésimos), de ourives E.P. e de 
ensaiador Mikhail Mikailovich Karpinsky (1825-1838) do ano 1827 
(sinais de uso, defeitos e faltas)
36,5 x 31 cm

A Russian icon
Oil on canvas glued on wood depicting Our Lady with The Child, The Eternal Father and 
an Allegory to the Virtues 
Raised and pierced silver oklad with two inscribed cartouches 
Saint Petersburg town mark for  84 zlotniki (875/000), makers mark E.P. and 1827 assay 
mark for Mikhail Mikailovich Karpinsky (1825-1838) 
(wear and tear, losses and faults)

€ 4.000 - 6.000

493
PRATO
Esmalte policromado sobre cobre representando "Julgamento de Páris"
Reverso com cabeça de romano de perfil
Limoges, séc. XIX 
(pequenos defeitos)
Diam.: 21 cm

Plate
Polcyhrome enamel on copper
Polychrome decoration depicting "Judgement of Paris"
Back with roman head soldier profile
Limoges, 19th century
(small defects)

€ 1.500 - 2.000
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494
PAR DE CHENETS LUÍS XVI
Em bronze dourado 
Decoração moldada e cinzelada 
representando leões e troféus de guerra 
Séc. XVIII/XIX
33x43 cm

A pair of Louis XVI chenets
Gilt bronze 
Moulded and chiselled decoration with lions 
and war trophies 
18th / 19th C.

€ 2.800 - 3.500
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495
GARNITURE NAPOLEÃO III DE GRANDES 
DIMENSÕES
Em bronze dourado e patinado  
Relógio com mostrador esférico esmaltado a azul 
com aplicações em bronze dourado representando 
estrelas  e numeração romana 
Segurando o mostrador estão dois putti e sentado 
em cima, segurando um facho na mão, está um anjo 
Dois candelabros de sete lumes 
Fustes em forma de putti segurando cornucópias 
de onde sai um ramo de flores 
França, séc. XIX
Alt.: 80 cm (relógio) 
104 cm (candelabros)

A large Napoleon III garniture
Gilt and patinated bronze 
Spherical blue enamelled dial with applied star shaped gilt 
bronze details and roman numerals 
The dial is held by two putti and, on the top, an angel lifts 
a torch 
A pair of seven branch candelabra with putti shaped shafts 
holding horns of plenty from which sprout flowers 
France, 19th C.

€ 20.000 - 30.000

246

247



248

249



496
SECRETÁRIA DE CILINDRO NEOCLÁSSICA COM ALÇADO
Em mogno 
Com ferragens em metal dourado 
Corpo inferior com três gavetões decorado com frisos lisos em 
metal e colunas coríntias nos cantos frontais
Puxadores e espelhos das fechaduras em metal repuxado, decora-
dos com grinaldas e outros motivos vegetalistas
Interior com seis gavetinhas e três nichos, sendo as frentes das 
gavetas e porta central decorados com trabalho em vidro eglo-
mised característico dos móveis atribuíveis a Heinrich Daniel 
Gambs (1765-1831)
Tampo de escrita forrado ao centro com pele castanha e com 
puxadores de bronze em forma de carrancas de leão
Alçado livreiro com portas espelhadas, decorado com frisos 
em metal e colunas coríntias
Fechaduras com marcas não identificadas
Russia, séc. XIX
(pequenos defeitos e restauros)
218x127x63 cm

A neoclassical rolltop desk and bookcase
Mahogany
Gilt metalware
The lower section with three long drawers and decorated 
by plain metal friezes and corinthian columns in the front 
angles
Garlands and foliage motifs repoussé metal handles and lock 
escutcheons
In the inner desk section six small drawers and 
three pigeon holes, the drawer fronts and central 
door decorated in eglomised glass, characteristic 
of furniture pieces attributed to Heinrich Daniel 
Gambs (1765-1831)
Brown leather top writing surface with lion 
head's bronze handles
The mirrored doors bookcase, is similalry 
decorated by metal friezes and corinthian 
columns
Locks with unidentified marks
Russia, 19th C.
(minor faults and restoration)

€ 15.000 - 20.000
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497
MESA DE APOIO ESTILO IMPÉRIO 
Em mogno, bronze dourado e bronze patinado  
Com decoração relevada representando motivos 
vegetalistas e pernas em forma de cariatides 
Tampo em mármore preto e bege 
Séc XIX/XX
77,5x83,5 cm

An Empire style side table
Mahogany, gilt and patinated bronze 
Raised decoration with foliage scroll motifs and 
caryatid legs 
Black and beige marble top 
19th / 20th C.

€ 1.000 - 2.000

498
MESA DE APOIO ESTILO IMPÉRIO 
Em mogno, bronze dourado e bronze 
patinado  
Com decoração relevada representando 
motivos vegetalistas e pernas em forma de 
cariatides 
Tampo em mármore preto e branco 
Séc XIX/XX
77,5x83,5 cm

An Empire style side table
Mahogany, gilt and patinated bronze 
Raised decoration with foliage scroll motifs and 
caryatid legs 
Black and beige marble top 
19th / 20th C.

€ 1.000 - 2.000

499
MESA DE CENTRO 
Tampo octogonal em mármore com embutidos “Pietra dura”, 
representando flores e motivos vegetalistas 
Pé em madeira pintada e dourada 
Itália, séc. XIX/XX
76,5x106x106 cm 

A centre table
Octagonal marble top with floral and foliage scroll “Pietra Dura” inlays 
Painted and gilt wooden plinth 
Italy, 19th / 20th C.

€ 1.800 - 2.500
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500
ARMÁRIO NAPOLEÃO III
Em raiz de mogno e madeira lacada a negro  
Trabalho d marchetaria em várias madeiras 
representando flores e outros motivos vegetalistas 
Aplicações em metal amarelo e tampo em pedra 
mármore 
Com porta e interior com divisão 
França, séc. XIX 
(indício de xilófagos, defeitos)
108,5x84x39 cm

A Napoleon III cupboard
Burr mahogany and balck lacquered wood 
Floral and leaf marquetry in various timbers 
Brass decorative elements and marble top 
One door and inner compartment 
France, 19th C. 
(evidence of wood boring insects, faults)

€ 800 - 1.200

501
MESA DE CENTRO NAPOLEÃO III
Com trabalho de marchetaria em várias madeiras representando motivos 
florais e mascarão 
França, séc. XIX
76x132x79 cm 

A Napoleon III centre table
Floral and clasical mask marquetry decoration 
France, 19th C.

€ 1.200 - 1.800

502
PEQUENA MESA DE APOIO
Com trabalho de marchetaria em várias madeiras e 
marfim 
Tampo decorado com motivos vegetalistas e pé 
central em madeira ebanizada e torneada em espiral  
Holanda, séc XIX 
(pequenos defeitos e restauros)
81x48x48 cm

A small side table
Various timbers and ivory marquetry work 
Foliage scroll decorated top and central, ebonized and 
turned stand 
Holland, 19th C. 
(minor faults and restoration)

€ 1.000 - 1.500

503
SECRETÁRIA À 

ABATTANT
Em madeira ebanizada 

Com decoração embutida em 
metal amarelo representando 

motivos vegetalistas, 
mascarões e figuras aladas 

Aplicações em bronze 
dourado e cinzelado 

Interior faixeado a olho de 
perdiz e outras madeiras 

Séc. XIX/XX
135x73x37 cm

A drop-front desk
Ebonized wood 

Inlaid yellow metal decoration 
with foliage scroll motifs, classical 

masks and winged figures 
Applied gilt bronze elements 
Bird’s eye and other timbers 

veneered inner surfaces 
19th / 20th C.

€ 1.000 - 1.500

504
ARMÁRIO BAIXO NAPOLEÃO III

Em madeira ebanizada  
Com trabalho de marchetaria em metal 

amarelo e tartaruga ao estilo Boulle  
Aplicações em bronze dourado e 

cinzelado  
Com duas portas de vidro e tampo em 

pedra mármore  
Interior forrado a veludo 

Séc. XIX
104x86x67 cm

A Napoleon III low cupboard
Ebonized wood 

Boulle style yellow metal and tortoiseshell 
marquetry 

Gilt and chiselled bronze applied details 
Two glazed doors and marble top 

Velvet lined interior 
19th C.

€ 2.000 - 3.000
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505
GUERIDON NAPOLEÃO III
Em nogueira 
Aplicações em metal amarelo 
Tampo em mármore com gradinha
80x36x36 cm 

A Napoleon III gueridon
Walnut 
Applied brass decoration 
Marble top with pierced gallery

€ 300 - 400

506
VITRINE ESTILO LUIS XV 

Em madeira faixeada a mogno 
Interior forrado a seda bege com 

prateleiras 
Frente e ilhargas com vidro 

Ferragens em metal amarelo 
França, séc. XIX

173x78x38 cm 

A Louis XV style display cabinet
Mahogany veneered 

Beige silk lined interior with shelves 
Glazed front and sides 

Brass metalware 
France, 19th C.

€ 1.200 - 1.800

507
ARMÁRIO COM ALÇADO VITRINE 
NAPOLEÃO III
Em mogno 
Armário com painéis da porta e laterais 
em “verniz martin” com pinturas 
representando cena galante e objectos 
Alçado com porta e laterais em vidro e 
fundo espelhado 
Aplicações em bronze dourado 
França, séc. XIX
200x101x45 cm

A Napoleon III cupboard with display cabinet
Mahogany 
“Vernis Martin” door and side panels 
depicting courtship scenes and various objects 
Glazed front and side display cabinet with 
mirrored back 
Gilt bronze applied details 
France, 19th C.

€ 2.500 - 3.000
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508
CÓMODA ESTILO LUIS XV
Em mogno 
Com três gavetões e ferragens em 
metal amarelo 
Tampo em pedra mármore 
Séc. XX
84,5x113,5x57,5 cm

A Louis XV style commode
Mahogany 
Three long drawers and yellow metalware 
Marble top 
20th C.

€ 2.000 - 3.000

509
CÓMODA D. JOSÉ/D. MARIA

Em pau-santo com trabalho de marchetaria em 
pau-santo e outras madeiras 

Com dois gavetões e ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII/XIX

81x114x59,5 cm

A D.José / D.Maria chest of drawers
Rosewood with marquetry. Two long drawers and brass 

metalware.   Portugal, 18th / 19th C.

€ 2.500 - 3.000

510
CÓMODA LUÍS XV
Em pau-santo e outras madeiras 
Ferragens em bronze dourado e tampo em pedra mármore 
Com três gavetas e dois gavetões 
Estampilhada P. FLÉCHY, para Pierre Fléchy (mestre em 1756) 
França, séc. XVIII
85x134x60 cm

A Louis XV commode
Rosewood and other timbers 
Gilt bronze metalware and marble top 
Three short and three long drawers 
Stamped P. FLÉCHY, for Pierre Fléchy (master in 1756) 
France, 18th C.

€ 3.000 - 5.000
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511
CÓMODA ESTILO LUÍS XV
Faixeada a pau-santo 
Uma pequena gaveta, duas gavetas e dois gavetões 
Ferragens em metal amarelo 
Tampo em pedra mármore 
séc. XIX/XX 
82,5x146x58 cm

A Louis XV chest of drawers
Rosewood veneered 
A small, two short and two long drawers 
Yellow metal metalware 
Marble top 
19th / 20th C.

€ 3.500 - 5.000

512
CÓMODA LUÍS XV
Em madeira faixeada a pau-santo e pau-rosa 
Decorada com trabalho de marchetaria e ferragens em bronze dourado 
Com duas gavetas e dois gavetões  
Frente ligeiramente ondulada, com saial recortado  
Tampo em pedra mármore  
Séc. XVIII  
(pequenos defeitos e restauros)
83x131x64 cm

A Louis XV commode
Rosewood and jacaranda veneered with marquetry decoration and bronze metalware 
With two short and two long drawers 
Mildly bombé front with scalloped apron 
marble top 
18th C. 
(minor faults and restoration)

€ 2.500 - 3.000
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513
PAR DE CANTONEIRAS
Em madeira lacada a negro  
Decoradas com chinoiseries a dourado, representado arranjos florais, pássaros e insectos 
Ferragens em metal dourado e tampos em mármore vermelho 
França, séc. XVIII  
(pequenas faltas, defeitos e restauros)
94,5x59x59 cm

Pair of corner cupboards
Black lacquered wood 
Decorated with gilt chinoiserie motifs with flower baskets, birds and insects 
Gilt metalware and marble tops 
France, 18th C. 
(minor losses, faults and restoration)

€ 8.000 - 12.000
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514
MESA DE JOGO MEIA LUA 

D. MARIA
Em pau-santo e outras madeiras 

com trabalho de marchetaria 
representando motivos 

vegetalistas
73,5x94x48 cm 

D.Maria card table
Rosewood and other timbers with 

floral marquetry decoration

€ 800 - 1.200

515
MESA DE JOGO MEIA LUA 
D. MARIA
Em pau-santo 
Com trabalho de marchetaria 
de pau-santo, espinheiro e buxo 
representando flores 
Tampo em feltro verde 
(pequenas faltas)
77x90,5x45 cm 

A D.Maria card table
Rosewood 
Floral marquetry in rosewood, 
hawthorn  and boxwood 
Green felt lining 
(minor losses)

€ 800 - 1.200

516
CÓMODA D. JOSÉ/D. MARIA 

Em pau-santo com trabalho de 
marqueteria em várias madeiras  

Dois gavetões 
Ferragens em bronze 

Tampo em pedra mármore

Portugal, Séc.XVIII/XIX
73x112x56 cm 

A D.José / D.Maria chest of drawers
Rosewood with marquetry 

Two long drawers 
Bronze metalware 

Marble top
portugal, 19th late century

€ 1.800 - 2.200

517
CÓMODA ESTILO 

D. JOSÉ/ D. MARIA
Em madeira faixada a 

pau-santo com trabalho 
de marchetaria em várias 
madeiras representando 

motivos vegetalistas 
Dois gavetões e ferragens 

em metal amarelo 
Tampo em pedra mármore 

Portugal, séc. XX
85x106x52,5 cm

A D. José / D. Maria style chest 
of drawers

Rosewood veneered and 
decorated in floral and leaf 

marquetry 
Two large drawers and brass 

metalware 
Marble top 

Portugal, 20th C.

€ 800 - 1.200
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518
PAR DE GRANDES CREDÊNCIAS
Em madeira lacada e dourada 
Decoração entalhada com canelados e motivos vegetalistas 
Tampos em pedra mármore  
Séc. XIX 
(pequenas faltas e defeitos)
91x215x61 cm

A pair of large credence tables
Lacquered and gilt wood 
Carved and fluted decoration with foliage scroll motifs 
Marble tops 
19th C. 
(minor losses and faults)

€ 2.500 - 3.500
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519
PAR DE POLTRONAS E CANAPÉ 
Em madeira dourada e entalhada 
Cachaços decorados grinaldas e florões 
Estofados a veludo azul 
Séc. XX
102x115x72 cm (poltronas) 
102x174x72 cm (canapé)

A pair of armchairs and settee
Carved and gilt wood 
Crest with flower garlands and fleuron 
Covered in blue textile fabric 
19th C.

€ 2.000 - 3.000

520
TREMÓ IMPÉRIO
Com alçado de espelho em murta e 
outras madeiras 
Aplicações em madeira dourada  
Ferragens em metal amarelo 
Tampo em pedra mármore 
França, séc. XIX
282x103x51 cm 

An Empire period pier-table and mirror
Myrtle and other timbers 
Applied gilt wood decorative elements 
Yellow metalware 
Marble top 
France, 19th C.

€ 1.000 - 1.500
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521
CREDÊNCIA LUÍS XVI

Em madeira entalhada e dourada 
Decorada com motivos florais  

Pernas caneladas, em forma de balaustre, decoradas com 
motivos vegetalistas e perlados 

Tampo em pedra mármore  
França, séc. XVIII 

90x133x63 cm

A Louis XVI credence table
Carved and gilt wood decorated with floral motifs 

Fluted, baluster shaped legs with foliage and beading motifs 
Marble top 

France, 18th C.

€ 3.800 - 4.500

52212
VENEZIANOS
Par de esculturas em madeira policromada 
e dourada 
Itália, séc. XIX/XX
Alt.: 94x34x31 cm 

Blackamoors
A pair of polychrome and gilt wooden 
sculptures 
Italy, 19th / 20th C.

€ 2.000 - 2.500
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523
PAR DE FAUTEUILS 

ESTILO LUÍS XV
Em madeira entalhada e 

dourada 
Costas, assentos e 

braços foarrados a tecido 
adamascado em tons de 

negro 
França, séc. XIX

A pair of Louis XV style 
armchairs

Carved and gilt wood 
Back, seat and arms covered in 

black damask 
France, 19th C.

€ 800 - 1.200

524
BREAKFAST TABLE VITORIANA 
Em madeira escurecida 
Decoração parcialmente entalhada 
Tampo basculante 
Inglaterra, séc. XIX
72x149 cm

A Victorian breakfast table
Rosewood 
Part carved decoration 
Tilt-top 
England, 19th C. (second half )

€ 1.200 - 1.800

525
CREDÊNCIA ESTILO LUÍS XVI 

Em madeira pintada com decoração 
entalhada 

Tampo em pedra mármore 
Fabrico da Fundação Ricardo do Espírito 

Santo Silva  
Marcada FRESS e datada 1956 

(pequenos defeitos)
86,5x116x45,5 cm

A Louis XVI style console table
Carved and painted wood 

Marble top 
Fundação Ricardo Espírito Santo Silva cabinet 

making workshops 
Stamped FRESS and dated 1956

€ 700 - 900

526
MESA DE CENTRO RENASCENTISTA
Em madeira pintada 
Séc. XIX/XX
80x178x88 cm

Renaissance centre table
Painted wood 
19th /20th C.

€ 800 - 1.200
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527
CONJUNTO DE QUATROS 
CADEIRÕES ESTILO LUÍS XV
Em mogno 
Aplicações em bronze dourado 
Assento e costas forradas a tecido 
França, séc. XX

A set of four Louis XV armchairs
Mahogany  
Gilt bronze applied decorative elements 
Fabric covered backs and seats  
France, 20th C.

€ 1.200 - 1.800

528
CANAPÉ ESTILO LUÍS XV
Em mogno 
Aplicações em bronze dourado 
Assento e costas forradas a tecido 
França, séc. XX
113x150x61 cm

A Louis XV style settee
Mahogany  
Gilt bronze applied decorative elements 
Fabric covered backs and seats  
France, 20th C. 

€ 500 - 700

529
GRANDE MESA ESTILO LUIS XV
Em vinhático e outras madeiras 
Com trabalho de marchetaria representando motivos vegetalistas 
Aplicações em bronze  
Carrancas e pés terminando em garra
(defeitos)
77x250x128 cm 

A large Louis XV style table
Brazilian rosewood and other timbers 
Marquetry foliage scroll decoration 
Bronze applied decorative elements 
Classical masks and paw feet
(defects)

€ 5.000 - 8.000
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530
SECRETÁRIA À ABATTANT ESTILO NAPOLEÃO III
Em madeira faixeada a pau-santo e com trabalho de marchetaria em 
várias madeiras 
Com cinco gavetas 
Tampo de abater com superfície de escrita, gavetas e escaninhos no 
interior 
Ferragens em metal amarelo 
Topo em pedra mármore 
Portugal, Séc. XX 
(faltas e defeitos)
130,5x67,5x34,5 cm

A Napoleon III style drop-leaf desk
Rosewood veneered with marquetry decoration 
Five drawers 
Drop-leaf writing surface with drawers and pigeon-holes in the interior 
Brass metalware 
Marble top 
Portugal, 20th C. 
(faults and losses)

€ 300 - 500

531
MESA DE ENCOSTAR

Em pau-santo 
Decoração com trabalho de marchetaria 

em várias madeiras representando flores e 
motivos vegetalistas 

Uma gaveta e ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII

76x95x49 cm 

A side table
Rosewood 

Floral and leaf scrolls marquetry decoration 
One drawer and brass metalware 

Portugal, 18th C.

€ 900 - 1.200

532
MESA DE CENTRO ROMÂNTICA
Em mogno 
Tampo recortado 
Coluna central com quatro pernas 
com decoração entalhada 
Portugal, séc. XIX
68x136 cm

A centre table
Mahogany 
Scalloped top with central pedestal ending 
in four carved legs 
Portugal, 19th C.

€ 800 - 1.200

533
MESA DE JOGO D. MARIA 
Em pau-santo e filetes em espinheiro 
Com uma gaveta 
Interior forrado a feltro verde 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII/XIX
78,5x85,5x42

A D.Maria card table
Rosewood filleted in hawthorn 
One drawer 
Inner top lined in green felt 
Brass metalware 
Portugal, 18th / 19th C.

€ 1.000 - 1.500

534
MESA DE JOGO MEIA-LUA

Em mogno 
Interior forrado a feltro bege 

Pés com rodízios em metal amarelo 
França, séc. XIX/XX

74x108x53,5 cm

A card table
Mahogany 

Beige felt lined inner top 
Brass casters 

France, 19th/20th C.

€ 500 - 700

535
CÓMODA D. MARIA 
Em vinhatico 
Dois gavetões e duas gavetas 
Ferragens em metal dourado
88x121,5x61 cm 

A D. Maria (1777-1816) commode
Brazilian mahogany 
Two long and two short drawers 
Gilt metal mounts

€ 2.000 - 2.500
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536
SECRETÁRIA DE CILINDRO 

ESTILO LUIS XVI
Em mogno 

Topo com tampo em mármore 
e gradinha  

Decorada com filete em 
pau-cetim e mogno 

Alçado com cinco gavetas e 
corpo inferior com sete  

Interior com tampo de escrita 
forrado a pele verde 
França, séc. XIX/XX 

(sinais de uso; faltas e pequenos 
defeitos) 

121x143x61 cm 

A Louis XVI style secrétaire à 
cylindre

Mahogany 
Marble top with gallery 

Decorated with satinwood and 
mahogany frieze 

Upper part with five drawers and 
lower part with seven drawers 

Interior with green leather lined 
writing surface  

France, late 19th, early 20th century 
(wear signs; losses and small defects)

€ 1.200 - 1.600

537
PAPELEIRA D. MARIA

Em vinhático 
Interior com gavetas e escaninhos 

Duas gavetas e três gavetões 
Ferragens em metal amarelo 

Portugal, séc. XVIII/XIX
122x123x62,5 cm

A D.Maria bureau
Brazilian mahogany 

Inner leaf drawers and pigeon holes 
Two short and three long drawers 

Yellow metalware 
Portugal, 18th / 19th C.

€ 2.500 - 3.000

538
MESA DE SALA DE JANTAR

Em vinhático 
Pernas caneladas 

Rodízios em metal amarelo  
Com uma tábua e sistema de manivela 

Séc. XIX
77,5x182x114 cm (fechada) 
77,5x232x114 cm (aberta)

A dining table
Brazilian mahogany 

Fluted legs 
Brass casters 

With one entension 
leaf and winding mechanism 

19th C.

€ 2.600 - 3.500
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539
CÓMODA ESTILO D. MARIA
Em vinhático 
Com três gavetas e três gavetões 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XX
98,5x121,5x64 cm

A D.Maria style chest of drawers
Brazilian mahogany 
Three short and three long drawers 
Yellow metalware 
Portugal 20th C.

€ 800 - 1.200

540
MESA DE CHÁ 

Em pau-santo. 
Coluna central torneada terminando em 

quatro pés de garra entalhados. 
Portugal, séc. XIX

75x86x40,5

A tea-table
Rosewood 

Turned central shaft ending in four claw feet 
Portugal, 19th C.                 

€ 700 - 900

541
SOFA-TABLE ESTILO GUILHERME IV 
Em mogno e pau-santo 
Com duas gavetas 
Tampo de leitura forrado a pele verde com suporte em 
forma de arco 
Pernas curvas terminando em pés com rodízios  
Portugal, séc. XIX
73x93x66 cm 

A William IV  style sofa-table
Mahogany and rosewood 
Two drawers 
Arch support leather lined top 
Curved legs ending in brass casters 
Portugal, 19th C.

€ 600 - 900

542
PAR DE PAPELEIRAS JORGE III
Em mogno 
Topo de alçado com decoração entalhada e vazada, portas espelhadas e 
interior com escaninhos e duas gavetas 
Papeleira com quatro gavetas e interior com gavetas, escaninhos e nicho 
central com faces espelhadas e padrão axadrezado  
Inglaterra, séc. XVIII/XVX
196x68x58 cm 

A pair of George III bureau bookcases
The top with pierced and carved details and mirrored doors, with pigeon-holes and 
two drawers on the inside 
The bureau with four long drawers and interior with small drawers, pigeon holes and 
central mirrored and chequered central compartment 
England, 18th / 19th C.

€ 1.000 - 1.500
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543
ARMÁRIO CONTADOR AO GOSTO LUIS XVI
Em pau-santo 
Com trabalho de marchetaria em diversas madeiras 
Parte superior com porta, interior com gavetas e 
vidro central 
Parte inferior com dois gavetões 
Ferragens em metal amarelo 
França, séc. XIX/XX
151x85x43,5 cm 

A Louis XVI style cabinet
Rosewood 
Marquetry decoration 
Upper section with door uncovering na inner surface with 
drawers and central glass 
Lower section with two large drawers 
Brass metalware 
France, 19th / 20th C.

€ 1.800 - 2.200

544
CONJUNTO DE OITO CADEIRAS ESTILO BIEDERMEIER
Em madeira pintada simulando raiz de nogueira 
Duas de braços 
Assentos forrados a tecido 
Séc. XX

A set of eight Biedermeier style chairs 
Painted wood simulating burr walnut 
Two armchairs 
Textile covered seats 
20th C.

€ 1.500 - 2.000
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545
TOUCADOR ESTILO IMPÉRIO
Em mogno e faixeado a mogno 
Espelho oval ladeado por cabeças de cisne entalhadas 
e douradas sobre base com quatro pequenas gavetas 
Tampo em pedra mármore 
Uma gaveta com interior com divisórias 
Pernas parcialmente entalhadas e douradas com 
cabeças e patas de leão 
Portugal, séc. XIX 
(faltas, defeitos e indício de xilófagos)
161,5x97,5x53,5 cm

An Empire style dressing table
Mahogany and mahogany veneer 
Oval mirror supported by carved and gilt swan heads on a 
four drawer stand 
Marble top 
One compartmented drawer 
Partially carved and gilt legs with lion heads and paws 
Portugal, 19th C. 
(losses, faults and evidence of wood boring insects)

€ 400 - 600

546
TREMÓ BIEDERMEIER

Em mogno e faixeado a mogno 
Corpo superior com espelho ladeado 

por duas colunas de capitéis coríntios 
entalhados e dourados 

Corpo inferior com espelho e duas colunas 
floreiras com topo em pedra mármore 

assentes em três colunas de capitéis 
conríntios entalhados e dourados 

Alemanha, séc. XIX (1ª metade) 
(defeitos, indícios de xilófagos)

251x95,5 cm

A Biedermeier pier table with mirror
Mahogany veneered mahogany 

Upper part with mirror flanked by pair of 
columns with carved and gilt Corinthian 

capitals 
Lower part with mirror and two columns with 

flower bowls and marble top, on three columns 
with carved and gilt Corinthian capitals 

Germany, 1st half of the 19th century 
(defects, traces of xylophages)

€ 1.300 - 1.700

547
ENFILADE BUFFET ESTILO 
IMPÉRIO
Em mogno e faixeado a mogno 
Apliques em metal amarelo 
Tampo em pedra mármore 
Três gavetas e três portas 
intercaladas por colunas 
França, séc. XX 
(defeitos)
103x170,5x55 cm

An Empire style enfilade bufet
Solid and veneered mahogay 
Yellow metal applied decoration 
Marble top 
Three drawers and three doors 
alternating with columns 
France, 20th C. 
(faults)

€ 600 - 800

548
MESA DE CENTRO OVAL 

ROMÂNTICA 
Em mogno e raiz de mogno 

Tampo com friso perlado dourado 
Com quatro colunas espiroladas 

Portugal, séc. XIX
75x122,5x76,5 cm 

An oval centre table
Mahogany and burr mahogany 

Top adorned with gilt beeded frieze 
Four spiralled columns 

Portugal, 19th C.

€ 500 - 800

549
MESA DE JOGO 
Em mogno 
Coluna central facetada e parcialmente dourada 
Interior forrado a feltro vermelho 
Portugal, séc. XIX
77,5x85x43

A card table
Mahogany 
With faceted and partially gilt pedestal 
Red felt lined inner top 
Portugal, 19th C.

€ 600 - 800

284

285



550
MESA DE JOGO MEIA-LUA D. MARIA

Em pau-santo com filetes em espinheiro 
Interior forrado a feltro verde 

Portugal, séc. XVIII/XIX
78x87,5x42,5 cm

A D.Maria period “demi-lune” card table
Rosewood with thornbush  inlaid filleting 

Inner green felt lining 
Portugal, 18th / 19th C.

€ 600 - 800

551
SECRETÁRIA À ABATTANT ESTILO LUÍS FILIPE
Em mogno e faixeada a mogno 
Com quatro gavetas 
Interior com gavetas e escaninhos 
Tampo em pedra mármore 
França, séc. XX 
(defeitos)
141,5x97x42,5 cm

Louis Philippe style drop-front desk
Solid and veneered mahogany 
With four drawers; interior with small drawers and pigeon-holes 
Marble top 
France, 20th C. 
(faults)

€ 450 - 650

552
SIDEBOARD JORGE III

Em mogno  
Com pequeno alçado e 

pernas entalhadas em espiral 
Inglaterra, séc. XIX 

(pequenos restauros 
e defeitos; puxadores 

posteriores)
105x207x85 cm

A George III sideboard
Mahogany 

With small upper cupboard and 
spiralled legs 

England, 19th C. 
(minor faults and restoration; 

later handles)

€ 1.500 - 2.000

553
MESA DE ABAS 
Em mogno 
Pernas torneadas terminando em 
rodízios em metal amarelo 
Portugal, séc. XIX
72,5x111,5x39,5 (fechada)

A drop-leaf table
Mahogany 
Turned legs ending in brass casters 
Portugal, 19th C.

€ 1.200 - 1.800

554
MESA DE SALA DE JANTAR ESTILO INGLÊS
Em mogno com filetes em espinheiro
74x220x120 cm 

An English style dining table
Mahogany with thornbush friezes

€ 1.500 - 2.000
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555
MESA DE JOGO TRIC-TRAC ESTILO LUIS XVI
Em marchetaria de pau-santo, pau-rosa e pau-cetim 
Forrado a pele bordeaux com tampo amovível, um dos lados com tabuleiro de 
xadrez, o outro com cena galante ao centro com trabalho de marchetaria 
Com duas gavetas simulando quatro 
França, séc. XIX
78x87x51,5 cm 

A Louis XVI style tric trac table
Jacaranda, rosewood and satinwood marquetry 
Lined in bordeaux leather with removable top and chessboard on one side; on the other a 
central marquetry courtship scene 
Two drawers simulating four 
France, 19th C.

€ 850 - 1.200

556
MESA DE CENTRO 
Em madeira lacada com trabalho de 
Chinoiserie no tampo representando 
motivos vegetalistas e pássaros
41x101x58 cm 

A centre table
Lacquered wood with plant and bird japanned 
decoration on the top

€ 300 - 400

557
PAR DE APLIQUES DE 
DOIS LUMES 
Em madeira pintada e 
dourada com chinoiseries 
a dourado representando 
motivos vegetalistas e 
figuras orientais 
Europa, séc. XX
Alt.: 45 cm 

A pair of two branch wall 
sconces
Painted and gilt wood with 
flowers and foliage scrolls and 
oriental figures chinoiserie 
decoration 
Europe, 20th C.

