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1
CADEIRA DESDOBRÁVEL 

Em huanghuali
Com cachaço em forma de ferradura que se prolonga formando-nos apoios de braços 

Decoração entalhada e ferragens em metal amarelo
Tabela das costas decorada com painel entalhado representando qilin no meio de nuvens, sob reserva 

recortada com dragão estilizado 
Assento em cordão entrançado e apoio de pés 

China, séc. XIX
107x70x65 cm

A Huanghuali folding horseshoe-back armchair
Rounded crestrail terminating in outswept handrests

Carved decoration with metal mounts 
Backsplat decorated with a central pierced panel depicting a qilin amongst clowds, under scalloped cartouche with 

stylised dragon
Braided cord seat and foot rest 

China, 19th century

€ 5.000 - 8.000
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2
RARO ÁLBUM DA DINASTIA QING COM 48 CENAS DO QUOTIDIANO CHINÊS EM PAPEL DE ARROZ 
Álbum com capa e contracapa em laca chinesa a negro decorada com ouro de diversas tonalidades, tendo ao centro uma 
cartela com figuras orientais em paisagem com pagodes e as inicias O.F.B. 
Na contracapa apresenta a seguinte inscrição “A SUA MULHER OFERECE  JOÃO MANOEL DE FREITAS BRANCO MACAO 
7 DE SETEMBRO DE 1870” e uma cena de jardim ao centro. 
No interior encontramos 48 pinturas em técnica mista, sobre papel de arroz, com várias representações de “Cenas da corte”, 
“Cenas teatrais”, “Barcos chineses” e “Cenas do quotidiano”. 
(faltas e defeitos)
6 x 35 x 23,5 cm (álbum) 
23,5 x 34 cm (pintura)

A rare Qing Dynasty album with 48 daily scenes on rice paper
Black and gilt Chinese lacquer cover and back centred by a cartouche of Oriental figures in a landscape with pagodas and monogram O.F.B. 
Inscribed on the back ““A SUA MULHER OFFERECE  JOÃO MANOEL DE FREITAS BRANCO MACAO 7 DE SETEMBRO DE 
1870” and central garden scene. 
48 mixed media paintings on rice paper, of Court scenes, Theatre scenes, Chinese boats and Daily scenes 
(losses and defects)

€ 4.000 - 6.000
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As primeiras 12 pinturas são um tema raro, do qual destacamos o 
nascimento, a alimentação, a educação do Príncipe, a audiência com os 
Imperadores e a morte do velho Imperador. 
Segue-se um conjunto de 12 cenas teatrais onde figuram 
várias cenas dramáticas. 
Das 12 representações de barcos destacamos os seguintes: 
Representação de dois antigos veleiros chineses, decorados 
com grandes olhos na poupa. 
Representação do barco do Dragão – tendo na Proa a representação da 
cabeça de um dragão. 
Representação do “barco dos patos”. 
Representação de barcos de recreio. 
 Por fim, das 12 cenas do quotidiano chinês, as 3 primeiras são referentes à 
produção de chá e as restantes 9 são alusivas à produção do fio da seda. 
Estas pinturas são exemplo de uma produção chinesa que remonta aos 
meados dos anos de 1820 (altura em que são datadas as primeiras pinturas 
sobre papel de arroz). 
Este tipo de trabalho era realizado em massa, por vários artistas, o que 
justifica a estreita semelhança que encontramos com os álbuns que fazem 
parte do acervo da biblioteca nacional da Austrália em Camberra. 
No ano de 1844 Osmond Tiffany – um americano em visita a Cantão – 
descreveu o que viu numa destas oficinas, da seguinte maneira “In every 
artist’s studio are to be found the paintings on what is called rice paper. This 
is very delicate and brittle, and nothing can exceed the splendour of the 
colours employe in representing the trades, occupations, life ceremonies, 
religions, etc, of the Chinese, which all appear in perfect truth in these 
productions… [They] may be obtained for a very reasonable sum, in boxes 
or bound up in books. They cost, for the usual class of excellence, from one 
to two dollars a dozen… Or you may order a set comprising the emperor 
and empress, and the chief mandarins, and court ladies, in the most 
significant attire, and finished like miniatures, for eight dollars”.  
Como podemos ver estas pinturas retratam aspetos do quotidiano chinês. 
Serve como postais ilustrados para consumo ocidental. 
Entre as mais raras estão as cenas que representam a vida dos Imperadores 
da Dinastia Qing (1644-1911) como as 12 primeiras deste lote.
 
Bibliografia/Literature: AA.VV. – “ The Chinese Pith Painting – collection at  
National Library of Australia”, National library of Australia, Canberra, 2017. 

The first 12 paintings are of a rare subject, of which we highlight the birth, the 
feeding, the Prince’s education, the Emperor’s audience and the death 
of the Elderly Emperor 
The subsequent 12 paintings refer to theatre scenes of dramatic nature 
Of the 12 depictions of boats we highlight the following: 
depictions  of two ancient Chinese sailing boats decorated with large eyes on the stern 
Depiction of the Dragon Boat having a Dragon’s head on the bow 
Depiction of the duck boat 
Depiction of leisure boats 
 Finally the 12 Chinese daily scenes; the first three refer to tea production and the 
remaining nine allude to silk thread production 
These painting are an example of a Chinese production dating from the 1820s (the 
dating of the earliest paintings on rice paper) 
These works were mass produced by a variety of artists, what explains the close 
similarities between our album and those kept at the National Library of Australia 
in Canberra. 
In 1844, Osmond Tiffany, and American visiting Canton, describes what he sees 
in one of these workshops; “In every artist’s studio are to be found the paintings on 
what is called rice paper. This is very delicate and brittle, and nothing can exceed 
the splendour of the colours employe in representing the trades, occupations, life 
ceremonies, religions, etc, of the Chinese, which all appear in perfect truth in these 
productions… [They] may be obtained for a very reasonable sum, in boxes or bound 
up in books. They cost, for the usual class of excellence, from one to two dollars a 
dozen… Or you may order a set comprising the emperor and empress, and the 
chief mandarins, and court ladies, in the most significant attire, and finished like 
miniatures, for eight dollars”. 
Depicting various aspects of Chinese daily life these images were their contemporaries 
post cards destined to be acquired by western visitors 
Amongst the rarest are those portraying scenes of the various Qing emperor’s (1644-
1911) life’s, such as the first twelve depictions of the present album 
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3
CENAS DO DURBAR DE SHAH JAHAN
Par de pinturas sobre marfim 
Cenas do Durbar de Shah Jahan (1592-1666) 
Molduras em talha dourada e tecido bordeaux 
Índia, finais do séc. XIX
19x11,5 cm

Durbar of Shah Jahan scenes
Pair of paintings on ivory
Durbar of Shah Jahan (1592-1666) scenes
India, late 19th century

€ 800 - 1.200

4
ARMÁRIO BAIXO
Em tamarindo com aplicações em madrepérola 
Frente das portas com placas em porcelana da china 
representando guerreiros e motivos vegetalistas 
China, séc. XIX
119x96x50 cm 

A low cupboard
Tamarind with mother-of-pearl inlays 
Door fronts with Chinese porcelain plaques of warrior and floral 
and foliage motifs decoration 
China, 19th century

€ 1.800 - 2.200
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5
CAVALO
Escultura em terracota  
China, Dinastia Tang (618-907)
Alt.: 46 cm

Nota: 
Com certificado de termoluminescência 
ASA, ref.: 10.16.27.

A horse
Terracotta sculpture 
China, Tang dynasty (618-907)
Note: 
Thermoluminescence certificate from ASA, ref.: 
10.16.27. (n: 11K080705)

€ 1.000 - 1.500

6
LOKAPALAS
Duas esculturas em terracota  
China, Dinastia Tang (618-907) 
(restauros)
Alt.: 66 cm

Nota: 
Com certificado de termoluminescência do Laboratory Ralf Kotalla (n: 11K080705)

Lokapalas
Two terracotta sculptures 
China, Tang dynasty (618-907) 
(restoration)
Note: 
Thermoluminescence certificate from the  
Laboratory Ralf Kotalla (n: 11K080705)

€ 3.000 - 4.000
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7
GRANDE INCENSÓRIO 
COM TAMPA E BASE
Em bronze dourado
Decoração moldada e 
elevada em forma de 
canas de bambu 
Com inscrição datada 30 de 
Dezembro de 1906
China, c. 1900
50,5x33x19 cm

A large lided incense burner
with stand
Gilt bronze
Moulded and raised bamboo 
decoration
Inscribed and dated 30th 
December 1906
China, ca.1900

€ 1.500 - 2.000

10
CARTONEIRA
Em marfim parcialmente esculpido 
representando figuras orientais 
China, séc. XIX
10,5x6,5 cm

A card case
Part carved ivory with oriental figures 
China, 19th century

€ 400 - 600

8
VAJRAPANI
Pequena escultura 
Em bronze dourado 
China, séc. XIX
Alt.: 12,5 cm

A Vajrapani figure
Small sculpture 
Gilt bronze 
China, 19th century

€ 500 - 800

9
PAINEL 
Em seda 
Com decoração bordada em relevo 
representando ao centro um dragão de 
cinco garras a perseguir a pérola sagrada e 
rodeado por cercadura de motivos florais 
China, séc. XIX 
(defeitos)
140x132 cm

A textile panel
Silk 
Embroidered raised decoration with central five claw 
dragon in pursuit of the sacred pearl framed by a 
floral boarder 
China, 19th century 
(defects)

€ 650 - 900

11
CESTO COM TAMPA

Em marfim rendilhado e relevado representando 
motivos vegetalistas, figuras, pagodes e animais 

Asa articulada e pomo de tampa relevada
 com motivos vegetalistas 

China, c. 1820 
(defeitos) 

19x26x17 cm

A  basket with cover
Pierced and low relief ivory of flower and foliage scroll 

motifs, figures, pagodas and animals 
Articulated handle and raised lid pommel 

with foliage motifs 
China, ca.1820 

(defects)

€ 800 - 1.200

12
TSUBA
Em ferro 
Com decoração representando abóboras 
séc. XIX
Diam.: 8,3 cm

A tsuba
Iron 
Decorated with pumpkins 
19th century

€ 150 - 200

13
TAÇA

Em jade verde espinafre 
Bases posteriores em prata 

China, séc. XX
5,5x10 cm

A bowl
Spinach green jade 
Later silver stands 

China, 20th century

€ 200 - 300
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14
LEQUE
Guardas e varetas em sândalo com 
decoração relevada 
Folha pintada com aplicações em marfim 
representando cenas do quotidiano chinês  
Emoldurado 
China, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
comp.: 52,5 cm

A fan
Carved and relief sandalwood fan frame 
Painted leaf with ivory elements depicting 
Chinese daily scenes 
Framed 
China, 19th century 
(Losses and defects)

€ 150 - 200

15
LEQUE COM CAIXA
Guardas e varetas em tartaruga com 
decoração vazada e relevada 
Folha pintada representando cenas do 
quotidiano chinês  
Emoldurado e com caixa lavada a negro 
com decoração a dourado 
China, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
comp.: 52 cm

A boxed fan
Pierced and relief tortoiseshell frame 
Painted leaf depicting chinese daily scenes 
Framed and with black lacquered and gilt case 
China, 19th century 
(losses and defects)

€ 350 - 500

16
LEQUE COM CAIXA
Guardas e varetas em madeira lacada com 
decoração a dourado 
Folha pintada com aplicações em marfim 
representando cenas do quotidiano chinês  
Emoldurado e com caixa com decoração 
a dourado 
China, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
comp.: 53,5 cm

A boxed fan
Lacquered and gilt wooden frame 
Painted leaf with ivory elements depicting 
chinese daily scenes 
Framed and with gilt decorated case 
China, 19th century 
(losses and defects)

€ 350 - 500

17
IMPERADOR HU DE HAN
Escultura em porcelana da China 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa 
Séc. XX
Alt.: 34 cm

Emperor Hu of Han
Chinese porcelain sculpture 
Polychrome “Famille Rose” enamelled 
decoration 
20th century

€ 250 - 350

18
CASAL DE FIGURAS ORIENTAIS

Escultura chinesa em grés vidrado 
Decoração policromada sancai 

(uma com restauro, faltas e defeitos)
alt.: 44,5 cm

A pair of oriental figures
Glazed stoneware sculptures 

Polychrome Sancai decoration 
(one restored, losses and defects)

€ 1.200 - 1.800

19
TAÇA PLIQUE-A-JOUR
Em metal e esmaltes cloisonné 
Decorada com motivos florais sobre fundo 
rosa 
China, séc. XIX/XX
Alt.: 5 cm

A Plique-à-jour bowl
Metal and cloisonné enamels 
Floral on pink background decoration 
China, 19th/20th century

€ 100 - 150

20
JARRA

Em esmalte policromado sobre cobre 
Decoração com reservas representando 

faisões, pássaros e flores 
Dinastia Qing, séc. XIX

Alt.: 42 cm 

A vase
Polychrome enamel on copper 

Cartouches with pheasants, birds and flowers 
decoration 

Qing dynasty, 19th century

€ 250 - 300
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26
POTE
Em porcelana da China 
Decoração com esmaltes da Família Verde 
sobre fundo amarelo representando 
dragões e motivos florais 
Marca Kangxi apócrifa na base 
Séc. XIX
Alt.: 35 cm

A pot
Chinese porcelain  
“Famille Verte” enamelled decoration on a 
yellow ground depicting dragons and flower 
motifs 
Apocryphal Kangxi mark underneath 
19th century

€ 400 - 600

27
POTE
Em porcelana da China 
Decoração a rouge-de-fer e dourado com 
motivos florais, pêssegos, morcegos, suásticas 
e caracter Shou 
Marca Qianlong na base 
Séc. XIX 
(pequenos defeitos)
Alt.: 23 cm

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

€ 500 - 600

28
PRATO

Em porcelana da China 
Decoração com vidrado celadon 

Dinastia Qing 
(restaurado)

Diam.: 33,5 cm

A plate
Chinese export porcelain 
Celadon glaze decoration 

Qing dynasty 
(restored)

€ 800 - 1.000

21
BÚFALO-D’ÁGUA
Escultura em jade verde celadon com 
algumas manchas castanhas 
Representando búfalo-d’água deitado 
China, dinastia Qing
6x19x8 cm

A water buffalo
Celadon green jade sculpture with some brown 
markings 
Resting water buffalo 
China, Qing dynasty

€ 1.000 - 1.500

22
PRATO
Em porcelana da China 
Decoração com esmaltes em tons de 
verde e beringela sobre fundo amarelo 
representando dragões 
Marcas Daoguang (1821-1850) na base 
Séc. XX
Diam.: 27,5 cm

A plate
Dragon green and aubergine enamelled 
decoration on a yellow ground 
Daoguang marks (1821-1850) to the base 
20th century

€ 150 - 200

23
LAUGHING BOY
Escultura em porcelana da China 
Decoração policromada 
Dinastia Qing, séc. XIX
Alt.: 19 cm

A laughing boy
Chinese porcelain sculptures 
Polychrome decoration 
Qing dynasty, 19th century

€ 250 - 350

24
IMORTAL
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Escultura com decoração policromada 
Período Qianlong (1736-1795) 
alt.: 22 cm

An immortal
Chinese export porcelain 
Polychrome sculpture 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 550 - 750

25
CONJUNTO DE SETE IMORTAIS
Esculturas em porcelana da China 
Decoração policromada 
Dinastia Qing, séc. XIX 
(pequenos defeitos)
Alt.: 24 cm

A set of seven immortals
Chinese porcelain sculptures 
Polychrome decoration 
Qing dynasty, 19th century 
(minor defects)

€ 600 - 800
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29
POTE
Em porcelana da China 
Decorado com esmaltes da Família Verde com 
reservas contendo paisagens com arbustos em flor e 
pássaros 
Fundo decorado com padrão floral 
Marcado na base 
Período Kangxi (1652-1702) 
(restauro na base)
Alt.: 34 cm

A pot
Chinese porcelain  
“Famille Verte” enamelled decoration with cartouches of 
landscapes, flowering bushes and birds. 
Floral motif decorated bottom 
Marked underneath 
Kangshi reign (1652-1702) 
(restoration to base)

€ 1.800 - 2.200

30
JARRÃO

Em porcelana da China
Decoração policromada com esmaltes 
da Família Rosa representando figuras 

orientais
Período Daoguang (1821-1850)

(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 58 cm

A large vase 
Chinese porcelain 

Famille Rose and gilt decoration depicting 
oriental figures 

Daoguang reign (1821-1850) 
(minor chips) 

€ 700 - 800

32
JARRÃO
Em porcelana da China
Com formato "Meiping"
Decoração policromada com esmaltes da Família Verde 
com reservas contendo arranjos florais, pássaros e 
insectos
Pegas em forma de morcegos
Alt.: 67 cm

A large vase 
Chinese porcelain
"Meiping" shape
Polychrome decoration with Famille Verte enamels with 
cartouches with flowers, birds and insects

€ 800 - 1.200

31
GRANDE PRATO
Em porcelana da China 
Decoração Wucai representando paisagem 
com guerreiros 
Marcas Kangxi (1662-1722) com seis 
caracteres na base
Diam.: 42 cm

A large plate
Chinese porcelain 
Wucai decoration of landscape with warriors 
Kangshi (1662-1722) mark of six Chinese 
characters

€ 1.200 - 1.600

33
POTE COM TAMPA
Em porcelana da China 
Decoração com esmaltes da Família Verde 
representando leões 
Dinastia Qing, séc. XIX
Alt.: 43 cm

A lided pot
Chinese porcelain 
“Famille Verte” enamelled decoration with lions 
Qing dynasty 
19th century

€ 600 - 800
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34
POTE PARA GENGIBRE
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado 
representando paisagem fluvial 
Dinastia Ming, séc. XVII 
(pequenos defeitos)
Alt.: 20 cm

A ginger jar
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration with riverscape 
Ming dynasty, 17th century 
(minor defects)

€ 200 - 300

35
POTE PARA GENGIBRE
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado 
representando paisagem fluvial 
Dinastia Ming, séc. XVII 
(esbeiçadelas)
Alt.: 17 cm

A ginger jar
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration with riverscape 
Ming dynasty, 17th century 
(some chips)

€ 150 - 200

36
POTE PARA GENGIBRE
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado 
representando paisagem fluvial 
Dinastia Ming, séc. XVII 
(esbeiçadelas)
Alt.: 17,5 cm