€ 250 - 300



558
ESCOLA CHINESA, SÉC. XIX
Figura chinesa 
Pintura sobre vidro
51x35 cm

Chinese School, 19th C.
Chinese Figure 
Painting on glass

€ 250 - 300

559
ESCOLA CHINESA, SÉC. XIX
Figura chinesa 
Pintura sobre vidro
50x36 cm

Chinese School, 19th C.
Chinese Figure 
Painting on glass

€ 250 - 300

560
ESCOLA CHINESA, SÉC. XIX/XX
Retrato da Imperatriz Dowager Cixi 
Têmpera sobre papel 
(emoldurado; pequenos defeitos e 
manchas de humidade)
133,5x83,5 cm

Chinese School, 19th / 20th C.
A portrait of Dowager Empress Cixi 
Tempera on paper 
(framed; minor faults and some damp marks)

€ 400 - 600
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561
PAR DE GRANDES ARMÁRIOS
Em madeira exótica
Compostos cada um por um corpo central, mais alto, e dois corpos laterais de secção cilíndrica
Ricamente decorados com entalhamentos e embutidos em madrepérola
Corpo central com porta envidraçada, decorado num dos armários com motivos florais e pássaros entalhados junto topo e base e o 
outro com paisagens
Caixilho da porta com embutidos em madrepérola e cimalha recortada representando dragão
Corpos laterais divididos em três patamares, sendo o primeiro de cima o mais pequeno, com decoração entalhada representando 
leão e tartaruga
Os patamares intermédios, com portas envidraçadas,  são separados dos patamares inferiores por compartimentos estreitos, cober-
tos por placas com decoração entalhada representando ramos de árvore em flor, com frutos, pássaros e esquilos
Patamares inferiores com decoração embutida nas portas representando paisagens com figuras orientais e pagodes, e nos cantos, 
objectos auspiciosos
Bases com quatro pés e saial com decoração rendilhada
China, séc. XIX
(pequenos defeitos, faltas e restauros)
240x149x34 cm

A pair of large cupboards
Each cupboard of taller central section and cylindrical side cabinets, richly carved and mother-of-pearl inlaid.
The centre with glazed door and, in one of the cupborads, carved on the top and base with floral motifs and birds. The other decorated with 
landscapes
The door frame with mother-of-pearl inlay work and scalloped top crest depicting a dragon
Side cabinets segmented in three tiers, the top one being the smaller, and decorated with carved lion and turtle
The intermediate tiers, of glazed doors, are separated from the lower by narrow compartments, coated by carved decorative plaques depicting 
flowering tree branches, fruits, birds and squirels
The lower tier doors with inlaid decoration of landscapes with oriental figures, pagoda and auspicious objects

€ 12.000 - 15.000
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562
CAMA DE ÓPIO
Em madeira entalhada pintada a negro com dourado 
Decoração policromada com figuras orientais, paisagens e animais 
China, séc. XIX
86x192x124 cm 

An opium bed
Carved, ebonised and gilt wood 
Polychrome decoration of oriental figures, landscapes and animals 
China, 19th C.

€ 4.000 - 5.000



563
ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVII
Paisagem com rio, casario, figuras e cavalos
Segundo pintura datada de 1594/1595 da autoria de Jan Brueghel I (1568-1625)
Óleo sobre cobre
Com iniciais "G.S." no canto inferior direito
50x60,5 cm

Flemish school of the 17th century
Landscape with river, houses and figures on horseback
After a Jan Brueghel I (1568-1625) painting dated of 1594/95
Oil on copper
With G.S. monogram at the lower right corner

€ 10.000 - 15.000
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564
ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XVIII
Paisagem com figuras e animais 
Óleo sobre madeira 
(defeitos)
34,5x47 cm 

Dutch school, 18th C.
Landscape with figures and animals 
Oil on panel 
(faults)

€ 800 - 1.200

565
ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XIX
Paisagem com casario, figuras e animais
Óleo sobre madeira
Assinatura ilegível 
24x31 cm 

Dutch School, 19th C.
Landscape with buildings, figures and animals
Unreadable signature

€ 600 - 800

566
ESCOLA HOLANDESA, 
SÉC. XVIII
Paisagem de Inverno com 
casario, figuras e animais 
Óleo sobre tela
50,5x63 cm 

Dutch school, 18th C.
Winter landscape with buildings, 
figures and animals 
Oil on canvas

€ 2.500 - 3.000
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567
ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XVII
Paisagem com cena mitológica 
Óleo sobre cobre
44,5x59 cm

Dutch school, 17th C.
Landscape with mythological scene 
Oil on copper

€ 2.500 - 4.000

568
ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVII
"O Banquete de Herodes" segundo Peter 
Paul Rubens (1577-1640)
Óleo sobre cobre
79x100,5 cm

Flemish school of the 17th century
After Peter Paul Rubens (1577-1640)
Oil on copper

€ 3.500 - 4.5000
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569
ESCOLA ITALIANA, SÉCULO XVII

Cena mitológica 
Óleo sobre tela

146x199 cm

An 18th C. Italian School
Mythological scene 

Oil on canvas

€ 5.000 - 7.000
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570
ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XIX
Natureza morta com flores 
Óleo sobre tela
57x99 cm

Spanish school of the 19th century
Still Life with flowers 
Oil on canvas

€ 500 - 700

571
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XX
Natureza morta com uvas pêssegos e 
maçãs 
Óleo sobre tela
73x93 cm

European School of the 20th century
Still life with grapes, peaches and apples 
Oil on canvas

€ 1.200 - 1.600
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572
CYRILLO VOLKMAR MACHADO (1748-1823)
“Alegoria para Carruagem”
Tinta da china e guache branco 
Raríssimo estudo para decoração de um coche da 
Rainha D. Maria I representando o “Amor da Pátria” 
(1), “Monstros que o Amor da Pátria atropela” (4 e 5) 
e “Génios do Amor da Pátria que precipitam outros 
monstros” (6) 
Inscrição: “P.ª a carruagem da Rainha (?)”  
Assinado e datado de 1781
26,5 x 31,5 cm

Nota: 
A outra metade do desenho foi vendida na leiloeira 
PIASA (Paris) em 26 de Março de 2010 (lote 30), 
também assinado e datado, comprovando que foi o 
próprio artista que dividiu o desenho. Na outra metade 
está a legenda para os números que aparecem para 
identificar os personagens.

An Allegory for a carriage decoration
Indian ink and white gouache
A very rare preparatory drawing for the decorative scheme of 
a Queen D.Maria I carriage, depicting: "Amor à Pátria" (1), 
"Monstros que o Amor da Pátria atropela" (4 e 5) e "Génios do 
Amor da Pátria que precipitam outros monstros" (6)
Inscribed: "P.ª a carruagem da Rainha (?)" (for the Queen's 
carriage)
Signed and dated 1781
Note:
The missing half of the drawing, also signed and dated, was 
sold at PIASA auctioneers in Paris (26th March 2010 – lot 
30), confirming that the original drawing was split by the artist 
himself. That PIASA sold section retains the numeric caption 
with the key for the identification of the numbered figures.

€ 1.800 - 2.200

573
CYRILLO VOLKMAR MACHADO (1748-1823)
Alegoria do “Casamento do Infante D. Pedro com a nossa 
Princesa”
Tinta da china e guache branco 
Raríssimo estudo para cenário no teatro da Rua dos Con-
des com a seguinte inscrição: “P.ª a Rua dos Condes em 
12 de Agosto de 1816 para festejar a nota do casamento 
do Infante D. P.º (Pedro Carlos de Bourbon y Bragança, in-
fante de Espanha) com a nossa Princesa (D. Maria Teresa 
de Bragança, princesa da Beira)”
35,5x31 cm

Nota: 
Cyrillo Volkmar Machado desenhou cenários para o 
Teatro do Salitre e para o Teatro de S. Carlos mas não 
menciona nas suas Memórias que desenhou cenários para 
o Teatro da Rua dos Condes. Existe porém um desenho
seu no espólio da Academia Nacional de Belas-Artes com
a seguinte legenda: “P.ª a rua dos Condes no Sabio da
Babilonia”. A adicionar às provas de que o fez temos este
desenho que levamos a leilão.

An Allegory for the marriage of "Infante D.Pedro com a nossa 
Princesa"
Indian ink and white gouache
A very rare preparatory drawing for a "Rua dos Condes" theatre 
set inscribed: "P.ª a Rua dos Condes em 12 de Agosto de 1816 
para festejar a nota do casamento do Infante D. P.º (Pedro 
Carlos de Bourbon y Bragança, infante de Espanha) com a nossa 
Princesa (D. Maria Teresa de Bragança, princesa da Beira)"
Note:
Cyrillo Volkmar Machado designed stage sets for both Teatro do 
Salitre and Teatro de S. Carlos, but there is no mention in his 
Memoirs to any set designed for the Teatro da Rua dos Condes. 
There is however a drawing in his collection, deposited at the 
Academia Nacional de Belas Artes in Lisbon, with the caption: 
“P.ª a rua dos Condes no Sabio da Babilónia” (“For the “Sábio da 
Babilónia” at Rua dos Condes”). Additionally and to reinforce 
this evidence we are now presenting this drawing for sale.

€ 1.200 - 1.800

574
MOLDURA BARROCA
Em madeira entalhada, dourada e marmoreada 
Interior com gravura do Menino Jesus 
dormindo rodeado pelos instrumentos da 
Paixão 
Portugal, séc. XVIII 
(indícios de xilófagos e restauros)
58x40,5 cm

A Barroque frame
Carved, gilt and marbled wood 
With a print of a reclined Baby Jesus encircled by the 
symbols of the Passion of Christ 
Portugal, 18th C. 
(restoration and evidence of wood boring insects)

€ 400 - 600

575
FRANCESCO BARTOLOZZI (ITÁLIA, 
1725-1815)
"Fuga para o Egipto"
Carvão e aguarela sobre papel
Assinado e datado "Sept. 19th 1801"
23x15,5 cm

Flight into Egypt
Charcoal and watercolor on paper
Signed and dated of "Sept. 19th 1801"

€ 1.200 - 1.800
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576
JOAQUIM CARNEIRO DA 
SILVA (1727-?)
“Luz da liberal, e nobre arte de 
cavalaria”
Conjunto de 67 fólios, 
Uma gravura com o retrato de 
D. João VI enquanto príncipe do 
Brasil 
21 desdobráveis, representando 
homens a cavalo, 
nomeadamente D. João VI 
(enquanto prícipe) e o Marquês 
de Marialva 
25 gravuras , representando 
homens a cavalo, 
nomeadamente D. João VI 
(enquanto prícipe) e o Marquês 
de Marialva 
19 fólios com esquemas 
Portugal, c. 1790 
(defeitos)
27,5x18 cm (gravuras singulares) 
29x40 cm (desdobráveis)

€ 1.800 - 3.000

577
PEDRO GENDRON (SÉC. XVIII)
Raro mapa de Portugal

Delimitado por dupla esquadria, sendo a interna 
dividida em graus de latitude e longitude 
Cartela no canto superior esquerdo encimada pelas 
armas da família Ludovice com o título, dedicatória 
a “D. Juan Pedro Ludovici” filho do arquitecto 
Ludovice,autoria e data 1794 
Cartela no canto inferior esquerdo , dividida em 
duas partes apresentando quatro escalas gráficas e 
os locais de venda destes exemplares  
Na margem esquerda entre as duas cartelas está 
uma breve descrição geográfica do Reino de 
Portugal em castelhano 
Margem direita preenchida com a “Succession 
cronologica de los Reyes de Portugal” 
(com vinco no centro)
65x49 cm

Nota: 
Conhecem-se exemplares na Biblioteca Nacional de 
Portugal, na Biblioteca Nacional de Espanha e na 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.

Note:  
Other copies recorded in the National Library of Portugal, 
Nacional Library of Spain and the National Library of Rio 
de Janeiro 

€ 400 - 600

578
ESCOLA PORTUGUESA, MEADOS DO SÉC. XIX
Têmpera e ouro sobre papel  
Brasão de armas do Infante D. Fernando, duque da Guarda e 
de Trancoso (1507-1534), filho do rei D. Manuel I 
(defeitos)
25x29 cm

Nota: 
Cópia fiel de parte da iluminura do prólogo da famosa obra 
do séc. XVI “A Genealogia do Infante Dom Fernando de 
Portugal” da autoria de António d’Holanda e Simão Bening.

Portuguese school 
Mid 19th C.
Tempera and gold on paper 
Armorial for Prince D.Fernando, Duke of Guarda and of Trancoso 
(1507-1534), a son of King D.Manuel I 
(faults)

€ 300 - 500
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579
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX
Par de retratos de senhora e senhor 
Óleo sobre tela 
(defeitos)
77x64 cm 

Portuguese School, 19th C.
Two female and male portraits 
Oil on canvas 
(faults)

€ 800 - 1.200 580
ESCOLA INGLESA, SÉC. XIX
Retrato de senhor 
Óleo sobre tela
67x57 cm

English school, 19th C.
Portrait of a gentleman 
Oil on canvas

€ 400 - 600
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581
ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII
Retrato de senhor 
Óleo sobre tela
74,5x60 cm

French School, 18th C.
A portrait of a gentleman 
Oil on canvas

€ 1.300 - 1.900

582
ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII
Retrato de senhor 
Óleo sobre tela 
Marcado “MR.AMAT.”
92x75 cm

French School, 18th C.
A portrait of a gentleman 
Oil on canvas 
Marked “MR:AMAT.”

€ 1.500 - 2.000
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583
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII
Retrato de senhora 
Óleo sobre tela
61x49 cm

Portuguese school, 18th C.
Portrait of a Lady 
oil on canvas

€ 1.000 - 1.500

584
ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII
Retrato de senhor 
Óleo sobre tela 
Com selo em lacre no verso
74x60 cm

French School, 18th C.
A portrait of a gentleman 
Oil on canvas 
Wax seal on the reverse

€ 1.000 - 1.500

585
ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII
“A vidente”, segundo original de Simon Vonet (1590-1641) 
Óleo sobre tela
99x136 cm 

French school of the 18th century
“Fortune Teller”, after Simon Vonet (1590-1641) 
Oil on canvas

€ 2.000 - 3.000
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586
ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII

Óleo sobre tela 
Paisagem fluvial com lavadeiras 

166x103 cm

Riverscape with laundry women
Oil on canvas

€ 10.000 - 15.000
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587
CLAUDE GILLOT, ATTRIB. (1673-1722)
Retrato de rapaz
Óleo sobre tela 
Moldura em talha dourada 
(pequenos defeitos) 
62x52 cm

Portrait of a boy
Oil on canvas
Gilt carved frame
(small defects)

€ 2.500 - 3.500

588
ESCOLA FRANCESA, SÉCULO XVIII
Commedia dell´art 
Óleo sobre tela
70,5x103 cm

French School, 18th C.
“Commedia dell’Arte” 
Oil on canvas

€ 2.500 - 3.000
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589
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XIX

Paisagem com casario e figura
Óleo sobre madeira

Assinatura não identificada, datado 1883
23,5x32 cm

European School, 19th Century
Oil on wood

Unidentified signature, dated 1883

€ 400 - 600

590
HENRY ROBINSON HALL 
(1857-1927)
“Highland Cattle, Loch Lomond”
Óleo sobre tela 
Assinado e com o título no verso 
(defeito na tela)
61x91,5 cm

Oil on canvas
Signed and title on the reverse
(fault on the canvas)

€ 500 - 700 591
RICHARD REDGRAVE (1804-1888)
Paisagem com figuras e animais
Óleo sobre tela 
Assinado
61x52 cm 

Proveniência/ Provenance:  
Colecção Duques de Lafões.

A landscape with figures and animals
Oil on canvas
Signed

€ 2.000 - 2.500
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592
ALBERT LEBOURG (FRANÇA, 1849-1928)

Paisagem com ponte
Óleo sobre tela

Assinado e datado 1904
53x76 cm

Landscape with bridge 
Oil on canvas

Signed  and dated 1904

€ 9.000 - 13.000
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593
ESCOLA INGLESA, SÉC. XIX/XX
Paisagem com casario e figuras e 
Paisagem com rio, barcos e figuras 
Par de óleos sobre tela
32x44 cm 

English school
Landscape with buildings and figures and 
Riverscape with boats and figures 
A pair of oils on canvas

€ 1.000 - 1.500

594
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX

Marinha com Torre de Belém 
Óleo sobre madeira 

Assinado SA
26x21 cm

Portuguese School, 19th C.
Marine painting with the Tower of Belem 

Oil on panel 
Signed SA

€ 200 - 300

595
LUIZ TOMAZINI (1823-1902)
Paisagem de Lisboa
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1856 à frente e assinado e datado atrás “Lx 23 de Dz. de 
1856”
23x34 cm

Lisbon landscape
Oil on canvas
Signed and dated 1856 on the front, and signed and dated on the reverse "Lx 23 de 
Dz. De 1856"

€ 3.000 - 5.000
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596
ABER CARDOSO (1883-1930)

Vista de Viana “Rio Lima”
Óleo sobre madeira 

Assinado e datado 28
25x34,5 cm 

A view of Viana "Rio Lima"
Oil on panel

Signed and dated  28
€ 1.000 - 1.500

597
CARLOS BONVALOT (1893-1934)
“Ribeira das Vinhas - Cascais”
Óleo sobre madeira 
Assinado 
9,5x16,5 cm

Nota: 
Selo da colecção Jorge de Brito no verso 

Note: 
Jorge de Brito collection stamp on the back
Oil on panel
Signed
Note:
Jorge de Brito collection stamp on the back

€ 800 - 1.500

598
MÁRIO AUGUSTO (1895-1941)
"Apontamento feito no rio de Val de 
Lobos"
Óleo sobre tela colada em cartão
Assinado e datado no verso "Barcarena em 
Junho de 1935"
16x22,5 cm

Oil on canvas laid on cardboard
Signed and dated at the back "Barcarena em 
Junho de 1935"

€ 2.000 - 3.000

599
ANTÓNIO CARNEIRO (1872-1930)

Paisagem com casario
Óleo sobre tela 

Assinado
37x42,5 cm 

Landscape with buildings
Oil on canvas

Signed

€ 2.200 - 2.500

600
JOSÉ CAMPAS (1888-1971)
 “Milheiral”
Óleo sobre madeira 
Assinado
31x45 cm

Oil on panel
Signed

€ 2.000 - 3.000
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601
CARLOS BONVALOT 

(1893-1934)
Capela de S. Sebastião em 

Cascais
Óleo sobre platex 

Assinado
19,5x26 cm

Saint Sebastian chapel in 
Cascais

Oil on fiberboard
Signed

€ 1.500 - 2.000

602
MANUEL TAVARES (1911-1974)
“Nesga de Luz” Alfama - Lisboa

Aguarela sobre cartão 
Assinada e datada 65
21,5x12,5 cm

Watercolour on cardboard
Signed and dated 65

€ 180 - 220

603
MANUEL TAVARES (1911-1974)
“A Ceifa” Alentejo

Aguarela sobre cartão 
Assinado e datado 65
14x18,5 cm

Watercolour on cardboard
Signed and dated 65

€ 200 - 300

604
ARTUR LOUREIRO (1853-1932)

Natureza morta
Óleo sobre madeira 

Assinado
19x23 cm

A Still Life
Oil on panel

Signed

€ 1.800 - 2.500

605
ALFRED ARTHUR BRUNEL DE 
NEUVILLE (1852-1941)
Natureza morta
Óleo sobre tela 
Assinado
28,5x44 cm

Still Life
Oil on canvas
Signed

€ 200 - 300
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606
ESCOLA EUROPEIA, SÉC.XIX
Retrato de mulher bretã 
Óleo sobre tela 
(defeitos)
61x50 cm

European School, 19th C.
A portrait of a Breton woman 
Oil on canvas 
(faults)

€ 350 - 450

607
MARQUES DE OLIVEIRA (1853-1927)

Mordomo
Óleo sobre madeira 

Assinado e datado 27 de Março 92
34x23 cm

A Butler
Oil on panel

Signed and dated 27 March 92

€ 1.800 - 2.500

608
JOAQUÍN ESPALTER Y RULL (1809-1880)

Cabeça de ancião
Óleo sobre madeira 

Assinado
32x17,5 cm

Portrait of an Elder
Oil on panel

Signed

€ 300 - 500

609
ROQUE GAMEIRO (1864-1935)
Vista de rua com figuras

Aguarela sobre papel 
Assinada
19x13 cm

Street view with figures
Watercolor on paper
Signed

€ 1.000 - 1.500

610
GABRIEL CONSTANTE (1875-1950)
“A caminho da Nora” 
Óleo sobre madeira  
Assinado e datado 1940
33x41 cm 

Oil on panel 
Signed and dated 1940

€ 800 - 1.200
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611
EDUARDA LAPA (1895-1976)
“Mancha da Nazaré”
Óleo sobre platex 
Assinado
13x18,5 cm

Oil on fiberboard
Signed

€ 1.200 - 2.000

612
ALVES CARDOSO (1883-1930)
Paisagem com aldeia
Óleo sobre tela 
Assinado
37x50 cm

Landscape with village 
Oil on canvas
Signed

€ 3.000 - 4.000 613
TOMÁS DE MELLO JÚNIOR (SÉC. XIX-XX)
A pesca da amêijoa
Óleo sobre tela 
Assinado
40x60 cm 

Picking clams
Oil on canvas
Signed

€ 2.500 - 3.000
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614
CARLOS REIS (1864-1940)

“Vista do Casal da Lagartixa”
Óleo sobre tela 

Assinado
118x141 cm

Bibliografia/ Literature: 
Obra semelhante datada de 1931, possivelmente 

estudo para a presente obra, em: Pedro Carlos Reis, 
“Carlos Reis”, p. 284.

Oil on canvas
Signed

€ 60.000 - 80.000
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615
PAUL EDOUARD DE LA BRIERRE (1829-1912)
Pássaro com cobra
Escultura em metal patinado
Com base em mármore verde
Assinada
22x24x15 cm

Bird with snake
Patinated metal sculpture
With green marble base
Signed

€ 300 - 500

616
JULES MOIGNIEZ (FRANÇA, 1835-1894)
Cão de caça com faisão
Escultura em bronze patinado com base em mármore 
Assinada J. Moigniez
17x26x11 cm

Hound with pheasant
Patinated bronze sculpture with marble base
Signed J. Moigniez

€ 600 - 800

617
GAZELA
Escultura em bronze patinado e base em 
pedra mármore 
Europa, séc. XX
21x28,5x12 cm 

A gazelle
A patinated bronze sculpture on a marble base 
Europe, 20th C.

€ 100 - 150

618
EDOUARD DELABIERRE (1829-1912)

Caça ao Veado
Grupo escultórico em bronze patinado 

Base em mármore preto 
França, séc. XIX/XX 

(um dos chifres partido)
51x66x30 cm 

The deer hunt
Patinated bronze sculptural group

Black marble stand
France, 19th / 20th C.

€ 800 - 1.200

619
JOSEPH FRANÇOIS VICTOR CHEMIN 

(FRANÇA, 1825-1901)
Leão e serpente

Escultura em bronze patinado 
Assinada

13x21x10 cm

A lion and snake 
Patinated bronze sculpture

Signed

€ 200 - 300
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620
ANJOS TEIXEIRA (1908-1997)
Beethoven 
Escultura em metal patinado

Assinada com monograma

Alt.: 97 cm

Beethoven
Patinated metal sculpture
Signed with monogram 

€ 3.000 - 5.000

621
PAR DE COLUNAS 

CLÁSSICAS
Em madeira pintada 

Decoração entalhada e 
marmoreada 

Fabrico da Fundação Ricardo 
do Espírito Santo Silva 
Marcadas FRESS 6701 

(pequenos defeitos)
119x29,5x29,5 cm

A pair of classical columns
Painted wood 

Carved and marbled decoration 
Fundação Ricardo Espírito Santo 
Silva cabinet making workshops 

Stamped FRESS 6701 
(minor faults)

€ 600 - 800

622
EL-REI D. PEDRO IV DE PORTUGAL
Invulgar escultura em madeira policromada e 
dourada representando D. Pedro IV de joelhos 
com o tosão de ouro ao pescoço, de capa e 
dragonas e com um livro na mão direita 
Portugal séc. XIX (1ª metade) 
(pequenos defeitos)
Alt.: 31 cm

King Peter IV of Portugal
Unusual polychrome and gilt wooden sculpture 
depicting the kneeling king wearing the Order of 
the Golden Fleece necklace, mantle and epaulets, 
and holding a book in his right hand 
Portugal, 19th C. (first half ) 
(minor faults) 

€ 1.500 - 2.000

623
PEDRA DE ARMAS
Em granito 
Decoração esculpida representando em escudo esquartelado: I - ?; II - Aragão; III - Barbosa; IV - Machado 
Com coronel de duque 
Portugal, séc. XVIII 
(restauro) 
Alt.: 114 cm

An armorial crest
Granite 
Carved quartered shield: I - ?; II - Aragão; III - Barbosa; IV - Machado 
With Duke’s coronet 
Portugal, 18th C. 
(restored)

€ 1.500 - 2.000
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624
FLOREIRA
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, com marca 
de Bordallo Pinheiro/Portugal (1867-1920) 
Decoração monocromo castanha 
representando patos 
(defeitos)
14x16 cm 

A flower bowl
Portuguese faience 
Caldas da Rainha production marked for the 
Bordallo Pinheiro factory (1867-1920) 
Brown monochrome decoration with ducks 
(faults)

€ 200 - 300

625
CÃO
Escultura em faiança portuguesa 
monocroma a castanho, possivelmente das 
Caldas, sem marca
30x74x27 cm 

A dog
Brown monochrome Portuguese faience figure, 
possibly from Caldas da Rainha, unmarked

€ 200 - 300 626
GRANDE TALHA
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Decoração policromada representando répteis                                                                                                                                         
Com pegas em forma de gatos e pomo da 
tampa em forma de raposa 
Base com motivos florais em relevo 
Séc. XIX/XX 
(faltas e pequenos defeitos)
Alt.: 80 cm

Nota: 
Peça com o mesmo formato, mas decoração 
distinta, marcada e atribuída a Manuel 
Cipriano Gomes Mafra (1829-1905) em 
“Marcas da Cerâmica das Caldas - As 
Colecções do Museu da Cerâmica e do Museu 
José Malhoa”, pp.68-69. 

A large vase
Portuguese faience 
Caldas da Rainha production 
Polychrome decoration with reptiles 
Cat shaped handles and fox shaped lid pommel 
The foot with raised floral motifs 
19th / 20th C. 
(losses and minor faults)
Note:  
Identically shaped piece, but with distinct 
decoration, marked and attributed to Manuel 
Cipriano Gomes Mafra (1829-1905) in “Marcas da 
Cerâmica das Caldas - As Colecções do Museu da 
Cerâmica e do Museu José Malhoa”, pp.68-69

€ 5.000 - 8.000
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627
SACRISTÃO
Figura de movimento em faiança 
portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, 
possivelmente de Manuel Gustavo 
Bordalo Pinheiro (1867-1920) 
Marca pouco legível de 1905-1914
Alt.: 23 cm

The Sexton
A Portuguese faience “trembling” figure 
Caldas da Rainha production, possibly 
Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro 
(1867-1920) 
Illegible mark dating to 1905-1914

€ 150 - 200

628
AMA DAS CALDAS
Figura de movimento em faiança 
portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, 
possivelmente de Manuel 
Gustavo Bordalo Pinheiro (1867-
1920) 
Marca pouco legível de 1905-
1914
Alt.: 25,5 cm

The Caldas Wet Nurse
A Portuguese faience “trembling” figure 
Caldas da Rainha production, 
possibly Manuel Gustavo Bordalo 
Pinheiro (1867-1920) 
Illegible mark dating to 1905-1914

€ 100 - 150

629
ZÉ POVINHO “IMPOSTOS”
Figura de movimento em faiança 
portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, 
possivelmente de Manuel 
Gustavo Bordalo Pinheiro (1867-
1920) 
Marca pouco legível de 1905-1914
Alt.: 24,5 cm

“Zé Povinho” - Taxes (Impostos)
A Portuguese faience “trembling” figure 
Caldas da Rainha production, 
possibly Manuel Gustavo Bordalo 
Pinheiro (1867-1920) 
Illegible mark dating to 1905-1914

€ 150 - 200

630
VARINA
Escultura em faiança 
portuguesa 
Fabrico das Caldas da 
Rainha, marcas na base de  
Manuel Gustavo Bordalo 
Pinheiro (1867-1920) 
Fábrica Bordallo Pinheiro, Lda
Alt.: 32,5 cm 

A Fishwife
Portuguese Caldas da Rainha 
faience sculpture, marked for 
Manuel  Gustavo Bordalo 
Pinheiro (1867-1920) 
Fábrica Bordallo Pinheiro, Lda.

€ 400 - 600

631
ANTÓNIO DE 
OLIVEIRA 
SALAZAR
Escultura em barro 
parcialmente vidrado 
Fabrico das Caldas da 
Rainha 
Base em madeira 
Séc. XX
Alt.: 24 cm

António de Oliveira 
Salazar
Partially glazed terracota 
sculpture 
Caldas da Rainha 
Wooden stand 
20th C.

€ 200 - 300

632
POLÍCIA

Figura de movimento 
em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da 
Rainha, possivelmente 

de Manuel Gustavo 
Bordalo Pinheiro 

(1867-1920) 
Marca pouco legível 

de 1905-1914
Alt.: 26 cm

A Policeman
A Portuguese faience 

“trembling” figure 
Caldas da Rainha 

production, possibly 
Manuel Gustavo Bordalo 

Pinheiro (1867-1920) 
Illegible mark dating to 

1905-1914

€ 150 - 200

633
POLICIA
Figura de movimento 
em faiança 
portuguesa 
Fabrico das Caldas da 
Rainha 
Marcas na base 
Germano Caldas 
Séc.XX
Alt.: 25,5 cm 

A Policeman
A Portuguese faience 
“trembling” figure 
Caldas da Rainha 
production, marked for 
Germano, Caldas 
20th C.

€ 200 - 250

634
SACRISTÃO
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha 
com marca Bordallo Pinheiro 
(1867-1920) 
(defeitos e faltas)
Alt.: 25 cm 

A Sexton
Portuguese faience 
Caldas da Rainha production 
marked for the Bordallo Pinheiro 
factory (1867-1920) 
(faults and losses)

€ 180 - 220

635
VELHA MARIA
Figura de movimento em 
faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da 
Rainha, possivelmente de 
Manuel Gustavo Bordalo 
Pinheiro (1867-1920) 
Marca pouco legível de 
1905-1914
Alt.: 26 cm

The Old Maria
A Portuguese faience 
“trembling” figure 
Caldas da Rainha production, 
possibly Manuel Gustavo 
Bordalo Pinheiro (1867-1920) 
Illegible mark dating to 1905-1914

€ 150 - 200

636
OVARINA
Figura de movimento em faiança 
portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, 
possivelmente de Manuel Gustavo 
Bordalo Pinheiro (1867-1920) 
Marca pouco legível de 1905-1914
Alt.: 21 cm

The Fishwife
A Portuguese faience “trembling” figure 
Caldas da Rainha production, possibly 
Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro 
(1867-1920) 
Illegible mark dating to 1905-1914

€ 100 - 150

637
SACRISTÃO
Figura de movimento em 
faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da 
Rainha 
Marcas na base Germano 
Caldas 
Séc.XX
Alt.: 26 cm 

A Sexton
A Portuguese faience 
“trembling” figure 
Caldas da Rainha 
production, marked for 
Germano, Caldas 
20th C.

€ 200 - 250

638
CAMPONESA
Figura de movimento em 
faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da 
Rainha, possivelmente de 
Manuel Gustavo Bordalo 
Pinheiro (1867-1920) 
Marca pouco legível de 
1905-1914
Alt.: 21 cm

The Peasant Girl
A Portuguese faience 
“trembling” figure 
Caldas da Rainha production, 
possibly Manuel Gustavo 
Bordalo Pinheiro (1867-
1920) 
Illegible mark dating to 
1905-1914

€ 150 - 200

639
CURA

Figura de movimento em 
faiança portuguesa 

Fabrico das Caldas da 
Rainha, possivelmente de 
Manuel Gustavo Bordalo 

Pinheiro (1867-1920) 
Marca pouco legível de 

1905-1914
Alt.: 24 cm

The Vicar
A Portuguese faience 

“trembling” figure 
Caldas da Rainha 

production, possibly Manuel 
Gustavo Bordalo Pinheiro 

(1867-1920) 
Illegible mark dating to 

1905-1914

€ 150 - 200
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640
CAIXA COM TAMPA
Em faiança portuguesa  
Decoração policromada representando Zé 
Povinho 
Fabrico das Caldas da Rainha com marcas 
de José Alves Cunha Sucessor (1895-1980)
14,5x19 cm 

A lided jar
Portuguese faience 
Polychrome decoration depicting “Zé Povinho” 
Caldas da Rainha production marked for José 
Alves Cunha Sucessor (1895-1980)

€ 200 - 300

641
PALITEIRO 

Em faiança portuguesa  
Decoração policromada 

representando pega de toiro 
Fabrico das Caldas da Rainha 

com marcas de José Alves 
Cunha Sucessor (1895-1980)

11x16x7 cm 

A toothpick holder
Portuguese faience 

Polychrome decoration depicting a 
bullfight scene 

Caldas da Rainha production 
marked for José Alves Cunha 

Sucessor (1895-1980)

€ 200 - 300

642
PRATO DE SUSPENSÃO 
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, com marca de de Manuel Gustavo 
Bordalo Pinheiro (1867-1920)  
Decoração relevada e policromada representando lagosta e bivalves 
Marca datada de 1904-1914
Diam.: 36 cm

A hanging plate
Portuguese Majolica 
Caldas da Rainha production 
Makers mark for Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro (1867-1920) 
Embossed polychrome decoration with lobster and bivalves 
Mark dated to 1904-1914

€ 300 - 500

643
CAIXA SEM TAMPA
Em faiança portuguesa 

Representando cabeça de homem Makololo 
Provavelmente fabrico das Caldas da Rainha 

Inícios do séc. XX 
(faltas e defeitos)

Alt.: 17 cm

A jar
Portuguese faiance 

Shaped as a Makololo male head 
Possibly Caldas da Rainha production 

Early 20th C. 
(losses and faults)

€ 300 - 500

644
CAIXA COM TAMPA 
Em faiança portuguesa 
Representando cabeça de homem Makololo 
Fabrico das Caldas da Rainha, com marca de Manuel 
Gustavo Bordalo Pinheiro (1867-1920) 
Marca datada de 1904-1914 
(tampa partida e colada)
Alt.: 18 cm

A lided jar
Portuguese faience 
Shaped as a Makololo male head 
Caldas da Rainha production, marked for Manuel Gustavo 
Bordalo Pinheiro (1867-1920) 
mark dating to 1904-1914 
(lid broken and reattached)

€ 400 - 600

645
JARRO
Em faiança portuguesa 
Representando cabeça de índio 
Provavelmente fabrico das Caldas da 
Rainha 
Inícios do séc. XX 
(faltas e defeitos)
Alt.: 18,5 cm

A pitcher
Portuguese faience 
Shaped as an American Indian head 
Possibly a Caldas da Rainha production piece 
Early 20th C. 
(losses and faults)

€ 300 - 500

646
JARRO 

Em faiança portuguesa 
Representando cabeça de índio 

Provavelmente fabrico das Caldas da 
Rainha 

Inícios do séc. XX 
(faltas e defeitos)

Alt.: 18,5 cm

A pitcher
Portuguese faience 

Shaped as an Indian head 
Possibly a Caldas da Rainha production piece 

Early 20th C. 
(losses and faults)

€ 300 - 500

647
POTE
Em faiança portuguesa 
Decoração monocroma em tons de branco 
Portugal, séc. XIX 
(defeitos e cabelos)
Alt.: 25,5 cm

A pot
Portuguese faience 
White monochrome decoration 
Portugal, 19th C. 
(faults and hairlines)

€ 250 - 400

648
PRATO DE ABA RENDILHADA
Em faiança portuguesa de Miragaia 

Decoração policroma com grinaldas de 
flores 

Com marca na base de Rocha Soares 
Portugal, séc. XVIII 

(restauro)
Diam.: 29,5 cm

A pierced lip plate
Portuguese” Miragaia” faience 

Polychrome decoration with flower garlands 
Rocha Soares factory mark on the underside 

Portugal, 18th C. 
(restoration)

€ 400 - 600

649
"TOBY-JUG"
Em faiança
Decoração policromada
Inglaterra, séc. XIX
(faltas na policromia, restauro)
Alt.: 23,5 cm

Toby-Jug
Faience
Polychrome decoration
England, 19th century
(losses to the polychromy, restoration)

€ 800 - 1.200
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650
PAR DE CASTIÇAIS 
Em bronze dourado e cinzelado 
Fustes e bases em cristal de rocha 
Europa, séc. XIX/XX 
(pequenos defeitos)
Alt.: 19 cm

A pair of candle holders
Chiselled and gilt bronze 
Rock crystal shafts and plinths 
Europe, 19th / 20th C. 
(minor faults)

€ 600 - 800

651
PAR DE CASTIÇAIS ESTILO LUIS XV
Em bronze cinzelado, relevado e dourado 
França, séc. XIX
Alt.: 17 cm 

A pair of Louis XVI style candle holders
Chiselled, embossed and gilt bronze 
France, 19th C.