A ginger jar
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration with riverscape 
Ming dynasty, 17th century 
(some chips)

€ 150 - 200

37
POTE
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado representando 
objectos preciosos 
Dinastia Qing 
(pescoço cortado)
Alt.: 27 cm

A pot
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration with precious objects 
Qing dynasty 
(shortened neck)

€ 400 - 600

38
PAR DE FLOREIRAS
Em porcelana da China 
Decoração a azul e faces rendilhadas 
(uma com esbeiçadela)
4,5x17x11 cm

A pair of flower bowls
Chinese porcelain 
Pierced and blue decoration 
(one with chip)

€ 100 - 150

39
TERRINA COM TAMPA
Em porcelana da China 
Decoração “Cantão” a azul representando 
paisagem fluvial com pagodes 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pomo da tampa com restauro)
21x32x21,5 cm

Tureen and cover
Chinese porcelain 
Blue riverscape with pagodas decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(restored lid pommel)

€ 380 - 500
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40
PAR DE JARRÕES
Em porcelana da China 
Decoração “Mandarim” em tons da Família Rosa com grandes reservas contendo cenas do 
quotidiano chinês, motivos florais, pêssegos, morcegos e faisões 
Bordo recortado, decorado no interior com frutos e flores 
Pegas em forma de leões e ombros com decoração moldada em forma de lagartos 
Dinastia Qing, séc. XIX
Alt.: 87 cm

A pair of pots
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” decoration of large cartouches with daily scenes, floral motifs, peaches, bats and 
pheasants said “Canton” 
Scalloped lip, with inner decoration of fruits and flowers 
Lion shaped handles and lizard moulded decoration on the shoulders 
Qing dynasty, 19th century

€ 3.500 - 5.000

41
PAR DE FLOREIRAS
Em porcelana da China para exportação
Decoração policromada "Mandarim" com 
esmaltes da Família Rosa representando 
reservas com cenas do quotidiano chinês, 
arranjos florais, pássaros e insectos
Decoração relevada representando frutos, 
folhas e esquilos
Pegas entrelaçadas
Período Daoguang (1821-1850)
(uma grelha partida e colada; faltas)
Alt.: 24 cm
A pair of flower pots
Chinese export porcelain
Polychrome "Famille Rose" enamels decoration 
"Canton", with chinese daily scenes, flowers, 
birds and insects
Raised decoration with fruits, leafs and squirrels
Intertwined handles
Daoguang reign (1821-1850)
(one grid missing; minor defects)

€ 800 - 1.000

42
CHÁVENA E PIRES
Em porcelana da China 
Decoração “Mandarim” policromada 
e dourada, representando cenas do 
quotidiano chinês e arranjos florais 
Período Daoguang (1821-1850) 
(pires partido e colado)
Alt.: 6 cm (chávena)  
Diam.: 16,5 cm (pires)

A cup and saucer
Chinese porcelain 
Polychrome and gilt decoration said “Canton” 
depicting chinese daily scenes and flower 
arrangements 
Daoguang reign (1821-1850) 
(saucer broken and reglued)

€ 100 - 150

43
PEQUENA TERRINA COM TAMPA E 
TRAVESSA 
Em porcelana da China para exportação 
Decoração “Mandarim” com esmaltes da Família 
Rosa representando motivos florais, borboletas 
e cenas do quotidiano Chines 
Período Guangxu (1875-1908)
16x21x13 cm (terrina)  
16,5x21 cm (travessa)

Small tureen and tray
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” enamelled Canton decoration with 
flowers, butterflies and Chinese daily scenes 
Guangxu reign (1875-1908)

€ 250 - 300
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44
TAÇA COM TAMPA E PIRES 
YIXING 
Em barro de cor castanha 
avermelhada  
Decorado com esmaltes policromados 
representando motivos florais e 
borboletas 
Marcados nas bases 
(esbeiçadela no pomo da tampa)
alt.: 8 cm (taça) 
diam.: 16,5 cm (pires)

Yixing lided cup and saucer
Reddish brown clay 
Polychrome enamelled decoration with 
flowers and butterflies 
Marked underneath 
(chip to lid pommel)

€ 150 - 200

51
PAR DE CHÁVENAS COM PIRES
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração chocolate com reservas 
representando motivos florais  
Período Qianlong (1736-1795) 
(taça restaurada, esbeiçadelas)
Alt.: 7,5 cm (chávenas) 
Diam.: 13 cm (pires)

A pair of cups and saucers
Chinese export porcelain 
Café-au-lait decoration with cartouches 
depicting floral motifs 
Qianlong Period (1736-1795) 
(one restored cup, chips)

€ 150 - 200

52
PAR DE BULES YIXING
Em barro de cor clara 
Com decoração relevada imitando 
encanastrado e com aplicações em 
forma de folhas e frutos 
Marcados na base 
Alt.: 11 cm

A pair of Yixing teapots
Light coloured clay 
Raised, simulated basket weave decoration 
with applied foliage and fruit elements 
Marked underneath

€400 - 600

45
TAÇA COM TAMPA E PIRES YIXING
Em barro de cor castanha avermelhada  
Decorado com esmaltes policromados 
representando motivos florais e borboletas 
Marcados nas bases 
(pires partido e colado)
alt.: 8 cm (taça) 
diam.: 16,5 cm (pires)

Yixing lided cup and saucer
Reddish brown clay 
Polychrome enamelled decoration with flowers 
and butterflies 
Marked underneath 
(broken and reglued saucer)

€ 100 - 150

46
BULE YIXING 

Em barro de cor castanha 
avermelhada  

Decorado com esmaltes 
policromados representando 
motivos florais e borboletas 

Marcado na base 
(tampa partida e colada)

alt.: 10 cm

A Yixing teapot
Reddish brown clay 

Polychrome enamels decoration 
with flowers and butterflies 

Marked underneath 
(broken and reglued lid)

€ 200 - 300

47
TAÇA COM TAMPA E PIRES YIXING 
Em barro de cor castanha avermelhada  
Decorado com esmaltes policromados 
representando motivos florais e borboletas 
Marcados nas bases
alt.: 8 cm (taça) 
diam.: 16,5 cm (pires)

Yixing lided cup and saucer
Reddish brown clay 
Polychrome enamelled decoration with flowers 
and butterflies 
Marked underneath

€ 180 - 220

48
TAÇA COM TAMPA 

E PIRES YIXING 
Em barro de cor castanha 

avermelhada  
Decorado com esmaltes 

policromados representando 
motivos florais e borboletas 

Marcados nas bases 
(ligeira esbeiçadela na taça)

alt.: 8 cm (taça) 
diam.: 16,5 cm (pires)

Yixing lided cup and saucer
Reddish brown clay 

Polychrome enamelled 
decoration with flowers and 

butterflies 
Marked underneath 
(minor chip to cup)

€ 150 - 200

49
TAÇA COM TAMPA E 
PIRES YIXING 
Em barro de cor castanha 
avermelhada  
Decorado com esmaltes 
policromados representando 
motivos florais e borboletas 
Marcados nas bases 
(tampa com restauro)
alt.: 8 cm (taça) 
diam.: 16,5 cm (pires)

Yixing lided cup and saucer
Reddish brown clay 
Polychrome enamelled 
decoration with flowers and 
butterflies 
Marked underneath 
(restored lid)

€ 100 - 150

50
TAÇA COM TAMPA E 

PIRES YIXING 
Em barro de cor castanha 

avermelhada  
Decorado com esmaltes 

policromados representando 
motivos florais e borboletas 

Marcados nas bases
alt.: 8 cm (taça) 

diam.: 16,5 cm (pires)

Yixing lided cup and saucer
Reddish brown clay 

Polychrome enamelled 
decoration with flowers and 

butterflies 
Marked underneath

€ 180 - 220

53
DUAS CHÁVENAS E DOIS PIRES 
Duas chávenas e um pires em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração chocolate com reservas policromas representando motivos 
florais e borboletas 
Um pires em porcelana da China 
Decoração “café au lait”  com reservas a azul representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas) 
Alt.:13,5 cm (chávena) 
Diam.: 7,5 cm (pires)

Two cups
Two cups and one saucer in chinese export porcelain 
Chocolate brown decoration with polychrome cartouches of floral motifs and 
butterflies 
Chinese porcelain saucer, “café au lait” decoration with blue floral cartouches 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor chips)

€ 350 - 450

54
CHOCOLATEIRA

Em porcelana da China 
Decoração chocolate com reservas 

da Família Rosa 
Período Qianlong (1736-1795) 

(pequenos defeitos)
Alt.: 25 cm 

A chocolate pot
Chinese export porcelain 

Chocolate coloured decoration of 
“Famille Rose” cartouches 

Qianlong reign (1736-1795) 
(minor defects)

€ 350 - 450
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55
JARRA “YEN YEN”
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado 
representando paisagens 
com veados e garças  
Marca Kangxi na base 
(restauros)
Alt.: 46 cm

A “yen yen” vase
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration with 
deer and cranes in a landscape 
Kangxi mark underneath 
(restoration)

€ 500 - 800

56
CANUDO

Em porcelana  da China 
Decoração a azul sob vidrado de 
inspiração arcaica com mascaras 

taotie e motivos vegetalistas 
Marcas Kangxi apócrifas na base 

(pequenos restauros)
Alt.: 36 cm

A tubular vase
Chinese porcelain 

Archaic inspired blue underglaze 
decoration with taotie masks and 

foliage scroll motifs 
Apocryphal Kangxi marks 

underneath 
(minor restoration)

€ 500 - 800

57
PAR DE SUPORTES PARA VELAS
Em porcelana da China 
Com formato quadrangular “Gu” 
Decoração a azul sob vidrado com paisagens 
e motivos vegetalistas 
Dinastia Qing 
Com bases em madeira
Alt.: 38 cm (total)

A pair of candle stands
Chinese porcelain 
Squared “Gu” shaped 
Blue underglaze decoration with landscapes and 
foliage and flower motifs 
Qing dynasty 
On wooden stands

€ 1.000 - 1.500

58
GARRAFA
Em porcelana da China 
Decoração a azul Cantão 
Período Jiaqing (1796-1820)
alt.: 23 cm

A bottle
Chinese porcelain 
Blue and white riverscape decoration 
Jiaqing reign (1796-1820)

€ 200 - 300

59
TAÇA KRAAK

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

Período Wanli (1573–1620)
Alt.: 9 cm

A Kraak bowl
Chinese porcelain 

Blue underglaze porcelain of floral decoration 
Wanli reign (1573-1620)

€ 120 - 160

60
GRANDE PRATO RECORTADO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul sob vidrado 
representando reservas contendo 
motivos florais 
Período Kangxi (1662-1722) 
(restauro; pequenos defeitos)
Diam.: 38,5 cm

A large scalloped plate
Chinese export porcelain 
Blue underglaze decoration of floral 
cartouches 
Kangshi reign (1662-1722) 
(restoration; minor defects)

€ 600 - 800

61
PAR DE GARRAFAS COM TAMPA
Em porcelana da China 
Decoração azul Cantão representando paisagem 
fluvial com pagodes 
Período Jiaqing (1796-1820) 
(uma garrafa com um cabelo, uma tampa com grande 
esbeiçadela e outra com restauro)
Alt.: 26,5 cm

A pair of bottles with covers
Chinese porcelain  
Blue decoration with riverscape and pagodas 
Jiaquing reign (1796-1820) 
(one with hairline, a lid with large chip and another 
restored)

€ 400 - 600

62
PIVETEIRO 

Em porcelana da China 
Decoração a azul cantão representando 

paisagem fluvial com pagodes 
Bocal com monture em metal prateado 

representando dragões 
Período Qianlong (1736-1795)

Alt.: 20 cm 

An incense burner
Chinese porcelain 

Blue decoration of riverscape and pagodas 
Silvered metal rim mount with dragons 

Qianlong reign (1736-1795)

€ 100 - 150
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63
TRAVESSA PEIXEIRA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias
Decoração a azul sob vidrado representan-
do paisagem fluvial com pagodes
Dinastia Qing, séc. XIX
28x37 cm

A fish tray
Chinese export porcelain
Blue underglaze decoration with riverscape and 
pagoda
Qing dynasty, 19th century

€ 200 - 300

67
PRATO
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado 
representando motivos vegetalistas 
Período Kangxi (1662-1722)
Diam.: 22 cm

A plate
Chinese porcelain 
Blue under glaze flower and foliage decoration 
Kangshi reign (1662-1722)

€ 180 - 220

64
PRATO RECHAUD RECORTADO

Em porcelana da China 
Decoração a azul cantão representando 

paisagem fluvial e pagodes 
Período Daoguang (1821-1850) 

(esbeiçadelas)
23,5x25 cm 

A scalopped “rechaud” plate
Chinese porcelain 

Blue decoration with riverscape and pagodas 
Daoguang reign (1821-1850) 

(chips)

€ 250 - 350

65
TRAVESSA RECORTADA 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco representando 
paisagem fluvial, rochedo e pássaros 
Aba com borboleta  
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos e esbeiçadelas)
30x41 cm 

A scalloped tray
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration with riverscape, rocks 
and birds 
Lip with butterfly 
Qianlong reign (1736-1795) 
(hairlines and chips)

€ 120 - 180

66
GRANDE TRAVESSA OITAVADA
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando paisagem fluvial, flores 
e pagodes 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
33x41 cm 

A large octagonal tray
Chinese export porcelain 
Blue decoration with riverscape, flowers and pagoda 
Qianlong reign (1736-1795) 
(chips)

€ 450 - 650

68
PRATO
Em porcelana da China  
Decoração a azul sob vidrado representando vista 
de jardim com figuras orientais 
Aba decorada com paisagem e figuras orientais 
Período Kangxi (1662-1722) 
(esbeiçadelas  consolidadas) 
Diam.: 25,5 cm

A plate
Chinese porcelain 
Blue under glaze decoration with garden and oriental 
figures 
Rim decorated with landscape and oriental figures 
Kangshi reign (1662-1722) 
(consolidated chips)

€ 480 - 600

69
ESCUDELA
Em Porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul e branco com flores e 
objectos semipreciosos 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequena esbeiçadela na tampa)
14,5 x 12

A bowl with cover
Chinese export porcelain 
Blue and white decoration with flowers and 
precious objects 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor chip to cover)

€ 250 - 300
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70
GRANDE PRATO
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado 
representando padrão floral 
Período Kangxi (1662-1722) 
(cabelos e pequeno restauro)
Diam.: 35 cm

A large plate
Chinese porcelain 
Floral motif, blue underglaze decoration 
Kangxi reign (1662-1722) 
(hairline cracks and minor restoration)

€ 600 - 800

71
GRANDE PRATO
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado 
representando padrão floral 
Período Kangxi (1662-1722) 
(restaurado)
Diam.: 47 cm

A large plate
Chinese porcelain 
Floral motifs blue undergaze decoration  
Kangshi reign (1662-1722) 
(restored)

€ 400 - 600

72
VASO
Em porcelana da China 
Com corpo facetado 
Decorado a azul sob vidrado com reservas 
contendo arbustos em flor 
Período Kangxi (1662-1722) 
(restauros e pequenos defeitos)
Alt.: 43 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Floral, blue underglaze decoration 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 2.800 - 3.200
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73
CABAÇA
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado com 
reservas contendo paisagens, motivos 
vegetalistas e objectos preciosos 
Dinastia Ming, séc. XVI/XVII 
(restauro no gargalo)
Alt.: 28 cm

A gourd
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration with cartouches of 
landscape, floral and foliage motifs and precious 
objects 
Ming dynasty, 16th/17th century 
(restoration to lip)

€ 500 - 700

74
TAÇA OITAVADA COM TAMPA
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado representando 
reservas com motivos vegetalistas e cenas de 
exterior com figuras 
Período Kangxi (16621722) 
(esbeiçadelas)
15x21 cm

An octagonal bowl with cover
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration with flower and foliage 
motifs and outdoor scenes with figures 
Kangshi reign (1662-1722) 
(chips)

€ 1.500 - 2.000

75
PAR DE GRANDES PRATOS 
RECORTADOS 
Em porcelana da China  
Decoração a azul sob vidrado 
representando ao centro composição 
com rochedo, flores e insectos 
Aba decorada com motivos florais e 
vegetalistas  
Período Kangxi (1662-1722) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 36,5 cm 

A pair of large scalloped plates
Blue underglaze decoration with central 
composition of rock, flowers and insects 
Floral and foliage decoration on the lip 
Kangshi period (1662-1722) 
(chips)

€ 2.500 - 3.000

76
INVULGAR TAÇA
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado  
Faixa exterior com fundo azul e desenho 
a branco  representando padrão com 
esquilos e vinha; faixa abaixo a branco com 
desenho a azul representando paisagem 
com insectos e plantas 
Interior com elefante voador 
Marcada na base 
Dinastia Ming, c. 1580 
(esbeiçada na base)
10,5x22 cm

An unusual bowl
Chinese porcelain 
Blue under glaze decoration 
Outer blue band with white design of squirrels 
and vines; lower white band with blue 
decoration of landscape with insects and plants 
Flying elephant decoration on the inner surface 
Marked underneath 
Ming dynasty, ca.1580 
(small chip to the base)

€ 2.000 - 3.000
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77
PRATO
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado representando 
paisagem com pavão 
Período Wanli (1573-1620) 
(esbeiçadela e defeitos de cozedura)
Diam.: 27,5 cm

A plate
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration with landscape and peacock 
Wanli reign (1573-1620) 
(chip and firing defects)

€ 200 - 300

78
PRATO
Em porcelana da China 
Decoração a azul sob vidrado representando paisagem 
com patos 
Aba decorada com motivos florais 
Período Wanli (1573-1620) 
(defeitos de cozedura)
Diam.: 28,5 cm

A plate
Chinese porcelain 
Blue underglaze decoration of landscape with ducks 
Rim with floral motifs 
Wanli reign (1573-1620) 
(firing defects)

€ 200 - 300

79
RARO PRATO
Em porcelana da China 
Decoração Imari representando ao centro 
vista de jardim oriental com casal de 
holandeses e cão 
Aba decorada com motivos florais e 
reservas com objectos preciosos  
Período Qianlong, c. 1720-1730
Diam.: 23 cm

Nota:  
As figuras representadas neste prato são 
frequentemente identificadas como sendo 
o Governador Duff e a sua esposa, em 
referência ao governador holandês da 
Batavia Diederick Durven (1676-1740). 
 