€ 300 - 400

652
SURTOUT DE TABLE ESTILO LUÍS XVI
Em bronze dourado 
Com decoração moldada e cinzelada 
Base com fundo em espelho e floreira com alma 
em cristal moldado 
França, séc. XIX 
(sinais de uso)
1200
51x31 cm (base)

Louis XVI style surtout de table
Gilt bronze with moulded and chiselled decoration 
Mirrored plateau and moulded crystal lined flower stand 
France, 19th C. 
(evidence of wear)

€ 1.200 - 1.600

653
SERVIÇO DE COPOS BACCARAT 
Em cristal 
Com decoração lapidada 
Composto por doze copos para água, doze copos 
para vinho branco, doze copos para vinho tinto, nove 
flutes, dez copos para licor 
Marcados

A set of Baccarat drinking glasses
Crystal 
Faceted decoration 
12 water glasses, 12 white wine, 12 red wine, nine 
Champagne and 10 liqueur glasses 
Marqued

€ 1.200 - 1.800

654
GARRAFA PARA VODKA
Em vidro moldado 
Decoração gravada com armas 
imperiais russas de um lado e do outro 
monograma da imperatriz Catarina II 
“A Grande” 
Com tampa em cortiça e metal 
Rússia, séc. XVIII 
Alt.: 26,5 cm

A vodka bottle
Moulded glass 
Engraved decoration with the Russian  
Imperial crest on one side and Empress 
Catherine II monogram on the other 
Cork and metal lid 
Russia, 18th C.

€ 1.800 - 2.200

655
DUAS MANGAS 

Em vidro  
Portugal, séc. XVIII

Alt.: 54 cm 

Two chimneys
Glass 

Portugal, 18th C.

€ 200 - 300

656
CONJUNTO DE QUATRO SALEIROS 
Em cristal lapidado 
De formato oval, com pés em losango 
Quatro colheres em metal dourado com decoração relevada 
(sinais de uso)
9x9,5x6 cm 

A four salt-cellars set
Cut crystal 
Oval shapped with lozenge feet 
Raised decoration gilt metal salt spoons 
(some wear)

€ 100 - 150
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657
SERVIÇO DE COPOS D. MARIA 
Em vidro soprado e moldado
Com decoração dourada representando grinaldas e flores
Portugal, séc. XIX
Composto por:
39 copos de água
16 copos de pé (grandes)
14 copos de pé (pequenos)
60 copos de pé alto (grandes)
11 copos de pé alto (pequenos)
16 copos de licor (grandes)
21 copos de licor (médios)
10 copos de licor (pequenos)
22 taças
12 lavabos
3 jarros de diferentes dimensões
6 garrafas com tampas de diferentes dimensões
(total de 230 peças)
Alt.: 87 cm 

Blown and molded glass
Gilt decoration with garlands and flowers
Portugal, 19th century
Comprising:
39 water glasses
16 large footed glasses
14 small footed glasses
60 large footed glasses
11 small footed glasses
16 large licquor glasses
21 medium licquor glasses
10 small licquor glasses
22 cups
12 bowls
3 jugs of different sizes
6 bottles with stoppers of different sizes

€ 5.000 - 7.000
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658
CHÁVENA COM PIRES
Em porcelana francesa 
Decoração dourada com 
reservas representando flores 
sobre fundo azul 
Séc. XIX 
(defeito na chávena)
Alt.: 9,5 cm (chávena) 
Diam.: 18 cm (pires)

Cup and saucer
French porcelain 
Floral gilt decoration on blue 
ground cartouches 
19th C.

€ 120 - 180

659
CHÁVENA E PIRES IMPÉRIO

Em porcelana europeia 
Decoração a ouro, sépia e verde sobre fundo salmão 

Pires com reservas representando paisagens e motivos 
clássicos 
Séc. XIX

Alt.: 7 cm (chávena) 
Diam.: 13 cm (pires)

An Empire period tea cup and saucer
European porcelain 

Gilt, sepia and green decoration on a salmon ground 
The saucer with landscapes and classical motif cartouches 

19th C.

€ 100 - 150

660
CHÁVENA IMPÉRIO
Em porcelana europeia 
Decoração dourada e policromada 
representando pássaros e insectos  
Pega com decoração moldada 
Séc. XIX 
(pequenos defeitos)
Alt.: 11,5 cm

An Empire period tea cup
European porcelain 
Gilt and polychrome decoration with birds and 
insects 
Moulded handle 
19th C. 
(minor faults)

€ 100 - 150

661
CHÁVENA E PIRES 
IMPÉRIO
Em porcelana Francesa Nast 
à Paris 
Decoração dourada 
representando figuras 
orientais na chávena e motivos 
vegetalistas no pires 
(Chávena marcada na base) 
Séc. XIX 
(pires com pequeno cabelo 
restaurado)
Alt.: 6 cm (chávena) 
Diam.: 12,5 cm (pires)

An Empire period cup and saucer
French porcelain “Nast à Paris” 
Gilt decoration with oriental 
figures on the cup and leaf motives 
on the saucer 
(Cup marked on the underside) 
19th C. 
(saucer with a small restored 
hairline)

€ 100 - 150

662
CHÁVENA E PIRES 
IMPÉRIO
Em porcelana europeia 
Decoração a ouro e rosa 
sobre fundo verde 
Séc. XIX
Alt.: 6,5 cm (chávena) 
Diam.: 13 cm (pires)

An Empire period tea cup and 
saucer
European porcelain 
Gold and pink decoration on 
a green ground 
19th C.

€ 100 - 150

663
CHÁVENA E PIRES 
IMPÉRIO
Em porcelana europeia  
Decoração 
policromada e dourada 
representando motivos 
florais 
Séc. XIX 
(pires com pequeno 
cabelo restaurado)
Alt.: 6,5 cm (chávena) 
Diam.: 13 cm

Empire period cup and 
saucer
European porcelain 
Floral polychrome and gilt 
decoration 
19th C.

€ 100 - 150

664
CHÁVENA E PIRES 
IMPÉRIO
Em porcelana europeia  
Decoração policromada 
e dourada representando 
motivos clássicos 
Séc. XIX
Alt.: 5 cm (chávena) 
Diam.: 10,5 cm (pires)

Empire period cup and saucer
European porcelain 
Polychrome and gilt 
decoration of classical motifs 
19th C.

€ 100 - 150

665
CHÁVENA E PIRES 
IMPÉRIO
Em porcelana europeia  
Decoração 
policromada e dourada 
representando motivos 
florais 
Séc. XIX
Alt.: 6,5 cm (chávena) 
Diam.: 13 cm (pires)

Empire period cup and 
saucer
European porcelain 
Floral polychrome and gilt 
decoration 
19th C.

€ 100 - 150

666
CHÁVENA E PIRES IMPÉRIO
Em porcelana alemã Schlaggenwald 
Chávena com três pés em garra e pega 
moldada 
Decoração a dourado com motivos 
vegetalistas sobre fundo rosa  
Chávena com reserva com miniatura de 
cena galante  
Chávena e pires marcados na base 
Primeira metade do séc. XIX
Alt.: 10 cm (chávena) 
Diam.: 14 cm (pires)

Empire period cup and saucer
German Schlaggenwald porcelain 
Cup with three claw feet and moulded handle 
Gilt decoration with floral and leaf motifs on a 
pink ground 
On the cup a cartouche with miniature scene 
Both marked 
19th C. (first half )

€ 400 - 600
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667
URNA IMPÉRIO
Em porcelana europeia 
Decoração dourada e policromada 
Séc. XIX
Alt.: 26 cm 

An Empire urn
European porcelain 
Gilt and polychrome decoration 
19th C.

€ 80 - 120

668
URNA 

Em porcelana francesa de 
Limoges 

Decoração dourada e 
policromada  

Com reservas representando 
Napoleão a cavalo e pegas em 

forma de cisne 
Séc. XX

Alt.:39 cm

An urn
French Limoges porcelain 

Gilt and polychrome decoration 
Cartouches depicting Napoleon riding 

a horse and swan shaped handles 
20th C.

€ 120 - 150

669
PAR DE  CACHEPOTS COM BASES
Em porcelana Francesa 
Decoração dourada e policromada com reserva representando 
paisagens fluviais com figuras orientais e pássaros 
Pegas moldadas  
França, séc. XIX 
(pequenos defeitos)
12x13 cm

A pair of cachepots
Franch porcelain 
Gilt and polychrome decoration of riverscapes with oriental figures and 
birds 
Moulded handles 
France, 19th C. 
(small faults)

€ 150 - 200

670
CAIXA 

Em porcelana azul cobalto 
Decoração a ouro representando 

motivos vegetalistas e reservas com 
cena galante e paisagem 

Marca Sèvres com duplo “L” com “A” no 
centro para 1753 

(defeito na tampa)
4,5x10,5x6 cm

A box
Cobalt blue porcelain 

Gilt decoration of foliage scroll motifs, 
courtship scene and landscape cartouches 

Marked Sèvres with double “L” and “A” for 
1753 

(lid fault)

€ 500 - 700

671
CAIXA DE MUSICA 

“ORQUESTRA”
Com 12 melodias 

Caixa em madeira com marchetaria de 
pau-santo, espinheiro, buxo e outras 

madeiras  
Mecanismo em metal, campainhas e 

tambor central em metal 
Suíça, finais do séc. XIX

20x77x29 cm 

An “orchestra” music box 
With twelve melodies 

Rosewood, thornbush, boxwood and other 
woods marquetry decoration 

Metallic mechanism with bell and central 
drum 

Swiss, late 19th century

€ 4.000 - 5.000

672
RELÓGIO DE MESA
Caixa em madeira com decoração entalhada 
Frente em metal dourado com decoração 
relevada e mostrador em esmalte 
China, séc. XIX
54x30x25 cm

A clock
Carved wooden case 
Gilt metal front with raised decoration and 
enamelled dial 
China, 19th C.

€ 1.200 - 1.600

673
AUTÓMATO MUSICAL

Bouquetiere/ Vendedora de flores 
Mecanismo musical com uma melodia 

Move os dois braços independentemente e a cabeça 
Cabeça em biscuit “Tete Jumeau” 

Vestido em seda decorado com rendas 
Com chave e em funcionamento 

França, primeira metade do séc. XX
Alt.: 49 cm

A musical automaton
“Bouquetiere” / Flower seller 

Musical mechanism with one melody 
Independent movement to both arms and head 

Biscuit “Tête Jumeau” head 
Lace decorated silk dress 

With key and in working order 
France, 20th c. - first-half

€ 2.800 - 3.400
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674
PAR DE URNAS NEOCLASICAS

Em mármore vermelho com aplicações 
e montures em bronze dourado 

representando cabeças de bode 
(adaptadas a candeeiro)

Alt.: 63 cm 

A pair of neoclassical urns
In red marble with gilt bronze mounts with 

ram´s heads 
(fitted as lamps)

€ 1.500 - 1.800

675
PAR DE CANDEEIROS DE MESA

Em madeira marmoreada e bronze 
Alt.: 32 cm

A pair of table lamps
Marbled wood and bronze

€ 250 - 300

676
PAR DE CANDELABROS DE TRÊS LUMES 
Em bronze dourado 
Decoração relevada com cupidos 
França, séc. XIX
Alt.: 70 cm 

A pair of three-branch candelabra
Gilt bronze 
Raised decoration with Cupids 
France, 19th C.

€ 1.500 - 2.000
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677
PAR DE POMOS DE VARANDA
Em vidro azul,  translúcidos 
Bases em metal amarelo
Alt.: 16 cm 

A pair of handrail finials
Blue translucent glass 
Brass mounts

€ 80 - 120

678
PAR DE POMOS DE VARANDA
Em vidro verde,  translúcidos 
Bases em metal amarelo
Alt.: 13,5 cm 

A pair of handrail finials
Green translucent glass 
Brass mounts

€ 80 - 120

679
PAR DE POMOS DE VARANDA
Em vidro rosa,  translúcidos 
Bases em metal amarelo
Alt.: 14,5 cm 

A pair of handrail finials
Pink translucent glass 
Brass mounts

€ 80 - 120

680
TABULEIRO OVAL
Em madeira exótica 
Com bordo e pegas entalhados, decorados 
com motivos vegetalistas 
China, séc. XX
39x60 cm

An oval tray
Exotic timber 
Carved border and handles, decorated with 
foliage scroll motifs 
China, 20th C.

€ 300 - 400

681
PAR DE TAÇAS
Em ónix caramelo  

Fábrica Arrighini Marmi 
Itália, séc. XX

22,5x38 cm 

A pair of bowls
In caramel onyx 

Arrighini Marmi Factory 
Italy, 20th C.

€ 300 - 400

682
TABULEIRO RECORTADO

Em laca
Decoração a dourado com reserva ao cen-

tro representando paisagem com palácio 
e figuras

Inglaterra, séc. XIX
(faltas e defeitos)

A scalloped tray
Lacquer

Gilt decoration with cartouche at the centre 
depicting landscape with palace and figures

England, 19th century
(losses and defects)

€ 80 - 100

683
ESPELHO VENEZIANO
De formato octagonal  
Com decoração gravada representando 
motivos florais 
Cimalha e base recortadas 
Itália, séc. XIX/XX 
(pequenos defeitos)
121x56 cm

A Venetian mirror
Octagonal, with engraved decoration of floral 
motifs 
Scalloped crest and apron 
Italy, 19th / 20th C. 
(minor faults)

€ 600 - 800

684
ESPELHO VENEZIANO

De formato octagonal  
Com decoração gravada representando 

motivos florais 
Cimalha e base recortadas 

Itália, séc. XIX/XX 
(pequenos defeitos)

99x62 cm

A Venetian mirror
Octagonal, with engraved decoration of floral 

motifs 
Scalloped crest and apron 

Italy, 19th / 20th C. 
(minor faults)

€ 400 - 600

685
ESPELHO VENEZIANO

De formato octogonal 
Com decoração gravada, recortada e pintada 

representando motivos florais
Moldura com placas em vidro azul espelhado 

decorado com esmaltes policromados
Cimalha e remate na base recortados

Itália, séc. XIX/XX
(pequenos defeitos e faltas)

123x171 cm

A Venetian mirror
Octagonal, with engraved decoration of floral motifs 

Scalloped crest and apron 
Italy, 19th / 20th C. 

(minor faults)

€ 600 - 800

356
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686
PAR DE ESTRIBOS 

CAUCASIANOS, SÉC. XIX
Estrutura em ferro, revestida a 
chapas de prata, gravada com 

motivos vegetalistas estilizados e 
preenchida por niello

Alt.: 17 cm

A pair of caucasian stirrups
Iron structure lined in silver plaques, 

engraved with stylised foliage motifs and 
niello filled

€ 400 - 600

687
POLVORINHO
Em corno 
Decoração relevada 
Europa, séc. XIX
Comp.: 24 cm

A powder flask
Horn 
Embossed decoration 
Europe, 19th C.

€ 600 - 800

688
JEAN-CHARLES-NICOLAS 
BRACHARD (1766-1846)
Medalhão 1º duque de Wellington
Em biscuit de Sèvres 
Representando Arthur Wellesley, 1º duque 
de Wellington (1769-1852) 
Marcado 
França, c. 1815
Diam.: 8,5 cm

A Duke of Wellington Medallion
Sèvres biscuit
Depicting Arthur Wellesley, 1st Duke of 
Wellington (1769-1852)
Marked on the underside
France, ca. 1815

€ 800 - 1.200

689
POTE COM TAMPA DE GRANDES DIMENSÕES
Em porcelana Samson 
Decoração policromada representando vista de jardim 
com flores e fénix  
França, séc. XIX
Alt.: 134 cm

A large lided pot
Samson porcelain 
Gardenscape polychrome decoration with flowers and phoenix 
France, 19th C.

€ 1.000 - 1.500
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690
TAÇA “NAU NEGRA”
Em porcelana Japonesa 
Com decoração policromada e dourada 
Imari 
Representando ao centro a nau negra e 
aba figuras ocidentais 
Primeira metade do séc. XIX 
(restauros)
8,5x25,5 cm

A “Black Ship” bowl
Japanese porcelain 
Polychrome and gilt Imari decoration 
Depicting centrally the “Black Ship” surrounded 
by western figures on the lip 
19th C. (first half ) 
(restored)

€ 800 - 1.200

691
TSUBA NAMBAN
Em ferro
Com decoração gravada e vazada "Nau do 
Trato com Cruz Cristã"
Período Momoyama (1573-1615)
(sinais de uso e pequeno restauro com 
cobre)
Diam.: 8 cm

A Namban suba
Iron
Engraved and pierced decoration depicting the 
"black ship with Christian cross"
Momoyama Period (1573-1615)
(wear signs and minor restoration with copper) 

€ 800 - 1.200

692
PEQUENA MESA DE ESTRADO 
Em madeira lacada a negro e vermelho  
Decoração a dourado com aplicações em metal 
Com uma gaveta 
Japão, séc. XIX 
(sinais de uso)
30x50x28,5 cm

A miniature table
Black and red lacquered wood 
Gilt decoration with metal applied details 
One drawer 
Japan, 19th C. 
(evidence of wear)

€ 300 - 500

360
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693
LEQUE
Pano em tecido com decoração pintada e 
aplicações de lantejoulas 
Varetas em marfim 
Europa, séc. XX 
(defeitos)
Comp.: 40 cm

A fan
Sheet in painted textile with applied sequins 
Ivory frame 
Europe, 20th C. 
(faults)

€ 120 - 180

694
PAR DE MOLDURAS ESTILO LUIS XV

Em bronze relevado 
Costas e apoio em pau-santo 

Marcadas Leitão e Irmão
31,5x18 cm 

A pair of Louis XV style frames
Embossed bronze 

Rosewood back plate and stand 
Makers mark for Leitão & Irmão

€ 250 - 350

695
BAÚ  DE PEQUENAS DIMENSÕES
Em madeira revestido integralmente a 
couro com pregaria 
Portugal, séc. XIX
20x34,5X24 cm 

A small chest
Leather covered wooden carcass with brass tack 
decoration 
Brass metalware 
Portugal, 19th C.

€ 150 - 200

696
CAIXA ESCRITÓRIO DE VIAGEM 
VITORIANA
Em raiz de nogueira e aplicações em metal 
dourado (faltas) 
Interior com tampo revestido em veludo 
vermelho e divisórias 
Inglaterra, séc. XIX 
(pequenos defeitos)
15,5x45x24 cm

A travelling writing case
Burr walnut and brass decorative elements (losses) 
Compartmented interior and  writing slope lined in 
red velvet 
England, 19th C. 
(minor faults)

€ 350 - 550

697
CAIXA GUARDA-JÓIAS 
NAPOLEÃO III
Em pau-rosa e aplicações em metal 
amarelo 
França, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
11,5x29x12 cm 

A Napoleon III jewellery casket
Rosewood with brass applied elements 
France, 19th C. 
(losses and faults)

€ 130 - 180

698
BAÚ DE PEQUENAS DIMENSÕES
Em madeira revestido integralmente a 
couro com pregaria 
Ferragens em metal dourado
12x20x10,5 cm 

A small chest
Leather covered wooden carcass with brass tack 
decoration 
Portugal, 19th C.

€ 100 - 150

699
PEQUENA ARCA 

Em pau-santo 
Ferragens em metal dourado 

Portugal, séc. XVIII

A small chest
aBrass metalware 
Portugal, 18th C.

€ 200 - 300

362
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700
PAR DE MÍSULAS 
Em madeira entalhada, dourada e 
marmoreada 
Portugal, séc. XVII/XVIII 
(pequenos defeitos)
55x20x12 cm

A pair of wall brackets
Carved, gilt and marbled wood 
Portugal, 17th / 18th C. 
(minor faults)

€ 200 - 400

701
PAR DE TOCHEIROS D. MARIA 
Em madeira entalhada e dourada 
Arandelas em folhada metal 
Portugal, séc. XIX/XX 
(faltas e defeitos)
Alt.: 87 cm 

A pair of D.Maria torch-holders
Carved and gilt wood 
Gilt metal drip pans 
Portugal 
19th / 20th C.

€ 600 - 900

702
MOLDURA 

Em madeira dourada e entalhada 
Séc. XVIII
45x32 cm 

A Frame
Carved and gilt wood 

18th C.

€ 250 - 300

703
ESPELHO DE PAREDE
Em madeira entalhada e dourada 
Espanha, séc. XX 
(faltas e defeitos)
120x108 cm

Wall mirror
Carved and gilt wood 
Spain, 20th century 
(losses and defects)

€ 1.000 - 1.500

704
ESPELHO DE PAREDE

Em madeira entalhada e dourada 
Espanha, séc. XX 
(faltas e defeitos)

103x94 cm

Wall mirror
Carved and gilt wood 

Spain, 20th century 
(losses and defects)

€ 700 - 900

705
ESPELHO NEOCLÁSSICO

Em madeira entalhada e dourada 
Decorado com grinaldas e outros motivos florais 

Europa, séc. XIX 
(faltas e pequenos defeitos e restauros)

100x53 cm

A neoclassical mirror
Carved and gilt wood 

Garlands and other floral motifs decoration 
Europe, 19th C. 

(losses and small faults and restoration)

€ 1.000 - 1.500

364
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706
PAR DE APLIQUES DE PAREDE DE 
CINCO LUMES ESTILO LUÍS XV
Em bronze com decoração relevada e 
cinzelada 
França, séc. XX
50x40 cm 

A pair of Louis XV five branch wall sconces
Raised and chiselled bronze 
France, 20th C.

€ 200 - 300

707
PAR DE CASTIÇAIS RESTAURAÇÃO
Em bronze patinado dourado  
Decoração canelada e relevada representando 
motivos vegetalista e cisnes 
França, séc. XIX
Alt.: 29,5 cm 

A pair of French Restoration period candleholders
Patinated and gilt bronze 
Fluted and raised decoration with flower and foliage scrolls 
motifs and swans 
France, 19th C.

€ 250 - 350

708
PAR DE CASTIÇAIS RESTAURAÇÃO

Em bronze dourado  
Decoração guilhochada com motivos vegetalista 

França, séc. XIX
Alt.: 32 cm 

A pair of French Restoration period candleholders
Gilt bronze 

Engine turned (guilloche) floral and leaf decoration 
France, 19th C.

€ 250 - 350

709
PAR DE APLIQUES DE TRÊS LUMES
Em bronze dourado 
Decorados com motivos vegetalistas 
42x62 cm

A pair of three branch wall sconces
Gilt bronze with flower and foliage scrolls decoration

€ 300 - 400

710
RELÓGIO DE MESA 
Em bronze relevado patinado e dourado 
Decoração moldada representando Telemaco 
Mostrador com numeração romana a negro 
França, séc. XIX 
(mecanismo não testado)
48x30x10,5 cm 

A clock
Raised, gilt and patinated bronze 
Moulded decoration depicting Telemachus 
Black roman numerals dial 
France, 19th C. 
(untested mechanism) 

€ 300 - 400

711
RELÓGIO DE CARTELA ESTILO LUÍS XVI

Em bronze dourado 
Decorado com grinaldas e outros motivos vegetalistas 

França, séc. XIX/XX 
(falta pêndulo; mecanismo não testado)

73x33,5 cm

A Louis XVI style clock
Gilt bronze 

Flower garland and other foliage scroll motifs decoration 
France, 19th / 20th C 

(missing pendulum; untested mechanism)

€ 1.200 - 1.600

366
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712
RELÓGIO DE MESA ESTILO LUÍS XVI
Base em mármore branco com aplicações em bronze dourado 
Escultura no topo em bronze dourado representando Venus e 
Cupido assinada Pigalle (possivelmente uma reprodução posterior 
de Jean-Baptiste Pigalle) 
Mostrador em esmalte com numeração romana 
França, séc. XIX 
(mecanismo não testado)
Alt.: 41 cm

A Louis XVI style clock
Gilt bronze mounts on a white marble stand 
On the top a Venus and Cupid gilt bronze group signed Pigalle (possibly a 
later Jean-Baptiste Pigalle replica) 
Enamelled clock face with roman numerals 
France, 19th C. 
(untested mechanism)

€ 1.400 - 1.800

713
GARNITURE JOLLET & CIE
Composta por relógio de mesa e par de castiçais/ cassoletes 
Em mármore branco e bronze dourado 
Relogio decorado com figura feminina e dois querubins  
Marcado Jollet & Cie, Paris 
França, séc. XIX
33x27,5x12 cm (relógio) 
Alt.: 27 cm (cassoletes)

A Jollet & Cie. Garniture
A clock and pair of candlestands / cassolettes 
White marble and gilt bronze 
Female figure and two cherubs clock decoration 
Marked Jollet & Cie., Paris 
France, 19th C.

€ 2.000 - 3.000

714
BUSTO DE APOLO BELVEDERE
Em mármore 
Itália, séc. XIX 
(restauro e pequenos defeitos)
Alt.: 36 cm

An Apollo Belvedere bust
Marble 
Italy, 19th C. 
(restoration and minor faults)

€ 300 - 500

715
BUSTO DE MADAME JULIETTE RECAMIER
Escultura em mármore segundo original de Joseph 
Chinard (França, 1756 - 1813) 
França, séc. XIX 
(pequenos defeitos)
Alt.: 49 cm

Madame Juliette Recamier bust
Marble sculpture after Joseph Chinard (France, 1756-1813) 
France, 19th C. 
(minor faults)

€ 1.500 - 1.800

368
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716
PAR DE APLIQUES DE TRÊS 
LUMES ESTILO LUIS XVI
Em bronze 
Com decoração moldada 
Europa, séc. XIX
102x44x34,5 cm 

A pair of Louis XVI style three-light 
wall lights
Bronze 
Molded decoration 
Europe, 19th century

€ 650 - 900

717
PAR DE APLIQUES DE 

TRÊS LUMES ESTILO 
LUIS XVI
Em bronze 

Com decoração moldada 
Europa, séc. XIX
102x44x34,5 cm 

A pair of Louis XVI style three-
light wall lights

Bronze 
Molded decoration 

Europe, 19th century

€ 650 - 900

718
RELÓGIO DE PAREDE ESTILO LUIS XV
Em bronze dourado  
Com decoração relevada 
Toca horas e meias horas 
Mostrador em esmalte com numeração romana 
Marcado “Raingo Fres A Paris” 
França, séc. XIX  
(pequenas faltas e defeitos)
Alt 78 cm 

A Louis XV style wall clock
Gilt bronze 
Decorated in relief 
Strikes at hours and halves 
Enamel dial with roman numbers 
Marked “Raingo Fres A Paris” 
France, 19th century 
(small losses and defects)

€ 600 - 1.000

719
ESPELHO/ APLIQUE DE DOIS LUMES

Em metal dourado 
Com decoração moldada representando figuras 
mitológicas, mascarões, concheados e motivos 

vegetalistas 
Séc. XIX/XX 

(pequenos defeitos; espelho posterior)
52x27 cm

A two branch mirror / wall sconce
In gilt metal 

Moulded decoration of mythological figures, classical 
masks and shell and plant motifs 

19th / 20th C. 
(minor faults; later glass)

€ 250 - 350

720
ESPELHO DE PAREDE
Com moldura em caixotão 

Decoração relevada em metal dourado 
representando motivos vegetalistas 

Cimalha recortada  
Europa, séc. XIX

92x57 cm

A mirror
Wooden frame 

Raised gilt metal decoration of foliage scroll 
motifs 

Scalloped upper crest 
Europe, 19th C.

€ 700 - 900

721
PAR DE PEQUENOS CASTIÇAIS 
BOJUDOS
Em bronze 
Portugal, séc. XVII
Alt.: 11,5 cm 

A pair of small bulge bodied candle holders
Bronze 
Portugal, 17th C.

€ 120 - 180

722
PAR DE CASTIÇAIS DE PIANO
Em bronze dourado e cinzelado 
Europa, séc. XIX
Alt.: 8 cm 

A pair of piano candleholders
Gilt and chiselled bronze 
Europe, 19th C.

€ 130 - 180

370
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723
ESPELHO DE PAREDE NAPOLEÃO III
Em madeira dourada a ouro fino 
França, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
165x95 cm 

A Napoleon III mirror
Giltwood 
France, 19th C. 
(losses and faults)

€ 850 - 1.200

724
GRANDE ESPELHO ESTILO LUIS XV
Em madeira e gesso dourados 
Séc. XIX 
(defeitos)
145x170 cm 

A large Louis XV style mirror
Gilt wood and plaster 
19th C. 
(faults)

€ 1.500 - 2.500
725
ESPELHO DE PAREDE NAPOLEÃO III
Em madeira entalhada e dourada a ouro fino 
Decoração vegetalista encimada por busto com 
cornucópia e grinaldas 
França, séc. XIX
180x120 cm 

A Napoleon III mirror
Carved and gilt wood 
Flower and foliage decoration with bust, cornucopia 
and flower garlands 
France, 19th C.

€ 2.600 - 3.000

372

373



726
ESPELHO REGENCE
Em madeira entalhada e dourada  
Decorado com motivos vegetalistas e 
concheados  
França, séc. XVIII
187x77 cm

A Regence mirror
Carved and gilt wood 
Decorated with floral and shell motifs 
France, 18th century

€ 1.500 - 2.000

727
GRANDE ESPELHO ESTILO LUÍS XVI
Em madeira entalhada e dourada 
Decorado com motivos vegetalistas, 
pássaros e perlados 
França, séc. XIX 
(pequenos defeitos e restauros)
157x106 cm

Large Louis XVI style mirror
Carved and gilt wood 
Foliage scrolls, birds and beaded decoration 
France, 19th C. 
(Minor faults and restoration)

€ 1.300 - 1.700

374

375



728
TAÇA COM PÉ 
Em bronze dourado  
Decoração relevada representando putti, 
motivos vegetalistas e mascarões
Alt.: 26 cm

A footed bowl
Gilt bronze 
Raised decoration with putti, foliage scrolls 
and classical masks

€ 150 - 200

729
PAR DE CANDELABROS DE DOIS 
LUMES ESTILO LUIS XVI
Em bronze relevado e dourado  
Decoração representando motivos vegetalistas 
e flores 
França, séc. XIX/XX
Alt.: 39 cm 

A pair of Louis XVI two branch candelabra
Raised and gilt bronze 
Flower and foliage scrolls decoration 
France, 19th / 20th C.

€ 700 - 900

730
PAR DE CANDELABROS DE QUATRO LUMES 

LUÍS FILIPE
Em bronze relevado e dourado 

França, séc. XIX
Alt.: 55 cm 

A pair of Louis Philippe four branch candelabra
Raised and gilt bronze 

France, 19th C.

€ 1.800 - 2.200

731
PAR DE CANDELABROS DE TRÊS LUMES 

Em bronze dourado  
Séc. XX

Alt.: 50 cm

A pair of three branch candelablra
Gilt bronze 

20th C.

€ 200 - 300

732
DEFUMADOR NAPOLEÃO III
Em bronze dourado e patinado representando 
figuras aladas segurando taça 
França, séc. XX
Alt.: 50 cm 

A Napoleon III censer
Gilt and patinated bronze winged figures holding a bowl 
France, 20th C.

€ 300 - 400

733
PAR DE CANDELABROS ESTILO 

IMPÉRIO
Com quatro lumes cada 

Em bronze relevado e dourado  
Fustes em forma de figuras aladas em bronze 

patinado “à patine noir”  
França, Séc. XIX/XX

Alt.: 53 cm 

A pair of Empire style candelabra
Of four branches 

Raised and gilt bronze 
Winged figure shafts “à patine noir” 

France, 19th / 20th C.

€ 2.000 - 2.500

376
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734
CRUZ PROCESSIONAL 
Possivelmente em prata portuguesa  
Ao centro representada a Ascensão de Nossa 
Senhora 
Braços com representação de bispos  S. 
Jerónimo e outras figuras da igreja  
Profusa decoração de motivos arquitetónicos 
e vegetalistas, volutas e enrolamentos 
Sem marcas. Interior em madeira. 
Séc. XVI 
(Faltas e Falhas)
Alt.: 56 cm
2418g

A processional cross
Possibly Portuguese silver 
In the centre, the depiction of the Ascension of 
the Virgin. The crucifix arms with bishops, Saint 
Jerome and other church hierarchy figures 
Densely decorated with architectural and foliage 
motifs, volutes and scrolls 
Unmarked. Wooden carcass 
16th C. 
(losses and faults)

€ 3.000 - 5.000



735
MENINO JESUS DEITADO
Escultura Indo-portuguesa em marfim 
Com adornos em ouro e coral 
Camilha em prata com barramentos lisos e 
colunemos em balaústre 
Séc. XVIII
Comp.: 21 cm (menino Jesus) 
9x23x12 cm (camilha)

Reclining Baby Jesus
Ivory Indo-Portuguese sculpture 
Gold and coral ornaments 
Silver crib with baluster columns 
18th C.

€ 8.000 - 12.000



736
COFRE
Teca, madrepérola; montagens de prata
Índia, Guzarate; e provavelmente Lisboa 
(montagens) 
Séc. XVI (segunda metade) 
12x16,5x12 cm

Casket
Teak, mother-of-pearl and probably Lisbon 
silver mounts 
India, Gujarat 
16th century (second-half ) 
€ 60.000 - 80.000
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Raro e precioso cofre, de dimensão miniatural, de corpo 

paralelepipédico e tampa tronco-piramidal de madeira de teca, revestido 

a mosaico de madrepérola (da concha do gastrópode marinho Turbo 

marmoratus), cujas tesselas, são fixas à estrutura por largos balmázios 

de prata. O cofre, assente sobre soco, eleva-se sobre pés dispostos nos 

cantos. As montagens, em prata gravada, revestem os ângulos formados 

pelo encontro das arestas inferiores da tampa com as superiores do 

corpo, consistindo igualmente na fechadura em caixa quadrangular e 

lingueta, e asa no topo da tampa. A decoração das ferragens, a buril, 

segue erudito repertório maneirista de rinceaux e ferroneries de meados 

de Quinhentos. A qualidade das montagens remete para uma oficina 

de ourives da prata, provavelmente lisboeta, da segunda metade do 

século XVI. Tanto a forma como toda a decoração das montagens de 

prata parecem ser versão miniatural de um cofre desta mesma produção 

(16 x 24,6 x 16,1 cm) que publicamos recentemente (Crespo 2019, pp. 

240-243, cat. 30), diferindo apenas na menor capacidade do ourives

ao transpor a erudita decoração maneirista para áreas de muito menor

dimensão. Isso mesmo se pode observar no lançamento da decoração

e no fundo traçado sobre o qual os motivos se destacam menos. É

também de notar uma certa desproporção dos elementos argênteos

face à dimensão do presente cofre, que resulta no curioso gigantismo

dos balmázios que animam a sua superfície iridescente, dos pés e da

asa superior, cujo recorte, embora não exactamente igual ao de maiores

dimensões, é do mesmo tipo.

A origem indiana desta produção, em concreto de Cambaia e Surat

no Guzarate é, desde há cerca de três décadas, plenamente aceite e

comprovada, tanto do ponto de vista documental e literário, como

pela sobrevivência de estruturas de madeira cobertas por tesselas

de madrepérola, caso do baldaquino do túmulo do santo sufi, Sheikh

Salim Chisthi (†1572) em Fatehpur Sikri no Uttar Pradesh. Trata-se de

uma produção de cariz geométrico e âmbito islâmico, onde por vezes

Rare and precious parallelepiped, teak miniature casket of truncated pyramidal 
lid, coated in mother-of-pearl (Turbo marmoratus) tessera, fixed to the wooden 
carcass by small silver tacks. The casket, elevated on a socket, sits on corner 
feet. The engraved gilt silver mounts dress the lid and case junction angles, and 
include the square box lock and latch and top handle.
The silver elements decorative language follows an erudite Mannerist repertoire of 
scrolls and “ferroneries”, characteristic of the mid 1500s. Their quality suggests a, 
most probably, Lisbon silversmithing workshop from the second-half of the 16th 
century.
Both the shape and the whole decorative composition of the silver components, 
seem almost to be a reduced version of another Gujarati casket (16 x 24,6 x 
16,1 cm) that we have recently described (Crespo 2019, pp. 240-243, cat. 
30), differing solely in the least accomplished interpretation and transfer, by 
the silversmith, of the Mannerist motifs into a smaller surface. That fact is 
evident in the decorative detail and the lined background, over which the 
design looses contrast. Additionally it is also noticeable some disproportion of the 
silver elements, relatively to the casket’s dimension, resulting in the apparently 
exaggerated size of the silver tacks enriching the iridescent surface, of the feet and 
of the top handle, whose form, albeit not identical to the larger casket, is of a 
similar type.
The Indian origin of this production, specifically from Cambay and Surat, 
both in Gujarat, has for the last 30 years been fully accepted and proved, 
both documentarily and in the literature, as well as by the known survival of 
wooden structures coated in mother-of-pearl tessera, as it is the case of the tomb 
baldachin of Sheikh Salim Christi (†1572), a Sufi Saint, at Fatehpur Sikri 
in Uttar Pradesh. It is indeed a production of geometric characteristics and 
Islamic decorative grammar, in which occasionally the mother-of-pearl tessera 
create intricate fish scale compositions or, similarly to the dishes produced under 
the same technique using fine brass sheets and tacks, stylised lotus flowers (see 
Ferrão 1990, pp. 114-122; Felgueiras 1996; e Sangl 2005). The shape of the 
present casket with its truncated pyramidal lid, similarly to other contemporary 



as tesselas de madrepérola desenham complexas composições de 

escamas ou, à semelhança dos pratos também realizados com a mesma 

técnica, usando fina chapa de latão e pinos do mesmo metal, de flores-

de-lótus estilizadas (veja-se Ferrão 1990, pp. 114-122; Felgueiras 1996; e 

Sangl 2005). A forma do nosso exemplar, de tampa tronco-piramidal, 

corresponde, à semelhança de exemplares coevos em tartaruga, a uma 

tipologia em uso no subcontinente indiano e de âmbito islâmico, anterior 

à chegada dos primeiros portugueses, herdeira da forma das arquetas 

utilizadas, séculos antes, para proteger os textos sagrados do Budismo 

(Crespo 2014, pp. 65-69).

O aspecto mais importante desde pequeno cofre é a rica decoração 

pintada no interior da tampa, nas paredes e fundo interior (sobre fundo 

vermelho), junto com os vestígio de decoração no fundo exterior (a 

verde). Esta decoração, a goma laca misturada com pigmentos de cores 

vibrantes, inclui lebres e pássaros no interior da tampa e um outro 

pássaro no fundo interior que, junto com dois que preenchem dois dos 

lados oblíquos do interior da tampa, podem ser identificados com o 

bulbul, ave passeriforme que pertence à família dos Pycnotidae, cujo 

canto era muito apreciado no Guzarate, habitat de algumas espécies 

nativas. Lançadas a espessa linha de contorno negra, com muita 

graciosidade e leveza, os animais surgem sobre fundo polvilhado de 

flores estilizadas que parecem derivar da pintura persa, num estilo 

reminiscente da pintura indiana sobre papel tal como praticada nalgumas 

das oficinas de corte menos sofisticadas do sultanato do Guzarate. 

Esta decoração, tal como uma arqueta de escrita recentemente 

publicada, apresenta muitas semelhanças com o muito conhecido 

Codex Casanatense 1889 - manuscrito onde se representam os costumes 

e vestuário dos diversos povos asiáticos com os quais os portugueses 

contactaram -, e que foi recentemente atribuído a uma oficina de um 

sultanato dos inícios do século XVI, possivelmente Mandu (Malwa) ou 

Guzarate, e datado da década de 1540 (veja-se Losty, 2012; para o fac-

símile do manuscrito, veja-se Matos, 1985). Reforçando a origem no 

Guzarate da presente pintura, e sua autenticidade, temos a decoração 

das poucas bacias de madrepérola que sobreviveram desta mesma 

tortoiseshell examples, corresponds to an Islamic typology, adopted in the Indian 
subcontinent previous to the arrival of the Portuguese, that was inherited from the 
ancestral caskets used to store the Holy Buddhist texts (Crespo 2014, pp.65-69).
The most important detail of this casket however, is the sophisticated decoration 
of its inner surfaces (on a red background), as well as the remnants of decoration 
on its underside (on green). This decorative composition, a shellac solution mixed 
with bright coloured pigments, includes hares and birds on the inner lid surface, 
and another bird on the case ground which, similarly to the lid examples, can be 
identified as bulbul, a Pycnotidae family songbird, much appreciated in Gujarat, 
home territory to some of its species.
Outlined in broad black ink in a gracious and light style, the animals are depicted 
on a ground sprinkled with stylised flowers that seem to originate from Persian 
painting, in a style alluding to Indian painting on paper, as it was practised in some 
of the less sophisticated court workshops in the Sultanate of Gujarat.
This decorative grammar, and that of a writing case recently described, presents 
strong similarities to the well known Codex Casanatense 1889 - a manuscript that 
depicts the habits and attire of the various Asian peoples with which the Portuguese 
came into contact – which has recently been attributed to an early 16th century 
Sultanate workshop, possibly Malwa or Gujarat, and dated to the 1540s (see: Losty, 
2012; for the manuscript facsimile see: Matos, 1985). Reinforcing the Gujarati 
origin and authenticity of this casket decorative composition, we can also refer the 
few surviving mother-of-pearl on wooden structures basins from the same origin, 
which entered various European princely collections throughout the 16th century. 
Whilst one example depicts solely Timurid style medallions and arabesque decoration 
(Kunst und Wunderkammer Burg Trausnitz, Landshut, inv. R 1265), similarly to 
other caskets of identical shape and origin, the underside of one other basin (Grünes 
Gewölbe, Dresden, inv. IV 181), of sophisticated silver mounts dated to ca.1582-
1589, portrays painted animals, namely hares, deer and birds, resembling the hares 
and bulbul birds from the example here described (see: Sangl 2001, p. 267; and 
Syndram, Kappel and Weinhold 2007, p. 35). The underside animal and bird 
motifs of this latter basin was only uncovered during the disassembling of its silver 
elements, and shown in a short exhibition in Dresden, Zerlegt Aufgedeckt. Silberne 
Trinkspiele mit Perlmutter (September – November 2016).

produção e que apresentam uma estrutura de madeira, e que entraram 

nas colecções principescas, onde se mantêm hoje, ainda durante o século 

XVI. Enquanto um dos exemplares apresenta tão-só medalhões de estilo

timúrida e decoração de arabescos no fundo (Kunst und Wunderkammer

Burg Trausnitz, Landshut, inv. R 1265), à semelhança de alguns interiores

de cofres desta forma e produção, o tardoz de uma outra bacia (Grünes

Gewölbe, Dresden, inv. IV 181) com preciosas montagens de prata de ca.

1582-1589, apresenta animais pintados, nomeadamente lebres, veados

e pássaros, muito semelhantes às lebres e bulbuls representados no

nosso pequeno cofre (veja-se Sangl 2001, p. 267; e Syndram, Kappel

e Weinhold 2007, p. 35). A decoração do tardoz desta última bacia,

com seus animais e pássaros, foi apenas tornada visível por ocasião da

desmontagem dos elementos de prata que a decoram, figurando numa

curta exposição em Dresden, Zerlegt Aufgedeckt. Silberne Trinkspiele

mit Perlmutter (Setembro a Novembro de 2016).

Hugo Miguel Crespo
Centro de História, Universidade de Lisboa
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737
VENTÓ
Ceilão, possivelmente Galle
Séc. XVII (segunda metade)
Madeiras exóticas, tartaruga e marfim; ferragens de prata
Dim.: 16,5x17x24 cm

“Ventó” Cabinet
Ceylon, possibly Galle
17th century (second-half )
Exotic timbers, tortoiseshell and ivory; silver hardware

€ 80.000 - 100.000  
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Caixa-escritório ou ventó construído em madeiras exóticas com painéis 

de tartaruga (provavelmente da tartaruga-de-escamas ou Eretmochelys 

imbricata), molduras de marfim e ferragens de prata. De forma 

paralelepipédica, este ventó apresenta uma única porta na frente que 

abre para a direita. Tal como sucede com alguns outros exemplares 

conhecidos desta rara produção cingalesa, as placas translúcidas da 

tartaruga assentam sobre papel pintado de amarelo ou dourado para 

que a luz possa reflectir por baixo do seu rico padrão mosqueado. As 

ricas ferragens de prata deste ventó incluem as duas dobradiças da 

porta, cantoneiras, o grande espelho de fechadura de recorte polilobado 

e vazado que se estende desde a frente à ilharga esquerda, travessões 

igualmente recortados e vazados que decoram as arestas das placas 

trapezoidais de tartaruga que formam a decoração das faces exteriores, 

larga pregaria repuxada que pontua os pontos médios da decoração 

a tartaruga, ajudando a fixar as placas, e uma pega na face superior, 

produzida por fundição, com os terminais em forma de serapendiya 

(ou gurulu-pakshaya, ave que comanda as serpentes), iconografia que 

remete para a protecção sobrenatural, que aqui se deverá à função 

deste ventó enquanto móvel de conter e proteger objectos preciosos 

ou valores. À semelhança da decoração floral característica das artes 

da prata cingalesas que pontua nestas ferragens, o corpo da asa é 

finamente cinzelado. De notar é o fundo puncionado em “ovas de peixe” 

do espelho da fechadura e cantoneiras, característico da artes chinesa 

e japonesa, e sempre presente em ferragens preciosas de mobiliário 

para exportação deste período produzido na China e no Japão, caso 

das ferragens em cobre dourado da produção Namban. Neste particular 

é de referir que, ao contrário da maioria das tipologias de mobiliário 

produzido na Ásia para o mercado europeu, invariavelmente seguindo 

protótipos levados pelos Portugueses logo a partir dos inícios do século 

XVI, esta segue uma forma já usada no Japão. Estas raras peças de 

mobiliário tornaram-se conhecidas em português como ventó, de bentó, 

uma palavra de origem japonesa. No entanto, o termo japonês bentō, 

que transitou para o português, e de acordo com a definição do primeiro 

dicionário japonês-português, publicado com o título Vocabulario da 

lingoa de Iapam em 1603, foi e ainda é hoje utilizado para identificar 

uma caixa para almoço. Na verdade, o modelo original japonês para o 

ventó é conhecido por kakesuzuri-bako, literalmente "caixa-escritório 

Parallelepiped wooden cabinet or “ventó”, of single right opening door, coated 
in ivory-framed tortoiseshell plaques (probably Eretmochelys imbricata) and 
silver hardware.
Similarly to other known examples of this rare Singhalese production, the 
translucent tortoiseshell plaques are lined in yellow painted or gilt paper in 
order for light to reflect under its dense mottled pattern. The opulent silver 
hardware consists of the door hinges, the corner pieces, the large lobate and 
pierced lock escutcheon, extending to the cabinet’s left panel, and elements 
decorating the edges of the trapezoid tortoiseshell plates, the large repoussé tacks 
fixing the plates and punctuating the decoration mid points and the cast handle 
with serapendiya shaped terminals (or gurulu-pakshaya, the serpent commanding 
bird). This iconography, remitting to supernatural protection, alludes in 
this instance to the cabinet’s function as storage for precious and valuable 
objects. Similarly to the floral decorative grammar evident in this hardware, a 
characteristic of Sinhalese silver work, the handle bar is finely chiselled. Also of 
note is the lock and corner pieces “fish egg” punctured ground, typical of Chinese 
and Japanese art, and invariably present in precious export furniture metal 
elements from both these origins, such as is the case with Namban objects.
In this particular instance it must be referred that, contrary to most export 
Asian made furniture types, which invariably copied prototypes introduced by 
the Portuguese from the early 16th century onwards, this cabinet adopts a form 
popular in Japan. These rare pieces became known in Portuguese as “ventó”, from 
the Japanese word “bento”. The Japanese word bentō however, is already defined 
in the first Japanese-Portuguese Dictionary, published in 1603 (Vocabulario 
da lingoa de Iapan), as it is still today, as a lunch-box. Truthfully, the original 
Japanese model for a “ventó” is normally known as a kakesuzuri-bako, literally 
a “portable writing desk” which, when designed with a frontal door and heavy 
protective hardware, such as a safe box, is defined as dansu, literally “a navy chest 
with drawers”: a case for keeping seals (writing equipment) and valuables (coins, 
money), with a single hinged front door usually mounted with complex hardware 
(see: Crespo 2016, pp. 136-171, cat. 15, ref. pp. 136-149).
All outer surfaces of this “ventó” repeat an identical decorative composition: 
the top, back and sides present a flat ivory border engraved with foliage 
scrolls enhanced in red paste, a field of trapezoidal tortoiseshell plaques and a 
rectangular (square in the front and back) central field, encased by identical 
ivory frame. When opened it reveals two superimposed tortoiseshell fronted twin 
drawers, framed by incised ivory bands and separated by a tortoiseshell-veneered 



portátil", que, quando apresenta porta frontal e ferragens como as de 

um cofre-forte tornando-o inexpugnável a estranhos, é chamado dansu, 

literalmente "arca de navio com gavetas": caixa para selos (instrumentos 

de escrita) e valores (moedas, dinheiro) com uma única porta frontal 

articulada por dobradiças, normalmente revestida por ferragens 

complexas (veja-se Crespo 2016, pp. 136-171, cat. 15, ref. pp. 136-149).

Todas as faces exteriores deste ventó apresentam o mesmo esquema 

decorativo: o topo e o tardoz, e as duas ilhargas, possuem cercadura 

plana de marfim decorada com enrolamentos vegetalistas incisos 

avivados a vermelhão, um campo formado por placas trapezoidais de 

tartaruga e um campo central rectangular (ou quadrado no tardoz e 

frente) de tartaruga emoldurado por cercadura plana de marfim com 

idênticos enrolamentos florais. Quando aberto, o contador revela duas 

gavetas sobrepostas de igual dimensão dividas por entrepano faixeado 

a tartaruga (fixo por rosetas de prata), sendo as frentes cobertas 

por placas de tartaruga com estreitas cercaduras planas de marfim, 

igualmente de decoração incisa; os puxadores, em prata à semelhança 

das restantes ferragens, são em argola. Esta rara decoração incisa, de 

enrolamentos fitomórficos de grande leveza e de desenho tipicamente 

cingalês, preenchidos depois com mastique vermelho, surge também 

numa igualmente rara caixa redonda em tartaruga recentemente 

publicada (Crespo 2019, pp. 238-239, cat. 29), aí conjugada com 

outros elementos iconográficos típicos do repertório cingalês. Uma das 

curiosidades do presente ventó, a somar à qualidade e riqueza das suas 

ferragens em prata e à referida decoração incisa, reside na presença de 

uma gaveta secreta (em madeira exótica clara) a que se tem acesso pelo 

tardoz da gaveta superior (que apresenta assim um fundo “falso”), e que 

ocupa a metade inferior da sua dimensão em altura. A assemblagem das 

partes que compõem as gavetas - em cauda de andorinha, com pinos 

de bambu de reforço e pinos metálicos para fixação do fundo -, é típica 

desta produção cingalesa, cujo centro foi identificado recentemente 

com Galle (veja-se Dias 2006; Veenendaal 2014, pp. 33-47; e Hartkamp-

Jonxis 2016). De pequenas dimensões, o presente ventó soma-se aos 

raros exemplares sobreviventes desta produção cingalesa conjugando 

marfim e tartaruga destinada à exportação para o mercado europeu, 

clientela mais interessada no efeito luxuoso que tais objectos exóticos 

encerravam, e que ajuda a explicar um menor cuidado com a face 

interior da porta, usualmente também coberta por placas de tartaruga.

divider (fixed by silver rosettes). The drawer ring-handles are also silver made. The 
rare red filled incised plant decoration present in this cabinet, of quintessential 
Singhalese design, is also recorded in a round tortoiseshell A curious detail about 
the present “ventó”, adding to the quality and sophistication of its silver hardware, 
is the presence of a secret compartment (in a light coloured exotic timber), accessible 
through the back on the upper drawer and taking half of its height. Its assembling - 
dovetail joints with reinforcing bamboo pegs and metal pins fixing the bottom – is 
characteristic of this Sinhalese production, recently identified as from Galle (see: 
Dias 2006; Veenendaal 2014, pp. 33-47; e Hartkamp-Jonxis 2016).
Of small dimensions, this cabinet will add up to the rare extant examples 
combining ivory and tortoiseshell, which were destined to a European clientele 
interested in the luxurious impact of such exotic objects. This fact might explain 
the lesser care of its door inner surface decoration, normally also veneered in 
tortoiseshell.
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738
PRATO MOGOL
Composto por placas de madrepérola irisada em tons rosa, 
formando padrão geométrico
Com aros e pinos em metal dourado
Guzarate, Índia Mogol, séc. XVI
(pequenos restauros e defeitos) 
Diam.: 15,5 cm

A Mughal plate
Mother-of-pearl shell forming a geometric patern 
With gilt metal pins and rims
Gujarat (Mughal India), 16th century
(minor restorations and defects)

€ 17.500 - 20.000

739
GRANDE CARAVELA
Com velas desfraldadas, em prata portuguesa. Minucioso 
trabalho de representação de figuras humanas em acção, 
canhões, barris, cabos e apetrechos náuticos 
Contraste do Porto (Águia 835) em uso após 1985 e de 
ourives da mesma época
Comp.: 67 cm 
Alt.: 55 cm

A large Caravel
With unfurled sails, Portuguese silver. Minutely detailed human 
figures, canons, barrels, ropes and nautical paraphernalia 
Oporto “Eagle” (835/000) assay mark post 1985 and same date 
maker’s mark

€ 7.500 - 8.500

394

395



740
RARO DRAGÃO DE GRANDE DIMENSÃO
Marfim com trabalho em prata relevada ,cinzelada e pedra dura. Cabeça destacável com 
funcionalidade de defumador. Uma das patas assenta em bola  gravada com armas em 
lisonja  da Raínha Santa Isabel. 
Contraste do Porto (Águia 833) em uso de 1938 a 1985, e do ourives Delmar Gomes Pinheiro 
(em uso até 1981) Punção Luiz Ferreira.
Comp.: 110cm

A rare large dragon
Ivory, raised and chiselled silver and hardstone 
Removable head to reveal n insence burner. One paw on an armoried ball for  Saint Elizabeth of 
Portugal 
Oporto 833/000 “eagle” assay mark for 1938-1985 and maker’s mark for Delmar Gomes Pinheiro (used 
up to 1981). Marked for Luiz Ferreira

€ 60.000 - 80.000





741
PERNALTA LUIZ FERREIRA
Corpo em prata cinzelada, e cristais de rocha 
com bico em marfim e penacho em aljôfares 
Contraste do Porto (Águia 925) em uso após 
1985, ourives da mesma época e punção LF 
Sinais de uso
Alt.: 39 cm

A Luiz Ferreira long legged bird
Chiselled silver and rock crystal body, ivory beak and 
small pearls plume  
Oporto 925/000 “eagle” assay mark post 1985 and 
same date maker’s mark punção LF 
(evidence of wear)

€ 6.000 - 8.000

742
PAVOA MANUEL ALCINO
Corpo parcialmente em prata relevada e 
cinzelada e búzio 
Contraste do Porto (Águia 925) em uso 
após 1985 e de Manuel Alcino 
(Sinais de uso)
Alt.: 29 cm

A Manuel Alcino peahen
Sea shell body with raised and chiselled silver 
work 
Oporto 925/000 “eagle” assay mark post 1985 
and maker’s mark for Manuel Alcino

€ 4.000 - 5.000

400

401



743
PEIXE LUIZ FERREIRA
Corpo em pedra dura com aplicações em prata cinzelada e 
olhos em granadas cabochão 
Contraste do Porto (Águia 925) em uso após 1985, ourives 
da mesma época e punção punção punção LF 
(sinais de uso)  
Alt.: 17 cm

A Luiz Ferreira fish
Hardstone body with chiselled silver applied details. Cabochon 
garnet eyes 
Oporto 925/000 “eagle” assay marks post 1985 and same date 
maker’s mark punção LF 
(evidence of wear)

€ 3.500 - 4.000

744
PEIXE LUIZ FERREIRA
Corpo em pedra dura com aplicações 
em prata cinzelada, e olhos em granadas 
cabochão 
Contraste do Porto (Águia 925) em uso 
após 1985, ourives da mesma época e 
punção LF 
(Sinais de uso)
Alt.: 17 cm

A Luiz Ferreira fish
Hardstone body with chiselled silver applied 
details. Cabochon garnet eyes 
Oporto 925/000 “eagle” assay marks post 1985 
and same date maker’s mark punção LF 
(evidence of wear)

€ 3.500 - 4.000

402

403



745
GRANDE CARACOL MANUEL ALCINO 
Em prata portuguesa.  
Trabalho manual repuxado e cinzelado com nautilus
Contraste do Porto (Águia 833/000) em uso de 1938 a 1985 e do 
fabricante
Comp.: 47cm
1230g

A large Luiz Ferreira snail
Portuguese silver. Repoussé and chiselled work with nautilus shell

€ 3.800 - 5.000

404

405



4195/7746
GALO LUIZ FERREIRA
Ovo de avestruz, prata relevada recortada e cinzelada com 
aplicação de granadas nos olhos. Assenta em base de cristal de 
rocha com pormenor de pequeno caracol em prata com búzio 
Contraste do Porto (Águia 925) (1938 a 1985) ourives da 
mesma época e LF
Alt.: 36 cm

A Luiz Ferreira rooster
Ostrich egg, raised, cut and chiselled silver with garnet eyes 
Applied on a rock crystal stand with small silver and shell snail detail 
Oporto 925/000 “eagle” assay mark for 1938-1985 and same date 
makers mark LF

€ 8.000 - 10.000

747
GALO LUIZ FERREIRA

Ovo de avestruz, prata relevada recortada 
e cinzelada com aplicação de granadas nos 

olhos. Assente em base de cristal de rocha com 
pormenor de pequeno caracol em prata com 

búzio 
Contraste do Porto (Águia 925) em uso após 
1985, ourives da mesma época e punção LF 

(Sinais de uso)
Alt.: 37 cm

A Luiz Ferreira rooster
Ostrich egg, raised, cut and chiselled silver and garnet 

eyes 
Applied on a rock crystal stand with small silver and 

shell snail detail 
Oporto 925/000 “eagle” assay mark post 1985 and 

same date makers mark punção LF 
(evidence of wear)

€ 8.000 - 10.000

406

407



748
GRANDE CISNE LUIZ FERREIRA
Floreira, em prata portuguesa 
Decoração relevada, recortada e cinzelada representando 
um cisne com asas e pescoço articulados 
Contraste do Porto (Águia 833) em uso de (1938-1984) 
(Sinais de uso)
39 cm
2060g

A large Luiz Ferreira swan
A flower bowl in Portuguese silver 
Raised, scalloped and chiselled decoration. Articulated wings and 
neck 
Oporto 833/000 “eagle” assay mark for 1938-1984 
(evidence of wear)

€ 6.000 - 8.000

408

409



749
GRANDE RINOCERONTE, MANUEL ALCINO
Escultura em prata portuguesa representando rinoceronte em vulto perfeito 
Trabalho manual repuxado e cinzelado com chifre em marfim 
Marcas de contraste do Porto (Águia 833) em uso de 1938 a 1985 e de fabricante 
Manuel Alcino
Comp.: 57cm 
Alt.: 25cm
3078g

A large Manuel Alcino rhinoceros
Repoussé and chiselled Portuguese silver sculpture with applied ivory horn 
Oporto 833/000 assay mark for 1938-1985 and maker’s mark for Manuel Alcino

€ 8.000 - 12.000

410

411



750
GRANDE RINOCERONTE MANUEL ALCINO
Em prata portuguesa  
Trabalho repuxado e cinzelado, com aplicação de marfim nas patas e chifres 
Cabeça oscilante e olhos em granadas. 
Contraste do Porto (Águia 925) em uso após 1985 e de fabricante Manuel Alcino
Comp.: 42 cm
2000g

A large Manuel Alcino rhinoceros
Repoussé and chiselled Portuguese silver with applied ivory elements in the hooves and horns 
Articulated head and garnet eyes 
Oporto 925/000 assay mark post 1985 and maker’s mark for Manuel Alcino

€ 5.000 - 7.000

412

413



751
GOLFINHO MANUEL ALCINO
Representação estilizada  
Corpo em chifre com aplicações em prata 
relevada e cinzelada com olhos em ónix 
Contraste do Porto (Águia 925) em uso 
após 1985 e de Manuel Alcino   
(Sinais de uso)
Alt.: 45 cm 
Comp.: 39 cm
2370g

A Manuel Alcino dolphin
Stylised bone sculpted figure with raised silver 
applied details and onyx eyes 
Oporto 925/000 “eagle” assay mark post 1985 
and maker’s mark for Manuel Alcino 
(evidence of wear)

€ 5.000 - 7.000

752
CISNE LUIZ FERREIRA
Corpo parcialmente em prata cinzelada e 
pedra dura, com olhos em granadas 
Contraste do Porto (Águia 925) em uso 
após 1985, ourives da mesma época e 
punção LF
Alt.: 9 cm

A Luiz Ferreira swan
Part chiselled silver and hardstone body with 
garnet eyes 
Oporto 925/000 “eagle” assay mark post 1985 
and same date maker’s mark punção LF

€ 1.400 - 1.800

753
PAR DE ELEFANTES LUIZ FERREIRA
Esculpidos em osso com adornos em prata, 

coral e pedra dura 
Contraste do Porto (Águia 925) em uso 

após 1985, ourives da mesma época e 
punção LF 

(Sinais de uso)
Alt.: 6,5 cm

A pair of Luiz Ferreira elephants
Bone sculpture with silver, coral and hardstone 

decoration 
Oporto 925/000 “eagle” assay mark post 1985 

and same date maker’s mark punção LF 
(evidence of wear)

€ 1.200 - 1.600

754
CAVALO  LUIZ FERREIRA
Esculpido em marfim com arreios e adornos em 
prata cinzelada e olhos em rubi 
Contraste do Porto (Águia 925) ourives da 
mesma época e punção LF
Comp.: 12.5 cm

A Luiz Ferreira horse
Ivory sculpture with chiselled silver harness and 
details and ruby eyes 
Oporto 925/000 “eagle” assay mark and same date 
maker’s mark punção LF

€ 800 - 1.200

755
BORBOLETA LUIZ FERREIRA
Montagem em prata com aplicações em 
pedra dura 
Contraste do Porto (Águia 925) ourives da 
mesma época e punção LF 
(Sinais de uso)
Comp.: 18 cm

A Luiz Ferreira butterfly
Mounted in silver with hardstone details 
Oporto 925/000 “eagle” assay mark and same 
date maker’s mark punção LF 
(evidence of wear)

€ 1.800 - 2.400

414

415



756
IMPONENTE CENTRO DE MESA FRANCÊS, CHRISTOFLE & CIA

Taça cinzelada com interior dourado, suportada por figuras clássicas 
com indumentária drapeada, assente em base de 4 taças com bordadura 

profusamente decorada com volutas, grinaldas e diversos motivos 
vegetalistas 

Circa 1900
Comp.: 90cm 

Alt.: 66cm

An imposing French table centerpiece, Christofle & Cia
A chiselled bowl with gilt interior, supported by classical drapery attired figures, on a 4 

bowl stand with densely decorated band of volutes, garlands and foliage scrolls
Circa 1900