Bibliografia/Literature: 
F. Hervouët, N. Hervouët, Y. Bruneau, “La 
Porcelaine des Compagnies des Indes a 
Décor Occidental”, pp. 152-153.

A rare plate
Chinese porcelain 
Imari decoration centred by oriental 
gardenscape with dutch couple and dog 
Flower motifs and precious objects within 
cartouches lip decoration 
Qianlong reign, ca.1720-1730
Note: 
The figures are often identified as Batavia 
Governor Duff - Diederick Durven (1676-
1740) and his wife

€ 1.000 - 1.500

80
FRASCO DE CHÁ 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada Imari 
representando flores 
Período Kangxi (1662-1722) 
(sem tampa; esbeiçadelas)
Alt.: 10 cm 

A tea caddy
Chinese export porcelain 
Floral polychrome Imari decoration 
Kangxi reign (1662-1722) 
(missing lid; chips)

€ 80 - 120

81
FRASCO DE CHÁ
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração Imari com cometidos florais  
Período Kangxi (1662-1722) 
(falta tampa)
Alt.: 10 cm

A tea caddy
Chinese export porcelain 
Floral gilt and iron oxide decoration 
Kangshi reign (1662-1722) 
(cover missing)

€ 150 - 200

82
FRASCO DE CHÁ
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a dourado e rouge-de-fer com 
motivos florais 
Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 9,5 cm

A tea caddy
Chinese export porcelain 
Floral gilt and iron oxide decoration 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 150 - 200
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83
BACIA DA BARBA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração Imari com motivos florais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(defeitos)
29x35 cm

A shaving basin
Chinese export porcelain 
Floral “Famille Rose” enamelled decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(defects)

€ 500 - 800

84
PAR DE GALHETAS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração Imari representando 
motivos florais e reservas com 
paisagens 
Período Kangxi (1662-1722)
Alt.: 13 cm

A pair of cruets
Chinese export porcelain 
Imari decoration of flowers and landscape 
cartouches 
Kangshi reign (1662-1722)

€ 350 - 400

85
PRATO 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração Imari representando ao 
centro flores e objectos preciosos 

Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos)

Diam.: 28 cm 

A plate
Chinese export porcelain 

Imari decoration with flowers and 
precious objects 

Qianlong reign (1736-1795) 
(hairlines)

€ 80 - 120

86
GARRAFA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada Imari 
Período Qianlong (1736-1795) 
base em madeira dourada 
(esbeiçadela)
25x11 cm

A bottle
Chinese export porcelain 
Imary polychrome and gilt decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
Gilt wooden stand 
(chip)

€ 380 - 600

87
PAR DE MANTEIGUEIRAS COM TAMPA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração gomada, policromada e dourada Imari 
Período Qianlong (1736-1795) 

(cada uma com um restauro numa asa)
9,5x17,5x10,5 cm

A pair of butter dishes with covers
Chinese export porcelain 

Polychrome and gilt Imary gadrooned decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 

(each with one restored handle)

€ 500 - 700

88
GRANDE PRATO
Em porcelana da China 
Decoração com esmaltes da família verde 
representando ao centro cesto com flores 
Aba com flores e reservas com pássaros 
Período Kangxi (1662-1722) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 34 cm 

A large plate
Chinese porcelain  
“Famille Verte” enamelled decoration with 
central flower basket 
Lip with flowers and cartouches with birds 
Kangshi reign (1662-1722) 
(chips)

€ 1.200 - 1.800

89
TAÇA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada Imari 
representando motivos vegetalistas 
Período Qianlong (1736-1795)
10x23 cm

A bowl
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilt Imari decoration with 
flowers and foliage motifs 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 400 - 600

90
DOIS FRASCOS DE CHÁ
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul sob vidrado e bianco-sopra-bianco 
Redecorado na Europa com motivos florais e pássaros 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenos defeitos)
Alt.: 10 cm

Two tea caddies
Chinese export porcelain 
Blue underglaze and bianco-sopra-bianco decoration 
Redecorated in Europe with floral motifs and birds 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor defects)

€ 300 - 400

91
PAR DE POTES COM TAMPA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração Imari representando fénix, dragão e motivos 
vegetalistas 
Período Kangxi (1662-1722) 
(tampa partida e colada com esbeiçadela; outra tampa com 
restauro; um é maior do que o outro)
alt.: 25,5 cm (maior) 
24 cm (menor)

A pair of potes iwth covers
Chinese export porcelain 
Imari decoration with phoenix, dragon and foliage scroll motifs 
Kangxi reign (1662-1722) 
(broken, reglued lid with chip; the other restored; pots of different sizes)

€ 1.000 - 1.500
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92
TRAVESSA RECORTADA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando motivos 
vegetalistas e flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
22x30 cm

A scalloped tray
Chinese export porcelain 
Blue decoration of foliage scroll motifs and 
flowers 
Qianlong reign (1736-1795) 
(chips)

€ 250 - 300

93
TRAVESSA RECORTADA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando motivos 
vegetalistas e flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
22x30 cm 

A scalloped tray
Chinese export porcelain 
Blue decoration of foliage scroll motifs and 
flowers 
Qianlong reign (1736-1795) 
(chips)

€ 250 - 300

94
GRANDE TRAVESSA OITAVADA
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração a azul representando flores 
Aba com borboletas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
34x42 cm 

A large octagonal tray
Chinese export porcelain 
Blue floral decoration 
Lip with butterflies 
Qianlong reign (1736-1795) 
(chips)

€ 450 - 650

95
PRATO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul com flores 
Período Qianlong (1736-1795)
diam.: 32 cm

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

€ 150 - 200

96
PRATO 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias  

Decoração azul e branca representando 
paisagem fluvial com pagodes e flores  
Aba, decoração  bianco-supra-bianco  

Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelos)

Diam.: 32 cm 

A plate
Chinese export porcelain 

Blue and white decoration with riverscape, 
pagodas and flowers 

“Bianco-sopra-Bianco” lip decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 

(hairlines)

€ 120 - 180

97
PEQUENA TRAVESSA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul, rouge-de-fer e dourado 
Período Qianlong (1736-1795)
20x26 cm

A small tray
Chinese export porcelain 
Blue, iron oxide and gilt decoration 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 60 - 80

98
MOLHEIRA EM FORMA DE ELMO 

INVERTIDO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração a azul e dourado com escudo e 
monograma 

Período Qianlong (1736-1795)
alt.: 13 cm

An inverted elm shaped sauceboat
Chinese export porcelain 

Blue and gilt decoration with shield and 
monogram 

Qianlong reign (1736-1795)

€ 150 - 200

99
AREEIRO 
Em porcelana da China 
Decoração a azul e branco representado 
flores e objectos preciosos 
Período Kangxi (1662-1722)
6,5x8 cm 

A pounce pot
Chinese porcelain 
Blue and white decoration of flowers and 
precious objects 
Kangxi reign (1662-1722)

€ 100 - 150

100
SALEIRO

Em porcelana da China  
Decoração a azul Cantão representando 

paisagem fluvial com pagodes 
Dinastia Qing, séc. XIX

3x9x6,5 cm

A salt cellar
Chinese porcelain 

Blue riverscape decoration with pagodas 
Qing dynasty, 19th century

€ 100 - 120
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104
PAR DE PRATOS PARA MORANGOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração azul com motivos vegetalistas 
Período Qianlong (1736-1795)
diam.: 20 cm

A pair of strawberry plates
Chinese export porcelain 
Floral and foliage blue decoration 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 400 - 600

105
PONCHEIRA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração powder blue com motivos 
florais a dourado 
Interior decorado com flor a rouge-de-fer 
Período Qianlong (1736-1795) 
11x26,5 cm

A punch bowl
Chinese export porcelain 
Powder Blue decoration with gilt flower motifs 
The interior of iron oxide floral decoration 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 700 - 900

101
CONJUNTO DE TRÊS PRATOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul sob vidrado com motivos 
florais e paisagem fluvial  
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm

A three plate set
Chinese export porcelain 
Floral blue underglaze decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor chips)

€ 120 - 150

102
CONJUNTO DE QUATRO PRATOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a bianco-sopra-bianco com 
faixas a azul 
Período Qianlong (1736-1795)
diam.: 22,5 cm

A set of four plates
Chinese export porcelain 
“Bianco-sopra-Bianco” with blue bands 
decoration 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 300 - 500

103
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul sob vidrado 
representando motivos florais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain 
Floral blue underglaze decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor chips)

€ 80 - 120
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106
TRAVESSA OITAVADA
Em porcelana da China de exportação 
Decoração a azul Cantão representando 
ao cento paisagem fluvial  
Dinastia Qing, primeira metade do séc. XIX
27,5x35 cm

An octagonal tray
Chinese export porcelain 
Central blue riverscape decoration 
Qing dynasty, first-half 19th century

€ 100 - 150

107
TRAVESSA OITAVADA
Em porcelana da China de exportação 
Decoração a azul Cantão representando 
ao cento paisagem fluvial  
Dinastia Qing, primeira metade do séc. XIX
32x40 cm

An octagonal tray
Chinese export porcelain 
Central blue riverscape decoration 
Qing dynasty, first-half 19th century

€ 100 - 150

108
TRAVESSA OITAVADA 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a azul sob vidrado 
representando ao centro paisagem fluvial 
Período Qianlong (1736-1795)
25x33 cm

An octagonal tray
Chinese export porcelain 
Central blue riverscape decoration 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 150 - 180

109
TAÇA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando flores 
Período Qianlong (1736-1795)
8x20 cm 

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

€ 80 - 120

110
PRATO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes da 
Família Rosa representando peónias 
Período Qianlong (1736-1795) 
(cabelo)
Diam.: 23 cm 

A plate
Chinese export porcelain 
Peonies “Famille Rose” enamelled decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(hairline)

€ 60 - 90

111
MOLHEIRA EM FORMA DE ELMO 
INVERTIDO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com fundo a Rouge-de-fer e reservas a 
campal rose representando flores 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
alt.: 13,5

An inverted elm shaped sauceboat
Chinese export porcelain 
Iron oxide decoration with “cameau-rose” floral 
cartouches 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor chips)

€ 200 - 300

112
MANTEIGUEIRA COM TAMPA E TRAVESSA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração a azul e dourado com reservas a sépia representando marinha 
com barcos e casario  

Período Qianlong, c. 1790
7x12x9,5 cm (manteigueira) 

10,5x13,5 cm (travessa)

Bibliografia/Literature: 
François et Nicole Hervouet, Yves Bruneau; La Porcelaine des Compagnies 

des Indes a Décor Occidental; fig. 10.51.

A butter dich with cover and tray
Chinese export porcelain 

Blue and gilt decoration with sepia cartouches depicting marine scenes with ships 
and buildings 

Qianlong reign, ca. 1790

€ 180 - 300
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113
PRATO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da 
Família Rosa representando 
vista de jardim com pavões 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

A plate
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” enamelled 
decoration with gardenscape and 
peacocks 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor chips)

€ 150 - 200

114
PAR DE PRATOS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando vista de jardim com pavões 

Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenos cabelos e esbeiçadelas)

Diam.: 23 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain 

Gardenscape with peacocks, “Famille 
Rose” enamelled decoration 

Qianlong reign (1736-1795) 
(small hairline cracks and chips)

€ 300 - 400

115
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando ao centro vista de jardim 
com pavões 
Aba decorada com cercadura de motivos 
florais  
Serviço atribuído a D. João VI 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” enamelled decoration with 
garden and peacocks 
Floral motif decoration to rim 
Set known as D.João VI 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor chips)

€ 400 - 600

116
PAR DE PRATOS 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias  

Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando ao centro vista de jardim com pavões 

Aba decorada com cercadura de motivos florais  
Serviço atribuído a D. João VI 
Período Qianlong (1736-1795) 

(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23,5 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain 

“Famille Rose” enamelled decoration with garden 
and peacocks 

Floral motif decoration to rim 
Set known as D.João VI 

Qianlong reign (1736-1795) 
(minor chips)

€ 400 - 600
117
PAR DE PRATOS OITAVADOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família 
Rosa representando vista de jardim 
com pavões 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23,5 cm

A pair of octagonal plates
Chinese export porcelain 
Gardenscape with peacocks, “Famille 
Rose” enamelled decoration 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 300 - 400 118
PAR DE SALEIROS

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração com esmaltes da 
Família Rosa representando 
vista de jardim com pavões 

Período Qianlong (1736-1795)
3x8,5x7 cm

A pair of salt cellars
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” enamelled 
decoration of garden with 

peacocks 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 1.000 - 1.200

119
CONJUNTO DE TRÊS PRATOS 
OITAVADOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando vista de jardim com pavões 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas e faltas)

A set of three octagonal plates
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” enamelled decoration with 
gardenscape and peacocks 
Qianlong reign (1736-1795) 
(chips and losses)

€ 500 - 800

120
REFRESCADOR
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando motivos florais e borboletas 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenos defeitos)
Alt.: 20 cm

A wine cooler
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” enamelled decoration of flowers 
and butterflies 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor defects)

€ 1.200 - 1.500

121
GRANDE PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando paisagem com pavões 

Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 35,5 cm

A large plate
Chinese export porcelain 

“Famille Rose” enamelled decoration of 
landscape with peacocks 

Qianlong reign (1736-1795) 
(chips)

€ 800 - 1.000

122
TERRINA REDONDA COM TAMPA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando motivos florais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(tampa com pequenas esbeiçadelas)
22x27x22,5 cm

A round lided tureen
Chinese export porcelain 
Floral “Famille Rose” enamelled decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(some chips to lid)

€ 600 - 800
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123
CONJUNTO DE QUATRO PRATOS 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração “bianco sopra bianco” e com 
esmaltes da Família Rosa representando 
motivos florais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenos defeitos)
Diam.: 22,5 cm

A four plate set
Chinese export porcelain 
“Bianco sopra Bianco” and floral “Famille Rose” 
enamelled decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor defects)

€ 400 - 600

128
GRANDE PRATO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração em tons de azul, 
rouge-de-fer e dourado 
representando ramo com flores, 
gafanhoto e borboleta 
Período Yongzheng (1723-1735) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 35,5 cm

A large plate
Chinese export porcelain 
Blue, iron oxide and gilt decoration 
with floral bouquet, grasshopper and 
butterfly 
Yongzheng reign (1723-1735) 
(some chips)

€ 600 - 800

129
PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração com esmaltes da 
Família Rosa representando 

motivos florais 
Período Yongzheng (1723-1735) 

(esbeiçadelas)
Diam.: 31 cm

A plate
Chinese export porcelain 

Floral “Famille Rose” enamelled 
decoration 

Yongzheng reign (1723-1735) 
(some chips)

€ 500 - 800

130
TAÇA E PIRES
Em porcelana da China  
Companhia das Índias  
Decoração policromada a azul, rosa, 
salmão e dourado, representando paisagem 
com casas, árvores e romãs 
Período Jiaqing (1796-1820)
Alt.: 5 cm (chávena) 
Diam.: 14 cm (pires)

Nota: 
Decoração idêntica ao serviço conhecido 
como tendo pertencido a D. Pedro de 
Sousa e Holstein, 1º Duque de Palmela. 
Bibliografia/Literature: 
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao 
Tempo do Império”, p. 287.

A cup and saucer
Chinese export porcelain  
Blue, pink, salmon and gilt  decoration with 
buildings, trees and pomegranates 
Jiaquing reign (1796-1820)
Note: 
Decoration identical to set attributed to D. 
Pedro de Sousa e Holstein, 1º Duke of Palmela. 
Literature:  
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao Tempo 
do Império”, p. 287.

€ 120 - 160

131
PRATO RECORTADO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromia e dourada 
com flores 

Período Jiaqing (1796-1820)
diam.: 25 cm

A scalloped plate
Chinese export porcelain 

Floral polychrome and gilt decoration 
Jiaqing reign (1796-1820)

€ 60 - 80

132
TERRINA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa representando 
motivos florais e paisagem com ovelhas 
Pegas de formato zoomórfico e pomo da tampa em forma 
de romã 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauros)
20x38x24 cm

A tureen
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” enamelled decoration of g floral motifs and 
landscape with sheep 
Zoomorphic handles and pomegranate lip pommel 
Qianlong reign (1736-1795) 
(restored)

€ 1.500 - 2.000

124
PAR DE TAÇAS E PIRES
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração a azul sob vidrado 
representando vista de lago com 
patos e decoração posterior a 
rouge-de-fer, verde e dourado 
representando motivos florais e 
reservas com paisagens  
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequenos defeitos)
Alt.: 4 cm (taças) 
Diam.: 12 cm 

A pair of cups and saucers
Chinese export porcelain 
Blue underglaze decoration depicting 
lake view with ducks and rouge-de-fer, 
green and gilt decoration of later date 
depicting floral motifs and reserves 
with landscapes 
Qianlong Period (1736-1795) 
(small defects)

€ 100 - 150

125
FRASCO DE CHÁ 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração representando figuras orientais 
em jardim 

Tampa em metal prateado 
Período Qianlong (1736-1795) 

(esbeiçadelas)
Alt.: 13 cm 

A tea caddy
Chinese export porcelain  

Decoration of oriental figures in garden 
White metal lid 

Qianlong reign (1736-1795) 
(chips)

€ 350 - 450

126
CONJUNTO DE QUATRO TAÇAS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração a dourado representando jardim 
Período Qianlong (1736-1795) 
(uma taça partida e colada; uma com dois 
cabelos e esbeiçadelas)
alt.: 7 cm

A set of four bowls
Chinese export porcelain 
Gilt decoration with garden 
Qianlong reign (1736-1795) 
(one broken and reglued; one with two hairlines and 
chips)

€ 100 - 150

127
PEQUENO COVILHETE

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromia e dourada 
representando monogramas duplo de 

casamento encimado por coroa 
Período Qianlong (1736-1795)

Diam.: 12,5 cm

A small saucer
Chinese export porcelain 

Polychrome and gilt decoration of crowned 
marriage double monogram 

Qianlong reign (1736-1795)

€ 120 - 180
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139
TERRINA REDONDA COM TAMPA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando motivos florais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(defeitos)
21x30x24 cm

A round lided tureen
Chinese export porcelain 
Floral “Famille Rose” enamelled decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(defects)

€ 500 - 700

140
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias  
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando motivos florais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm

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

€ 150 - 200

141
CHOCOLATEIRA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada e dourada com reservas 
representando paisagens orientais com figuras 

Período Qianlong (1736-1795) 
(sem tampa)
Alt.: 15,5 cm

A chocolate pot
Chinese export porcelain 

Polychrome and gilt decoration with cartouches of 
oriental landscapes with figures 

Qianlong reign (1736-1795) 
(cover missing)

€ 400 - 600

142
MOLHEIRA DE BORDO RECORTADO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes 
da Família Rosa representando motivos 
vegetalistas 
Período Qianlong (1736-1795)
Comp.: 23,5 cm

Scalloped lip sauce boat
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” enamelled decoration with 
foliage and flower motifs 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 200 - 300

133
CAFETEIRA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando motivos florais 
Período Qianlong (1736-1795)

A coffee pot
Chinese export porcelain 
Floral “Famille Rose” enamelled decoration 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 120 - 160

134
BULE
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando motivos florais 
Período Qianlong (1736-1795)

A tea pot
Chinese export porcelain 
Floral “Famille Rose” enamelled decoration 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 120 - 160

135
AÇUCAREIRO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da 
Família Rosa representando 
motivos florais 
Período Qianlong (1736-1795)

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

€ 80 - 120

136
CONJUNTO DE QUATRO 

CHÁVENAS E DOIS PIRES
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando motivos florais 
Período Qianlong (1736-1795)

A four cups and saucers set
Chinese export porcelain 

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

€ 80 - 120

137
TAÇA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando motivos florais 
Período Qianlong (1736-1795)
10x22,5 cm

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

€ 150 - 200

138
BACIA DA BARBA

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração com esmaltes da 
Família Rosa representando 

motivos florais  
Período Qianlong (1736-1795)

24x32 cm

A shaving basin
Chinese export porcelain 

Floral “Famille Rose” enamelled 
decoration 

Qianlong reign (1736-1795)

€ 500 - 800
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143
PRATO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Verde 
representando motivos florais, insectos e peixes 
Período Kangxi (1662-1722) 
(pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 35 cm

A plate
Chinese export porcelain 
“Famille Verte” enamelled decoration of flowers, 
insects and fish 
Kangshi reign (1662-1722) 
(minor chips)

€ 800 - 1.200

144
GRANDE TAÇA
Em porcelana da China 
Decoração policromada com esmaltes da família 
verde representando elementos vegetalistas  
Período Kangxi (1662-1722) 
(restaurada)
15x30 cm 

A large bowl
Chinese porcelain 
Polychrome flower and foliage “Famille Verte” enamelled 
decoration 
Kangshi reign (1662-1722) 
(restored)

€ 750 - 1.250

145
PAR DE PRATOS RECORTADOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família 
Verde representando vista de jardim 
com flores, faisão e borboleta 
Marcados na base 
Período Kangxi (1662-1722)
Diam.: 26,5 cm

A pair of scalloped plates
Chinese export porcelain 
“Famille Verte” enamelled decoration 
with flower garden, pheasant and 
butterfly 
Marked underneath 
Kangshi reign (1662-1722)

€ 800 - 1.200

146
PAR DE GALHETAS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família verde 
representando motivos florais 
Período Kangxi (1662-1722) 
Tampas posteriores em madeira
Alt.: 15,5 cm

A pair of cruets
Chinese export porcelain 
Floral “Famille Verte” enamelled decoration 
Kangshi reign (1662-1722) 
(later wooden covers)

€ 400 - 600

147
PRATO

Em porcelana da China 
Companhia das Índias  

Decoração policromada e dourada 
representando flores  

Período Qianlong (1736-1795) 
(redecorado, esbeiçadelas)

Diam.: 32 cm 

A plate
Chinese export porcelain 

Floral polychrome and gilt decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 

(redecorated, chips)

€ 1.200 - 1.800
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148
TAÇA DE ASA DUPLA COM PIRES
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
“folha de tabaco” com fénix 
Período Qianlong (1736-1795) 
(uma asa partida  e colada; pires com 
faltas e cabelos)
Alt.: 6,5cm (taça)  
Diam.: 15,5 cm (pires)

A double handled cup with saucer
Chinese export porcelain 
Phoenix “Tobacco Leaf” polychrome and 
gilt decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(a broken and reglued handle; losses and 
hairlines to saucer)

€ 200 - 300

154
DUAS TRAVESSAS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
“pseudo-folha-de-tabaco” 
Período Qianlong (1736-1795) 
(travessa mais pequena restaurada)
21,5x29 cm 
20,5x28 cm

Two serving trays
Chinese export porcelain 
Pseudo Tobacco Leaf, “Famille Rose” enamelled 
decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(smaller tray restored)

€ 2.000 - 3.000

149
TAÇA DE ASA DUPLA COM 

PIRES
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada e dourada 
“folha de tabaco” com fénix 

Período Qianlong (1736-1795)
Alt.: 6,5cm (taça)  

Diam.: 15,5 cm (pires)

A double handled cup with saucer
Chinese export porcelain 

Phoenix “Tobacco Leaf” polychrome 
and gilt decoration 

Qianlong reign (1736-1795)

€ 500 - 700
150
TAÇA DE ASA DUPLA COM 
PIRES
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e 
dourada “folha de tabaco” com 
fénix 
Período Qianlong (1736-1795) 
(asas com restauro e pires com 
cabelo)
Alt.: 6,5cm (taça)  
Diam.: 15,5 cm (pires)

A double handled cup with saucer
Chinese export porcelain 
Phoenix “Tobacco Leaf” polychrome 
and gilt decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(restored handle and saucer with 
hairline)

€ 300 - 500

151
TAÇA DE ASA DUPLA COM PIRES

Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada e dourada “folha 
de tabaco” com fénix 

Período Qianlong (1736-1795) 
(taça com pequenas esbeiçadelas e 

cabelos e pires com um cabelo)
Alt.: 6,5cm (taça)  

Diam.: 15,5 cm (pires)

A double handled cup with saucer
Chinese export porcelain 

Phoenix “Tobacco Leaf” polychrome and gilt 
decoration 

Qianlong reign (1736-1795) 
(cup with minor chips and hairlines and saucer 

with hairline)

€ 400 - 600

152
TAÇA DE ASA DUPLA COM 
PIRES
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
“folha de tabaco” com fénix 
Período Qianlong (1736-1795) 
(taça com falta de uma asa; faltas 
no bordo e cabelos)
Alt.: 6,5cm (taça)  
Diam.: 15,5 cm (pires)

A double handled cup with saucer
Chinese export porcelain 
Phoenix “Tobacco Leaf” polychrome 
and gilt decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(loss of one handle; chips to lip and 
hairlines)

€ 150 - 300

153
TAÇA DE ASA DUPLA COM 

PIRES
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 

Decoração policromada e dourada 
“folha de tabaco” com fénix 

Período Qianlong (1736-1795) 
(taça com falta de uma asa, pequena 

esbeiçadela e cabelo; pires com 
falha no bordo e cabelo)

Alt.: 6,5cm (taça)  
Diam.: 15,5 cm (pires)

A double handled cup with saucer
Chinese export porcelain 

Phoenix “Tobacco Leaf” polychrome and 
gilt decoration 

Qianlong reign (1736-1795) 
(loss of one handle, minor chip and 

harline to cup; saucer with chip to lip 
and hairline)

€ 150 - 200

155
PAR DE TRAVESSAS
Em porcelana da China 

companhia das Índias 
Decoração “folha-de-chá” com esmaltes da 

Família Rosa 
Período Qianlong (1736-1795)  

(uma restaurada e outra com pequenas 
esbeiçadelas restauradas)

27,5x34 cm

A pair of serving trays
Chinese export porcelain 

“Famille Rose” enamelled decoration said  “tea-leaf” 
Qianlong reign (1736-1795) 

(one restored and the other with minor restored chips)

€ 2.000 - 3.000
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RARO PRATO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representado “A visita dos Doutores ao 
Imperador” segundo desenho de Cornelis Pronk  
Aba decorada com patos, garças e reservas com 
peixes 
Período Qianlong, c. 1738
Diam.: 26 cm

Bibliografia/Literature: 
David Howard e John Ayers, “China for the 
West”, vol. I, p. 294.

A rare plate
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” enamelled decoration depicting “The 
doctors visit to the Emperor” from a drawing by 
Cornelis Pronk 
Tab with ducks, cranes and cartouches with fish 
decoration 
Qianlong reign, ca.1738

€ 1.200 - 1.600

158
PAR DE CANUDOS
Em porcelana da China 
Companhia das índias 
Decoração com esmaltes da 
Família Rosa 
Com duas reservas em forma de 
folhas contendo vistas de jardim 
com figuras e fundo decorado 
com bandas verticais em relevo 
com padrões geométricos e 
esmaltes em tons de azul e rosa 
Período Yongzheng (1723-1735)   
(restauros no bordo)
Alt.: 41 cm

A pair of cylindrical vases 
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” enamelled decoration 
with leaf shaped cartouches of 
landscapes with gardens and figures; 
background of vertical raised bands of 
geometric motifs and blue and pink 
enamels 
Yongzheng reign (1723-1735) 
(restoration to lip)

€ 5.500 - 7.000

159
INVULGAR TINTEIRO COM TABULEIRO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmalte da Família Rosa representando 
peónias 
Composto por: tabuleiro, dois tinteiros e dois areeiros  
Período Yongzheng (1723-1735)  
(tabuleiro com um cabelo)
4x5,5x5,5 cm (tinteiros e areeiros) 
3x14x14 cm

An unusual inktray
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” enamelled decoration with peonies 
Tray, two inkwells and two pounce pots 
Yongzheng reign (1723-1735) 
(tray with hairline)

€ 3.000 - 5.000

157
RARO PRATO COM CENA 
MITOLÓGICA
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração com esmaltes da Família Rosa 
representando ao centro paisagem com 
“Vénus e Mercúrio” 
Aba decorada com  arranjos florais 
Período Qianlong (1736-1795) 
(pequena esbeiçadela e cabelo)
Diam.: 23 cm

A rare mythologinal scene plate
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” enamelled decoration centred by 
landscape with Venus and Mercury 
Flower arrangement lip decoration 
Qianlong reign (1736-1795) 
(minor chip and hairline crack)

€ 1.200 - 1.600
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TRAVESSA OITAVADA 

Em porcelana da China 
Companhia das Índias  

Decoração policromada e dourada com 
armas de Francisco António da Veiga 

Cabral da Câmara Pimentel, 1º.visconde de 
Mirandela (2º serviço) 

Período Qianlong (c. 1795) 
(esbeiçadelas)

24x32,5 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.

An octagonal tray
Chinese export porcelain 

Polychrome and gilt decoration with armorial 
for Francisco António da Veiga Cabral da 

Câmara Pimentel, 1º Visconde de Mirandela 
(2ª serviço) 

Qianlong reign (c.1795) 
(chips)

€ 1.000 - 1.500

161
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 cm

Bibliografia/Literature:  
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao Tempo 
do Império”, p. 45; 
A. Varela Santos, “Portugal na Porcelana da 
China 500 anos de comércio”, vol. IV, pp. 1150-
1153; Pedro Dias, “Heráldica Portuguesa na 
Porcelana da China Qing”, pp. 146-147.

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

€ 750 - 900

162
PAR DE PRATOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com 
esmaltes da Família rosa representando 
armas de família europeia encimadas por 
coroa de conde 
Período Qianlong (1736-1795)
Diam.: 23 cm

A pair of plates
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” polychrome and gilt decoration 
with European armorial and count’s coronet 
Qianlong reign (1736-1795)

€ 400 - 600

163
TERRINA
Em porcelana da China  
Companhia das Índias 
Decoração policromada com esmaltes 
da Família Rosa  
Representando armas de família 
europeia 
Pomo da tampa em forma de flor 
Período Qianlong (1736-1795) 
(restauro no pomo da tampa)
22x30,5x21,5 cm

A tureen
Chinese export porcelain 
“Famille Rose” enamelled decoration 
With European family armorial 
Flower shaped lid pommel 
Qianlong reign (1736-1795) 
(lid pommel restored)

€ 1.200 - 1.600

164
PAR DE PRATOS OITAVADOS
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada 
representando flores e armas ao centro Mills e 
Hatch com a divisa “AMOR ET AMICITIA” 
Período Qianlong, c. 1745  
(pequena esbeiçadela cada)
Diam.: 23 cm

Bibliografia/Literature: 
David Howard, “Chinese Armorial Porcelain”, p. 
441.

A pair of octagonal plates
Chinese export porcelain  
Polychrome and gilt decoration with flowers and 
central armorial for Mills and Hatch with moto 
“AMOR ET AMICITIA” 
Qianlong reign, c.1745 
(each with minor chip)

€ 480 - 600
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PAR DE PRATOS COBERTOS QUADRANGULARES 
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com frisos e rouge de fer com flores, folhas e azul com 
pequenas flores a dourado 
Tampa e interior do prato com armas de José Maria de Almeida Beltrão de Seabra 
Período Jiaqing (1795-1820)
18x29x24 cm 

Bibliografia/Literature:  
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao Tempo do Império”, p. 215; Pedro Dias, “Heráldica 
Portuguesa na Porcelana da China Qing”, pp. 308-309.

A pair of square entrée dishes
Chinese export porcelain 
Polychrome, gilt, rouge-de-fer and blue decoration with flowers and friezes 
Cover and interior with coat-of-arms of José Maria de Almeida Beltrão de Seabra  
Jiaqing Period (1795-1820)

€ 5.000 - 8.000

167
PRATO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração dourada e policromada “noite e dia” 
com flores e estrelas 
Aba com grinaldas e brasão de armas de 
D. Joaquim Xavier Botelho de Lima Távora, 
Arcebispo de Évora (2º serviço) 
Período Qianlong, c. 1770 
(cabelo e pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 23 cm 

Bibliografia/Literature:  
João Rodrigues Calvão (coord.), “Caminhos da 
Porcelana - Dinastias Ming e Qing”, p. 193;  
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao Tempo 
do Império”, p. 162;  
David Howard, John Ayers, “China for the West”, 
vol. II, p. 549.

A plate
Chinese export porcelain 
Gilt and polychrome “night and day” decoration of 
flowers and stars 
Garlanded lip with armorial for D.Joaquim Xavier 
Botelho de Lima Távora, Archbishop of Evora 
(2nd dinner set) 
Qianlong reign, ca.1770 
(hairline and minor chips)

€ 1.000 - 1.500

168
CHÁVENA E PIRES
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração dourada e policromada “noite e dia” 
com flores e estrelas 
Aba com grinaldas e brasão de armas de 
D. Joaquim Xavier Botelho de Lima Távora, 
Arcebispo de Évora (2º serviço) 
Período Qianlong, c. 1770 
(cabelo na chávena e  pequenas esbeiçadelas)
Diam.: 13 cm (pires) 
Alt.: 6,5 cm (chávena)

Bibliografia/Literature:  
João Rodrigues Calvão (coord.), “Caminhos da 
Porcelana - Dinastias Ming e Qing”, p. 193;  
Nuno de Castro, “A Porcelana Chinesa ao Tempo 
do Império”, p. 162;  
David Howard, John Ayers, “China for the West”, 
vol. II, p. 549.

A cup and saucer
Chinese export porcelain 
Gilt and polychrome “night and day” decoration of 
flowers and stars 
Garlanded lip with armorial for D.Joaquim Xavier 
Botelho de Lima Távora, Archbishop of Evora 
(2nd dinner set) 
Qianlong reign, ca.1770 
(hairline to cup and minor chips)

€ 500 - 800

166
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)   

€ 1.600 - 2.200
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PARTE DE SERVIÇO
Em porcelana da China 
Companhia das Índias 
Decoração policromada e dourada com monograma FJCS 
Período Qianlong (1736-1795) 
Composto por: 
43 pratos rasos 
diam.: 25 cm (esbeiçadelas, cabelos) 
36 pratos fundos 
diam.: 25 cm (esbeiçadelas, cabelos) 
2 covilhetes 
diam.: 24 cm (esbeiçadelas, cabelos) 
4 grandes travessas 
dim.: 30x37 cm 
(uma com cabelos) 
4 travessas médias 
dim.: 26,5x34 cm 
4 travessas pequenas (duas com uma esbeiçadelas cada) 
dim.: 23x31 
2 travessas mais pequenas 
dim.: 20,5x28 cm 
Par de molheiras com travessa 
8x18,5x9 cm (molheira)  
13x19 cm (travessa) 
(uma molheira com ligeiras esbeiçadelas e outra com cabelo) 
4 saleiros ovais 
dim.: 3,5x10x7 cm 
Par de pequenas terrinas com tampa e travessa 
16x19,5x12 cm (terrina) 
16x21,5 cm (travessa) 
(uma terrina com restauro antigo de um cabelo) 
Terrina com tampa e travessa 
28x36x23 cm (terrina) 
30x38 cm (travessa)

Part of a dinner set
Chinese export porcelain 
Polychrome and gilded decoration with FJCS monogram 
Qianlong Period (1736-1795) 
Comprising: 
43 flat plats (chips and hairlines) 
36 shallow plates (chips and hairlines) 
2 saucers (hairlines) 
4 large serving dish (one with hairlines) 
4 small serving dish (two with hairlines) 
2 small serving dish 
A pair of sauce boat with cover 
4 saltcellars 
Pair of small tureens  
Tureen with cover and platter 

€ 5.500 - 7.500
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EXCEPCIONAL MENINO JESUS BOM PASTOR
Escultura indo-portuguesa em marfim 
Representando no topo Menino Jesus sentado, dormente, com a 
cabeça apoiada na mão direita, envergando túnica de pastor, com 
cabaça e bornal 
Assoberbado o ombro esquerdo um cordeiro e outro no regaço, 
sobre o qual repousa a mão esquerda 
Assenta sobre peanha de morfologia montanhosa, com decoração 
acantiforme, composta por três socalcos com iconografia 
invulgarmente complexa 
Socalco superior representando ao centro a fonte da vida, de onde 
bebem cordeiros e aves; a fonte, encimado por anjo, é ladeada por 
Santa Ana e São Joaquim; nas laterais, São João com a águia do 
lado esquerdo e São Mateus com o anjo do lado direito 
Socalco central com Menino Jesus Bom Pastor rodeado de 
cordeiros e segurando a cruz - numa premonição da sua 
crucificação - Com São Marcos na lateral direita, acompanhado 
pelo leão e São Lucas, lá lateral esquerda, com o touro 
Socalco inferior com Maria Madalena ao centro, deitada sobre o 
flanco, a ler os textos sagrados e com os santos óleos; do lado 
esquerdo uma gruta com representação de São Jerónimo e seus 
atributos e, do lado direito, outra gruta com possível representação 
de São João Baptista a dar de beber ao cordeiro 
Friso junto à base com representação de leão ou tigre a caçar corso 
Séc. XVII/XVIII 
(pequenas faltas, defeitos e restauros)
Alt.: 27 cm