€ 10.000 - 15.000



757
IMPORTANTE PAR DE CANDELABROS IMPÉRIO
Em prata francesa (950/000) do séc. XVIII/XIX 
Bases circulares com frisos relevados, fuste em forma de facho de flechas assente sobre tripé com pés 
duplos de cabra; braços destacáveis ligeiramente posteriores com decoração romântica relevada com 
folhas e arandelas vegetalistas relevadas e recortadas 
Castiçais com marca de garantia de 1º Título, contraste de Paris (1798-1809), marca da associação dos 
ourives (1795-1797) e de ourives Pierre Pauraud (ca. 1800-1812), serpentinas sem marcas (ca. 1850) 
(sinais de uso, mínimos defeitos)
Alt.: 47,5 cm
4713 g

An important pair of Empire candelabra
French silver of the late 18th, early 19th century 
Round bases with friezes in relief, stem decorated with arrows on tripod with double goat feet; detachable Romantic 
upper parts of slight later date decorated in relief with leaves, floral scalloped candleguards decorated in relief 
Candlesticks with Paris guarantee (1st title) and assay mark (1798-1809), mark of the Association des Orfrèvres 
(1795-1797) and Pierre Paraud maker’s mark (ca. 1800-1812), upper parts unmarked 
(wear signs, minor defects)

€ 4.700 - 6.700

418

419



758
GRANDE TERRINA COM PRESENTOIR
Em prata portuguesa 
Corpo gomado e espiralado, com asas ricamente 
trabalhadas com folhagens, flores e volutas 
Assente em 4 patas de animal e  botão de tampa 
representando um bolbo com folhagem. Tabuleiro 
com fundo liso com aba gomada 
Contraste de Lisboa (Águia 833) (1938 a 1985, e de 
ourives da mesma época 
(Sinais de uso)
Comp.: 54.5 cm 
Alt.: 31 cm
7530g

A large tureen and platter
Portuguese silver 
Scalloped and spiralled body with richly decorated foliage, 
flower and volute handles 
4 animal feet and bulb shaped lid pommel. Gadrooned lip 
platter 
Lisbon 833/000 “eagle” assay mark for 1938-1985 and same 
date maker’s mark

€ 5.000 - 8.000



759
RARO SAMOVAR D. MARIA DE 
GRANDES DIMENSÕES
Em prata portuguesa do arranque do séc. XIX 
Base quadrada sobre quatro pés tendo ao 
centro vaso de flores cinzeladas sobre plinto 
quadrangular; recipiente em forma de urna 
assente sobre quatro pernas e decorado 
com grinaldas, medalhões e frisos gravados; 
torneira facetada com terminal em forma de 
ananás com isolador em pau-santo; duas asas 
relevadas e cinzeladas em forma de cabeças 
de leão segurando argolas ovais facetadas; 
pomo da tampa esférico 
Interior com tubo para brasas 
Marca de ensaiador do Porto José Coelho 
de Sampaio (1803-1810) (P-18) e de ourives 
António José de Sousa (1791-1842) (P-130), 
remarcado com duas cabeças de velho 
(sinais de uso)
Alt.: 62 cm
5567 g

A rare and large D. Maria tea urn
Portuguese silver of the early 19th century 
Square base on four feet with a vase with chiselled 
flowers at the centre; urn-shaped container on four 
legs with engraved decoration with medallions, 
garlands and friezes; faceted spout with pineapple 
shaped handle with rosewood isolator; two handles 
with chiselled lion heads holding faceted oval 
hoops; sphere shaped cover finial 
Interior with embers system 
Porto assayer mark of José Coelho de Sampaio 
(1803-1810) and António José de Sousa maker’s 
mark (1791-1842) 
(wear signs)

€ 10.000 - 15.000

422

423



760
GRANDE AMPULHETA DA CASA 

DAVID FERREIRA
Em suporte de prata, ricamente 
ornamentada com golfinhos de 

cauda de fita em vulto perfeito e 
serpente enrolada em torno de jaspe 

sanguíneo. Base e topo cinzelados, 
com gradinha recortada em flores de 
liz. Elementos cravejados com pedras 

duras em cabochão 
Contraste do Porto (Águia 833) (1938-

1984) e de ourives da mesma época 
Com estojo original 

(Sinais de uso)
Alt.: 40 cm

A large Casa David Ferreira hourglass
Silver frame with sculptural dolphins and 

snake coiling onto red jasper column. 
Chiselled top and base with fleur-de-lis 

pierced gallery 
Some elements set with cabochon 

hardstones 
Oporto 833/000 “eagle” assay mark for 

1938-1984 and same date maker’s mark 
In the original case 
(evidence of wear)

€ 2.200 - 4.000

761
PAR DE JARRAS LUIZ FERREIRA
Trabalho manual em prata portuguesa revestida com aplicação central de placas de jade ao 
gosto oriental 
Contraste do Porto (Águia 835/000) em uso após 1985 e de marca de ourives Venâncio 
Pereira (1976-2001)  (Sinais de uso)
Alt.: 17 cm
622g

A pair of Luiz Ferreira vases
Portuguese silver with applied jade plaques in the eastern taste 
Oporto 835/000 “eagle” assay mark post 1985 and same date maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 2.000 - 2.500

424

425



762
BENGALA

Em madeira forrada a tartaruga, com castão em 
ouro e aço com brasão gravado

Europa, séc. XIX/XX
Comp.: 83 cm 

A cane
Tortoiseshell veneered wood

Gold handle with engraved coat of arms
Europe, late 19th, early 20th century

 € 600 - 800

763
BENGALA

Em madeira forrada a tartaruga, com castão oitavado 
em ouro de 14ct monogravado

Europa, séc. XIX/XX
Comp.: 89 cm  

A cane
Tortoiseshell veneered wood

Gold monogram handle
Europe, late 19th, early 20th century

€ 300 - 500

764
BENGALA
Em tartaruga com castão em marfim 
Aplicações em metal amarelo 
Europa, séc. XIX
Comp.: 85 cm 

A walking stick
Tortoiseshell with ivory handle 
Brass applied details 
Europe, 19th C.

€ 450 - 650

765
BENGALA
Com castão em ouro, ponteira e trabalho 
embutido em osso. 
Contraste  do Porto  em uso de 1887 a 
1938 e de ourives da mesma época
Comp.: 87 cm

A walking stick
Gold handle, bone inlaid decoration and tip 
Oporto assay mark for 1887-1938 and same 
date maker’s mark

€ 400 - 600

766
BENGALA

Em cana indiana com castão cabeça de 
cão esculpida em massa 

Comp.: 90 cm 
A cane

With carved handle representing a dog with 
glass eyes

(losses and defects)

€ 250 - 350

767
CAIXA AUTÓMATO ERÓTICA
Em prata, tampa de levantar relevada 
com casal oferecendo esmolas a dois 
pedintes 
Interior com cena erótica parcialmente 
dourada com sistema autómato de 
corda e chave 
Fundo com inscrição “Jacque dans le 
boite”  
Trabalho europeu, meados do séc. XX 
(sinais de uso)
Comp.: 5 cm

An erotic automaton box
Silver, lift cover decorated in relief with 
couple offering alms to two beggars 
Interior with partly gilt erotic scene with 
mechanical movement and key 
Back with inscription “Jacque dans le boite” 
Europe, mid-20th century 
(wear signs)

€ 400 - 600

768
CAIXA DE CIGARROS

Em prata portuguesa 
Rectangular com tampa de levantar 

Contraste Águia 833 de Lisboa (1938-
1984) e de ourives da mesma época 

(sinais de uso)
Comp.: 15 cm

375 g

A cigarette table box
Portuguese silver 

Rectangular, lift cover 
Lisboa assay mark (1938-1984) and maker’s 

mark 
(wear signs)

€ 180 - 280

769
VANITY CASE, J. ROSAS & CO.
Em prata dourada, tampa com aplicação em 
madrepérola e prata dourada recortada ao 
gosto romântico 
Interior com espelho, compartimento para 
batom e pó de arroz 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984), de 
ourives José Pereira Reis (1916-1990) e marca 
da casa J. Rosas & Co. 
(sinais de uso)
Comp.: 9,5 cm
204 g

A vanity case, J. ROSAS & Co.
Silvergilt, cover with mother-of-pearl and silvergilt 
mount in the romantic taste 
Interior with mirror, compact and lipstick 
compartments 
Porto assay mark (1938-1984), José Pereira Reis 
maker’s mark (1916-1990) and signed J. Rosas & 
Co. 
(wear signs)

€ 200 - 300

426

427



7702
LAVANDA E GOMIL
Em prata portuguesa; profusa 
decoração relevada de  
inspiração vegetalista. Asa em voluta 
e alhetas trabalhadas 
com folhagens 
Contraste do Porto (Javali II) (1887 a 
1937) e de ourives da mesma época 
(Sinais de uso)
Alt.: 46,5 cm
3760g

A ewer and basin
Portuguese silver; dense foliage scroll 
inspired decoration. Volute handle and 
foliage trim 
Oporto “boar II” assay mark for 1887-
1937 and same date maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 2.000 - 2.800

771
GRANDE JARRA
Em prata portuguesa, bojo inteiramente 
decorado com trabalho repuxado 
representando açucenas e ramagens. Vaso 
interior amovível 
Contraste do Porto (Águia 833)  (1938 a 
1985) e ourives da mesma época 
(Sinais de uso)
Alt.: 36.5 cm
2449g

A large vase
Portuguese silver with lilies and foliage repousse 
motifs. Removable lining 
Oporto 833/000 “eagle” assay mark for 1938-
1985 and same date maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 2.600 - 3.500

772
GRANDE CACHEPOT
Em prata 
Bojo liso com gola decorada com rico trabalho repuxado com rosas e folhas. 
Vaso interior removível com duas argolas 
Contraste do Porto (Javali I) (916/000) em uso de 1887 a 1938 e de ourives da 
mesma época. Casa Ferreira Marques
Alt.: 37 cm
4805g

A large jardiniere
Silver 
Plain body with repousse rose and foliage lip decoration. Removable lining. 
Oporto 916/000 “boar I” assay mark and same date maker’s mark for Casa Ferreira 
Marques

€ 5.000 - 6.000

428

429



773
PAR DE CASTIÇAIS D. MARIA
Em prata portuguesa 
Fuste com finas caneluras com frisos conteados 
assente em base circular 
Marcas de ensaiador do Porto (P-14) e de 
ourives P-481 (1770-1803) atribuível a Manuel 
José de Faria 
(Sinais de uso)
Comp. 24 cm
750g

A pair of D. Maria candlestands
Portuguese silver 
Baluster shaped and fluted shaft with beaded friezes 
on a circular base 
Oporto assay mark (P-14) and makers mark (P-481) 
attributable to Manuel José de Faria for (1770-1803) 
(evidence of wear)

€ 1.000 - 1.400

774
PEQUENA TERRINA
Em prata portuguesa 
Assente sobre quatro pés, decoração gravada com motivos 
vegetalistas e medalhões 
Duas asas laterais e pomo da tampa em forma de morango 
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 1985 e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Larg.: 22 cm
980 g

A small tureen
Portuguese silver 
On four feet, engraved decoration with floral motifs and medallions 
Two side handles and strawberry shaped cover finial 
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 480 - 680

775
CAIXA DE CHÁ ESTILO D. MARIA

Em prata portuguesa 
Corpo facetado e profusamento cinzelado com 

motivos vegetalistas com botão de tampa em 
ananás 

Contraste do Porto (Águia 833) e indicação da Casa 
Sarmento Joalheiros 

(Sinais de uso).
Alt.: 17 cm

488g

A D.Maria style tea caddy
Portuguese silver 

Faceted and chiselled body with foliage scroll motifs and 
pineapple lid pommel 

Oporto 833/000 “eagle” assay mark and mark for Casa 
Sarmento Joalheiros 

(evidence of wear)

€ 220 - 300

776
LEITEIRA ESTILO D. MARIA
Em prata portuguesa 
Corpo parcialmente cinzelado e caneluras assente em 
base quadrada 
Punção da Sarmento Joalheiros 
Portugal, anos 60
Alt.: 16 cm
245g

A D.Maria style milk jug
Portuguese silver 
Part chiselled and fluted body on a square stand 
Mark for Sarmento Joalheiros 
Portugal, 1960s

€ 150 - 200

777
JARRO DE ÁGUA QUENTE 

ESTILO D. MARIA
Em prata  

Corpo parcialmente canelado  
e cinzelado com motivos 

vegetalistas e asa em voluta de 
madeira 

Contraste do Porto (Águia 833) 
em uso de 1938-1984 e de 

ourives da mesma época
Alt.: 30 cm

603g

A D.Maria style jug
Silver. Part fluted and chiselled 

body with foliage scroll motifs and 
wooden volute handle 

Oporto 833/000 “eagle” assay 
mark for 1938-1984 and same date 

maker’s mark

€ 400 - 600

778
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ 

VICTORIANO
Em prata Inglesa  

Corpo ricamente cinzelado com 
estrelas e barras de motivos vegetalistas, e 
reservas monogramadas. Asas e botão de 

tampa em marfim esculpido 
Marcas de garantia de Londres 1871 

(Sinais de uso)
Alt.: 22 cm

1990g

Tea and coffee set
English silver 

Richly chiselled body with foliage scroll  stars 
and bands with monogrammed cartouches. 

Carved ivory handles and lid pommel 
London assay mark for 1871 

(evidence of wear)

€ 1.100 - 1.600

430

431



779
PRATO COBERTO
Em prata portuguesa 
Corpo liso com friso de godrões 
Contraste do Porto Águia 833 em uso de 
(1938-1985) e de ourives da mesma época 
(Sinais de uso)
Comp.: 27.5 cm
1336g

An entrée dish
Portuguese silver 
Plain body with gadrooned frieze 
Oporto 833/000 “eagle” assay mark for 1938-
1985) and same date maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 550 - 750

780
PAR DE MANTEIGUEIRAS
Em prata portuguesa 
Em forma de pratos cobertos rectangulares miniatura 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 10,6 cm
384 g

A pair of butter dishes
Portuguese silver 
Designed as miniature entrée dishes 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 180 - 280

781
SALVA DE PÉ
Em prata 
Fundo liso 
Bordo e base do pé decorados com volutas em 
trabalho relevado 
Contraste do Porto (Águia 833) em uso de 1938-
1984 e da Casa Rosas & Cia 
(Sinais de uso)
Diam.: 25 cm
725g

A footed salver
Silver. Plain base; Volute raised lip and foot decoration 
Oporto 833/000 “eagle” assay mark for 1938-1984 and 
maker’s mark for Rosas & Cia 
(evidence of wear)

€ 400 - 600

782
CONCHA DE SOPA D. MARIA
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Lisa com monograma gravado no cabo 
Marca de ensaiador de Lisboa (1804-1812) 
(P-37B) e de ourives Francisco António de 
Almeida (1809-1851) (P-254A) 
(sinais de uso, amolgadelas)
Comp.: 34 cm
198 g

A D. Maria soup ladle
Portuguese silver of the 19th century 
Plain with engraved monogram at the handle 
Lisboa assay mark (1804-1812) and Francisco 
António de Almeida maker’s mark (1809-1851) 
(wear signs, bruises)

€ 180 - 280

783
MOLHEIRA COM TAVESSA E COLHER
Em prata lisa com friso guilhochado e asa perdida 
em voluta 
Contraste de Lisboa (Águia 833) em uso de 1938 a 
1984, e de ourives da mesma época 
(Sinais de uso)
Comp: 21 cm
730g

A sauceboat with tray and spoon
Plain silver with guilloche frieze and volute handle 
Lisbon 833/000 “eagle” assay mark for 1938-1984 and 
same date maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 440 - 600

784
PAR DE LAVABOS E PRATOS
Em prata portuguesa 
Bordos perlados 
Contraste Águia 833 (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 15,3 cm
338 g

A pair of bowls and saucers
Portuguese silver 
Beaded friezes 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 100 - 180

785
FRUTEIRO
Em prata portuguesa gomada e martelada com bordo 
de godrões assente em três pés em ferradura 
Contraste do Porto (Águia 916/000) em uso de 1938 a 1984 e ourives da mesma época 
Indicação de 1º Título 
(Sinais de uso)
Diam.: 30 cm
933g

A fruit basket
Segmented and hammered portuguese silver, with gadrooned lip and 3 horseshoe feet 
Oporto 916/000 “eagle” assay mark and same date maker’s mark 
Engraved “1º Título” 
(evidence of wear)

€ 450 - 600

786
TAÇA DE PINGOS ANTÓNIO FIRMO DA COSTA
Em prata portuguesa. Corpo liso com friso e bordo conteado 
Marcas de ensaiador de Lisboa e de ourives AFC (L-86) 
António Firmo da Costa (1799-1809) 
 Séc. XVIII/XIX 
(Sinais de uso)
Dia.: 14.5 cm
2968g

A drip bowl
Portuguese silver. Plain body with beaded lip 
Lisbon assay mark and maker AFC (L-86) António Firmo da Costa 
(1799-1809) 
18th / 19th c. 
(evidence of wear)

€ 100 - 200

787
SALVA

Em prata portuguesa 
Bordo perlado 

Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 

(sinais de uso)
Diam.: 19,2 cm

224 g

A salver
Portuguese silver 

Beaded rim 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 

(wear signs)

€ 80 - 120

432

433



788
CANECA
Em prata lisa 
Contraste do Porto 
(Águia 916) (1938-1985) 
e de  
ourives da mesma época. 
Indicação de 1ºTítulo 
Joalharia Sarmento 
(Sinais de uso)
Alt.: 10 cm
261g

A mug
Plain silver 
Oporto 916/000 eagle 
mark for 1938-1985 and 
same date maker’s mark for 
Joalharia Sarmento and “1º 
Título” 
(evidence of wear)

€ 90 - 120

789
MOLHEIRA BELLE-ÉPOQUE
Em prata portuguesa com 
decoração relevada ao gosto 
rocaille, colher com decoração 
semelhante 
Contraste Javali II do Porto 
(1887-1937) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 20 cm
234 g

A Belle-Époque sauce boat
Portuguese silver decorated in relief 
in the rocaille manner, ladle with 
similar decoration 
Porto assay mark (1887-1937) and 
maker’s mark 
(wear signs)

€ 100 - 180

790
PAR DE BOMBONIÈRES
Em prata lisa de forma 
oval assente em 4 pés em 
ferradura 
Contraste de Lisboa (Águia 
916)  (1938-1985) e de 
ourives da mesma época. 
Indicação de 1º Título e de 
Joalharia Sarmento 
(Sinais de uso)
Comp.: 15.5 cm
280g

A pair of bonbon dishes
Oval plain silver on 4 horse-shoe 
shaped feet 
Lisbon 916/000 “eagle” assay 
mark for 1938-1985 and same 
date maker’s mark for Joalharia 
Sarmento and “1º Título” 
(evidence of wear)

€ 160 - 260

791
PAR DE CINZEIROS LUIZ 

FERREIRA
Em prata lisa com aplicação de aves 

em vulto perfeito 
Contraste do Porto (Águia 916) em 
uso de 1887 a 1937 e de ourives da 

mesma época e punção LF 
(Sinais de uso)

Diam.: 8.5 cm
96.4g

A pair of Luiz Ferreira ashtrays
Plain silver with applied bird sculptures 
Oporto 916/000 “eagle” assay mark for 
1887-1937 and same date makers mark 

punção LF 
(evidence of wear)

€ 150 - 250

792
PÁ APANHA-MIGALHAS

Em prata lisa com gravação de inicial com 
coroa de conde. 

Pega decorada com ramagem e voluta. 
Contraste de Lisboa(Javali I 916/000) em 

uso de 1887 a 1938 e da Casa Leitão & 
Irmão. Indicação de 1º Título 

(Sinais de uso)
Comp.: 31 cm

246g

A crumb scoop
Plain silver with engraved count’s coronet 

Foliage and volute handle 
Lisbon “boar 1” hallmark for 1938-1985 and 

maker’s mark for Leitão & Irmão and “1º título” 
(evidence of wear)

€ 140 - 200
793
SALEIRO DE MESA
Réplica do Séc. XX, em metal prateado, 
de uma peça inglesa do final do Séc.XVII. 
Coleção Metropolitan Museum N.Y.
Comp.: 10 cm

A salt cellar
20th c. gilt metal replica of a late 17th c. 
English salt cellar from the Metropolitan 
Museum of Art collection

€ 30 - 60

794
SALVA BILHETEIRA 
Em prata portuguesa brasonada. Fundo com 
moldura cinzelada, e friso perlado. Assenta em 3 
pés vazados 
Marcas de ensaiador do Porto P-16 atribuível a José 
Coelho Sampaio e de ourives F.G (P-268) atribuível 
a José Ferreira Guimarães 
Séc. XIX/XX 
(sinais de uso)
Diam.: 20 cm
257g

A small salver
Portuguese armorial silver 
Plain centre with chiselled frame and beaded border, on 
3 feet 
Oporto assay mark (P-) and maker’s mark F.G. (P-268) 
attributable to José Ferreira Guimarães 
19th / 20th c. 
(evidence of wear)

€ 160 - 250

795
SALVA BILHETEIRA 
Em prata portuguesa 
Fundo liso com moldura cinzelada e bordo 
perlado 
Assenta em 3 pés 
Marcas de ensaiador do Porto (P-18) e de 
ourives Joaquim Alves Rodrigues (P-312) 
citado de (1802-1810) 
Séc. XIX/XX 
(sinais de uso)
Diam.:18.5 cm
192g

A small salver
Portuguese silver 
Plain centre with chiselled frame and beaded border, 
on 3 feet 
Oporto (P-18) assay mark and maker’s mark I.A.R. 
(P-312) cited 1802-1810

€ 120 - 200

796
SALVA 
Em prata portuguesa, lisa com bordo de 
friso, assente em três pés 
Marcas de ensaiador de Lisboa L-38 e de 
ourives Alexandre Norberto Torres
Séc. XIX/XX
Diam.: 24 cm
402g

A salver
Portuguese silver 
Plain centre with a border frieze, on 3 feet 
Lisbon assay mark (L-) and maker’s mark 
A.N.T. 
19th / 20th c.

€ 240 - 320

434

435



797
SALVA DE GRADINHA
Em prata portuguesa 
Fundo liso assente em três pés de garra e bola 
Contraste de ensaiador de Lisboa (L-41) e de ourives 
atribuível a Joaquim Prudêncio Diniz  (L-443) citado de 
1812 a 1852 
(Sinais de uso)
Diam.: 34 cm
1203g

A galleried slaver
Portuguese silver 
Plain centre on 3 claw and ball feet 
Lisbon assay mark (L-41) and maker’s mark JPVD (L443) 
cited 1812-1852 
(evidence of wear)

€ 720 - 1.000

798
SALVA DE GRADINHA 
Em prata 
Fundo liso assente em 3 pés vazados 
Sem marcas de contraste 
Séc.XIX/XX
Diam.: 26 cm
560g

A galleried slaver
Silver 
Plain centre on 3 pierced feet 
Unmarked 
19th / 20th c.

€ 310 - 350

799
POLVILHADOR BELLE-ÉPOQUE
Em prata inglesa 
Decoração relevada e cinzelada ao 
gosto rocaille com corpo espiralado, 
asas relevadas e vazadas 
Marcas de Londres para 1899 e de 
ourives Goldsmiths & Silversmiths Co. 
Ltd. e assinado na base 
(sinais de uso)
Alt.: 17 cm
244 g

A Belle-Époque caster
English silver 
Spiral decoration in relief in the rocaille 
manner, handles decorated in relief 
London marks for 1899, Goldsmiths & 
Silversmiths Co. Ltd. maker’s mark and 
signed at the base 
(wear signs)

€ 120 - 180

800
CANELEIRO 

Em prata Inglesa 
Corpo liso com gravação de 

timbre 
Marcas de garantia de Edinburgh 

de 1898 e de fabricante 
(Sinais de uso)

Alt.: 11 cm
145g

A cinnamon shaker
Scottish silver 

Plain body with engraved armorial 
Edinburgh assay mark for 1898 and 

same date maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 50 - 80

801
CACHEPOT
Em vidro azul com estrutura em prata dourada francesa 
Cabeça de Minerva (950/000).  
Decoração vegetalista e feixes de flechas aos cantos 
Remarcada com contraste de Lisboa (Javali I) e Leitão & Irmão 
(Sinais de uso)
Alt.: 10.5 cm
175g

A jardiniere
Blue glass with gilt French silver frame 
Assay mark “Tête de Minerve” for 950/000 
Foliage scroll decoration with clusters of arrows in each corner 
Remarked with Lisbon assay mark “boar I” and Leitão & Irmão 
(evidence of wear)

€ 150 - 250

802
GRANDE CESTO DE PÃO
Em prata portuguesa 
Corpo e asa inteiramente vazados, com fundo 
liso assente em base oval 
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-38) e de 
ourives (L-445) atribuível a João Ramos Ortiz 
(1810-1845) 
Sinais de uso.
Comp.: 31.5 cm
787g

A large bread basket
Portuguese silver 
Pierced body and handle with plain oval base 
Lisbon assay mark (L-38) and maker’s mark (L-445) 
attributable to João Ramos Ortiz for 1810-1845 
(evidence of wear)

€ 550 - 750

803
CONJUNTO DE COLHERES DE CHÁ RUSSO
Em prata dourada russa (875/000) 
Decoração espiralada, filigranada e esmaltada a azul e branco 
Contraste de Moscovo do séc. XIX/XX e marca de ourives da mesma época 
Com o estojo original 
(sinais de uso, estojo com defeitos)
265 g

A Russian teaspoon set
Russian silvergilt 
Spiral, filigree and blue and white enamelled decoration  
Moscow assay mark of the late 19th, early 20th century and maker’s mark 
With original fitted case 
(wear signs, case with defects)

€ 800 - 1.200
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804
SALVA BELLE-ÉPOQUE
Em prata portuguesa do 
séc. XIX/XX 
Bordo recortado, vazado 
e cinzelado com volutas, 
flores e concheados 
Assente sobre três pés 
Contraste Javali II do Porto 
(1887-1937) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 30 cm
381 g

A Belle-Époque salver
Portuguese silver of the late 
19th, early 20th century 
Scalloped, pierced and reliefed 
tab decorated with volutes, 
floral and shell motifs 
On three feet 
Porto assay mark (1887-1937) 
and maker’s mark 
(wear signs)

€ 140 - 240

805
SALVA

Em prata portuguesa 
Decoração relevada e 

cinzelada com flores e volutas 
Contraste Javali II (1887-

1937) e de ourives da mesma 
época 

(sinais de uso)
Diam.: 17 cm

176 g

A salver
Portuguese silver 

Decorated in relief and chiselled 
with flowers and volutes 

Portuguese assay mark (1887-
1937) and maker’s mark 

(wear signs)

€ 90 - 120

806
SALVA
Em prata portuguesa relevada, ricamente decorada com 
flores e ramagens e bordo recortado com aplicações
Contraste do Porto (Javali II 833/000) em uso de 1887 a 
1938 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 34 cm
496g

A salver
Portuguese silver with raised flower and foliage decoration, with 
applied motifs to scalloped border 
(evidence of wear)

€ 200 - 300

807
CESTO
Em prata portuguesa 
Bordo com decoração relevada ao gosto barroco, asa 
articulada 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 27 cm
370 g

A basket
Portuguese silver 
Tab decorated in relief in the baroque taste, articulated 
handle 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 120 - 180

808
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ COM TABULEIRO
Em prata portuguesa, composto por: açucareiro, bule, cafeteira e leiteira com asas em madeira 
Decoração relevada de grinaldas e folha de acanto assente em pé circular com caneluras. Tabuleiro 
com bordo conteado e asas de folhagens 
Contraste do Porto (Javali II 833/000) em uso de 1887 a 1938 e da Casa J. Rosas & Cia
Comp.: 75 cm 
Alt.: 30 cm
7931g

A tea and coffee set with tray
Portuguese silver and wooden handles, sugar bowl, tea pot, coffee pot and milk jug 
Raised decoration with garlands and acanthus leaves on a fluted circular foot. Beaded rim tray with foliage handles 
Oporto “boar II” assay mark and maker’s mark Casa J. Rosas & Cia.

€ 4.360 - 5.000
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809
AÇUCAREIRO, LEITEIRA E 
TAÇA DE PINGOS D. JOÃO VI
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Decoração parcialmente gomada e 
com caneluras largas horizontais, 
pés de bola e açucareiro com asas 
relevadas 
Marca de ensaiador do Porto (1810-
1826) (P-25) e de ourives José 
Pereira Lopes de Oliveira (1810-
1818) (P-437) 
(sinais de uso)
Diam.: 16 cm (taça de pingos)
1653 g

A set of D. João VI sugar bowl, milk jug 
and waste bowl
Portuguese silver of the 19th century 
Partly fluted decoration and with 
horizontal flutes, ball feet and sugar 
bowl with handles decorated in relief 
Porto assay mark (1810-1826) and José 
Pereira Lopes de Oliveira maker’s mark 
(wear signs)

€ 900 - 1.500

810
BULE D. JOÃO VI
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Decoração parcialmente gomada e com caneluras largas 
horizontais, asa em pau-santo 
Marca de ensaiador do Porto (1810-1839) (P-28) e de ourives 
José Ferreira Guimarães (1799-1842) (P-268A) 
(sinais de uso, defeito no encaixe da asa)
Comp.: 27 cm
953 g

A D. João VI teapot
Portuguese silver of the 19th century 
Partly fluted decoration and with horizontal flutes, rosewood handle 
Porto assay mark (1810-1839) and José Ferreira Guimarães maker’s 
mark 
(wear signs, defect at the handle)

€ 580 - 980

811
AÇUCAREIRO

Em prata portuguesa 
Decoração parcialmente gomada 

Pomo da tampa em pau-santo 
Contraste Águia 916 de Lisboa (1938-

1984), de ourives e assinado Mergulhão 
(sinais de uso)

Comp.: 16,5 cm
542 g

A sugar bowl
Portuguese silver 

Partly fluted decoration 
Rosewood cover finial 

Lisboa assay mark (1938-1984), maker’s mark 
and signed Mergulhão 

(wear signs)

€ 220 - 320

812
CAFETEIRA D. MARIA
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Decoração parcialmente gomada e com frisos 
perlados, bico em colo de cisne e pomo da 
tampa em forma de urna, asa em pau-santo 
Marca de ensaiador do Porto (1810-1839) (P-28) 
e de ourives António Soares de Melo (1781-1821) 
(P-148) 
(sinais de uso)
Alt.: 33 cm
1294 g

A D. Maria coffee pot
Portuguese silver of the 19th century 
Partly fluted decoration and with beaded friezes, urn-
shaped cover finial and rosewood handle 
Porto assay mark (1810-1839) and António Soares de 
Melo maker’s mark (1781-1821) 
(wear signs)

€ 1.000 - 1.500

813
PAR DE CASTIÇAIS NEOCLÁSSICOS
Em prata 
Fuste liso sextavado assente em base 
quadrangular com pés de bola 
Contraste de Lisboa (L-41) e de ourives João 
Ramos Ortiz L-445  citado de 1810 - 1845 
(Sinais de uso)
Alt.:22.5 cm
676 g

A pair of neoclassical candlestands
Silver 
Plain hexagonal shaft on a square stand with ball feet 
Lisbon assay mark (L-41) and maker’s mark J.R.O. (L-
445) cited 1810-1845 
(evidence o f wear)

€ 700 - 1.000
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814
SALVA ESTILO D. JOSÉ

Em prata portuguesa do séc. XIX/X 
Decoração relevada, cinzelada e espiralada ao 

gosto rocaille com concheados e flores, centro 
com cartela 

Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de 
ourives da mesma época 

(sinais de uso, pequenos defeitos)
Diam.: 35,8 cm

545 g

A D. José style salver
Portuguese silver of the late 19th, early 20th century 
Relief, chiselled and spiral decoration in the rocaille 

manner with flowers, shells and cartouche at the centre 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark 

(wear signs, small defects)

€ 280 - 380

815
GRANDE SALVA
Em prata portuguesa 
Bordo recortado, relevado e cinzelado ao gosto 
barroco, fundo gravado no mesmo estilo 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 50 cm
1963 g

A large salver
Portuguese silver 
Scalloped and chiselled tab decorated in the baroque 
manner, engraved frieze 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 1.000 - 1.500

816
GRANDE TERRINA COM PRESENTOIR
Em prata portuguesa, ricamente cinzelada com motivos vegetalistas. A base 
ostenta 2 conchas relevadas e um baixo relevo de caneluras que se repetem 
no corpo e tampa da terrina 
Pomo em forma de alcachofra esculpida 
Contraste do Porto (Águia 916) (1938-1984) e de ourives da mesma época 
Indicação de 1º Título 
(Sinais de uso)
Comp.: 54 cm 
Alt.: 32 cm
4538g

A large tureen and platter
Portuguese chiselled silver with foliage scroll motifs. The platter with 2 raised shells 
and a fluted low relief that repeat in the body and lid 
Artichoke lid pommel 
Oporto 916/000 “eagle” assay mark for 1938-1984 and same date maker’s mark

€ 2.800 - 3.200
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817
SALVA
Em prata europeia, Séc. XVIII, redecorada 
posteriormente, com faixas guilhochada e com 
motivos vegetalistas, assente em 3 pés 
Marcas danificadas de difícil leitura 
(Sinais de uso)
Diam.: 35 cm
1152g

A salver
18th c. European silver with later guilloche bands and 
foliage scroll decoration, on 3 feet 
Worn unreadable marks 
(evidence of wear)

€ 900 - 1.200

818
CENTRO DE MESA/FLOREIRA
Em prata portuguesa, profusamente cinzelado 
e vazado com motivos vegetalistas sustentado 
por 3 anjos em vulto perfeito 
Tem no topo anjo sentado com uma borboleta 
na mão. 
Marcas do Porto (Águia 833) (1938 a 1985) e 
de ourives da mesma época 
(Sinais de uso)
Diam.: 33.5 cm2181
2180g

A table centerpiece
Portuguese chiselled and pierced silver with foliage 
scroll decoration, supported by 3 angels 
On the top an angel holding a butterfly 
Oporto 833/000 “eagle” assay mark for 1938-1985 
and same date maker’s mark

€ 1.900 - 2.500

819
PAR DE CANDELABROS
Serpentinas de 5 lumes em prata portuguesa. 
Pé, fuste, braços e arandelas canelados com friso de godrões, assente em base 
quadrangular recortada 
Contraste do Porto (Águia 833) em uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma 
época 
(Sinais de uso)
Alt.: 49 cm
4028g

A pair of candelabra
Five branch portuguese silver candelabra 
Fluted foot, shaft, branches and candle-rings, on a square stand 
Oporto 833/000 “eagle” assay mark for 1938-1985 and same date maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 2.500 - 3.500
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820
PAR DE CANDELABROS DE CINCO 

LUMES, LEITÃO & IRMÃO
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 

Decoração relevada ao gosto Luis XVI 
Contraste Javali II de Lisboa (1887-1937), de 

ourives e assinados Leitão & Irmão 
(sinais de uso, pequenos restauros)

Alt.: 29 cm
1432 g

A pair of five-light candelabra, LEITÃO & IRMÃO
Portuguese silver of the late 19th, early 20th century 

Decorated in relief in the Louis XVI manner 
Lisboa assay mark (1887-1937) and Leitão & Irmão 

maker’s mark and signature 
(wear signs, small restorations)

€ 700 - 1.000

821
GALHETEIRO BELLE-ÉPOQUE

Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração relevada ao gosto rocaille, assente 

sobre quatro pés de garra 
Pega e armação em fio de prata 

Galhetas em cristal gravado 
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de 

ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 41 cm

662 g

A Belle Époque cruet
Portuguese silver of the late 19th, early 20th century 

Decorated in relief in the rocaille manner, on four 
claw feet 

Siver wire frame and handle 
Engraved crystal cruets 

Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 300 - 500

822
GRANDE SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ
Com tabuleiro em prata portuguesa relevada e cinzelada, com decoração vegetalista: folhas de acanto, 
flores, ramagens, volutas e bicos de pato. Composto por: Bule e  cafeteira (com asas de madeira), leiteira e 
açucareiro. Tabuleiro com asas trabalhadas 
Contraste do Porto (Águia 916) com indicação de 1º Título e de ourives da mesma época 
(Sinais de uso)
Comp.: 79cm 
Alt.: 27 cm
9550g

Large tea and coffee set
Raised and chiselled Portuguese silver tray, tea and coffee pots, sugar bowl and milk jug of acanthus leaves, flowers, foliage, 
volutes and swan heads decoration 
Oporto 916/000 “eagle” assay mark, 1º Título, and same date maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 5.200 - 6.500
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823
PAR DE TOCHEIROS
Em casquinha 
Bases quadradas, fustes lisos 
e capiteis quadrados 
Europa, séc. XX 
(sinais de uso, amolgadelas)
Alt.: 47 cm

A pair of torchères
Silverplated 
Square bases, plain stems and 
square chapiters 
Europe, 20th century 
(wear signs, bruises)

€ 150 - 250

824
FOLDING BISCUIT 

WARMER
Em casquinha inglesa do 

séc. XIX 
Estrutura relevada com 

decoração naturalista 
Tampas gomadas com 

sistema basculante com 
duas grelhas vazadas 
Marcado e numerado 

8474, Staniforth’s patent 
Inglaterra, ca. 1880/90 

(sinais de uso)
Alt.: 25 cm

A folding biscuit warmer
English silverplate 

Structure with naturalistic 
decoration  

Fluted covers with folding 
system and pierced strainers 

Marked, numbered 8474, 
Staniforth’s patent 

England, ca. 1880/90 
(wear signs)

€ 150 - 250

825
CONJUNTO DE CHÁ E CAFÉ
Com tabuleiro em casquinha inglesa 
Corpo parcialmente canelado com 
asas em madeira (6 peças) 
(Sinais de uso)
Comp.: 60 cm

A tea and coffee set and tray
English silver plate. Part fluted body 
with wooden handles (6 pieces) 
(evidence of wear)

€ 350 - 450

826
PAR DE PRATOS DE SERVIR
Em metal prateado marcados 
WISKEMANN-Bruxelas (circa 
1950-1960) 
Fundo liso com aba 
monogramada, bordo recortado e 
decorado com folhagens
Diam.: 34.5 cm

Par of serving plates
Silver plated marked  WISKEMANN-
Bruxelas (circa 1950-1960)  
Monogrammed scalloped lip with 
foliage scroll decoration

€ 100 - 150

827
GRANDE PRATO COBERTO

Em Cheffield plat  
Base oval com friso de godrões, asas 
torneadas assente em 4 pés de garra. 

Cloche lisa com friso de godrões, com 
brazão gravado, e pomo trabalhado 

(Sinais de uso)

A large entrée dish
Cheffield plat  

Oval base with gadrooned frieze and turned 
handles, on 4 claw feet. 

Plain dome lid with gadrooned frieze and 
engraved armorial. Shaped lid pommel 

(evidence of wear)

€ 400 - 600

828
GRANDE REFRESCADOR DE GARRAFAS
Em casquinha 
Corpo liso com aplicação de 2 mascarões com argolas 
suspensas e bordo recortado com friso largo 
Assenta em pé circular 
(sinais de uso)
Diam.: 46 cm 
Alt.: 38 cm

A large wine cooler
Silver plated 
Plain body with 2 applied classical masks with suspended rings 
handles. Scalloped border with wide frieze, sitting on a circular 
foot 
(evidence of wear)

€ 800 - 1.200
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829
PÊRA LUIZ FERREIRA
Madeira com folhas e base em prata 
Contraste do Porto (Águia 925) em uso 
após 1985 e punção punção LF
Alt.: 21 cm

A Luiz Ferreira pear
Wooden body with silver leaves and stand 
Oporto 925/000 “eagle” assay mark post 1985 
and maker’s mark punção LF

€ 200 - 400 830
SALVINHA

Em prata portuguesa 
Três pés e gradinha relevados e vazados 

com motivos vegetalistas e veados 
correndo 

Fundo gravado com motivos vegetalistas 
Contraste Águia 925 do Porto em uso 

desde 1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)

Diam.: 14 cm
208 g

A small salver
Portuguese silver 

Pierced and reliefed feet and gallery decorated 
with floral motifs and running deer 

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

€ 120 - 200

831
CREMEIRA
Em prata portuguesa 
Vaca em vulto perfeito 
Contraste de Lisboa (Águia 
835) em uso após 1985 e da 
Casa A.P. da Silva 
(Sinais de uso)
Comp.:13.5 cm
229g

A creamer
A Portuguese silver cow sculpture 
Lisbon 835/000 “eagle” assay 
mark post 1985 and maker’s 
mark for Casa A.P. da Silva 
(evidence of wear)

€ 180 - 220

832
CAIXA “PEIXE”
Em prata portuguesa 
Cabeça articulada 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 13,2 cm
55 g

A “fish” box
Portuguese silver 
Articulated cover 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 50 - 70

833
LUPA DAVID FERREIRA

Montagem em prata trabalhada com cabo 
esmaltado a azul e branco cravejado com 
diamantes em talhe rosae safira cabochão 

Contraste do Porto Águia 833 em uso de 
(1938 -1984) e de Luís Ferreira

A David Ferreira magnifying glass
Silver with blue and white enamelled handle set 
with rose cut diamonds and cabochon sapphire 
Oporto 833/000 “eagle” assay mark for 1938-

1984 and maker’s mark Luiz Ferreira

€ 700 - 1.000

834
CONCHA LUIZ FERREIRA
Em prata relevada 
Corpo em forma de vieira, com finas caneluras, bordo 
ondulado e remate em volutas 
Contraste do Porto Águia 835 em uso após 1985, e 
punção punção LF 
Sinais de uso
Comp.: 21 cm
361g

A Luiz Ferreira shell
Raised silver 
Scallop shell shaped with fine fluting and rippled rim ending 
in volutes 
Oporto 835/000 “eagle” assay mark post 1985 and makers 
mark punção LF 
(evidence of wear)

€ 500 - 700

835
CORTA-CHARUTOS, LUIZ FERREIRA

Em prata portuguesa 
Em forma de chifre 

Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984), 
de ourives Delmar Gomes Pinheiro (1945-

1981) e marca da casa Luiz Ferreira 
(sinais de uso)
Comp.: 18 cm

140 g

Cigar cutter, LUIZ FERREIRA
Portuguese silver 

Designed as a horn 
Porto assay mark (1938-1984), Delmar Gomes 
Pinheiro maker’s mark (1945-1981) and signed 

by the house of Luiz Ferreira 
(wear signs)

€ 320 - 520

836
SEIS CINZEIROS LUIZ 
FERREIRA
Em prata portuguesa martelada com 
aplicação de aves em vulto perfeito 
Contraste do Porto (Águia 833) e 
punção Luiz Ferreira 
(Sinais de uso)
Diam.: 9 cm
391g

Six Luiz Ferreira ashtrays
Portuguese hammered silver with applied 
bird sculptures 
Oporto 833/000 “eagle” assay mark and 
same date maker’s mark Luiz Ferreira 
(evidence of wear)

€ 200 - 300
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837
TAMBULADEIRA
Em prata portuguesa, lisa do final do Séc. XVII 
Marca de ourives MS atribuível a Manuel de 
Sousa Amaral citado de 1664-1687 (variante de 
P-532)  
Sem marca de contraste 
(Sinais de uso) 
(Restauros antigos)
Diam.: 9.5 cm
72g

A wine taster
Portuguese late 17th c. silver 
Maker’s mark MS attributable to Manuel de Sousa 
Amaral, cited 1664-1687 (P-532 variant). No assay 
mark 
(evidence of wear) 
(old restoration)

€ 150 - 200

838
MOLDURA
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Encimada por coroa real, verso em 
madeira 
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 37 cm

A frame
Portuguese silver of the late 19th, early 20th 
century 
Top with royal crown, wood back 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s 
mark 
(wear signs)

€ 120 - 180

839
LEITEIRA
Em prata portuguesa 
Corpo liso com asa de voluta 
Contraste de Lisboa (Águia 833) em uso 
de 1938-1984 e da Ourivesaria Guia 
(sinais de uso)
Alt.: 9 cm
140g

A milk jug
Portuguese silver 
Plain body and volute shaped handle 
Lisbon 833/000 “eagle” assay mark for 1938-
1984 and Ourivesaria da Guia mark 
(evidence of wear)

€ 60 - 100

840
GRANDE TAÇA, DAVID FERREIRA

Em prata portuguesa 
Circular com boca de sino e pé baixo 

Contraste Águia do Porto (1938-1984), de ourives José Pereira 
Reis (1916-1990) e assinada David Ferreira - Porto 

(sinais de uso)
Diam.: 27,7 cm

1189 g

A large bowl, DAVID FERREIRA
Portuguese silver 

Round, on round low foot 
Porto assay mark (1938-1984), José Pereira Reis maker’s mark (1916-

1990) and signed David Ferreira - Porto 
(wear signs)

€ 500 - 700

841
TAÇA RECORTADA

Em prata portuguesa 
Bordo recortado e gomado 

Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 

(sinais de uso)
Diam.: 24 cm

302 g

A scalloped bowl
Portuguese silver 

Scalloped and fluted tab 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 

(wear signs)

€ 100 - 150

842
TAÇA

Em prata portuguesa 
Bordo facetado 

Contraste Águia 833 do Porto 
(1938-1984) e de  ourives da 

mesma época 
(sinais de uso)

Diam.: 26 cm
488 g

A bowl
Portuguese silver 

Faceted rim 
Porto assay mark (1938-1984) and 

maker’s mark 
(wear signs)

€ 200 - 300

843
CANASTRA

Em prata portuguesa 
Contraste Águia 833 (1938-1984) e de 

ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenos defeitos)

Comp.: 46 cm
1254 g

A traditional basket
Portuguese silver 

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

(wear signs, small defects)

€ 700 - 1.000
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844
BANDEJA E ESPEVITADEIRA
Em prata portuguesa, relevada e cinzelada 
com motivos vegetalistas 
Marcas de ensaiador do Porto (P-37)  
usada de 1855-1861 e de ourives A.P.C. 
(P-157) da mesma época. Tesoura de 
ourives P.L 
(Sinais de uso)
Comp.: 25 cm
291g

A candle snuffer and tray
Raised and chiselled Portuguese silver of foliage 
scroll decoration 
Oporto assay mark (P-37) for 1855-1861 and 
same date maker’s mark A.P.C. (P-157). Maker’s 
mark P.L. on the scissor 
(evidence of wear)

€ 150 - 200

845
TESOURA DE MORRÕES

Em casquinha inglesa do séc. XIX 
Romântica com decoração vegetalista em 

relevo 
Marcada 

(sinais de uso, falta um pé)
Comp.: 18,7 cm

A snuffers
Silverplated 

Romantic with floral decoration in relief 
Marked 

(wear signs, one foot missing)

€ 100 - 180

846
TINTEIRO
Em casquinha 
Assente sobre quatro pés, centro com figura de cão em 
vulto perfeito 
Com dois recipientes em vidro lapidado e tampas em 
casquinha 
Europa, séc. XX 
(sinais de uso, desgaste)
Comp.: 21 cm

An inkstand
Silverplated 
On four feet, centre with dog  
With two cut-glass containers and silveplated covers 
Europe, 20th century 
(wear)

€ 100 - 150

847
DOIS PARES DE SALEIROS

Em prata Inglesa 
Um com decoração floral 

Contraste de Londres (1924) e outro em prata norueguesa 
trabalhada em forma de chifre 

(sinais de uso)
69g

Two pairs of salt cellars
 

One in English silver, of foliage and flower decoration 
London assay mark for 1924, and the other in Norwegian silver, 

shaped as a horn 
(evidence of wear)

€ 80 - 120

848
PAR DE SALEIROS
Em prata Inglesa trabalhada com interior 
em dourado 
Contraste de Newcastle (1834) 
(sinais de uso)
Comp.: 11 cm
268g

A pair of salt cellars
English silver with gilt interior 
Newcastle assay mark for 1834 
(evidence of wear)

€ 130 - 180

849
PALMATÓRIA BELLE-ÉPOQUE

Em prata portuguesa 
Decoração relevada, vazada e cinzelada ao 

gosto rocaille 
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e 

de ourives da mesma época 
(sinais de uso)

Comp.: 16,5 cm
112 g

A Belle-Époque chamberstick
Portuguese silver 

Decorated in the rocaille manner 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark 

(wear signs)

€ 70 - 100

850
TRAVESSA OVAL

Em prata europeia do início do 
Séc. XX. Fundo martelado 

com aba vazada decorada com 
motivos vegetalistas e anjos 

Sem marcas.
Comp.: 34 cm

487g

An oval platter
Early 20th c. European silver. 

Hammered base and pierced lip, with 
foliage scrolls and cherubs 

Unmarked

€ 200 - 250

851
BALDE E PINÇA PARA GELO
Em prata 
Corpo em forma de meio barril com remate de friso com motivos 
vinícolas 
Pinça com os mesmos motivos e extremidades em garra. Interior 
e grelha em dourado 
Contraste do Porto (Águia 833) em uso de (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(Sinais de uso)
Alt.: 20.5 cm

An ice pail and tong
Silver 
Half barrel shaped body with wine related motifs frieze. Tong with 
identical decoration and paw grip ends. Gilt interior 
Oporto 833/000 “eagle” assay mark for 1938-1984 and same date 
maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 900 - 1.200

852
CESTO

Em prata europeia, possivelmente alemã 
do final do Séc. XIX 

Decoração vazada e repuxada com 
motivos vegetalistas 

Indicação de Sterling 
(Sinais de uso)
Comp.: 24 cm

278g

A basket
19th c. European silver, possibly German 

Pierced and raised foliage scroll motifs 
Marked Sterling 

(evidence of wear)

€ 150 - 200

454

455



853
SALVA BILHETEIRA D. JOSÉ

Em prata portuguesa 
Fundo cinzelado com bordo recortado decorado 

com folhagens aletas assente em três pés vazados 
Contraste de ensaiador de Lisboa (L-29) e de 

ourives (L-511)citado de 1777-1804 
(Sinais de uso)
Diam.: 23.5 cm

373g

A D.José salver
Portuguese silver 

Chiselled decoration and scalloped lip, decorated with 
foliage and winglets on 3 pierced feet 

Lisbon assay mark (L-29) and maker’s mark (L-511) 
cited 1777-1804 

(evidence of wear)

€ 240 - 350

854
SALVA BILHETEIRA
Em prata 
Fundo monogramado com moldura cinzelada, bordo recortado 
e perlado assente em três pés 
Portugal, Séc. XIX 
(Sinais de uso)
Diam.: 18 cm
190g

A small salver
Silver 
Monogrammed centre framed by chiselled band and scalloped and 
beaded border, sitting on 3 feet 
Portugal, 19th c. 
(evidence of wear)

€ 100 - 140

855
SALVA BILHETEIRA

Em prata 
Fundo com moldura cinzelada, bordo recortado e 

perlado, assente em três pés 
Portugal Séc. XVIII 

(Sinais de uso)
Diam.: 18 cm

188g

A small salver
Silver 

Chiselled band and scalloped and beaded border, sitting 
on 3 feet 

Portugal, 18th c. 
(evidence of wear)

€ 100 - 140

856
SALVA D. JOSÉ
Em prata 
Fundo cinzelado com grinaldas, bordo recortado decorado com 
motivos vegetalistas, assente em três pés de garra 
Marcas de ensaiador do Porto (P-14) e de ourives MG (P-493) 
atribuível a Manuel Gomes Vilaça citado de 1763-1779 
(Sinais de uso)
Diam.: 29.5 cm
588g

A D.José salver
Silver 
Chiselled decoration with garlands and scalloped lip, with foliage scroll 
motifs, on 3 paw feet 
Oporto assay mark (P-14) and maker’s mark MG (P-493) attributable to 
Manuel Gomes Vilaça cited 1763-1779 
(evidence of wear)

€ 350 - 400

857
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ 
Em estilo neoclássico em prata portuguesa, composto por açucareiro, cafeteira, bule e 
leiteira com asa em voluta de madeira. 
Corpo liso com frisos, assente em pé circular. Pomo em forma de urna 
Contraste do Porto (Águia 916) (1938-1984) e de ourives da mesma época 
(Sinais de uso)
Alt.: 31.5 cm
2450g

Tea and coffee set
Portuguese neoclassical style silver and wooden handles sugar bowl, coffee pot and milk jug 
Plain friezed body on a circular foot. Urn shaped lid pommel 
Oporto 916/000 “eagle” assay mark for 1938-1984 and same date maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 1.350 - 1.800

858
TABULEIRO DE GRADINHA
Em prata portuguesa  
Fundo liso rectangular com cantos cortados e gradinha 
vazada com motivos arquitetónicos assente em 4 pés de 
garra 
Contraste do Porto (Águia 916) em uso de 1938 a 1985, 
ourives da mesma época e indicação de 1ª Título
Comp.: 54 cm 
Larg.: 38.5 cm
3392g

A tray
Portuguese silver 
Plain rectangular with flat corners and pierced architectural motif 
gallery, sitting on 4 claw feet 
Oporto 916/000 “eagle” assay mark for 1938-1985 and same date 
maker’s mark and “1º Título”

€ 1.600 - 2.000
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859
SERVIÇO DE CHÁ ART DECO
Em prata portuguesa; bojo e bico 

facetados com asa e pomo em massa. 
Contraste de Lisboa (Javali II) em uso de 
1883 a 1985, e ourives da mesma época. 

Ourivesaria Miranda & Filhos. 
(Sinais de uso, pequena amolgadela).

Alt.: 19cm
2441g

Art Deco tea set
Portuguese silver; faceted body and spout with 

paste handle and lid pommel 
Lisbon “boar II” assay mark for 1883-1985 and 

same date maker’s mark. Ourivesaria Miranda 
& Filhos 

(evidence of wear and small dent)

€ 1.100 - 1.500

860
SALVA BILHETEIRA
Em prata 
Fundo com moldura cinzelada e bordo perlado 
assente em três pés 
Marcas de ourives do Porto AIM (P-109) não 
identificado 
(Sinais de uso)
Diam.: 20 cm
230g

A small salver
Silver 
Chiselled central frame and beaded lip sitting on 3 feet 
Oporto unidentified maker’s mark AIM (P-109) 
(evidence of wear)

€ 180 - 250

861
SALVA
Em prata 
Fundo monogramado e bordo com friso gravado assente 
em três pés 
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-37) e de ourives ILC 
(L-368) 
atribuível a José Lourenço Coelho citado de 1784-1809 
(Sinais de uso)
Diam.: 23.5 cm
373g

A salver
Silver 
Monogrammed centre and engraved lip frieze, sitting on 3 feet 
Lisbon assay mark (L-37) and maker’s mark ILC (L-368) 
attributable to José Lourenço Coelho for 1784-1809 
(evidence of wear)

€ 220 - 300

862
SALVA D. MARIA

Em prata portuguesa 
Fundo emoldurado por friso cinzelado com bordo perlado 

assente em três pés em roseta 
Marcas de ourives MG (P-493) atribuível a Manuel Vilaça  

Gomes citado de 1763-1779 
(Sinais de uso)
Diam.: 26,5 cm

486g

A D.Maria salver
Portuguese silver 

Centre framed by chiselled frieze and beaded lip on 3 rosette feet 
Maker’s mark MG (P-493) attributable to Manuel Vilaça Gomes 

cited 1763-1779 
(evidence of wear)

€ 280 - 380

863
PAR DE GRANDES CANDELABROS
Serpentinas de 3 lumes em prata 
portuguesa; corpo e arandelas lisas com 
frisos 
Contraste de Lisboa (Águia 833) em uso 
de 1938 a 1985, marca registada Leitão 
& Irmão 
(Sinais de uso)
Alt.: 53 cm
2925g

A pair of large candelabra
Plain Portuguese silver three branch candelabra 
Lisbon 833/000 “eagle” assay mark for 1938-
1985 and makers mark for Leitão & Irmão 
(evidence of wear)

€ 2.800 - 3.500

864
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ RETRO

Em prata portuguesa  
Corpo com canelado largo e tampa repuxada com botão em 

urna. Bicos perlados com remate de folha 
Asas de madeira. 

Contraste do Porto (Javali II) (1887 a 1937) e de ourives da 
mesma época 

(Sinais de uso)
Alt.: 17 cm

1294g

A retro tea and coffee set
Portuguese silver 

Wide fluted decoration with repousse lid and urn pommel. Beading 
decorated spouts with leaf motif detail 

Wooden handles 
Oporto “boar II” assay mark for 1887-1937 and same date maker’s mark 

(evidence of wear)

€ 700 - 900
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865
CHALEIRA COM TREMPE

Em prata (800/000)  
Corpo profusamente decorado com gomos, 
conchas, folhas de acanto, volutas e bico de 

pato 
Asa em madeira 

Falta a lamparina 
Contraste Europa Séc. XIX/XX

Alt.: 646 cm
2290

A tea pot and stand
800/000 silver 

Densely decorated body with gadroons, shells, 
acanthus leaves, volutes and swan spout 

Wooden handle. Burner missing 
19th / 20th c. European assay mark

€ 1.300 - 1.600

866
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ BELLE-ÉPOQUE
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Decoração relevada, vazada e cinzelada ao gosto rocaille 
Composto por: bule, cafeteira, leiteira com tampa, açucareiro com tampa e 
manteigueira com tampa basculante 
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, defeito numa pega e interior da manteigueira não original)
Alt.: 30 cm (cafeteira)
4771 g

A Belle-Époque coffee and tea set
Portuguese silver of the late 19th, early 20th century 
Decorated in relief in the rocaille manner 
Comprising: teapot, coffee pot, milk jug with cover, sugar bowl with cover and butter dish with 
tilt top 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s mark 
(wear signs, one handle with defect and unoriginal butter dish liner)

€ 1.900 - 2.900

4242/3

867
TCHARKA
Em prata russa do Séc. XIX.  
Corpo com profusa decoração de motivos 
rúnicos e animais fantasiosos.  
Marcas de garantia de Moscovo, 1884 e de 
ourives Pavel 
Outchinnikov. Em estojo original (desgaste).
Alt.: 6.2cm
167g

A “tcharka”
19th c. Russian silver 
Densely decorated with runic characters and 
mythic creatures 
Moscow assay mark for 1884 and maker’s mark 
for Pavel Outchinnikov 
In original case (some wear and tear)

€ 1.500 - 2.000 868
PAR DE CONCHAS VICTORIANAS
Em prata Inglesa, esculpidas em formato realista com 
extremidades cinzeladas com volutas e ramagens e pega em 
concha estilizada. Assentam em 3 pés em figura de golfinhos. 
Interior dourado 
Marcas de Londres ( leão passant)  1841-42 e de ourives 
Edward Farell.
Comp.: 12.5cm
358g

A pair of Victorian shells
English silver, realistically cast and chiselled with volutes and foliage. 
Stylised shell handle and 3 dolphin shaped feet 
Gilt interior 
London assay marks for 1841-1842 (lion passant) and maker’s mark for  
Edward Farrell

€ 700 - 1.200

869
CESTO COM ASA
Em prata russa do séc. XIX. Corpo gomado com interior dourado 
e decoração relevada de volutas e folhagens. 
Marcas de São Petersburgo de 1838 e de ourives AK em cirílico 
(Sinais de uso)
Comp.: 30 cm
1007g

A basket
Russian 19th c. silver. Scalloped body with gilt interior and raised volute and 
foliage decoration 
Saint Petersburg assay marks for 1838 and cyrillic maker´s mark AK 
(evidence of wear)

€ 1.000 - 1.500

870
SALVA, GUIA
Em prata portuguesa 
Bordo relevado e cinzelado ao gosto barroco com concheados, volutas, 
flores e fundo com orla gravada 
Assente sobre quatro pés de garra e bola 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984), de ourives JJ. Monteiro e 
assinada Guia - Lisboa 
(sinais de uso)
Diam.: 26 cm
482 g

A salver, GUIA
Portuguese silver 
Tab decorated in relief and chiselled in the baroque manner with shell and floral 
motifs, engraved frieze 
On four ball and claw feet 
Porto assay mark (19938-1984), Jj Monteiro maker’s mark and signed Guia - Lisboa 
(wear signs

€ 180 - 280
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871
PAR DE PALITEIROS
Em prata 
Decoração com motivos vegetalista 
assente em base circular. 
Contraste do Porto (águia 925) em uso 
após 1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 18 cm
560g

A pair of toothpick holders
Silver 
Foliage and flower decoration on a circular stand 
Oporto 925/000 “eagle” assay mark post 1985 
and same date maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 300 - 500

872
PALITEIRO
Em prata portuguesa; índio em vulto perfeito 
segurando arara em cima de tronco. 
Marcas de ensaiador do Porto  (P-35)  ca. 
1853-1855 e ourives (P-460) não identificado, 
da mesma época. 
Alt.: 18.5cm
199g

A toothpick holder
Portuguese silver; American Indian figure holding a 
macaw on a trunk 
Unidentified Oporto assay mark (P-35) for ca.1853-
1855 and same date unidentified maker’s mark

€ 120 - 160

873
PALITEIRO
Em prata portuguesa 
Base circular com decoração vegetalista 
relevada, figura de putto em vulto perfeito 
segurando pião 
Contraste Águia 835 do Porto em uso desde 
1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 18,8 cm
293 g

A toothpick holder
Portuguese silver 
Round base decorated in relief with leaves, stem 
representing child holding a spinning top 
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 150 - 250

874
ISQUEIRO DE MESA, DAVID FERREIRA
Em prata portuguesa relevada e cinzelada representando 
um cardo com tampa de levantar 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984), de ourives 
Delmar Gomes Pinheiro (1945-1981) e marca da casa David 
Ferreira - Porto 
(sinais de uso, tampa partida)
Alt.: 11 cm
299 g

A table lighter, DAVID FERREIRA
Portuguese silver 
Designed as a Thistle with lift cover 
Porto assay mark (1938-1984), Delmar Gomes Pinheiro maker’s 
mark (1945-1981) and signed by the house of David Ferreira - 
Porto 
(wear signs, broken cover)

€ 350 - 550

875
NAPOLEÃO E FREDERICO DA PRÚSSIA

Esculturas em prata assente em plinto 
Marcas de Lisboa, Águia  (800/000 ) em uso após 

1998
Alt.: 12 cm

196g
Napoleon and Frederick the Great

Silver sculptures on a plinth 
Lisbon 800/000 “eagle” assay mark post 1998

€ 150 - 200

876
SALVA
Em prata portuguesa relevada, profusamente decorada 
com motivos vegetalistas, aletas e bordo ondulado 
Contraste do Porto Javali II (1887-1937) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 22 cm
155g

A salver
Portuguese silver with foliage scroll and winglet decorative 
motifs, and scalloped border 
Oporto “javali II” assay mark for 1887-1937, and same date 
maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 70 - 120

877
SALVA

Em prata portuguesa relevada, 
profusamente decorada com motivos 

vegetalistas e corações estilizados 
Contraste do Porto (Javali II) 833/000 

em uso de 1887 a 1938 e de ourives da 
mesma época
Diam.: 27 cm

305g

A salver
Portuguese silver with raised foliage scroll and 

stylised heart motifs 
Oporto “javali II” assay mark for 1887-1937, 

and same date maker’s mark

€ 130 - 180

878
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ 
COM 
TABULEIRO
Em prata portuguesa 
Corpo liso decorado com 
caneluras assente em 4 pés de 
bola e pegas em madeira 
Tabuleiro circular de fundo liso 
com gradinha assente em 4 pés de 
bola e garra 
Contraste do Porto Águia 916 
em uso de de (1938-1984) e de 
ourives da mesma época
4900g

A tea and coffee set with tray
Portuguese silver. Fluted decoration on 
4 ball feet. Wooden handles 
Round tray on 4 claw and ball feet 
Oporto 916/000 assay mark for 1938-
1984 and same date maker’s mark

€ 1.600 - 2.200
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879
JARRA
Em prata francesa 
Corpo em urna 
parcialmente canelado 
com asas de voluta com 
folhagem e grinalda 
Marca de garantia Paris 
(950/000)  (1838) 
(Sinais de uso)
Alt.: 24 cm
865g

A vase
French silver 
Part fluted, urn shaped body 
with foliage and garland 
decorated volute handles 
Paris 950/000 assay mark 
from 1838 
(evidence of wear)

€ 360 - 500

880
TAÇA

Em prata Inglesa em 
forma de urna com 

asas em voluta. Corpo 
parcialmente canelado 

com armas e paquife 
gravados 

Contraste de Londres 
1805 e de fabricante 

(Sinais de uso)
Alt.: 37 cm

1542g

A bowl
English silver 

Urn shaped with volute 
handles 

Part fluted body with 
engraved armorial and 

plumes 
London assay mark for 1805 
and same date maker’s mark 

(evidence of wear)

€ 1.000 - 1.200

881
PAR DE CANDELABROS DE 
TRÊS LUMES
Em casquinha 
Modelo neoclássico com decoração 
gomada, serpentinas destacáveis 
Inglaterra, início do séc. XX 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 44,5 cm

A pair of three-light candelabra
Silverplated 
Neoclassical with fluted decoration and 
detachable upper parts 
England, early 20th century 
(wear signs, small defects)

€ 300 - 500

882
PRATO RECORTADO

Em prata portuguesa 
Bordo recortado e gomado 

Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 22,5 cm

291 g

A scalloped plate
Portuguese silver 

Scalloped and fluted tab 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 

(wear signs)

€ 100 - 180

883
SALVA
Em prata portuguesa 
Bordo recortado e relevado com volutas e flores 
Assente sobre três pés 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 24 cm
238 g

A salver
Portuguese silver 
Scalloped tab decorated in relief with flowers and volutes 
On three feet 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 80 - 120

884
TAÇA
Em prata portuguesa 
Oval com fundo gomado e espiralado, bordo 
relevado com volutas 
Contraste Águia 833 (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 30 cm
340 g

A bowl
Portuguese silver 
Oval with fluted spiral decoration and tab decorated in 
relief with volutes 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 100 - 150

885
JARRO COM PRATO

Em prata (830/000) 
Decoração gomada espiralada e cinzelada com 

concheados e motivos vegetalistas 
Marca de garantia, primeira metade do séc. XX 

(sinais de uso)
Alt.: 32 cm (jarro)

1963 g

Ewer with dish
Silver 

Spiral fluting and chiselled decoration with floral motifs 
Guarantee mark, first half of the 20th century 

(wear signs)

€ 800 - 1.200
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886
SALVA
Em prata portuguesa. Fundo liso Com bordo relevado  
e cinzelado com motivos vegetalista 
Contraste do Porto (Águia 833/000) em uso de 1938-
1985 e de ourives da mesma época
Diam.: 33 cm

A salver
Portuguese silver. Plain centre with foliage and flower scroll, 
raised and chiselled lip

€ 180 - 220

887
PAR DE CASTIÇAIS

Em prata portuguesa 
Decoração gomada, recortada e assente sobre quatro 

pés de garra 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de ourives 

da mesma época 
(sinais de uso)

Alt.: 22,5 cm
546 g

A pair of candlesticks
Portuguese silver 

Fluted and scalloped decoration, on four claw feet 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 

(wear signs)

€ 250 - 350

888
PAR DE TAÇAS

Em prata; fundo relevado com flores e aba 
canelada 

Contraste Do Porto (Águia 833) em uso de 
1938-1985 e de ourives da mesma época 

(Sinais de uso)
Diam.: 16 cm 

237g

A pair of bowls
Silver. Raised centre with flowers and fluted lip 

Oporto 833/000 “eagle” assay mark for 1938-1985 
and same date maker’s mark 

(evidence of wear)

€ 110 - 140

889
CINZEIRO NEOMANUELINO
Em prata portuguesa com decoração relevada com friso 
encordoado e esfera armilar ao centro 
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) e de ourives José 
Pereira Reis (1916-1990) 
(sinais de uso)
Diam.: 13,5 cm
74 g

A Neomanuelino ashtray
Portuguese silver decorated in relief with armillary sphere 
Porto assay mark (1938-1984) and José Pereira Reis (1916-1990) 
maker’s mark 
(wear signs)

€ 40 - 60

890
AVE EM VOO

Em prata possivelmente sul-americana, 
recortada e cinzelada e pedra dura 

Sem marcas (950/000), meados do Séc. 
XX.