An exceptional sculpture of Baby Jesus The Good Shepherd
Indo-Portuguese ivory sculpture 
On the top a seated Baby Jesus, head resting on His right hand, dressed in a 
shepherd’s tunic with a gourd and scrip 
On the left shoulder sits a lamb while another rests on His lap under the 
Child’s protective left hand 
The figure rests on a mountain shaped stand of rocky characteristics, formed 
by three overlapping sections of complex iconography 
On the upper section the Fountain of Life from which drink lambs and 
birds; the fountain, crowned by and angel, is sided by Saint Ann and Saint 
Joachim; on the laterals Saint John with the Eagle, on the left, and Saint 
Matthew with the angel on the right 
The central section is defined by the figure of The Baby Jesus as The Good 
Shepherd, amongst lambs, holding a cross - in a premonition of it’s own 
crucifixion - and sided by Saint Mark and the Lion on the right hand side 
and Saint Luke with the bull on the left 
The lower section is centred by a reclining Mary Magdalene reading the 
sacred texts near the Holy Oils; on the left a cave with Saint Jerome, 
identified by It’s attributes, and on the right possibly Saint John The Baptist 
quenching the lamb’s thirst 
Lower frieze depicting a lion or tiger pursuing deer 
17th/18th century 
(minor losses, defects and restoration)

€ 20.000 - 25.000
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NOSSA SENHORA COM O MENINO
Escultura Indo-Portuguesa em marfim 
Assente em orbe de madeira pintada a azul e 
dourado com estrelas 
Orbe com dois anjos e Pomba do Espírito Santo 
Peanha em madeira entalhada e policromada 
assente em quatro pés zoomórficos 
Coroas em prata 
Sé. XVIII (inícios) 
(faltas e defeito)
alt.: 46 cm

The Virgin Mary and Child
Indo-Portuguese ivory sculpture 
On a starred blue painted and gilt wooden orb 
The orb with two angels and Holy Spirit dove 
Carved and polychrome wooden stand on four 
zoomorphic feet 
Silver crowns 
18th century (early) 
(losses and defect)

€ 18.000 - 25.000
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NOSSA SENHORA DO CARMO
Escultura Indo-Portuguesa em marfim 
Decoração parcialmente policromada. 
dourada 
Séc. XVIII
alt.: 18 cm

Our Lady of Mount Carmel
Ivory Indo-Portuguese sculpture 
Part polychrome and gilt decoration 
18th century

€ 1.200 - 1.800

173
NOSSA SENHORA DA 

CONCEIÇÃO
Escultura Indo-Portuguesa

 em marfim 
Séc. XVII

Alt.: 20 cm

Our Lady of the Immaculate Conception
Indo-Portuguese ivory sculpture, 

17th century

€ 1.400 - 2.000

176
NOSSA SENHORA 
Escultura barroca de grandes dimensões 
Em madeira entalhada e policromada  
Resplendor em prata  
Portugal, séc. XVII/XVIII 
(peanha posterior; repinte; pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 116 cm (Nossa Senhora) 
29x35x35 cm (Peanha)

The Virgin Mary
Large Baroque sculpture 
Carved and polychrome wooden sculpture 
Silver radiant halo 
Portugal, 17th/18th century 
(later stand; repainted; minor losses and defects)

€ 3.500 - 4.000

174
SANTO ANTÓNIO COM MENINO
Escultura em marfim Indo-Portuguesa  
Resplendor em prata sem marcas de 
contraste ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, Art. 2, nº 2, alínea C  
Séc. XVII 
(restauros)
Alt.: 20,5 cm

Saint Anthony with the Child
Indo-Portuguese ivory sculpture 
Silver radiant halo 
Unmarked

€ 2.000 - 3.000

175
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

€ 800 - 1.200
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CRISTO INDO-PORTUGUÊS
Escultura em marfim 
Representando Cristo morto na cruz 
Cruz em madeira pintada e dourada 
Séc. XVIII
Alt.: 25 cm (Cristo) 
Alt.: 61 cm

Indo-Portuguese Christ
Ivory sculpture 
Depicting the crucified Christ 
Painted and gilt wooden cross 
18th century

€ 600 - 800

178
CRISTO CRUCIFICADO
Escultura em marfim 
França, séc. XVIII/XIX 
Montagem posterior sobre espelho Luís 
XVI com moldura entalhada e dourada 
representando motivos vegetalistas 
França, séc. XVIII (finais)
32x20 cm (Cristo) 
80x45,5 cm (moldura)

Crucified Christ
Ivory sculpture 
France, late 18th, early 19th century 
Later mounted in a Louis XVI mirror with 
carved and gilt frame 
France, late 18th century

€ 3.500 - 4.000

179
CRISTO CRUCIFICADO
Escultura Indo-portuguesa em marfim 
Parcialmente policromada e dourada 
Séc. XVIII 
(pequenas faltas e defeitos)
40x34,5 cm

A crucified Christ
Ivory Indo-Portuguese sculpture 
18th century 
(minor losses and defects)

€ 10.000 - 15.000
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NOSSA SENHORA COM O MENINO
Escultura em madeira pintada e dourada 
Coroa em metal 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 48 cm 

The Virgin and Child
Painted and gilt wooden sculpture 
Metal crown 
Portugal,  18th century 
(losses and defects)

€ 2.000 - 2.500

183
SÃO JOSÉ COM O MENINO
Escultura em madeira pintada e dourada 
Peanha em madeira entalhada e pintada 
Portugal, séc. XVIII 
(pequenos defeitos)
Alt.: 40 cm 

Saint Joseph with The Child
Polychrome and gilt sculpture 
Carved and polychrome stand 
Portugal, 18th century 
(minor defects)

€ 2.500 - 3.000

184
SÃO JOSÉ COM O MENINO
Escultura em madeira pintada e dourada  
Resplendor e vara em prata 
Portugal, séc. XVIII 
(pequenas faltas e defeitos; menino com vestes 
posteriores)
Alt.: 49 cm

Saint Joseph and Child
Painted and gilt wooden sculpture 
Silver radiant halo and staff  
Portugal,  18th century 
(minor losses and defects; child with later clothing)

€ 2.000 - 2.500

181
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Escultura em madeira entalhada, policromada 
e dourada 
Base em madeira entalhada 
com motivos vegetalistas 
Coroa em prata 
Portugal, séc. XVIII
Alt.: 63 cm 

Our Lady of the Immaculate Conception
Carved, polychrome and gilt wooden sculpture 
Flower and foliage scroll decorated wooden stand 
Silver crown 
Portugal, 18th century

€ 2.500 - 3.000

182
SÃO MIGUEL ARCANJO
Escultura em madeira entalhada e 
policromada  
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(faltas)
Alt.: 36 cm

The Archangel Saint Michael
Carved and polychrome wooden sculpture 
Portugal, 18th/19th century 
(losses)

€ 600 - 800
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SÃO JOÃO BAPTISTA
Escultura em madeira entalhada, 
policromada e dourada 
Peanha pintada e marmoreada 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 85 cm 

John the Baptist
Polychrome and gilt wooden sculpture 
Painted and marbled stand 
Portugal, 18th century 
(losses and defects)

€ 3.000 - 4.000

186
SÃO PAULO
Escultura em madeira policromada e dourada 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 74 cm 

Saint Paul
Polychrome and gilt wooden sculpture 
Portugal, 18th century 
(losses and defects)

€ 3.500 - 4.500
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PAR DE PEANHAS
Em madeira entalhada, dourada e 
marmoreada  
Portugal, séc. XVIII/XIX
39x30x17 cm 

A pair of brackets
Carved, gilt and marbled wood 
Portugal, 18th / 19th century

€ 150 - 200

188
PEANHA

Em madeira policromada e dourada
Portugal, séc. XVIII

40x35 cm

An 18th century base
Carved, polychrome and gilt wood

Portugal, 18th century

€ 200 - 300

192
ORATÓRIO
Em madeira com restos de policromia  
Frente com decoração parcialmente entalhada e cimalha 
recortada com enrolamentos, concheados e motivos 
geométricos 
Interior pintado com motivos vegetalistas 
Uma gaveta 
Ferragens em ferro 
Portugal, séc. XVII 
(faltas e defeitos)
89,5x47,5x25,5 cm

Oratory
Wood with remnants of polychromy 
Part carved front with scalloped and scrolled top of shell and 
geometric decoration 
Flower and foliage painted interior 
One drawer 
Iron hardware 
Portugal, 17th century 
(losses and defects)

€ 2.800 - 3.500

189
PAR DE FRAGMENTOS DE TALHA
Em madeira entalhada 
Com vestígios de douramento 
Portugal, séc. XVIII
17x16 cm

A pair of carved fragments
Carved wood 
With gilding remnants 
Portugal, 18th century

€ 100 - 150

190
GRANDE TOCHEIRO D. JOSÉ/ 
D. MARIA
Em madeira entalhada, dourada e pintada 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(defeitos; adaptado a candeeiro)
Alt.: 118 cm (tocheiro) 
Alt.: 154 cm (total)

A large D.José/D.Maria candle stand
Carved, gilt and painted wood 
Portugal, 18th/19th century 
(defects; adapted to electricity)

€ 150 - 200

191
COLUNA ESPIRALADA

Em madeira entalhada e pintada  
Coluna com decoração 

representando parras e uvas 
Na base decoração representando 

pássaro e motivos vegetalistas 
Portugal, séc. XIX/XX

Alt.: 122 cm 

A spiralled column
Carved and polychrome wood 

Decorated with vines and grapes 
Base with bird and floral and foliage 

scroll decoration 
Portugal, 19th/20th century

€ 240 - 280

193
ORATÓRIO D. JOÃO V

Em madeira entalhada e dourada representando 
concheados e motivos vegetalistas 

Interior pintado com flores 
Porta e laterais com vidro 

Portugal, séc. XVIII 
(defeitos)

116,5x47x30,5 cm

A D.João V oratory
Carved and gilt wood with shell motifs and flower and foliage 

decoration 
Floral painted interior 

Glazed door and laterals 
Portugal, 18th century 

(defects)

€ 4.500 - 6.500
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194
PAR DE SERAFINS CANDELÁRIOS
Esculturas em madeira policromada 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e pequenos defeitos)
Alt.: 85 cm 

A pair of candle holding angels
Polychrome wood 
Portugal, 18th century

€ 6.500 - 8.500
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195
MENINO JESUS
Escultura em madeira entalhada e 
policromada 
Representando Menino Jesus em tamanho 
natural 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e pequenos defeitos)
Alt.: 70 cm

A Baby Jesus
Carved and polychrome wooden sculpture 
Depicting a life-size Baby Jesus 
Portugal, 18th century 
(losses and minor defects)

€ 800 - 1.200

196
ANJO CANDELÁRIO

Escultura em madeira entalhada e 
policromada 

Portugal, séc. XVIII 
(pequenas faltas e defeitos)

Alt.: 61 cm

A candle holder Angel
Carved and polychrome wooden sculpture 

Portugal, 18th century 
(minor losses and defects)

€ 1.200 - 1.600

197
PAR DE FIGURAS
Duas esculturas em madeira entalhada e 
policromada 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 40 cm

A pair of human figures
Two carved and polychrome wooden sculptures 
Portugal, 18th century 
(losses and defects)

€ 1.200 - 1.600

198
NOSSA SENHORA COM O MENINO
Escultura em madeira policromada e dourada 
Flandres, séc. XVI/XVII 
(faltas e repintes)
Alt.: 32,5 cm (imagem)

Our Lady with the Child
Polychrome and gilt wood sculpture 
Flemish, late 16th, early 17th century 
(losses and some parts repainted)

€ 500 - 800
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199
PAR DE SERAFINS CANDELÁRIOS

Esculturas barrocas em madeira policromada e 
dourada  

Peanha em madeira marmoreada e dourada 
Portugal, séc. XVIII 

(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 68,5 cm 

A pair of candl holder angels
Baroque polychrome wooden sculptures on marbled 

and gilt stands 
Portugal, 18th century 

(minor losses and defects)

€ 3.500 - 4.000

200
SANTA TERESA D’ AVILLA

Escultura em terracota policromada e dourada  
Portugal, séc. XVIII/XIX 

(Pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 12 cm

Saint Theresa of Avila
Polychrome and gilt terracotta sculpture 

Portugal, 18th/19th century 
(minor losses and defects)

€ 400 - 600

201
SANTO ANTÃO O ERMITA
Escultura em nogueira entalhada 
Esculpida a partir de um único bloco 
Representando Santo Antão segurando 
um livro na mão esquerda e acompanhado 
por um porco 
Flandres, c. 1500 
(vestígios de xilófagos; pequenas faltas e 
defeitos)
Alt.: 84 cm

Saint Anthony the Hermit
Walnut sculpture produced from a single block 
The saint holds a book on the left hand and is 
accompanied by a pig 
Flanders, ca. 1500 
(evidence of woodworm; minor losses and 
defects)

€ 6.000 - 8.000
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202
PUTTI

Duas esculturas em madeira entalhada e policromada 
Portugal, séc. XVIII 

(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 30 cm

Putti
åPortugal, 18th century 

(minor losses and defects)

€ 160 - 200

203
SANTO ANTÓNIO COM O MENINO
Escultura em madeira policromada 
Peanha pintada a verde 
Portugal, séc. XIX
Alt.: 50 cm 

Saint Anthony with The Child Jesus
Polychrome wooden sculpture 
Green painted bracket 
Portugal, 19th century

€ 300 - 400

204
SANTA HELENA

Escultura em madeira policromada e dourada 
Portugal, séc. XVIII 

(base posterior)
Alt.: 46 cm (total)

Saint Helena
Polychrome and gilt wooden sculpture 

Portugal, 18th century 
(later stand)

€ 800 - 1.200

205
SÃO MIGUEL SUBJUGANDO O DEMÓNIO 
Escultura Indo-portuguesa em madeira entalhada e 
policromada 
Representando o arcanjo São Miguel de pé sobre o demónio 
Índia, séc. XVII/XVIII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 84 cm

Saint Michael killing the devil
Indo-Portuguese carved and polychrome wooden sculpture depicting 
the archangel Saint Michael standing on the devil 
India, 17th/18th century 
(losses and defects)

€ 4.000 - 6.000
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206
SÃO JOÃO BAPTISTA
Em madeira parcialmente policromada 
Possivelmente Guiné, séc. XVII 
(faltas e defeitos)
alt.: 107 cm

Bibliografia/Literature: 
Padre Luis Cardoso, “Diccionario Geografico, 
ou noticia histórica”, tomo I, p. 614. 
 
Nota: 
Escultura proveniente do altar lateral da capela 
do convento de Nossa Senhora da Luz da vila 
de Arronches. Segundo o padre Luís Cardoso 
“tem a dita Igreja mais dois Altares collateraes, 
hum de S. Nicolao de Tolentino à parte da 
Epistola, e outro de S. João Bautista ao lado 
do Evangelho, Imagem de boa escultura, a 
qual trouxe de Cacheu Martim Tavares sendo 
lá Governador; e este foy Instituidor desta 
Capella, e sua mulher Maria Carrasca Tavares, 
aonde tem sua sepultura.”

John The Baptist
Part polychrome wood 
Possibly Guinea, 17th century 
Losses and defects
Note: 
Sculpture originating from the side altar of the 
convent of Nossa Senhora da Luz chapel, at the town 
of Arronches. According to father Luís Cardoso “the 
said church has another two side altars, one of Saint 
Nicholas of Tolentino on the epistle side, and another 
ff Saint John The Baptist on the gospel side. Well 
sculpted image that Martim Tavares brought from 
Cacheu where he was Governor; he was the founder 
of this chapel together with his wife Maria Carrasca 
Tavares, where they are burried.”

€ 7.000 - 9.000
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207
PRESÉPIO D. MARIA
Esculturas em terracota policromada 
Cenário revestido a conchas  e outros materiais 
Maquineta de vinhático com porta deslizante e laterais 
com vidros 
Placa em madrepérola com inscrição “Bethleem” 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(faltas e defeitos)
6,5x31x21 cm

A D.Maria crib
Polychrome terracota sculptures 
Background scenery lined in shells and other materials 
Brazilian rosewood case with sliding door and glass sides 
Mother-of-pearl plaque inscribed “Bethleem” 
Portugal, 18th/19th century 
(losses and defects)

€ 1.500 - 2.000

208
PAR DE LANTERNAS PROCESSIONAIS
Em prata espanhola, profusamente decoradas

 com motivos
vegetalistas em trabalho repuxado, 

vazado e cinzelado.
Restauros e alterações, adaptadas a 

lanternas de parede.
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei 

120/2017 Artº2, nº2, alínea c
6,5x31x21 cm

Alt.: 146 cm
5550g

Pierced and chiselled Spanish silver, profusely decorated in 
floral and foliage scroll motifs

Restoration and alterations, adapted to wall hanging lamps
6,5x31x21 cm

€ 4.000 - 7.000
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209
IMPORTANTE PAINEL DA VIDA E PAIXÃO DE CRISTO
Baixo-relevo em osso em suporte de pinho 
Painel rectangular composto por 85 placas de osso de diferentes formatos enquadrada por moldura convexa formada de 23 
placas de osso lisas e com incisões oblíquas, tendo ainda um revestimento exterior de 20 lâminas lisas 
A composição central é uma representação do Calvário com Cristo crucificado atormentado por dois soldados romanos na zona 
inferior e nos dois cantos superiores onze figuras que sugerem ser os Apóstolos  
A placa inferior mostra Cristo a caminho do Calvário com a cruz às costas rodeado por uma multidão e de outro personagem que 
não conseguimos identificar 
Na placa superior podemos ver Cristo em majestade numa mandorla oval rodeado de quatro figuras, podendo estas ser os 
evangelistas ou anjos 
Fechando os ângulos da placa central aparece a representação do pelicano – um dos símbolos mais antigos do cristianismo que 
representa o sacrifício e ressurreição de Cristo, símbolo do amor incondicional e abnegado – num medalhão circular ao lado do 
qual se vêem três figuras em pé que poderão ser os Apóstolos 
Ladeando a placa central encontramos Nossa Senhora e S. João Evangelista, e sobre estes a cena do baptismo de Jesus e a cena 
da prisão de Jesus 
Tanto do lado esquerdo como do direito verificamos um conjunto de 20 placas rectangulares representando figuras de homens, 
mulheres e crianças 
Em rectângulos mais pequenos, na zona superior e inferior a estes, estão representados conjuntos de casais dialogando 
O resto do painel é preenchido com placas com carrancas, grifos, harpias, corvos, quimeras e rostos de perfil inseridos em 
medalhões circulares 
Oficina Italiana, séc. XV/XVI 
(restauro)
43,5x63,5 cm

Nota: 
A placa que aqui apresentamos terá sido remontada posteriormente a partir de placas que pertenceriam a um cofre ou uma arca 
nupcial.  
Fez parte de uma exposição temporária no Museu Nacional de Machado de Castro (Coimbra) de 30 de Janeiro a 25 de Abril de 
2019, tendo sido feito um relatório de peritagem e outro de conservação e restauro datados de 30 de Novembro de 2018. 
 