Comp.: 15 cm

A flying bird
Possibly South American silver. Scalloped and 

chiselled decoration with hardstone 
Unmarked (950/000), mid 20th C.

€ 250 - 400

891
DUAS SALVINHAS
Em prata portuguesa 
Ambas assentes sobre três pés e com bordos recortados e relevados 
Contrastes Javali II e Águia 833 do Porto (1887-1937 e 1938-1984) 
(sinais de uso)
Diam.: 19,2 cm (maior)
210 g

Two small salvers
Portuguese silver 
Both raised on three feet and with scalloped tabs decorated in relief 
Porto assay marks (1887-1937 and 1938-1984) 
(wear signs)

€ 70 - 100

892
SALVA

Em prata portuguesa 
Bordo recortado e relevado flores 

Trabalho português dos meados do séc. XX 
(sinais de uso)

Diam.: 21 cm
207 g

A salver
Portuguese silver 

Scalloped tab decorated in relief with flowers 
Portugal, mid-20th century 

(wear signs)

€ 70 - 100

893
GRANDE TAÇA

Em prata Inglesa do Séc. XIX 
Decoração repuxada e cinzelada com 

motivos vegetalistas e mascarões 
Marcas de Londres - Leão passant 

1898/99 e de ourives 
Daniel & John Welby. 

(Sinais de uso)
Diam.: 28 cm

1221g

A large bowl
19th c. English silver 

Repousse and chiselled decoration with 
foliage scrolls and classical masks 

London assay marks - Lion passant - for 
1898-1899 and maker´s mark for Daniel 

& John Welby 
(evidence of wear)

€ 750 - 1.000

466

467



894
SALVA
Em prata portuguesa. 
Decoração vazada com motivos  vegetalistas, aletas e 
concheados 
Contraste do Porto Javali II (1887-1937) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 32 cm
515g

A salver
Portuguese silver 
Pierced decoration of foliage scrolls, wings and shell motifs 
Oporto “boar II” assay mark for 1887-1937 and same date maker’s 
mark 
(evidence of wear)

€ 200 - 250

895
FRUTEIRO

Em prata portuguesa 
Bordo gomado e relevado com volutas 

Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 

(sinais de uso)
Diam.: 32,5 cm

371 g

A fruit bowl
Portuguese silver 

Fluted tab decorated in relief with volutes 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 

(wear signs)

€ 130 - 230

896
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ ROMÂNTICO
Em prata portuguesa; decoração cinzelada e relevada  com faixas de flores. 
Contraste do Porto (Javali II) em uso de 1938 a 1985 e ourives da mesma data. 
(Sinais de uso)
Alt.: 22.5cm
1930g

Tea and coffee set
Portuguese slver; flower bands chiselled and raised  decoration 
Oporto “boar II” assay mark for 1938-1985 and same date maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 950 - 1.200

897
PAR DE PRATOS COBERTOS

Baixela da Rainha Dª.Maria II, - Gandais, Jacques Augustin em 
cobre prateado 

Decoração relevada e gravada com frisos de conchas e busios , 
monograma “M” encimado por coroa real  

França, Séc. XX (1ª.metade) 
Marcados 

(sinais de uso e desgastes)
Diam.: 32 cm 

Alt.: 26 cm

A pair of entrée dishes
Plated copper Queen D. Maria II dining set by Jacques-Augustin Gandais
Raised and engraved decoration of shell and snail friezes, monogrammed 

with crowned "M"
France, 19th C. - first-half

Marked
(some wear and tear)

€ 800 - 1.500

898
PAR DE CASTIÇAIS
Em prata francesa do Séc. XVIII  
Decoração Luís XVI com canelados e grinaldas 
Marcas de Paris de Jean Baptiste Fouache (1774 a 
1780) e de ourives Charles-Louis-Auguste Spriman, 
registado em 1775
Alt.: 21 cm
926g

A pair of candlestands
18th c. French silver 
Louis XVI fluted and flower garland decoration 
Paris assay mark for Jean Baptiste Fouache for 1774-
1780 and maker’s mark Charles-Louis-Auguste Spriman, 
registered 1775

€ 1.200 - 1.800
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899
GARRAFA LICOREIRA
Em cristal lapidado; asa, gargalo e tampa em prata 
portuguesa com decoração relevada ao gosto rocaille 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984), de ourives 
da mesma época e assinada Topázio 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 27 cm

A liquor jug
Cut-crystal; Portuguese silver handle and mount with cover 
decorated in relief in the rocaille manner 
Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark and signed 
Topázio 
(wear signs, small defects)

€ 350 - 550

900
CHALEIRA COM TREMPE

Em prata Inglesa 
Corpo em forma de abóbora, asa e botão de tampa em madeira 

entalhada assente em base com patas  de folhagem 
Marcas de Londres - leão passant e de ourives Thomas 

Bellamy & Sons (c-1898) 
(Sinais de uso)

Alt.: 30 cm
1828g

A teapot and stand
English silver 

Pumpkin shaped body, with carved wooden handle 
and lid pommel, sitting on a paw stand 

London assay marks - Lion passant - and maker’s 
mark for Thomas Bellamy & Sons (ca. 1898) 

(evidence of wear)

€ 900 - 1.300

901
CESTO DE PÃO COM ASA
Em prata portuguesa. Corpo de fios com remate 
em grade 
Contraste do Porto (Javali II) em uso de 1887-
1937 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 21 cm
332g

A bread basket with handle
Portuguese silver 
A silver thread body with gallery 
Oporto “boar II” assay mark for 1887-1937 and same 
date maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 170 - 250

902
INVULGAR GALHETEIRO, JOÃO RAMOS ORTIZ

Em prata portuguesa do séc. XIX 
Pé baixo de gradinha, base circular com gradinha, haste torneada 

com pega vazada e remate em forma de urna, armação 
recortada com dois encaixes de gradinha alta 

Com duas galhetas e dois saleiros posteriores em cristal 
moldado 

Marca de ensaiador de Lisboa (1822-1843) (L-41) e de 
ourives João Ramos Ortiz (1810-1845) (L-445) 

(sinais de uso, pequena esbeiçadela num saleiro e falta 
uma porca)
Alt.: 33 cm

1202 g (prata)

An unusual cruet, JOÃO RAMOS ORTIZ
Portuguese silver of the 19th century 

Pierced low foot, round base with gallery, turned 
stem with pierced handle and urn shaped finial; 

scalloped structure and two tall gallery frames 
With two molded crystal cruets and two salt 

cellars of later date 
Lisboa assay mark (1822-1843) and João 
Ramos Ortiz maker’s mark (1810-1845) 
(wear signs, small chip at one salt cellar 

and one screw missing)

€ 1.000 - 1.500

903
SALVA DE GRADINHA
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 
Assente sobre três pés relevados e 
vazados, gradinha relevada e vazada 
com volutas, concheados e veados 
correndo; fundo gravado com motivos 
vegetalistas 
Contraste Javali II do Porto (1887-1937) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 33,6 cm
779 g

A gallery salver
Portuguese silver of the late 19th, early 20th 
century 
On three pierced feet decorated in relief, 
pierced gallery decorated in relief with 
volutes, shell motifs and running deer; 
engraved with floral motifs 
Porto assay mark (1887-1937) and maker’s 
mark 
(wear signs)

€ 400 - 600

904
GRANDE SALVA DE GRADINHA
Em prata portuguesa 
Três pés relevados e vazados, gradinha 
vazada e relevada com volutas, 
concheados e veados correndo 
Fundo gravado com motivos 
vegetalistas 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-
1984) e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Diam.: 47,5 cm
2291 g

A large gallery salver
Portuguese silver 
On three pierced feet decorated in relief; 
pierced gallery decorated in relief with 
volutes, shell motifs and running deer 
Floral engraved decoration 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark 
(wear signs)

€ 850 - 1.200

470

471



905
SERVIÇO DE CHÁ BELLE-

ÉPOQUE, BARBEDOS
Em prata portuguesa do séc. XIX/XX 

Decoração relevada e cinzelada ao 
estilo Luis XVI 

Contraste Javali II do Porto (1887-1937), 
de ourives da mesma época e assinado 

Barbedos - Porto 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)

Alt.: 23 cm (bule)
1519 g

A Belle Epoque coffee and tea set, 
BARBEDOS

Portuguese silver of the late 19th, early 20th 
century 

Decoration in relief and chiselled in the 
Louis XVI style 

Porto assay mark (1887-1937), maker’s mark 
and signed Barbedos - Porto 

(wear signs, small bruises)

€ 800 - 1.200

906
SALVA DE GRADINHA OCTOGONAL

Em prata portuguesa 
Fundo cinzelado com motivos vegetalistas, assente em 4 pés 

de garra 
Contraste Javali II (1887-1937) e de ourives da mesma época 

(sinais de uso) 
 

Comp.: 21 cm
442g

An octagonal galleried salver
Portuguese silver 

Chiselled centre with foliage and flower scroll motifs, on 4 claw feet 
“Boar II” assay mark for 1887-1938 and same date maker’s mark 

(evidence of wear)

€ 260 - 320

907
GALHETEIRO
Em prata francesa, em forma de gôndola, com 
decoração vazada 
Marcas de Paris de 1798/1809 e de ourives, F. Picard 
(Sinais de uso)
Comp.: 26 cm
557g

A cruet set
Gondola shaped French silver with pierced decoration 
Paris assay marks for 1798-1809 and maker’s mark for F. Picard 
(evidence of wear)

€ 400 - 600

908
PAR DE CASTIÇAIS ALTOS

Em prata 
Fuste sextavado com friso de flores, assente 

em base quadrangular com quatro pés de 
garra e bola 

Marcas de ensaiador de Lisboa (L-41) e 
de ourives (L-43) atribuível a Lucas Xavier 

Ferreira citado de 1817-1845 
(Sinais de uso)

Alt.: 25 cm
904g

A pair of tall candlestands
Silver 

Hexagonal shaft on a square stand with claw and 
ball feet 

Lisbon assay mark (L-41) and maker’s mark F.X.F. 
cited 1817-1845 

(evidence of wear)

€ 800 - 1.200

909
CONJUNTO DE TOILETTE, LEITÃO & IRMÃO
Em prata portuguesa 
Composto por um par de grandes espelhos de mesa 
ovais, duas caixas de tamanhos diferentes, duas 
escovas de tamanhos diferentes e um espelho de 
mão 
Decoração relevada ao gosto Luis XVI 
Contraste Javali I de Lisboa (1887-1937), de ourives 
e assinado Leitão & Irmão e 1º Título 
Verso dos espelhos em madeira com sistema de 
regulação dos pés em  altura, escovas em crina 
(sinais de uso, pequenos defeitos)
Alt.: 50 cm (espelhos)

A Toilette Set, LEITÃO & IRMÃO
Portuguese silver 
Composed of a pair of large oval table mirrors, two boxes 
of different sizes, two brushed of different sizes and one 
hand mirror 
Releif decoration in the Louis XVI style 
Lisboa assay mark (1887-1937), Leitão & Irmão maker’s 
mark and signature 
Back of the mirrors in wood with height adjustment 
system 
(wear signs, small defects)

€ 2.200 - 3.200
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910
FAQUEIRO CANINHAS 

Em prata portuguesa para 12 pessoas, com 
cabos inteiramente canelados 

Composto por: 12 colheres de sopa, 12 Garfos 
de mesa, 12 facas de mesa, 12 garfos de peixe, 
12 facas de peixes, 12 colheres de sobremesa, 
12 garfos de sobremesa, facas de sobremesa, 

12 colheres de chá, 12 garfos de bolo, 12 
colheres de café e 2 pás para açúcar 
Com móvel de madeira não original 

Contraste do Porto (Águia 835) em uso após 
1985, e de ourives da mesma época

8240g

A silver cutlery set
A cased, fluted decoration Portuguese silver set 

12 soup spoons, 12 forks and 12 meat knives, 12 
forks and 12 fish knives, 12 spoons, 12 forks and 12 

dessert knives, 12 tea spoons, 12 cake forks, 12 coffee 
spoons and 2 sugar spoons 
Wooden case not original 

Oporto 835/000 “eagle” assay mark post 1985 and 
same date maker’s mark

€ 4.000 - 5.000

911
FAQUEIRO DE PEIXE
Para 12 pessoas. Cabos em prata em forma 
de golfinho estilizado, com lâminas gravadas 
Composto por: 12 garfos, 12 facas e 2 
talheres de servir 
Contraste de Lisboa, Javali II (1887-1937) e 
de ourives da da mesma época 
(Sinais de uso)
1357g

A fish cutlery set
Silver 
Stylised dolphin shaped handles with engraved 
blades 
12 forks, 12 knifes and 2 serving pieces 
Lisbon “boar II” assay marks for 1887-1937 and 
same date maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 900 - 1.200

912
PRATO DE SERVIR
Em prata portuguesa 
Bordo recortado e gomado 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984), de 
ourives da mesma época e marca da casa P. 
Baptista 
(sinais de uso)
Diam.: 33 cm
861 g

A charger
Portuguese silver 
Scalloped and fluted tab 
Porto assay mark (1938-1984), maker’s mark and 
signed by the house of P. Baptista 
(wear signs)

€ 300 - 500

913
PRATO DE SERVIR
Em prata portuguesa 
Bordo recortado com friso 
Marcas de ensaiador de Braga (B-3.0) atribuível ao segundo quartel 
do séc.XVIII, e de ourives (B-43) não identificado 
(sinais de uso)
Diam.: 25 cm

A serving plate
Portuguese silver 
Scalloped border with frieze decoration 
Braga assay mark (B-3.0) attributable to the second-quarter of the 18th c., 
and unidentified (B-43) maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 300 - 400

914
PAR DE SERPENTINAS DE TRÊS LUMES D. MARIA
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Neoclássicas, centros em forma de urna, braços estriados em forma de 
trompete 
(sinais de uso)
Comp.: 33,5 cm
1671 g

A pair of D. Maria three-light candelabra arms
Portuguese silver of the 19th century 
Neoclassical, centres designed as urns and striated trumpet-shaped side arms 
(wear signs)

€ 700 - 1.000

474

475



915
AÇUCAREIRO
Corpo neoclássico em 
arame de prata e frisos 
perlados com alma e 
vidro azul 
Asa móvel 
Marcada com duas 
cabeças de velho.
Alt.: 14 cm
202g

Sugar bowl
Silver thread neoclassical 
body with beaded friezes 
and blue glass bowl 
Marked “elder’s head”

€ 150 - 200

916
COMPOTEIRA

Em vidro lapidado e prata 
europeia, do Séc.XIX 
Aparentemente sem 

marcas. Decoração de 
motivos vegetalistas e de 

godrões
Alt. 22 cm

972g

A jam jar
19th c. faceted glass and 

European silver 
Unmarked. Foliage scroll and 

gadrooned decoration

€ 300 - 400

917
FAQUEIRO, CHRISTOFLE
Em metal prateado 
Decoração relevada ao gosto Império 
Composto por: 24 garfos, 35 facas, 25 garfos de peixe, 24 
facas de peixe, 24 colheres de sobremesa, 24 garfos de 
sobremesa, 24 facas de sobremesa, 24 colheres de chá e 23 
colheres de café 
Marcado e assinado, França, séc. XX 
(sinais de uso)

A table service of flatware, CHRISTOFLE
White metal 
Decorated in relief in the Empire style 
Comprising: 24 forks, 35 knives, 25 fish forks, 24 fish knives, 24 
dessert spoons, 24 dessert forks, 24 dessert knives, 24 tea spoons 
and 23 coffee spoons 
Marked and signed, France, 20th century 
(wear signs)

€ 1.200 - 1.800

918
JARRO PARA ÁGUA
Em prata; corpo liso com boca recortada e asa de voluta 
Contraste do Porto (Águia 833) em uso de 1938 a 1985, e 
de ourives da mesma época.
Alt.: 17,5 cm
931g

A water jug
Silver; plain body with scalloped lip and volute shaped handle 
Oporto 833/000 “eagle” assay mark for 1938-1985 and same date 
maker’s mark

€ 500 - 800

919
SHAKER

Em prata europeia de 835/000; corpo liso com frisos de corda 
Marcas de garantia Belgas  Séc.XX 

Alt.: 24,5 cm
975g

A shaker
European 835/000 silver; plain body with roped friezes 

Belgian assay marks 
20th C.

€ 400 - 600

920
CHOCOLATEIRA
Em prata francesa 
Corpo liso com asa e botão de tampa em 
madeira torneada 
Marca de garantia de Paris (1819-1838) e 
marca de ourives da mesma época 
Alt.: 13 cm
284g

Chocolate pot
French silver 
Plain body with wooden handle and lid pommel 
Paris assay mark for 1819-1838 and same date 
maker’s mark

€ 250 - 300

921
CHOCOLATEIRA

Em prata moldada e espiralada com pega em marfim 
Contraste do Porto (Águia 833) (1938 a 1985) e ourives 

da mesma época   
Joalharia Sarmento 

(Sinais de uso)
Alt.: 13 cm

254g

A chocolate pot
Moulded and spiralled silver with ivory handle 

Oporto 833/000 “eagle” assay mark for 1938-1985 and same 
date maker’s mark for Joalharia Sarmento 

(evidence of wear)

€ 120 - 200
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922
DUAS TRAVESSAS OVAIS
Em prata portuguesa (916/000) 
Frisos relevados com palmetas 
Trabalho dos anos 1940/50, marcas de garantia 
(sinais de uso)
Comp.: 55 e 50,5 cm
2878 g

Two oval dishes
Portuguese silver 
Relief friezes with palmettes 
Work of the 1940s/50s, guarantee marks 
(wear signs)

€ 1.300 - 1.800

923
FAQUEIRO CANINHAS 
Em prata portuguesa para 12 pessoas  
Composto por: 12 colheres de sopa, 12 garfos de mesa, 12 facas de mesa, 12 garfos de peixe, 12 
facas de peixe, 12 colheres de sobremesa, 12 garfos de sobremesa, 12 facas de sobremesa, 12 
garfos de bolo, 12 facas para manteiga, 12 colheres de chá, 12 colheres de café, e 18 peças de 
servir. Em móvel de madeira original 
Contraste do Porto (Javali II) (1938 a 1985) e de ourives da mesma época 
(Sinais de uso) 
 
7864g

A 12 cover cutlery set
Fluted Portuguese silver set 
12 soop spoons, 12 forks and 12 meat knives, 12 forks and 12 fish knives,12 spoons, 12 forks and 12 dessert 
knives, 12 cake forks, 12 butter knives, 12 tea spoons, 12 coffee spoons and 18 serving pieces 
In original wooden case 
Oporto “boar II”  assay mark for 1938-1985 and same date maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 3.500 - 5.000

924
CHALEIRA COM TREMPE
Trabalho francês em prata relevada e cinzelada 
em gomos espiralados. Pomo em cacho , asa  
trabalhada com aplicação de madeira e brazão 
gravado no bico e no bojo. 
Contraste de Paris cabeça de Minerva Séc. XIX/
XX e de fabricante  Diosne.
Alt.: 36 cm
1885g

A tea pot on stand
Raised, chiselled and spiral scalloped French silver 
Cluster lid pommel, sculpted handle with wooden 
applied detail and engraved armorial 
Paris “Tête de Minerve” assay mark 19th / 20th C. 
and maker Diosne

€ 1.300 - 1.700

925
FAQUEIRO CANINHAS 
Em prata portuguesa para 12 pessoas, 
com cabos inteiramente canelados 
Composto por: 12 colheres de sopa, 
12 Garfos de mesa, 12 facas de mesa, 
12 garfos de peixe, 12 facas de peixes, 
12 colheres de sobremesa, 12 garfos 
de sobremesa, facas de sobremesa, 12 
colheres de chá, 12 garfos de bolo, 12 
colheres de café e 2 pás para açúcar 
Com móvel de madeira não original 
Contraste do Porto (Águia 835) em 
uso após 1985, e de ourives da mesma 
época
8240g

A silver cutlery set
A cased, fluted decoration Portuguese 
silver set 
12 soup spoons, 12 forks and 12 meat 
knives, 12 forks and 12 fish knives, 12 
spoons, 12 forks and 12 dessert knives, 12 
tea spoons, 12 cake forks, 12 coffee spoons 
and 2 sugar spoons 
Wooden case not original 
Oporto 835/000 “eagle” assay mark post 
1985 and same date maker’s mark

€ 4.000 - 5.000
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926
JARRA
Em prata portuguesa 
Decoração gomada e com friso relevado 
com rosas 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) 
e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Alt.: 23 cm
629 g

A vase
Portuguese silver 
Fluted decoration, reliefed frieze with roses 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 250 - 350

927
PAR DE PATOS
Par de esculturas em prata portuguesa relevada e cinzelada com búzio aplicados, representando patos 
Contraste Águia 925 do Porto em uso desde 1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Comp.: 19 cm

A pair of ducks
A shell and portuguese silver pair of sculptures representing standing ducks 
Porto assay mark (after 1985) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 2.600 - 3.500

928
LEITEIRA
Em prata Italiana, início do Séc.XIX 
Corpo liso em forma de pêra assente sobre 
3 patas de animal 
Asa em madeira e timbre coroado no bojo 
Contraste de Roma/Vaticano em uso no 
1º quartel do Séc. XIX, e de ourives da 
mesma época 
(Sinais de uso).
Alt.: 16.5 cm
223g

A milk jug
Early 19th c. Italian silver 
Plain pear shaped body on 3 animal feet. 
Wooden handle 
Rome/Vatican assay mark for the 1st quarter of 
the 19th c. and same date maker’s mark 
(evidence of wear)

€ 180 - 250

929
LEITEIRA NEOCLÁSSICA
Em prata portuguesa. Corpo liso com 
frisos e botão de tampa em forma de urna 
Marcas de ensaiador de Lisboa (L- 41) e 
de ourives CFS Caetano Felix S. Sousa (L-
192) citado de 1807 a 1836 
(Sinais de uso)
Alt.: 20.5 cm
436g

A neoclassical milk jug
Portuguese silver. Plain body with band 
decoration and urn shaped lid pommel 
Lisbon assay marks (L-41) and maker’s mark 
CFS for Caetano Felix S. Sousa (L-192) 
registered 1807-1836 
(evidence of wear)

€ 250 - 350

930
LEITEIRA D. MARIA 
Em prata portuguesa; corpo cinzelado 
com motivos vegetalista, grinaldas e 
reserva 
Sem marcas de contraste 
Portugal, séc. XX
Alt.: 18.5 cm
352g

A D.Maria milk jug
Portuguese silver. Chiselled body with foliage 
scrolls, garlands and cartouche 
Unmarked 
Portugal, 20th C.

€ 280 - 480

931
TAÇA DE PINGOS
Em prata portuguesa do séc. XIX 
Assente sobre quatro pés de bola, gravada 
de um lado com armas de Avilez e do 
outro com armas de Sousa  
Trabalho português, séc. XIX 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Diam.: 14,5 cm
252 g

A waste bowl
Portuguese silver of the 19th century 
On four ball feet, one side engraved with Avilez 
coat-of-arms and the other with Sousa coat-of-
arms 
Portugal, 19th century 
(wear signs, small bruises)

€ 100 - 150
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932
PARTE DE FAQUEIRO
Em prata europeia (800/000) com cabos 
monogramados composto por: 6 colheres de 
sopa, 6 garfos de mesa, 6 facas de mesa, 6 garfos 
de sobremesa, 6 facas de sobremesa e 6 colheres 
de chá 
Marcas de garantia alemãs do Séc. XIX/XX 
(defeitos e amolgadelas)
1936g

A part silver cutlery canteen
European 800/000 silver with monogrammed handles 
6 soups spoons, 6 forks and 6 meat knives, 6 forks and 6 
dessert knifes and 6 tea spoons 
German assay marks, 19th / 20 th C. 
(faults and dents)

€ 500 - 700

933
FAQUEIRO ESTILO D. JOÃO V
Em prata portuguesa 
Rica decoração relevada e cinzelada com cartelas, 
volutas, concheados e motivos vegetalistas 
Composto por: 20 talheres de servir, 12 colheres 
de sopa, 12 garfos, 12 facas, 12 garfos de peixe, 
12 facas de peixe, 12 colheres de sobremesa, 12 
garfos de sobremesa, 12 facas de sobremesa, 12 
garfos de bolo, 12 colheres de chá e 12 colheres 
de café 
Contraste Águia 833 do Porto (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Peso total: 9326 g

A table service of flatware in the Baroque manner
Portuguese silver 
Richly chiselled with cartouches, volutes, shell and floral 
motifs 
Comprising: 20 serving pieces, 12 soup spoons, 12 table 
forks, 12 table knives, 12 fish forks, 12 fish knives, 12 
dessert spoons, 12 dessert forks, 12 dessert knives, 12 
cake forks, 12 tea spoons and 12 coffee spoons 
Porto assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs)

€ 3.800 - 6.000
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934
BARRETINA COM FAQUEIRO

Modelo caninhas em prata portuguesa do 
Séc. XIX 

Composto por: 24 colheres, 24 garfos e 
24 facas 

Marcas de ensaiador do Porto (P-40 e 
variantes) 1861-1870 e de ourives J.R.P. 

(P-443) da mesma época 
Barretina forrada a veludo bordeaux e 

dourados 
(Sinais de uso)

4860g

A cutlery box with silver set
Fluted 19th c. Portuguese silver set 
24 spoons, 24 forks and 24 knives 

Oporto assay mark (P-40 and affiliated) for 
1861-1870 and maker’s mark J.R.P. (P-443) for 

the same period 
Case lined in bordeaux velvet and gold trim 

(evidence of wear)

€ 2.800 - 3.500

935
LAVANDA E GOMIL D. MARIA
Em prata portuguesa do Séc. XVIII/XIX 
Decoração gomada com frisos perlados, asa de voluta com remate em folha. 
Ambas as peças com marcas do ensaiador do Porto P-18 (1803-1810) e de 
ourives F.G (P-268) 
(Sinais de uso)
Comp.: 47cm 
Alt.:27 cm
221g

A ewer and basin D.Maria
18th / 19th c. Portuguese silver. Scalloped and beaded decoration, volute handle with leaf 
finial 
Oporto assay mark P-18 for 1803-1810 and maker’s mark F.G. (P-268) 
(evidence of wear)

€ 2.800 - 3.000
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936
SALVA D. JOSÉ
Em prata 
Fundo liso com moldura vegetalista 
cinzelada, bordo relevado 
com acantos, aletas e flores 
Sem marcas de contraste 
Portugal, Séc.XIX
Diam.: 28 cm
561g

A D.José salver
Silver 
Plain centre, framed by chiselled foliage scroll 
band and raised lip, with acanthus leaves, winglets 
and flower motifs 
Unmarked 
Portugal, 19th c.

€ 340 - 440

937
SALVA JORGE II
Em prata Inglesa 
Fundo monogramado com faixa  
profusamente cinzelada e bordo decorado 
com motivos vegetalistas 
Marcas de Londres 1753 e de ourives William 
Peaston registado 1746
Diam.: 24.5 cm
553g

A salver
English silver 
Central monogram with chiselled band and foliage 
scroll motifs on the lip 
London assay marks for 1753 and maker’s mark 
William Peaston registered 1746

€ 500 - 600

938
SALVA D. JOSÉ
Em prata 
Fundo cinzelado com flores, bordo 
recortado decorado com aletas e folhas de 
acanto, assente em três pés trabalhados 
Portugal, Séc. XVIII/XIX
Diam.: 31.5 cm
772g

A D.José salver
Silver 
Chiselled flower decoration and scalloped edge, 
adorned with small winglets and acanthus 
leaves, sitting on 3 sculpted feet 
Portugal, 18th / 19th c.

€ 460 - 500

939
RARO GALHETEIRO D. JOSÉ
Em prata portuguesa do séc. XVIII 
Base polilobada assente sobre quatro 
pés de concha, aros circulares elevados 
por suportes que se estendem dos pés 
em curva e contracurva, frente com 
cartela rocaille relevada, haste torneada 
terminando em pega relevada com volutas 
e concheado 
Com duas galhetas e três polvilhadores 
em forma de balaústre com decoração 
gravada representando volutas, 
concheados, flores e drapeados; asas das 
galhetas em curva e contracurva 
Galhetas e polvilhadores com marca de 
ensaiador do Porto (1784-1792) (P-15) e 
de ourives Manuel Vilaça Gomes (1763-
1804) (P-463), base com marca de posse 
“DR”; remarcado pela INCM 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Alt.: 30,5 cm
2462 g

A rare D.José cruet set
Poruguese 18th c. silver 
Lobed stand on four shell feet, circular rings on 
stands extending in volutes and C and S scrolls 
from the feet. The front with Rococo raised 
cartouche, the turned chaft ending in a raised 
volutes and shell motif handle 
Two cruets and three baluster shaped shakers 
with engraved decoration of volutes, shells, 
flowers and dravery; cruet handles in C and S 
scrolls 
Oporto assay marks for 1784-1792 (P-15) and 
maker’s mark for Manuel Vilaça Gomes (1763-
1804) (P-463). Stand with ownership mark 
“DR”; remarked by the assay mark 
(evidence of wear, minor dents)

€ 9.000 - 14.000
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940
CAFETEIRA D. JOSÉ
Em prata portuguesa do séc. XVIII 
Decoração rocaille, pé circular recortado e cinzelado com concheados, volutas e flores; corpo periforme 
com caneluras espiraladas e decoração relevada e cinzelada com volutas arquitectónicas, flores e 
concheados; bico em colo de cisne com decoração cinzelada e pomo da tampa em forma de pinha 
Asa em pau-santo 
Marca de ensaiador do Porto (1768-1784) (P-14) e de ourives de João Pinto Pereira (1759-1810) 
(P-367B ou variante) 
(sinais de uso)
Alt.: 28,8 cm
1239 g

A D. José coffee pot
Portuguese silver of the 18th century 
Rocaille decoration, round foot chiselled with flowers, volutes and shells; pear-shaped body with spiral flutes and 
decoration in relief with architectonic volutes, flowers and shells; chiselled spout and pine shaped cover finial 
Rosewood handle 
Porto assay mark (1768-1784) and João Pinto Pereira (1759-1810) maker’s mark 
(wear signs)

€ 6.000 - 9.000
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941
CAFETEIRA D. JOSÉ
Em prata portuguesa do séc. XVIII 
Decoração rocaille, pé circular recortado e cinzelado com concheados, volutas e flores; corpo periforme 
com caneluras espiraladas e decoração relevada com grinaldas de flores; bico em colo de cisne gomado 
com remate cinzelado; pomo da tampa em forma de ananás e asa em pau-santo 
Marca de ensaiador do Porto (1768-1784) e de ourives João Pinto Pereira (1759-1810) 
(sinais de uso)
Alt.: 27,5 cm
1035 g

A D. José coffee pot
Portuguese silver of the 18th century 
Rocaille decoration, round foot chiselled with flowers, volutes and shells; pear-shaped body with spiral flutes and 
decoration in relief with garlands and flowers; fluted spout and pineapple shaped cover finial 
Rosewood handle 
Porto assay mark (1768-1784) and João Pinto Pereira (1759-1810) maker’s mark 
(wear signs)

€ 6.000 - 9.000
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GLOSSÁRIO E TERMOS FREQUENTES
Nas presentes condições negociais e nas comunicações da VERITAS entende-se como:
Catálogo – Toda e qualquer propaganda, brochura, lista de preços ou publicação da VERI-
TAS.
Peça(s), Bens ou Lote(s) – Referem-se aos artigos ou objectos comercializados pelas VERI-
TAS, podendo estes constituir, ou não, obras de arte originais.
Obra de Arte Original – Corresponde, nos termos do artigo 54.º, n.º 2, do Código do Direito 
de Autor e dos Direitos Conexos, a qualquer obra de arte gráfica ou plástica, tal como quad-
ros, colagens, pinturas, desenhos, serigrafias, gravuras, estampas, litografias, esculturas, 
tapeçarias, cerâmicas, vidros e fotografias, na medida em que seja executada pelo autor 
ou se trate de cópias consideradas como obras de arte originais, devendo estas ser nu-
meradas, assinadas ou por qualquer modo por ele autorizadas.
Lance – Oferta de um preço por determinado lote no decurso de uma licitação.
Preço de Martelo – Corresponde ao preço pelo qual um lote é adjudicado pelo pregoeiro a 
favor do correspondente comprador.
Potencial Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, e que pode por si ou através 
de representante, nos termos condições negociais, licitar os lotes apresentados em leilão.
Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, que apresentar por si ou através de 
representante, nos termos das condições negociais, o lance mais alto e a quem o pre-
goeiro confere o lote pelo preço de martelo.
Comissão de Compra - Corresponde à comissão relativa à compra de peça(s) ou lote(s), 
aplicada sobre o preço de martelo, incluindo IVA à taxa legal, e paga pelo comprador à 
taxa aplicável.
Vendedor – É a pessoa ou entidade que celebra com a VERITAS um contrato de consig-
nação para venda e/ou colocação de bens em leilão.
Comissão de Venda – Corresponde à comissão relativa à venda, a deduzir do preço de mar-
telo, incluindo IVA à taxa legal, e suportada pelo vendedor à taxa aplicável.
Taxa Aplicável – Corresponde às taxas aplicáveis à comissão de venda e à comissão de 
compra praticadas e devidamente publicitadas ou especificadas pela VERITAS.

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO

ARTIGO 1º - REGISTO

a. Para ser considerado comprador ou potencial comprador, é necessário o registo antes 
do início do leilão e respectiva atribuição de um número de licitação. Para proceder ao 
registo, o potencial comprador deve ser maior de idade e fornecer obrigatoriamente os 
dados requeridos referentes à sua identificação civil e fiscal, bem como os dados de morada 
e telefone, declarando ao assinar o registo que conhece e aceita as presentes condições 
negociais.
b. A VERITAS pode solicitar a apresentação de um original válido dos documentos de identi-
ficação.
c. A VERITAS considera que o potencial comprador actua em seu nome pessoal, salvo nos 
casos em que actue na qualidade de mandatário ou representante de outrem, caso em que se 
exige uma procuração juridicamente válida para o efeito.

ARTIGO 2º - DIREITO DE ADMISSÃO

a. A VERITAS reserva-se o direito de admissão, presença ou registo nos seus leilões, bem 
como o direito de ignorar qualquer lance a quem não tenha pontualmente cumprido as 
condições negociais, nomeadamente no que respeite a obrigações de pagamento e levan-
tamento dos bens comprados em leilões anteriores;
b. Poderá ser solicitada a qualquer momento e a qualquer potencial comprador uma garan-
tia de pagamento tanto quanto à forma como quanto ao montante.

ARTIGO 3º - LICITAÇÃO E COMPRA

a. A VERITAS considera que a melhor forma de participação num leilão é a presença física 
no local do leilão pelo potencial comprador, excepto nos casos em que o leilão decorra 
única e exclusivamente em plataforma online. No caso de não ser possível a comparência 
física do potencial comprador ou seu legal representante, tem o mesmo duas opções 
alternativas para participar no leilão:
i. Licitação por escrito, sem prejuízo do previsto nos artigos anteriores pode a leiloeira 
licitar em nome e por conta dos potenciais compradores que expressamente o solicitem 
através de impresso próprio, devidamente preenchido nos termos das condições nele con-
stantes, desde que o mesmo seja recebido, com pelo menos 3(três) horas de antecedência 
ao inicio da sessão do leilão a que digam respeito;
ii. Licitação por telefone, que o potencial comprador poderá requerer por escrito, indi-
cando previamente quais os lotes que pretende licitar telefonicamente, bem como indicar 
o(s) número(s) de telefone para os quais pretende ser contactado com uma antecedência 
de  pelo menos 3(três) horas relativamente ao inicio da sessão do leilão a que digam 
respeito. Uma ordem de licitação telefónica implica que o potencial comprador se obriga, 
no mínimo, a cobrir o valor de estimativa mínima indicado no catálogo. Não sendo pos-
sível, por qualquer motivo, estabelecer contacto telefónico com o potencial comprador, 
a VERITAS reserva-se o direito de licitar em seu nome pelo valor mínimo do catálogo o(s) 
lote(s) em questão.
b. Os serviços mencionados acima neste artigo, nomeadamente o serviço de execução 
de licitações por escrito e licitações por telefone, são prestados a titulo de cortesia aos 
potenciais compradores que não possam comparecer presencialmente ao leilão, tendo por 
isso carácter confidencial e gratuito.
c. Não obstante o acima referido, a VERITAS, bem como os seus representantes, funcionári-
os ou colaboradores, não podem ser responsabilizados por qualquer erro ou falta na sua 
execução que eventualmente possa ocorrer, ainda que culposos.
d. A VERITAS não poderá actuar em seu próprio nome como compradora de bens em leilão.
e. A VERITAS considera como comprador o registado que por si ou devidamente represen-
tado por outrem, licite e arremate o lote pelo lance mais elevado, devendo o pregoeiro de-
cidir, com total poder discricionário, qualquer dúvida que ocorra durante o leilão, podendo 
retirar ou voltar a pôr em praça qualquer lote.
f. Num leilão da VERITAS que decorra única a exclusivamente em plataforma online, todos 
os lances efectuados pelos licitantes online são contratos de compra e venda celebra-
dos e são considerados definitivos e vinculativos. Em caso de dois compradores fazerem 
uma oferta máxima do mesmo valor, será considerada válida a primeira apresentada à 
VERITAS.

ARTIGO 4º - AUMENTO DOS LANCES

a. Com pleno e total poder discricionário, cabe à VERITAS decidir o montante em que os 
lances evoluem na licitação de cada lote, nunca podendo o pregoeiro exceder 10% do 
valor do lance anterior, nem aceitar qualquer lance inferior a €10.
b. O pregoeiro tem o direito de recusar qualquer lance que não exceda o valor do lance 
anterior em pelo menos 5%.
c. Num leilão da VERITAS que decorra única a exclusivamente em plataforma online, os 
acréscimos obrigatórios por cada lance são indicados no interface de licitação, não sendo 
aceites lances de valores inferiores.

ARTIGO 5º - ESTADO E DESCRIÇÃO DOS LOTES

Os lotes levados à praça serão arrematados nos locais e estado em que se encontrem, 
sendo da responsabilidade dos potenciais compradores, analisar o estado dos mesmos du-
rante a sua exposição pública nos dias anteriores ao leilão, bem como o rigor da descrição 
constante do catálogo e menções a eventuais restauros, defeitos, faltas e imperfeições.

ARTIGO 6º - PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DOS LOTES ADQUIRIDOS

a. De acordo com o preçário em vigor na VERITAS, o comprador obriga-se a pagar à mes-
ma, o montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação 
acrescido de uma comissão de 15%, acrescida de IVA de acordo com o Regime Especial de 
Vendas de Bens em Leilão.  
b. O comprador obriga-se a proceder ao pagamento referido no ponto anterior e a levan-
tar o bem durante os 5 (cinco) dias úteis seguintes à data da respectiva compra, podendo 
ser exigido, no momento da arrematação, um sinal de 30% do valor da mesma que não 
esteja coberto por garantia.
c. Findo o mencionado prazo de 5 (cinco) dias úteis, a leiloeira reserva-se o direito de 
cobrar juros à taxa legal em vigor para as operações comerciais.
d. Os lotes arrematados pelo comprador só poderão ser levantados depois de efectuado 
o pagamento da totalidade devida à leiloeira.

ARTIGO 7º - TITULARIDADE DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

a. A titularidade sobre o bem ou lote adquirido só se transfere para o comprador depois 
de paga à leiloeira a quantia total da venda em numerário, cheque visado ou transferência 
bancária. No caso de o pagamento se efectuar através de cheque não visado, só se con-
sidera paga a quantia total da venda depois de boa cobrança, independentemente do bem 
poder estar já na posse do comprador. 
b. Enquanto não se verifiquem as condições de transferência de titularidade acima referi-
das, o bem permanece propriedade do vendedor. 

ARTIGO 8º - LEVANTAMENTO E TRANSPORTE DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

a. O manuseamento, embalamento, levantamento e transporte do(s) lote(s) arrematados 
pelo comprador, são da sua inteira responsabilidade.  Pelo exposto, considera-se que 
qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, funcionários ou 
colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabilidade exclusiva 
do comprador, não podendo a VERITAS ser responsabilizada por qualquer tipo de dano, 
ainda que provocado por negligência.
b. Decorrido o prazo de cinco (5) dias úteis após a compra sem que o bem seja levantado 
pelo comprador, ficará este responsável pela perda ou dano, incluindo furto ou roubo, que 
possa ocorrer no bem. O comprador fica igualmente responsável por todas as despesas de 
remoção, armazenamento e/ou seguro do bem a que haja lugar.
c. Caso o bem esteja parcial ou totalmente pago mas não levantado dentro do prazo dos 5 
(cinco) dias úteis acima referido, e se verifique uma perda ou dano do bem, incluindo furto ou 
roubo, apenas se confere ao comprador o direito de receber a quantia paga até ao momento 
pelo bem, não tendo direito a qualquer compensação, indemnização ou juros.

ARTIGO 9º - FALTA DE PAGAMENTO OU LEVANTAMENTO DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

a. Se o comprador não proceder ao pagamento da quantia total por si devida à leiloeira, 
no prazo de 21 (vinte e um) dias contados a partir da data de arrematação dos lotes, a 
VERITAS poderá, a todo o tempo, por si e em representação do vendedor, e sem que o 
comprador possa exigir quaisquer compensações ou indemnizações por tal facto:
i. Intentar acção judicial de cobrança da quantia total em dívida;
ii. Notificar o comprador da anulação da venda, sem prejuízo do direito da VERITAS de 
receber a comissão devida pelo comprador e da consequente possibilidade de ser intentada 
acção judicial para cobrança desta.
iii. Cobrar juros de mora à taxa legal em vigor sobre o montante em dívida a partir do 22º 
(vigrésimo segundo) dia até à data da liquidação total do montante em dívida;
iv. Fazer a retenção de quaisquer bens vendidos ao comprador em falta, no leilão em 
causa ou noutro, disponibilizando-os apenas e após o pagamento global do montante 
em dívida;
v. Tomar qualquer tipo de medidas que em dado momento se mostrem adequadas à ob-
tenção do pagamento total ou parcial da dívida do comprador faltoso como a retenção de 
algum bem, seja a que titulo for, que se encontre na posse da VERITAS.
vi. As situações acima mencionadas deverão ser entendidas sem prejuízo de quaisquer out-
ros direitos de que a VERITAS possa ser titular, incluindo o direito de reclamar o pagamento 
de juros e despesas de manuseamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento 
e seguro do bem a que possa haver lugar. 
b. O comprador faltoso que não tenha levantado o(s) lote(s) adquirido(s), ainda que os 
tenha pago, será o único responsável por todos os custos a que haja lugar com o manusea-
mento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento e seguro do mesmo, ficando 
ao critério da VERITAS decidir se o armazenamento será efectuado em armazéns próprios 
ou noutros.

ARTIGO 10º - DIREITOS SOBRE FOTOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES APÓS A VENDA

O comprador autoriza expressamente a VERITAS a fotografar, publicar, publicitar e uti-
lizar, sob qualquer forma e a todo o tempo, para fins comerciais, culturais, académicos ou 
outros, relacionados ou não com a realização do leilão, a imagem e a descrição de todos 
os bens que através dela tenham sido adquiridos.

CONDIÇÕES 
NEGOCIAIS
INTRODUÇÃO

A sociedade comercial por quotas Perihasta, Lda., adiante designada por “ VERITAS” ou “leiloeira”, sujeita a sua actividade às condições negociais constantes dos artigos seguintes, e ainda 
a quaisquer outras condições específicas, expressas ou publicadas em local próprio. As condições negociais apresentadas para a compra e para a venda em leilão devem ser entendidas 
como um todo negocial.

CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO

ARTIGO 11º - CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO

Entre o vendedor e a leiloeira é celebrado um contrato de consignação para venda e/ou 
colocação de bens em leilão, assinado por ambas as partes e adiante designado por “con-
trato” do qual constam:
a. A identificação fiscal e civil do vendedor;
b. A identificação e descrição sumária da(s) peça(s) a consignar;
c. A comissão devida à leiloeira;
d. O valor mínimo de venda da(s) peça(s);
e. Taxas relativas a seguro, inventariação e catalogação, e quaisquer outros custos especifica-
mente acordados pelas partes relativamente a transporte, fotografias, etc.

ARTIGO 12º - GARANTIAS DO VENDEDOR

a. O vendedor garante à leiloeira e ao comprador ser o legitimo proprietário ou legitimo 
representante dos bens que consigna.
b. O vendedor assegura que não existem reclamações de terceiros sobre os direitos de 
propriedade dos bens consignados.
c. O vendedor confirma que foram prestadas à leiloeira informações correctas relativa-
mente à proveniência dos bens e que não foram omitidas quaisquer informações rele-
vantes relativamente à titularidade, autenticidade, condição, atribuição ou histórico de 
eventuais importações ou exportações.
d. O vendedor garante que não existem quaisquer pagamentos pendentes sobre os bens 
consignados e compromete-se ao pagamento de quaisquer taxas sobre as quais tenha 
obrigação legal na consequência da sua venda.
e. Exceptuando salvaguarda específica o vendedor confirma que não existem restrições à 
exibição, divulgação ou reprodução de imagens dos bens consignados.
f. O vendedor compromete-se a indemnizar a leiloeira e o comprador, caso as garantias 
supra não sejam verificadas, reservando-se nesses casos a leiloeira ao direito de rescisão 
imediata do contrato de consignação.
g. O vendedor compromete-se a entregar ou manter à disposição da VERITAS e do compra-
dor, os bens consignados, logo e sempre que lhe seja solicitado.

ARTIGO 13º - PREPARAÇÃO DA VENDA

a. A leiloeira reserva-se o direito de decidir sobre a descrição e ilustração de cada uma 
das peças para a sua inclusão em catálogo, e reserva-se igualmente o direito de promover 
e divulgar a venda das mesmas nos canais de comunicação que entender apropriados;
b. O vendedor consente que a leiloeira recorra a peritos ou consultores externos para apre-
ciação da(s) peça(s) consignada(s);
c. A estimativa apresentada pela leiloeira resulta da sua apreciação considerando o es-
tado actual da peça e a sua contextualização no mercado à data, estando sujeita a actu-
alização com devida comunicação ao vendedor;
d. O contrato celebrado entre a VERITAS e o vendedor só pode ser alterado ou rescindido 
por mútuo acordo, no entanto a VERITAS reserva-se o direito de alterar a descrição e 
aumentar o preço mínimo de venda dos bens constantes do contrato, bem como o direito 
de estabelecer o número de peças por cada lote.
e. Nos casos de rescição de contrato por iniciativa do vendedor, este compromete-se  a 
indemnizar a leiloeira, por custos de manutenção, avaliação, catalogação, e seguro, no 
valor de 17% sobre o valor da estimativa minima da(s) peça(s) consignada(s).

ARTIGO 14º - TRANSPORTE E DEPÓSITO DE PEÇAS

O transporte e o depósito de bens nas instalações da leiloeira, bem como o seu poste-
rior levantamento e transporte em caso de não venda, são da inteira responsabilidade do 
vendedor, salvo em situações expressamente acordadas entre as partes. Pelo exposto, 
considera-se que qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, 
funcionários ou colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabi-
lidade exclusiva do vendedor.

ARTIGO 15º - RESPONSABILIDADE POR PERDAS OU DANOS

Perdas ou danos, incluindo furto ou roubo, que ocorram a quaisquer bens consigna-
dos quando estes estejam na posse do vendedor, antes ou após a celebração do contrato, 
são da sua inteira e exclusiva responsabilidade, recaindo sobre o vendedor as resultantes 
consequências do incumprimento das condições negociais estipuladas no presente docu-
mento, nomeadamente nos casos em que estejam previstas indeminizações à leiloeira e/
ou ao comprador.

ARTIGO 16º - PAGAMENTO DO VENDEDOR À LEILOEIRA

O vendedor autoriza expressamente a VERITAS a:
a. Deduzir do montante da arrematação a comissão de venda que é devida à leiloeira se-
gundo o previamente estipulado no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores 
referentes a IVA à taxa em vigor;
b. Deduzir do montante da arrematação quaisquer outras taxas e custos devidos à leiloeira 
especificados no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores referentes a IVA à 
taxa em vigor;
c. Receber as comissões devidas pelo comprador segundo as condições negociais expostas 
no presente documento.

ARTIGO 17º - PAGAMENTO DA LEILOEIRA AO VENDEDOR

a. Após a venda dos bens consignados e após boa cobrança do comprador pela quantia 
total da venda, a leiloeira compromete-se a entregar ao vendedor a quantia da venda, 
deduzidas as comissões, taxas, custos e impostos devidos segundo as condições contrata-
das, no prazo de 30 (trinta) dias após o término da última sessão do leilão.
b. No casos em que, decorrido o prazo acima estipulado, a leiloeira não tenha recebido do 
comprador o valor total da venda, deverá informar o vendedor da situação, podendo as 
partes decidir de mútuo acordo por: anular a venda ou aguardar a liquidação dos valores 
devidos pelo comprador.

ARTIGO 18º - OUTROS PAGAMENTOS

1. Obras de Arte Originais
a.  Sempre que uma peça vendida pela VERITAS se trate de uma Obra de Arte Original, 
que não seja de arquitectura ou arte aplicada, segundo os termos do artigo 54º do Có-
digo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (na redacção dada pela Lei n.º 24/2006, 
de 30 de Junho), o autor da obra ou seus herdeiros têm direito a uma participação livre 
de impostos sobre o valor obtido na venda. Nos termos do referido artigo o pagamento 
da participação é da inteira responsabilidade do vendedor, comprometendo-se este a 
entregar ao autor da obra ou seus herdeiros a quantia respectiva.

b. No caso de o autor, seus herdeiros ou válidos representantes contactarem a VERITAS 
com vista ao pagamento da participação acima referida, a VERITAS informará da iden-
tificação e dados de contacto do vendedor e dos termos em que se processou a venda, 
para que o autor possa exercer o seu direito legal junto do vendedor.
c. No caso de o autor, seus herdeiros, ou válidos representantes solicitarem tal paga-
mento à VERITAS antes de esta ter efectuado o pagamento ao vendedor, o vendedor 
autoriza expressamente a VERITAS a deduzir do montante liquido que lhe seria devido 
a quantia referente ao cumprimento do referido artigo.
d.  A participação referida no mesmo artigo determina que a mesma nunca exceda o 
valor de €12500, sendo calculada da seguinte forma:
i. 4% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €3.000 e €50.000;
ii. 3% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €50.000,01 e 
€200.000;
iii. 1% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €200.000,01 e 
€350.000;
iv. 0,5% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €350.000,01 e 
€500.000;
v. 0,25% sobre o preço de venda cujo montante seja superior a €500.000,01.
2. Compras do vendedor
Sempre que qualquer vendedor efectue também qualquer compra em leilão, este autor-
iza expressamente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos ter-
mos das condições acordadas, as quantias por este a pagar na qualidade de comprador.

ARTIGO 19º - NÃO VENDA DE BENS COLOCADOS EM LEILÃO

a. Salvo expressa indicação contrária do vendedor, sobre quaisquer peças colocadas em 
leilão e não vendidas, a leiloeira reserva-se o direito de nos 20 (vinte) dias úteis após o 
término do leilão, realizar a sua venda pelo valor mínimo de venda acordado com o vende-
dor, acrescido da comissão da leiloeira e impostos devidos.
b. Nos casos em que, após o prazo acima estipulado ou outro acordado pelas partes, não 
se tenha realizado a venda da(s) peça(s), a leiloeira deverá comunicar o facto ao vendedor, 
para que:
i. O vendedor pague à VERITAS o que estiver estipulado no contrato celebrado entre ambas 
as partes;
ii. O vendedor proceda ao levantamento da(s) peça(s) consignada(s) nos 5(cinco) dias úteis 
após a data da comunicação. Decorrido este prazo sem que o vendedor tenha levantado a(s) 
peça(s) consignadas, este fica responsável por qualquer dano, incluindo furto ou roubo, não 
podendo a partir dessa data pedir qualquer responsabilidade à VERITAS. Decorrido o prazo 
aqui estabelecido, todas as despesas (seguro, armazenamento, acondicionamento, etc.) são 
da responsabilidade do vendedor.
c. Passados 90 (noventa) dias sobre a comunicação de não venda referida nos pontos ante-
riores, a VERITAS poderá vender o bem sem sujeição ao valor de venda mínimo acordado 
entre as partes, recebendo sobre a venda as comissões, taxas ou custos estipulados no con-
trato celebrado entre as partes, tendo ainda o direito a deduzir quaisquer quantias devidas 
pelo vendedor à leiloeira.

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

ARTIGO 20º - IMAGENS REPRODUZIDAS EM CATÁLOGO

A visualização das imagens nos catálogos não dispensa a observação directa dos objec-
tos representados, devendo o comprador ou potencial comprador conferir a conformi-
dade da peça reproduzida com o seu original e respectivas particularidades.

ARTIGO 21º - DESCRIÇÃO DOS LOTES

a. Qualquer representação ou descrição apresentada pela VERITAS, em qualquer catálo-
go, no que respeita à autoria, atribuição, genuinidade, origem, data, idade, proveniência, 
estado ou estimativa de preço de venda, deverá ser entendida como mera emissão de 
opinião com base nos seus conhecimentos actuais da peças e nas garantidas dadas pelo 
vendedor.
b. Todos os compradores ou potenciais compradores deverão estabelecer o seu próprio 
juízo de valor relativamente à descrição, estado e condições dos lotes ou peças do seu 
interesse.
c. Relativamente ao estado e descrição dos lotes, deve ainda considerar-se o disposto no 
artigo 5º das presentes condições negociais. 

ARTIGO 22º - COMUNICAÇÕES

As comunicações da VERITAS dirigidas a vendedores, compradores, potenciais compra-
dores ou proprietários, deverão ser feitas por fax, correio electrónico, telefone ou por 
correio registado, considerando-se recebidas até 48 horas após a sua expedição.

ARTIGO 23º - DADOS PESSOAIS

a. Os compradores e vendedores esclarecida e expressamente autorizam o processamento 
dos seus dados pessoais recolhidos na  cha de registo no leilão, no contrato celebrado 
entre as partes, facturas ou outros documentos, nos termos da Lei 67/98 de 26 de Ou-
tubro, processamento este que se insere no âmbito da autorização de isenção n.o 1/99;
b. Os dados pessoais recolhidos aos compradores e vendedores são utilizados para 
efeitos de cumprimento das condições negociais e obrigações contratuais, incluindo a 
comunicação às Autoridades competentes, bem como para o envio de informação pro-
mocional;
c. Os compradores ou vendedores poderão a qualquer momento alterar os seus dados pes-
soais fornecidos à VERITAS através do endereço de e-mail: info@veritas.art.

ARTIGO 24º - FORO COMPETENTE

Para resolução de qualquer conflito entre as partes, será competente o foro da Comarca de 
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

English version available at veritas.art
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PRATA

Extintos contrastes municipais, chamados “marcas de 

ensaiador” - 750 milésimos

Extintos contrastes municipais, chamados “10 dinheiros” - 

833 milésimos

Extintos contrastes municipais, chamados “11 dinheiros” - 

916 milésimos

Javali I - 916 milésimos

Javali II - 833 milésimos

Águia 916 - 916 milésimos

Águia 833 - 833 milésimos

Águia (pós 1985) 925 - 925 milésimos

Águia (pós 1985) 835 - 835 milésimos

Marcas de reconhecimento “Lua”, “Mosquito” ou 

“Cabeça de Velho” - toque mínimo de 750 milésimos

OURO

Extintos contrastes municipais - usualmente 10 dinheiros, o 

que corresponde a 833 milésimos

Tigre I - 916 milésimos

Tigre II - 800 milésimos

Tigre 800 - 800 milésimos

Formiga - Ouro branco de 800 milésimos

Cabeça de Veado 800 - 800 milésimos

Andorina 750 - 750 milésimos

Andorinha 585 - 585 milésimos

Andorinha 375 - 375 milésimos

Cigarra - Ouro branco de 800 milésimos

PLATINA

Cabeça de Papagaio P - 500 milésimos

Cabeça Papagaio 950 - 950 milésimos

OURO E PRATA

Cabeça de Cão - Ouro 800 milésimos e prata 833 milésimos

Cabeça de Cão (pós 1985) - Ouro 800 milésimos e prata 

925 milésimos

OURO E PLATINA

Cabeça de Cavalo - Ouro 800 milésimos e platina 500 

milésimos

Cabeça de Cegonha - Ouro 800 milésimos e platina 950 

milésimos

OURO, PRATA E PLATINA

Rã - Ouro 800 milésimos, platina 500 milésimos e prata 833 

milésimos

PRATA E PLATINA

Cabeça de Boi - Prata 833 milésimos, platina 500 milésimos

As peças com metais preciosos não contrastadas são vendidas ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c) uma vez 
que têm mais de 50 anos.
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.
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METAIS PRECIOSOS PORTUGUESES

PRIVATE 
SALES

Quando a compra e venda em privado se mostrem 

de particular interesse, a nossa equipa de Private 

Sales poderá facilitar a transacção de forma flexível, 

confidencial e directa. 

Pode agendar uma visita com um dos nossos 

consultores, e beneficiar de uma extensa rede 

de contactos de coleccionadores e investidores, 

interessados nas mais variadas aquisições.

When buying or selling in private is of particular 
importance, our Private Sales team can facilitate a 
transaction in a personal, flexible and confidential way. 
You can schedule a meeting with one of our consultants and 
benefit from our wide network of collectors and investors, 
interested in a diverse range of acquisitions.
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CONHEÇA O VALOR DO
SEU PATRIMÓNIO
Os nossos especialistas estão disponíveis para uma avaliação das suas 
peças, gratuita e sem compromisso de venda

KNOW THE VALUE 
OF YOUR ASSETS
Our experts are available for an informal appraisal of your items, free of charge and 
regardless of any sale commitment in
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NOME  Name

MORADA  Address

CÓDIGO POSTAL  Zip code                                              LOCALIDADE  City                                                                          PAÍS  Country        

NºBI OU CC   Id or passport #                                                                                               NIF  Vat #

TELEFONE  Telephone                                                                                      EMAIL

NUMERÁRIO Cash

CHEQUE À ORDEM DE  Check payable to PERIHASTA

A presente subscrição é válida por um ano a partir da data de recepção do pagamento.
This catalogue subscriprition lasts for one year from the date of payment.

DEVOLVER PREENCHIDO E ASSINADO PARA  Return completed and signed to (+351) 2179480009 ou/or  info@veritas.art

ASSINATURA  Signature DATA  Date

SUBSCRIÇÃO ANUAL  Annual subscription     
DESPESAS DE ENVIO INCLUÍDAS  Shipping costs included

          PORTUGAL  €200                                                                                           OUTROS PAÍSES Other countries  €300

PAGAMENTO Payment

SUBSCRIÇÃO DE CATÁLOGOS
Catalogues Subscription

Beneficiário  Beneficiary PERIHASTA

Banco  Bank bpi

Balcão  Branch Marquês de Tomar

NIB 0010 0000 46263080001 82

IBAN PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

SWIFT  BIC BBPIPTPL

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA  Bank transfer

VERITAS ART AUCTIONEERS AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B, 1050-099 LISBOA, PORTUGAL

E  INFO@VERITAS.ART   T +351 217 948 000    M +351 933 330 037     F +351 217 948 009496
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VERITAS ART AUCTIONEERS AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B, 1050-099 LISBOA, PORTUGAL

E  INFO@VERITAS.ART   T +351 217 948 000    M +351 933 330 037     F +351 217 948 009

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda-feira a Sexta-feira das 10h00 às 19h00

AVALIAÇÕES
Todas as avaliações informais são inteiramente gratuitas e sem 
compromisso. Para marcar uma avaliação deverá contactar-nos 
telefónicamente através do número 21 794 8000, ou por email 
para avaliacao@veritas.art

ORDENS DE COMPRA E LICITAÇÃO TELEFÓNICA
Na indisponibilidade para uma licitação presencial, a VERITAS 
poderá licitar em nome do cliente através
do número 21 794 8000, ou por email para avaliacao@veritas.art 

PAGAMENTO DOS LOTES ADQUIRIDOS
Os lotes adquiridos deverão ser pagos num prazo máximo de 
5 dias úteis após o leilão. Poderão ser pagos por multibanco, 
cheque, numerário, ou transferência bancária. As transferências 
bancárias deverão ser acompanhadas de referência ao nº da 
factura, e utilizar os seguintes dados:  

Beneficiário           PERIHASTA 

Banco                    BPI

Balcão                   Marquês de tomar

IBAN                      PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

SWIFT/BIC            BBPIPTPL

LEVANTAMENTO DE LOTES ADQUIRIDOS
Os lotes adquiridos deverão ser levantados, num prazo
máximo de 10 dias, após o pagamento integral da factura. Para 
maior conforto e rapidez na recolha dos lotes, poderá efectuar 
uma marcação através do nosso número geral.

OPENING HOURS 
Monday to Friday from 10am to 7pm

APPRAISALS
Our information appraisals are free of charge and non-binding
Should you consider consign with us please contact one of our 
experts at +351 21 794 8000 or avaliacao@veritas.art

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDDING
If you are unable to attend our sale, we would be pleased to ac-
cept your absentee or telephone bids in strict confidence.
To submit an absentee bid, please fax us the proper form
to +351 21 794 8009 and you will be assigned a bidding number
and a staff member will execute your bids.

ACQUIRED LOTS PAYMENT
All lots acquired should be payed up to 5 days after the sale. Pay-
ment methods available are ATM Card, bank transfer and Cash.
All bank transfers should be referenced with invoice number,
and using the following details:

Beneficiary         PERIHASTA 

Bank                   BPI

Branch                Marquês de tomar

IBAN                   PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

swift/bic             BBPIPTPL

ACQUIRED LOTS PAYMENT
All lots should be collected up to 10 days after the sale, and
after full invoice payment
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NOME Name

NOME FATURA  Invoice Name

NºBI OU CC  Id or Passport #                                                                                                 NIF VAT #

MORADA  Address

CÓDIGO POSTAL  Zip code                                        LOCALIDADE City                                                       PAÍS Country        

EMAIL                                                                                                                   

TELEFONE Telephone   

TELEFONE 1 Telephone 1                                                                                      TELEFONE 2  Telephone 2

NOVOS CLIENTES, POR FAVOR INDICAR
New Clients, please indicate

BANCO Bank

CONTA Nº Account #                                                                                                  

GESTOR DE CONTA Account Manager 

FORMULÁRIO DE LICITAÇÃO 
Bidding Form

Nº DE LOTE                                                         
Lot #

DESCRIÇÃO DO LOTE
Lot Description

VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO 
Maximum Bid Amount
EM EUROS E EXCLUÍNDO COMISÃO E IVA
In Euros and excluding Buyer´s remium & Vat

Autorizo a licitação em meu nome dos lotes acima discriminados, pelos valores máximos definidos (exclui Comissão). Esta licitação será executada pela Veritas em meu 
nome, pelo melhor preço possível na praça. Declaro ainda conhecer as Condições Negociais anunciadas no catálogo. Para licitações/compras bem sucedidas, acresce uma 
comissão de 15% + Iva, num total de 18,45% sobre o valor do martelo.
Please bid on my behalf the lots mentioned above in the maximum amounts indicated (excluding Buyer´s Premium). The bid will be executed by Veritas at the best possible 
price in the sale. I here by declare that I have read the General Terms and Conditions for auction printed in the catalogue. To successful bids will be added a 15% Buyer´s 
Premium + Vat, on a total of 18,45% on the hammer price.

Nº DE CONTACTO PARA LICITAÇÃO TELEFÓNICA 

LEILÃO Nº Sale #                                                                                                                                                            DATA Date

RAQUETA Nº Paddle #Nº CLIENTE Client #

ASSINATURA Signature

USO INTERNO Internal use
RECEBIDO POR

DATA                                  HORA

ORDEM DE COMPRA

LICITAÇÃO TELEFÓNICA 

PERIHASTA  AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B, 1050-099 LISBOA, PORTUGAL  
 E  INFO@VERITAS.ART   T +351 217 948 000    M +351 933 330 037     F +351 217 948 009

BALCÃO Branch
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