Proveniência: 
Acompanhando a placa existe uma carta do visconde de Riba Tâmega, José Mendes de Vasconcelos Guimarães (1886-1970), 
datada de 23 de Dezembro de 1955 dizendo que a oferece “como recordação, como lembrança” acrescentando que esteve na 
posse da sua família há 200 anos. Assinado José e com um papel timbrado com “TB” com coroa de visconde e por timbre um 
leão.

An important panel of The Life and Passion of Christ
Bone low relief on pine board 
Rectangular panel composed of 85 bone plaques of differing formats encased in convex frame of 23 plain and oblique incised bone plaques, with 
additional outer coating of 20 plain blades 
Central composition with Calvary scene with the crucified Christ being tortured by two roman soldiers on the lower section, and eleven figures 
on the upper section that suggest the apostles 
The lower plaque depicts Christ carrying the Cross on His way to Calvary, surrounded by crowd and another, unidentified, character 
On the upper plaque Christ in Majesty in an oval shaped mandorla surrounded by four figures that can represent the evangelists or angels 
Closing the central plaque’s angles a depiction of the pelican - one of the most ancient symbols of Christianity representing the sacrifice and 
resurrection of Christ, symbol of unconditional and selfless love - in a circular medallion sided by three standing 
figures that can perhaps be the apostles. 
On either side of the central scene a depiction of the Virgin Mary and Saint John The Evangelist and above 
These the Baptism of Christ and His imprisonment 
On both the left and right hand side a set of 20 rectangular plaques depicting men, women and children 
In smaller rectangles, above and below these, depictions of couples in conversation 
The remaining surfaces are filled with scowls, gryphons, harpies, crows, chimera and profiled faces within circular medallions 
Italian workshop, 15th/16th century 
(restored) 
Note:  
This plaque is likely to have been mounted at a later date using plaques from a casket or marriage chest 
It was temporarily exhibited at the Museu Nacional de Machado de Castro (Coimbra) from January 30th to April 25th 2019, when an analyses 
report as well as a conservation report, both dated November 30th 2018, were produced 
 Provenance: 
The plaque is accompanied by a letter dated December 23rd 1955, from The Viscount of Riba Tâmega, José Mendes de Vasconcelos Guimarães 
(1886-1970), in which the former gifts it “as a souvenir, a memento” to the latter, adding that it had been in his family’s possession for 200 years. 
Signed José and written on paper headed “TB” with viscount coronet and lion stamp

€ 10.000 - 20.000
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210
ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XVII/XVIII

Adoração dos Magos 
Óleo sobre tela 

148x182 cm 

Dutch school, 17th/18th century
The adoration of the Magi 

Oil on canvas

€ 5.000 - 8.000
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211
ESCOLA ITALIANA, SÉC. XVII/XVIII
Apresentação do menino Jesus no templo 

Óleo sobre tela
129x182 cm 

Italian school, 17th/18th century
The presentation of Jesus at the Temple 

Oil on canvas

€ 4.000 - 6.000
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212
NOSSA SENHORA COM O MENINO E OS ANJOS
Óleo sobre tela (estudo) 
Portugal, séc. XVIII/XIX
70x77 cm 

The Virgin and Child with angels
Oil on canvas, Portugal, 18th/19th century

€ 600 - 900

213
ESCOLA ITALIANA, SÉC. XVII
Êxtase de Santa Teresa de Avila 
óleo sobre cobre 
68x87 cm 

Italian school, 17th century
The ecstasy of Saint Theresa 
Oil on copper

€ 3.500 - 4.000
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214
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII
Fuga para o Egipto 
Óleo sobre tela
62x88 cm

Portuguese school, 18th century
Flight into Egypt 
Oil on canvas

€ 800 - 1.000

215
ESCOLA ITALIANA, SÉC. XVIII

Anunciação aos pastores 
Óleo sobre tela 

(reentelado; restauros)
61x50 cm

Italian school, 18th century
The Annunciation to the Shepherds 

Oil on canvas 
(relined; restored)

€ 500 - 800

216
ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVI
Adoração dos reis Magos 
Óleo sobre madeira
43x34 cm

Flemish school, 16th century
The adoration of the Magi 
Oil on canvas

€ 2.000 - 2.500
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217
NOSSA SENHORA DO CARMO
Óleo sobre cobre 
Portugal, séc. XIX
25,5x21 cm 

Our Lady of Mount Carmel
Oil on copper 
Portugal, 19th century

€ 600 - 900

218
ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XVIII/XIX

Pietà  
Pintura sobre pergaminho

24,5x16,5 cm

Spanish school, 18th/19th century
Pieta 

Painting on parchment

€ 150 - 200

219
ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XIX
Calvário 
óleo sobre tela
100x82 cm 

Spanish school, 19th century
Calvary 
Oil on canvas

€ 2.000 - 3.000
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220
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII
Nossa Senhora da Conceição 
Óleo sobre cobre
29x21 cm

Portuguese school, 18th century
Our Lady of the Immaculate Conception 
Oil on copper

€ 2.000 - 3.000

221
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XVIII

Nossa Senhora da Conceição 
Óleo sobre tela

120x79,5 cm

Portuguese school, 18th century
Our Lady of the Immaculate Conception 

Oil on canvas

€ 6.500 - 8.500
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222
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX
Nossa senhora com o menino 
Óleo sobre tela
74,5x61 cm 

Portuguese school, 19th century
The Virgin and Child 
Oil on canvas

€ 1.500 - 2.000

223
ESCOLA ITALIANA, SÉC. XVIII

Adoração ao menino Jesus 
Óleo sobre tela

46x46 cm 

Italian school, 18th century
The Adoration of The Child Jesus 

Oil on canvas

€ 1.300 - 1.800

224
ESCOLA ITALIANA, SÉC. XVII/XVIII
Natividade 
Óleo sobre tela
98x73,5 cm

Italian School, 17th/18th century
“The Nativity” 
Oil on canvas

€ 1.500 - 2.000
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225
ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XVIII
Menino Jesus e São João Baptista com cordeiro 
Par de óleos sobre tela
55x65 cm 

Spanish school, 18th century
Baby Jesus and John The Baptist with lamb 
A pair of oils on canvas

€ 2.000 - 3.000
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226
CÓMODA MINIATURA ESTILO D. JOSÉ
Em pau-santo 
Com pernas curtas e saial recortado 
Com três gavetinhas e ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XIX
47x49,5x35 cm 

A miniature chest of drawers
Rosewood 
Short legs and scalloped apron 
Three drawers and yellow metal hardware 
Portugal, 19th century

€ 1.200 - 1.800

228
PAPELEIRA MINIATURA D. JOSÉ/ D. MARIA

Em pau-santo com trabalho de marchetaria em 
pau-santo e espinheiro

Duas gavetas e interior com gavetas e escaninhos
Ferragens em metal amarelo

Portugal, séc. XVIII/XIX
(pequenas faltas e defeitos)

44x50x28 cm

A D.José miniature bureau
Rosewood carcass with rosewood and thornbush marquetry

Two drawers and interior with drawers and pigeonholes
Yellow metal hardware

Portugal, 18th / 19th century
(minor losses and defects)

€ 1.000 - 1.500

227
PAPELEIRA MINIATURA D. JOSÉ/ D. MARIA

Em pau-santo com trabalho de marchetaria em pau-santo e espinheiro
Duas gavetas e interior com gavetas e escaninhos

Ferragens em metal amarelo
Portugal, séc. XVIII/XIX

(pequenas faltas e defeitos)
46x50x30 cm

A D.José miniature bureau
Rosewood carcass with rosewood and thornbush marquetry

Two drawers and interior with drawers and pigeonholes
Yellow metal hardware

Portugal, 18th / 19th century
(minor losses and defects)

€ 1.000 - 1.500
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229
DOIS TAMBORETES
Em castanho com traves recortadas e vazadas 
Assentos e costas em couro e pregaria 
Portugal, séc. XIX 
(defeitos)

Two chairs
Chestnut with shaped and pierced rail 
Metal tacks decorated seats and backs 
Portugal, 19th century 
(defects)

€ 120 - 180

230
BAÚ
Em madeira revestida a couro e pregaria 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(faltas e defeitos)
44x112x53,5 cm

A trunk
Leather coated wood 
Yellow metal tacks decoration 
Portugal, 18th/19th century 
(losses and defects)

€ 150 - 200

231
BAÚ
Em madeira revestida a couro e pregaria 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(faltas e defeitos)
47,5x111x51 cm

A trunk
Leather coated wood 
Yellow metal tacks decoration 
Portugal, 18th/19th century 
(losses and defects)

€ 150 - 200

232
MESA DE ENCOSTAR
Em nogueira 
Com saial recortado, joelhos salientes e 
pés em sapata 
Ferragens em bronze dourado com 
decoração moldada 
Séc. XVII/XVIII 
(defeitos e restauros)
83x102x60 cm

A side table
Walnut 
Scalloped apron, cabriole legs and sleeper feet 
Gilt bronze hardware of moulded decoration 
17th/18th century 
(defects and restoration)

€ 500 - 700

233
ARCA
Em sicupira 
Ferragens em metal 
Portugal, séc. XVII 
(defeitos)
64x159,5x69 cm

A chest
Sucupira 
Metal hardware 
Portugal, 17th century 
(defects)

€ 300 - 500

234
ARCA

Em madeira forrada a couro  
Decorada com pregaria em metal branco e amarelo 

Séc. XVIII 
(pequenas faltas, defeitos e restauros)

27x58x33 cm

A chest
Leather coated wood 

White and yellow metal tacks decoration 
18th century 

(minor losses, defects and restoration)

€ 150 - 200
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235
PEQUENA MESA BUFETE
Em pau-santo 
Decorada com torcidos e tremidos 
Pernas e travessas torneadas 
Com uma gaveta 
Portugal, séc. XVIII 
(defeitos)
44x64x45,5 cm

A small “bufete” table
Rosewood 
Rippled and turned decoration 
Turned legs and stretchers 
One drawer 
Portugal, 18th century 
(defects)

€ 600 - 800

236
MESA BUFETE 
Em pau-santo 
Decoração com torcidos e tremidos 
Duas gavetas 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII 
(faltas e defeitos)
79x102x59,5 cm

A “Bufete Table”
Rosewood 
Carved and ripple motfs decorated 
Two drawers 
Yellow metal hardware 
Portugal, 18th century

€ 600 - 800

237
ARCA

Em pau- santo  
Decoração parcial com tremidos a 

pau-santo 
Ferragens em metal amarelo 
Um gavetão e duas gavetas 

Portugal, séc. XVII/XVIII 
(restauros)

83x120x67,5 cm

A chest
Rosewood 

Part rosewood ripple decoration 
Yellow metal hardware 

One long and two short drawers 
Portugal, 17th /18th century

€ 800 - 1.200

238
MESA DE ENCOSTAR 
Em madeira pintada de verde com 
dourados e policromia  
Tampo recortado 
Decoração representando flores e 
grinaldas 
Pernas curvas unidas por travamento e 
pés terminando em garra e bola 
Alto Aragão 
Espanha, séc. XVII/XVIII 
(faltas)
86x98x62 cm 

A side table
Green painted and gilt wood with 
polychrome details 
Scalloped top 
Flower and garland decoration 
Cabriole legs joined by stretchers and claw 
and ball feet 
Upper Aragon 
Spain, 17th/18th century 
(losses)

€ 2.000 - 3.000
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239
PAR DE MESAS PÉ DE GALO
Em pau-santo com entalhamentos 
Tampos basculantes e recortados 
Portugal, séc. XX
71x79x75 cm 

A pair of tripod tables
Rosewood with carved decoration 
Scalloped tilt-tops 
Portugal, 20th century

€ 1.000 - 1.500 242
PAR DE CADEIRAS DE BRAÇOS DE 
ESPALDAR ALTO D. JOÃO V
Em madeira entalhada e dourada 
Costas e assentos em couro lavrado e pregaria  
Pés de garra e bola 
Portugal, séc. XVIII

A pair of D.João V armchairs
Carved and gilt wood 
Craved leather backs and seats decorated with 
metal tacks 
Claw and ball feet 
Portugal, 18th century

€ 1.400 - 1.800

243
CÓMODA D. JOSÉ 
Em pau-santo 
Decoração com entalhamentos dourados 
Duas gavetas e um gavetão 
Ferragens em bronze dourado 
Portugal, séc. XVIII
81x109x57 cm 

A D.José chest of drawers
Rosewood 
Gilt carved decoration 
Two short and one long drawers 
Gilt bronze hardware 
Portugal, 18th century

€ 2.000 - 2.500

240
CAMA D. JOÃO V
Em pau-santo 
Cabeceira com decoração entalhada 
representando motivos vegetalistas 
Pés de garra e bola  
Portugal, séc. XVIII 
(defeitos)
185x154x197 cm

A D.João V bed
Rosewood 
Foliage motifs carved headboard 
Claw and ball feet 
Portugal, 18th century 
(defects)

€ 400 - 600

241
CAMA D. JOÃO V

Em pau-santo 
Cabeceira com decoração lisa 

Pés de garra e bola  
Portugal, séc. XVIII 

(defeitos)
134x114,5x200 cm

A D.João V bed
Rosewood 

Plain headboard 
Claw and ball feet 

Portugal, 18th century 
(defects)

€ 250 - 400
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244
CONJUNTO DE OITO CADEIRAS D. JOSÉ
Em pau-santo com entalhamentos 
Costas recortadas e vazadas, assentos forrados a pele gravada 
Portugal, séc. XVIII

A set of eight D. José (1750-1777) chairs
Rosewood with carved decoration 
Scalloped and pierced backs, engraved leather seats 
Portugal, late 18th century

€ 2.000 - 3.000

245
PAPELEIRA ESTILO D. JOSÉ 

Em pau-santo  
Tampo de rebater 

Com quatro gavetas e ferragens em metal amarelo 
Interior com gavetas e escaninhos  

Portugal, séc. XIX/XX
105x91x47 cm 

A D.José style bureau
Rosewood 

Fold down top 
Four drawers and yellow metal hardware 

Interior with small drawers and pigeonholes 
Portugal, 19th/20th century

€ 1.500 - 2.000
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246
PAR DE CADEIRAS
Em pau-santo 
Com costas vazadas, tabelas recortadas e 
cachaços entalhados com concheado 
Pernas com travessas torneadas 
e entalhadas com enrolamentos e 
concheado 
Assento forrado a veludo encarnado 
Europa, séc. XVII/XVIII

€ 250 - 300

247
PAR DE CADEIRAS

Em pau-santo 
Com costas vazadas, tabelas recortadas e 

cachaços entalhados com concheado 
Pernas com travessas torneadas 

e entalhadas com enrolamentos e 
concheado 

Assento forrado a veludo encarnado 
Europa, séc. XVII/XVIII

€ 250 - 300

248
MESA DE ENCOSTAR D. JOSÉ
Em castanho 
Saial recortado e entalhado com motivos 
vegetalistas 
Duas gaveta e ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII
90x106x49,5 cm

€ 1.500 - 2.000

249
MESA PÉ-DE-GALO  OITAVADA D. JOSÉ/ D. MARIA

Em pau-santo e outras madeiras 
Coluna central terminando em pés de garra 

Portugal, séc. XVIII/XIX
76x73x73 cm 

A D.José/D.Maria octagonal tripod table
Rosewood and other timbers 

Central pedestal ending in claw feet 
Portugal. 18th/19th century

€ 600 - 900

250
CÓMODA ESTILO D. JOSÉ 
Em vinhático e sicupira 
Tampo recortado 
Saial e pés com decoração entalhada  
Três gavetões 
Ferragens em bronze dourado 
Portugal, séc. XIX
98x63x128 cm 

A D.José style chest of drawers
Brazilian mahogany and sucupira 
Scalloped top 
Carved apron and feet 
Three long drawers 
Gilt bronze hardware

€ 2.500 - 3.000
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251
CÓMODA D. JOSÉ/ D. MARIA
Em vinhático  
Com pés e frisos em pau-santo 
Decoração entalhamentos e ferragens em 
bronze dourado 
Portugal, séc. XVIII 
(pequenos defeitos e restauros)
92x111x63 cm

A D.José/D.Maria chest of drawers
Brazilian mahogany 
Rosewood feet and decorative friezes 
Carved decoration and gilt bronze hardware 
Portugal, 18th century 
(minor defects and restoration)

€ 1.000 - 1.500

252
CÓMODA ESTILO D. JOSÉ
Em pau-santo 
Tampo recortado  
Duas gavetas e um gavetão 
Saial recortado e entalhado 
Pernas curvas 
Ferragens em bronze dourado 
Portugal, séc. XIX
76x109x57 cm 
 Rosewood 
Scalloped top 
Two short and one long drawer 
Scalloped and carved apron 
Cabriole legs 
Gilt bronze hardware 
Portugal, 19th century

€ 1.000 - 1.500

253
CONJUNTO DE QUATORZE 
CADEIRAS ESTILO D. JOSÉ
Em pau-santo 
Com tabelas vazadas e recortadas 
decoradas com entalhamentos 
Assentos forrados a veludo bordeaux 
Portugal, séc. XVIII

A set of fourteen D.José style chairs
Rosewood 
Pierced, scalloped and carved splats 
Bordeaux velvet seats 
Portugal, 18th century

€ 4.000 - 6.000

254
MESA DE ENCOSTAR ESTILO D. JOSÉ
Em pau-santo 
Com três gavetas 
Saial recortado e entalhado com motivos 
vegetalistas 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XIX
89,5x59x116,5 cm

A D.José side table
Rosewood 
Three drawers 
Scalloped and carved apron of foliage scroll 
decoration 
Yellow metal hardware 
Portugal, 19th century

€ 1.500 - 2.000
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255
CÓMODA D. JOSÉ 
Em vinhático com entalhamentos 
Três gavetões 
Ferragens em bronze 
Portugal, séc. XVIII
89x117x66 cm 

A D.José chest of drawers
Brazilian rosewood with carved decoration 
Three long drawers 
Bronze hardware 
Portugal, 18th century

€ 1.500 - 2.000

256
MESA DE ENCOSTAR D. JOÃO V
Em pau-santo 
Saial e laterais com entalhamentos 
Uma gaveta 
Pés de garra e bola 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII
79x80,5x44 cm 

A D.João V side table
Rosewood 
Carved apron and sides 
One drawer 
Claw and ball feet 
Yellow metal hardware 
Portugal, 18th century

€ 1.800 - 2.200

257
CÓMODA ESTILO D. JOSÉ

Em pau-santo 
Saial e pés com decoração entalhada 

Com duas gavetas e um gavetão 
Ferragens em bronze dourado 

Portugal, séc. XIX

A D.José style chest of drawers
Rosewood 

Carved apron and feet 
With two short and one long drawer 

Gilt bronze hardware 
Portugal, 19th century

€ 2.000 - 3.000
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258
ARMÁRIO LOUCEIRO D. MARIA

Em vinhático 
Corpo superior com duas portas de 
vidrinhos e cimalha com decoração 

entalhada representando enrolamentos e 
motivos vegetalistas 

Corpo inferior com duas gavetas e duas 
portas 

Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII/XIX 

(pequenos defeitos)
253,5x134x60,5 cm

A D.Maria cupboard
Brazilian rosewood 

Upper section with two glazed drawers topped 
up by scrolled, floral and foliage carved 

decorative elements 
Lower section with two drawers and two doors 

Yellow metal hardware 
Portugal, 18th /19th century 

(minor defects)

€ 600 - 800

259
CÓMODA/ APARADOR 
D. MARIA
Em vinhático 
Três gavetões, duas gavetas e dois 
estiradores 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII/XIX
101x135x55 cm

A D.Maria chest of drawers/sideboard
Brazilian mahogany 
Three long drawers, two short drawers 
and two sliding trays 
Yellow metal hardware 
Portugal, 18th/19th century

€ 1.000 - 1.500

260
MESA DE SALA DE JANTAR
Em vinhático 
Com quatro tábuas de extensão  
Pernas gomadas e torneadas com rodízios  
Inglaterra, séc. XIX/XX
77x200x120 (fechada) 
77x344x120 (aberta)

A dining table
Brazilian mahogany 
With four additional leaves 
Scalloped and turned legs with casters 
England, 19th/20th century

€ 2.000 - 2.500

261
CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS D. MARIA

Ao estilo “Sheraton” 
Em mogno e outras madeiras 

Espaldar em forma trapezoidal com grade 
formada por três traves horizontais com parte 

superior oval entalhada e vazada 
Assento em palhinha  

Portugal, séc. XIX (inícios)

Bibliografia/Literature: 
Exemplares idênticos em Augusto Cardoso Pinto; 

“Cadeiras Portuguesas”; fig. 271-272. 

A set of six D.Maria chairs
In the “Sheraton” taste 

Mahogany and severall woods 
Trapezoid shaped back with three horizontal bars with 

oval carved and pierced crest 
Cane seats 

Portugal, early 19th century

€ 1.500 - 2.000
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262
PAR DE MESAS DE CABECEIRA 

ESTILO D. MARIA
Em pau-santo com trabalho de 

marchetaria em espinheiro e outras 
madeiras representando motivos 

vegetalistas 
Tampo em pedra mármore 

Portugal, séc. XIX/XX
74x42x33,5 cm

A pair of D.Maria style bedside cabinets
Rosewood with thorn bush and other 

timbers marquetry of flower and foliage 
scroll motifs 
Marble tops 

Portugal, 19th/20th century

€ 1.200 - 1.800

264
MESA DE JOGO MEIA-LUA D. MARIA

Em pau-santo com trabalho de marchetaria de 
pau-santo, espinheiro e buxo representando 

instrumentos musicais  
Interior com tampo forrado a feltro verde 

Portugal, séc. XIX/XX
77x90x45 cm 

A D.Maria demi-lune card table
Rosewood with rosewood, thornwood and boxwood 

musical instruments marquetry 
Green baize top 

Portugal, 19th/20th century

€ 750 - 950

265
MESA DE ENCOSTAR D. JOSÉ/D. MARIA
Decoração com trabalho de marchetaria em pau-
santo, pau-rosa e espinheiro representando flores 
Saial recortado  
Uma gaveta 
Ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII/XIX
72x99x50 cm 

A D. José/D.Maria side table
Floral rosewood, jacaranda and thornwood marquetry 
decoration 
Scalloped apron 
One drawer 
Yellow metal hardware 
Portugal, 18th/19th century

€ 1.800 - 2.200

263
PAR DE CAMAS D. MARIA
Em pau-santo  
Trabalho de marchetaria em pau-
santo, espinheiro e outras madeiras 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(defeitos)
156x88x186 cm

A pair of D.Maria beds
Rosewood 
With rosewood, thornbush and other 
timbers marquetry work 
Portugal, 18th/19th century 
(defects)

€ 400 - 600
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266
PAR DE MESAS DE JOGO 

D. JOSÉ/D. MARIA
Em pau-santo e marchetaria de pau-santo espinheiro e buxo 

Tampo decorado com tabuleiro de jogo de xadrez 
Interiores forrados a feltro verde 

Com uma gaveta e ferragens em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII/XIX

76X85X14 cm 

A pair of D.José/D.Maria card tables
Rosewood with rosewood, thornbush and boxwood marquetry 

Chessboard decorated outer top 
Green felt lined inner top 

One drawer and yellow metal hardware 
Portugal, 18th/19th century

€ 2.000 - 3.000

267
CÓMODA ESTILO LUIS XV

Decoração com trabalho de marchetaria 
em pau-santo, mogno e outras madeiras 

representando flores 
Dois gavetões 

Ferragens e aplicações em bronze dourado 
Tampo em pedra mármore 

França, séc. XX
80x93x45 cm 

A Louis XV style commode
Rosewood, mahogany and other timbers floral 

marquetry 
Two long drawers 

Gilt bronze hardware 
Marble top 

France, 20th century

€ 600 - 900

268
MESA DE CASA DE JANTAR VITORIANA
Em vinhático 
Pernas caneladas 
Rodízios em metal amarelo  
Com duas tábuas e sistema de manivela 
Com placa “John Finch & CO/ Manufacturers/ 20, 
City Road, London” 
Inglaterra, séc. XIX
75x131x120,5 cm (fechada) 
75x241x120,5 cm (fechada)

A Victorian dining table
Brazilian mahogany 
Fluted legs 
Yellow metal castors 
With two extension leafs and winding mechanism 
With label “John Finch & Co./Manufacturers/20, City 
Road, London” 
England, 19th century

€ 3.000 - 5.000
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269
CÓMODA D. JOSÉ/D. MARIA
Faixeada a pau-santo com trabalho de 
marchetaria em pau-santo e pau-cetim 
Dois gavetões e tampo em pedra mármore 
Puxadores em metal amarelo 
Portugal, séc. XVIII/XIX
84x113x53,5 cm 

A D.José/D.Maria chest of drawers
Rosewood veneered with rosewood and 
satinwood marquetry decoration 
Two long drawers and marble top 
Yellow metal handles 
Portugal, 18th/19th century

€ 1.800 - 2.200

270
CÓMODA MEIA LUA ESTILO D. MARIA
Folheada a pau-santo e outras madeiras com 

trabalho de marchetaria representando ânfora, 
laços, folhagem e flores 

Tampo meia-lua em mármore de brecha 
Portugal, séc. XIX

82x110x55 cm 

D.Maria style demi-lune chest of drawers
Veneered in rosewood and other timbers with marquetry 

depicting amphora, bows, foliage and flowers 
Demi-lune brescia top 
Portugal, 19th century

€ 1.000 - 1.500

271
MESA DE JOGO MEIA-LUA D. MARIA
Em pau-santo e faixeado a pau-santo  
Com trabalho de marchetaria em espinheiro 
representando enrolamentos e motivos 
vegetalistas 
Tampo em feltro verde 
Portugal, séc. XVIII/XIX
75,5x98x49 cm

A “demi-lune” card table
Rosewood and rosewood veneer 
With thornwood scroll and foliage motifs marquetry 
decoration 
Green felt top

€ 700 -  1.000
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275
ROSÁRIO INDO-PORTUGUÊS SÉC. XVIII
Em ouro 
Contas lisas formados por 15 sequências de 10 contas 
separadas por uma maior, com pendente constituído por 
crucifixo liso, entre dois botões floridos em fio torcido e 
entrançado 
Na base uma borla alongada do mesmo modelo de fio 
com  e motivos vegetalistas
104.2 g

Nota: 
Para peça semelhante ver “Inventário do Museu Nacional 
de évora”, Colecção de Ourivesaria, 1993, item 217, MÉ 
1007

An 18th century Indo-Portuguese Rosary
Gold 
Plain beads of 15 sequences of 10 beads alternating with a larger 
one, and plain crucifix pendant in-between two twisted thread 
and plaited floral buttons 
At the tip a similarly styled tassel of floral and foliage scroll 
motifs decoration

Note: 
For a similar example see:”Inventário do Museu Nacional de 
Évora”, Colecção de Ourivesaria, 1993, item 217, MÉ 1007

€ 5.000 - 8.000

276
CRUCIFIXO
Em ouro séc. XIX 
Trabalho relevado com decoração vegetalista  
Cristo na cruz com resplendor e  sendal à cintura 
Remates da cruz em decoração vazada 
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, Artº 2, nº 2 
12,5 g

A crucifix
Gold, 19th century 
Raised flower and foliage decoration 
Crucified Christ with radiant halo 
Pierced cross points 
Unmarked
€ 800 - 1.200

272
TERÇO INDO-PORTUGUÊS
Em filigrana de prata dourada 
Com contas em madrepérola 
Séc. XVII/XVIII
Comp.: 57,5 cm

An Indo-Portuguese Rosary
Gilt silver filigree 
Mother-of-pearl beads 
17th/18th century

€ 400 - 600

273
CRUZ  RELICÁRIO D. JOSÉ 
Em ouro português 
Com decoração relevada e cinzelada, Cristo crucificado 
com coroa de espinhos e sendal á cintura, resplendor 
raiado e cartela com NRI 
Tem gravado no verso símbolos da Paixão 
Sistema de rosca no terminal inferior 
Trabalho português do Séc. XVIII/XIX
Comp.: 11 cm
63.8g

A D. José reliquary cross
Portuguese gold 
Raised and chiselled decoration, Crucified Christ with crown of 
thorns, lention cloth, radiant halo, and NRI cartouche 
Reverse with engraved symbols of the Passion of Christ 
Screw mechanism in lower terminal 
Portugal, 18th / 19th century

€ 5.000 - 6.000

274
CRUZ RELICÁRIO D. JOSÉ 
Em ouro 
Decoração relevada e cinzelada com motivos vegetalistas 
sendo as extremidades recortadas e vazadas. 
Cristo crucificado com coroa de espinhos e sendal à 
cintura com resplendor raiado 
Verso com sistema de abertura e  gravado com símbolos 
da Paixão 
Trabalho português do Séc. XVIII/XIX
Comp.: 10 cm
35.4g

A D. José reliquary cross
Portuguese gold 
Raised and chiselled decoration of foliage scroll motifs with 
scalloped and pierced edges 
Crucified Christ with crown of thorns, lention cloth and radiant 
halo 
Reverse with opening mechanism and engraved symbols of the 
Passion of Christ 
Portugal, 18th / 19th century

€ 3.000 - 4.000
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277
PAR DE BOTÕES DE PUNHO, ART 
DÉCO
Em ouro 
Quadrados com centro alteado e vincado 
com frisos esmaltados a azul 
Contraste do Porto, Dragão 800/000 em 
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma 
época
12x12 mm
6,1 g

A pair of Art Deco cufflinks
Gold  
Square of raised centre defined by blue 
enamelled friezes 
Oporto hallmark, Dragon 800/000 for 1938-
1985 and same date maker’s mark

€ 250 - 300

278
PAR DE BOTÕES DE PUNHO
Em ouro 
Círculo debruado por fita espiralada e 
cravejado  em estrela, no centro com um 
diamante em talhe de brilhante 
Contraste do Porto Tigre 800/000 em uso 
de 1887 a 1938 e de ourives da mesma 
época
Diam.: 16 mm
7 g

A pair of cufflinks
Gold 
A circle framed by a spiralled ribbon and star set 
with a central brilliant cut diamond    
Oporto hallmark Tiger (800/000) fro 1887-
1938) and same date maker’s mark

€ 300 - 400

279
PAR DE BOTÕES DE PUNHO
Em ouro 
Em forma oitavada com quadrado alteado 
ao centro 
Contraste do Porto, Dragão 800/000 em 
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma 
época
14x14 mm
3,5 g

A pair of cufflinks
Gold 
Octagonal shaped with raised central square 
Oporto hallmark, Dragon 800/000 for 1938-
1985 and same date maker’s mark

€ 150 - 180

280
PAR DE BOTÕES DE PUNHO
Em ouro 
Decorados com folhagens espiraladas 
Contraste do Porto, Dragão 800 em uso de 
1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Diam.: 15 mm
8,1 g

A pair of cufflinks
Gold      
Spiralled foliage decoration 
Oporto hallmark, Dragon 800/000 for 1938-
1985 and same date maker’s mark

€ 350 - 400

281
PAR DE BOTÕES DE PUNHO
Em ouro 
Em forma de vieiras 
Contraste do Porto, Dragão 800/000, em uso 
de 1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Diam.: 13 mm
7,9 g

A pair of cufflinks
Gold 
Scallop shell shaped 
Oporto hallmark, Dragon 800/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark

€ 350 - 400

282
PAR DE BOTÕES
Em ouro 
Forma circular com decoração cinzelada e 
esmaltado a azul 
Contraste Dragão 800/000 em uso de 1938 
a 1985 e de ourives da mesma época
Diam.: 14 mm
3,5 g

A pair of buttons
Gold 
Circular shaped of chiselled and blue enamel 
decoration 
Dragon hallmark 800/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark

€ 150 - 170

283
PAR DE BOTÕES DE PUNHO
Em ouro 
Formato retangular com decoração de 
florinhas e esmalte azul 
Contraste do Porto, Tigre 800/000 em uso 
de 1887 a 1938 e de ourives da mesma 
época(marcas muito sumidas)
14x9 mm
4 g

A pair of cufflinks
Gold 
Rectangular shaped with floral and blue 
enamelled decoration 
Oporto hallmark, Tiger 800/000 for 1887-1938 
and same date maker’s mark (marks very worn)

€ 160 - 180

284
PAR DE BOTÕES DE PUNHO
Em ouro 
Circulares, com friso gravado, cravejados 
com 4 pedras verdes e 2 incolores  
Contraste do Porto Tigre 800/000 em uso 
de 1887 a 1938 e de ourives da mesma 
época
Diam.: 17 mm
6 g

A pair of cufflinks
Gold 
Circular with engraved frieze, set with 4 green 
and two colourless stones 
Oporto hallmark, Tiger 800/=00 for 1887-1938 
and same date maker’s mark

€ 280 - 320

285
PAR DE BOTÕES DE PUNHO
Em ouro 
Em forma de fusos cinzelados 
Contraste do Porto, Tigre 800/000 em uso 
de 1887 a 1938 e de ourives da mesma 
época
Comp.: 24 mm
3,5 g

A pair of cufflinks
Gold 
Chiselled spindle shaped 
Oporto hallmark, Tiger 800/000 for 1887-1938 
and same date maker’s mark

€ 150 - 180

286
PAR DE BOTÕES DE PUNHO
Em metal prateado 
Montagem em mecanismo mecânico de 
relógio

A pair of cufflinks
Silvered metal 
Watch mechanic mechanism mounts

€ 100 - 1.200
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287
PAR DE BOTÕES DE PUNHO “CARTIER”
Em ouro 
Esmalte branco e azul raiado cravejados com 4 diamantes em 
talhe rosa coroada 
Contraste francês, Cabeça de Águia 750/000 com gravação 
Cartier-Paris 
7.6 g

A pair of Cartier cufflinks
Gold 
White and blue enamel set with 4 crowned rose cut diamonds 
French hallmark, Eagle’s head 750/000 marked Cartier-Paris

€ 1.750 - 2.000

292
ESTOJO NECESSAIRE
Em ouro 
Frente e verso pintados com figuras e elementos alusivos a 
tema mitológico e tampa forrada com entrançado de cabelos. 
Toda a caixa é emoldurada a ouro cinzelado e coberta por 
camada vidro fino 
Tem no interior um carnet para apontamentos com 3 placas 
em marfim, um limpa unhas e limpa ouvidos. 
Marca francesa de importação e vestígios de marca de ourives 
1ª metade Séc. XIX
85x50 mm
81,9 g (total)

A necessaire
Gold 
Verse and obverse painted with figures and elements allusive to 
mythological theme and lid lined with hair plait 
The whole case framed in chiselled gold and covered by a thin glass 
layer 
With inner note pad with 3 ivory plaques, a nail and ear cleaner 
French import hallmark and remnants of maker’s mark 
first-half of 19th c

€ 5.000 - 6.000

293
CAIXA DE RAPÉ
Em ouro 
Frente com decoração guilhochada, relevada e 
cinzelada com esmalte branco 
Centro em madrepérola raiado e emoldurado por friso 
em esmalte azul cravejado com pequenos diamantes; 
verso inteiramente guilhochado 
Marcas francesas de importação, Mocho, séc. XIX/XX e 
de fabricante, possivelmente Suíço
40x55 mm
44,3 g

A snuff box
Gold 
On the front raised and chiselled guilloché decoration, with 
white enamel 
Radiant mother-of- pearl centre, framed by blue enamelled 
frieze set with small diamonds; reverse  entirelly guilloché 
French import marks, Owl, 19th/20th century’s and maker’s 
mark, possibly Swiss

€ 2.700 - 3.000

288
PAR DE BOTÕES DE PUNHO
Em ouro 
Circulares, esmaltados a azul com aplicação 
de rosácea em prata cravejada com 
pequenos diamantes em talhe rosa 
Contraste do Porto Tigre 800/000, em uso de 
1887 a 1938 e de ourives da mesma época
Diam.: 15 mm
10,7 g

A pair of cufflinks
Circular, blue enamelled with applied silver rose set 
with small rose cut diamonds 
Oporto hallmark, Tigre 800/000 for 1887-1985 
and same date maker’s mark

€ 450 - 600

289
PAR DE BOTÕES DE PUNHO
Em ouro 
Rectangulares com cantos facetados, 
cravejados com rubilites em talhe carré 
Contraste do Porto, Dragão 800/000 em 
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma 
época (marcas muito sumidas) 
(sinais de uso; algumas pedras lascadas)
13x12 mm
18,2 g

A pair of cufflinks
Ractangular shaped of faceted corners, set with 
carré cut rubellites 
Oporto hallmark, Dragon 800/000 for 1938-
1985 and same date maker’s mark (very worn 
marks) 
(signe of wear; some chipped stones)

€ 650 - 750

290
PAR DE BOTÕES DE PUNHO
Em ouro 
Placa de ónix com camafeu em madrepérola 
Contraste de Lisboa, Dragão 800/000 em uso 
de 1938 a 1985 e de ourives da mesma época 
2x2 cm
13.1 g

A pair of cufflinks
Gold 
Onyx plaque with mother-of-pearl cameo 
Lisbon hallmark, Dragon 800/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark

€ 300 - 400

291
PAR DE BOTÕES DE PUNHO
Em ouro bicolor 
Face e travinca em círculo cravejados com 4 safiras em 
talhe cabochão 
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, Art. 2º, nº 2, alínea c
Diam.: 12 mm
10,5 g

A pair of cufflinks
Bicoloured gold 
Circular face and cross piece set with 4 cabochon  sapphires 
Unmarked, in agreement with Decree-Law 120/2017, art. 2º, 
nº.2, C

€ 400 - 500
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294
ESTOJO DE TOILETTE
Em ouro português  
Decoração relevada e cinzelada ao gosto rocaille, com concheados, 
folhagens, flores, enrolamentos e esmalte azul 
Verso e arestas inteiramente decorados com excelente trabalho cinzelado   
Contraste do Porto, Tigre 800/000 em uso de 1887 a 1938 e ourives da 
mesma época “Gama” 
(pequeníssima falha no esmalte)
85x80 mm
82,4 g (total)

A necessaire
Portuguese gold 
Raised and chiselled decoration in the rocaille taste, with shells, foliage, flowers, 
scrolls and blue enamel 
Obverse and corners fully decorated with excellent chiselled work 
Oporto hallmark, Tiger 800/000 for 1887-1938 and same date maker’s mark “Gama” 
(minor chip to enamel)

€ 11.000 - 12.000

295
PULSEIRA ESCRAVA
Em ouro português 
Serpente com corpo inteiramente cinzelado em 
simulação de escamas cravejado com turquesas 
cabochão e olhos em rubi 
Contraste do Porto, Dragão 800/000 em uso de 1938  
1985 e de ourives da mesma época
67,4 g

A band bracelet
Portuguese gold 
A fully chiselled snake of simulated scales, set with cabochon 
turquoises and ruby eyes 
Oporto hallmark, Dragon 800/000 for 1938-1985 and same 
date maker’s mark

€ 2.350 - 2.800

296
ANEL SERPENTE
Em ouro português 

Corpo cinzelado simulando escamas com cabeça e rabo 
cravejado com pequenas turquesas e olhos em rubi 
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei 

120/2017, artº 2, nº 2, alínea c
Med.:14 (EU)

11,8 g

A snake shaped ring
Portuguese gold 

Chiselled body simulating scales, head and tail set with small 
turquoises and ruby eyes 

Unmarked

€ 400 - 500
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297
GARGANTILHA
Em ouro português 
Malha articulada a expandir 
Contraste do Porto, 800/000 em uso de 
1938 a 1985 e de ourives da mesma época
42.1 g

A choker necklace
Portuguese gold 
Articulated, expanding chain 
Oporto hallmark, 800/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark

€ 1.450 - 1.700

298
PORTA MINAS
Em ouro 
Cravejado com duas safiras cabochão e 
monogramado 
Contraste de Lisboa, Tigre 800/000 em uso de 
1887 a 1938 e de ourives da mesma época
8.1 g

A pencil
Gold 
Set with two cabochon sapphires and 
monogrammed 
Lisbon hallmark, Tiger 800/000 for 1887-1938 for 
1887-1938 and same date maker’s mark

€ 260 - 300

299
PULSEIRA
Em ouro português 
Malha de fita articulada cravejada 
com 4 ametistas em cabochão e 
micropérolas 
Contraste do Porto, Dragão 800/000 
em uso de 1938 a 1985 e de ourives 
da mesma época
39,7 g

A bracelet
Portuguese gold 
Articulated ribbon chain set with 4 
cabochon amethysts and micro pearls 
Oporto hallmark, Dragon 800/000 for 
1938-1985 and same ate maker’s mark

€ 1.380 - 1.500

300
PAR DE BRINCOS PENDENTES
Em ouro tradicional português séc. XIX/XX 
Recortados, cinzelados e cravejados com 
pequenas ametistas 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, Artº. 2, nº2 alinha c 
Comp.: 6 cm
11 g

A pair of pendant earrings
Portuguese traditional gold work, 19th /20th 
century 
Scalloped, chiselled and set with small amethysts 
Unmarked

€ 440 - 600

301
COLAR
Ouro e esmeraldas 
6 fiadas de contas de esmeraldas 
engranzadas em ouro com elemento 
decorativo cravejado com ágata verde e 
diamantes em talhe rosa coroada 
Portugal anos 60 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei 129/2017, artº 2, nº 2, alínea c
Comp.: 59 cm

A necklace
Gold and emeralds 
Six strand emerald beads chained in gold with 
decorative element set with green agate and 
crowned rose cut diamonds 
Portugal, 1960s 
Unmarked

€ 1.800 - 2.200

302
PENDENTE 
Em ouro 
Serpente estilizada cravejada com 
esmeralda (ca. 11 x 9 mm) 
Contraste do Porto, Dragão 800/000 
em uso de 1938 a 1985 e de ourives 
da mesma época
Comp.: 4,2 cm
11 g

A pendant
Gold 
Stylised snake set with emerald 
(ca.11x9mm) 
Oporto hallmark, Dragon 800/000 for 
1938-1985 and same date maker’s mark

€ 600 - 700
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303
MOLA DE GRAVATA
Em ouro 
Travessão cinzelado cravejado com safira 
cabochão redonda 
Contraste de Lisboa, Andorinha 800/000 
em uso após 1985, e Pelicano
Comp.: 5 cm
7.7g

A tie bar
Gold 
Chiselled bar set with round  cabochon sapphire 
Lisbon hallmarks, Swallow (?) post 1985

€ 180 - 300

304
COLAR
Em ouro português 
Torsade de fios fininhos com fecho trabalhado 
Contraste do Porto, Veado 800/000 em uso 
após 1985 e de fabricante da mesma época
42,3 g

A necklace
Portuguese gold 
Twisted fine threads with decorated clasp 
Oporto hallmark, Deer 800/000 post 1985 and same 
date maker’s mark

€ 1.480 - 1.700

305
ANEL
Em ouro 
Serpente enrolada com trabalho cinzelado 
Contraste de Lisboa, Dragão 800/000 em uso 
de 1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Med. 15 (EU)
15,2 g

A ring
Gold 
Coiled, chiselled serpent 
Lisbon hallmark, Dragon 800/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark

€ 680 - 800

306
ANEL DE BRAZÃO
Em ouro 
Aros martelados, cravejado com jaspe 
sanguíneo gravado com armas de Cáceres 
Contraste de Lisboa, Andorinha 800/000 
em uso após 1985 e Pelicano
Med.: 8 (EU)
7,6 g

A crested ring
Gold 
Hammered band set with blood jasper, engraved 
with Cáceres armorial 
Lisbon hallmark, Swallow 800/000 post 1985 
and Pelican

€ 300 - 500

307
ANEL
Em ouro  
Revenido em forma orgânica cravejado com 
turmalina e topázio Rio Grande do Sul 
Contraste de Lisboa, Dragão 800/000 em uso 
de 1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Med. 15 (EU)
16,2 g

A ring
Gold 
Organic shaped tempered, set with tourmaline and 
Rio Grande do Sul topaz 
Lisbon hallmark, Dragon 800/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark

€ 800 - 900

308
ANEL
Em ouro 
Cabeça de carneiro, cravejada com 
pequenas esmeraldas cabochão, e 
decorada a esmalte verde 
Contraste de Lisboa, Andorinha 585/000 
em uso após 1985, e Cabeça de Pelicano
Med.: 17 (EU)
8,1 g

A ring
Gold 
Ram’s head set with small cabochon emeralds 
and decorated in green enamel 
Lisbon hallmark, Swallow (585/000) post 1985 
and Pelican’s head

€ 350 - 500

309
ANEL
Em ouro  
Sapo esculpido em vulto perfeito, com 
costas cravejadas com diamantes em talhe 
8/8 total (ca. 0.80ct) e duas esmeraldas 
nos olhos 
Contraste de Lisboa 375/000 em uso após 
1985 e Cabeça de Pelicano
Med.: 15 (EU)
14,1 g

A ring
Gold 
A frog set with 8/8 cut diamonds (ca.0.80ct) 
and two emeralds as eyes 
Lisbon hallmark 375/000 post 1985 and 
Pelican’s head

€ 550 - 700

310
ANEL SERPENTE
Em ouro 
Corpo cinzelado cabeça e olhos cravejados 
com raiz de esmeralda 
Marca de ourives
Med.: 5
11,7 g

A snake shaped ring
Gold 
Chiselled body with head and eyes set with 
emerald root 
Maker’s mark

€ 400 - 500

311
PAR DE BRINCOS 
Em ouro português séc. XIX 
Trabalho de ourivesaria tradicional 
portuguesa cinzelado e com aplicação de 
esmalte negro 
Marcas de ensaiador do ouro do Porto, 
Manuel Dias Couto ca. 1863-1865
Diam. : 1,6 cm
8,2 g

A pair of earrings
Portuguese 19th century gold 
Chiselled and black enamel applied elements 
Portuguese traditional jewellery 
Oporto gold assay mark for Manuel Dias Couto 
ca. 1863-1865

€ 400 - 500
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312
COLAR
Ouro e fita de algodão 
Peça central composta por 3 elementos 
em ouro cravejados com 97 diamantes em 
talhe de brilhante com total (ca. 2.00ct) e 5 
esmeraldas em talhe de cabochão 
(Possibilidade de alternar as cores das fitas) 
Contraste francês, cabeça de águia 750/000 
do séc. XX
36,1 g

A necklace
Gold and cotton ribbon 
Three central gold elements set with 97 brilliant 
cut diamonds, total (ca.2.00ct) and 5 cabochon 
emeralds 
(Possibility of alternating the ribbon’s colours) 
French hallmark, Eagle’s head 750/000, 20th 
century

€ 1.600 - 2.000

315
CONJUNTO DE CINCO ABOTOADURAS
Em ouro  
Dragão esculpido em vulto perfeito segurando  nas 
garras diamante em talhe antigo de brilhante cada 
com  (ca. 0.50ct) de cor branca pureza Vs 
3 botões de camisa com a mesma figura 
cravejados com diamantes em talhe antigo de 
brilhante com total (ca. 0.30ct) 
Marca e patente numerada de fabricante europeu 

Proveniência:
Colecção marquês de Valle Flôr 
Séc. XIX
38 g

A set of five button studs
Gold 
Carved dragon holding white coloured antique brilliant 
cut diamond, each (ca.0.50ct) and of Vs purity 
Three identical figure studs set with antique brilliant cut 
diamonds, total (ca.0.30ct) 
European maker mark and numbered patent 
Provenance:
Collection of  “Marquis of Valle Flor” 
19th century

€ 3.000 - 3.500

313
COLAR
Em ouro 

Em contas caneladas e elos de fios 
torcidos 

Marcas de garantia da Alemanha 
585/000  
Séc. XX

Comp.: 65 cm
42 g

A necklace
Gold 

Fluted beads and twisted thread links 
German assay marks 585/000 

20th century

€ 900 - 1.100

314
PULSEIRA
Em ouro bicolor português 
Malha de fios entrançados com aplicações 
cravejadas com pequenos diamantes em talhe 8/8 
Contraste do Porto, Dragão 800/000 em uso de 
1938 a 1985 e de ourives da mesma época
32,1 g

A bracelet
Portuguese bicoloured gold 
Twisted threads chain with applied elements set with small 
8/8 cut diamonds 
Oporto hallmark, Dragon 800/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark

€ 1.120 - 1.400

316
PULSEIRA
Em ouro português 
Malha friso aberto com 10 corações ocos 
Contraste do Porto, Dragão 800/000 em uso 
de 1938 a 1985 e de ourives da mesma época
71,9 g

A bracelet
Portuguese gold 
Open frieze chain with 10 hollow hearts 
Oporto hallmark, Dragon 800/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark

€ 2.000 - 2.400
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317
PENDENTE “CRUZ”
Em ouro com decoração floral gravada e 
cravejado em prata com pequenos diamantes 
talhe rosa e granadas talhe coxim 
Verso com decoração floral gravada 
Contraste muito sumido, Portugal, início do 
séc. XX 
(sinais de uso)
Alt.: 5,6 cm
8,9 g

A cross-shaped pendant
Gold with floral engraved decoration, set in silver 
with small rose cut diamonds and cushion cut 
garnets 
Back with floral engraved decoration 
Faded marks, Portugal, early 20th century 
(wear signs)

€ 600 - 900

321
PAR DE BRINCOS
Em ouro 
Cravejados com  granadas em talhe oval e 
micropérolas 
Contraste de Lisboa, Andorinha 750/000 
em uso após 1985 e Pelicano
9,3 g

A pair of earrings
Gold 
Set with oval cut garnets and micropearls 
Lisbon hallmark, Swallow 750/000 post 1985 
and Pelican

€ 300 - 600

322
ANEL
Em ouro 
Aro parcialmente cinzelado com topo 
inteiramente cravejado com granadas em talhe 
redondo 
Contraste do Porto, Dragão 800/000, em uso 
de 1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Med.: 14 (EU)
17,2 g

A ring
Gold    
Part chiselled band with topfully  set with round cut  
garnets 
Oporto hallmark, Dragon 800/000 for 1938-1985 
and same date makers mark

€ 700 - 900

323
ANEL
Em ouro 
Forma quadrangular com arestas 
arredondadas cravejado parcialmente no aro 
e topo com quartzos citrinos e pequenos 
diamantes em talhe de brilhante 
Contraste do Porto, Veado 800/000 em uso 
após 1985 e de ourives da mesma época 
Assinado “Giovanni Ferraris” 
(sinais de uso)
Med.: 17 (EU)
27,9 g

A ring
Gold  
Square shaped of rounded corners, partially 
set with citrine quartz and small brilliant cut 
diamonds on the top and band 
Oporto hallmark, Deer 800/000 post 1985 and 
same date maker’s mark 
(signs of wear)

€ 1.250 - 1.500

324
CHAVE DE RELÓGIO
Em ouro português  
Quartzo citrino em talhe briolete com 
moldura rendilhada 
Marcas de ensaiador do Porto e de ourives 
da mesma época 
Séc. XIX
Comp.: 5 cm
11,6 g

A clock key
Portuguese gold 
A briolette cut citrine quartz with lace frame 
Oporto assay mark and same date maker’s mark 
19th century

€ 500 - 600

318
ANEL
Em ouro  
Aro liso  com topo em forma de flor 
estilizada cravejada com 5 rubis em talhe 
de marquise, uma safira em talhe redondo 
e diamantes em talhe de brilhante, total 
(ca. 1.10ct) 
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, art.2, nº 2 alínea c 
Europa anos 50/60
Med.: 16 (EU)
11,6 g

A ring
Gold 
Plain band of stylised flower top set with 5 
marquise cut rubies, a round cut sapphire and 
brilliant cut diamonds, totalling (ca.1.10ct) 
Unmarked, in agreement with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2, C 
Europe, 1950s/1960s

€ 750 - 1.000

319
PENDENTE/ALFINETE 
Em ouro  séc. XVIII/XIX 
Decoração relevada cravejado  com 2  
ametistas em talhe briolete e 5 pingentes 
cravejados com ametistas em talhe pera 
Aplicação posterior de alfinete e argola 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Artigo 120/2017, Artº. 2, nº 2, alínea c
Comp.: 4,2 cm
11,4 g

A pendant/brooch
Gold, 18th/19th century 
Raised decoration set with 2 briolette cur 
amethysts and 5 pendants set with pear cut 
amethysts 
Later pin and ring applied elements 
Unmarked

€ 400 - 600

320
PULSEIRA
Em ouro  
Decoração ao gosto do barroco cravejada 
com 9 peças de vidro violeta 
Marcas de contraste, Mosquito 800/000, 
anterior a 1887 e de ourives da mesma época 
Séc. XIX
Comp.: 17,5 cm
58 g

A bracelet
Gold 
Baroque style decoration set with 9 violet glass 
pieces 
Mosquito hallmark 800/000 pre- 1887 and same 
date maker’s mark 
19th century

€ 1.200 - 1.500
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325
ALFINETE “LIBELINHA”
Em ouro e platina 
Cravejado com pequenos diamantes 
em talhe 8/8 
Portugal, anos 60 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto de Lei 120/2017, Artº. 2, nº2 
alinha c
Med.: 14 (EU)
17.2 g

A Dragonfly brooch
Gold and platinum 
Set with small 8/8 cut diamonds 
Portugal, 1960s 
Unmarked

€ 620 - 700

326
GRANDE ALFINETE BORBOLETA
Em ouro e prata 
Borboleta em vulto perfeito; corpo e asas 
cravejados com diamantes em talhe rosa e 
rosa coroada, e asas cravejadas com rubis 
em talhe carré e trapézio 
Contraste do Porto, Cabeça de cão em 
uso de 1938 a 1985 (ouro 800/000, prata 
833/000) cabeça de galo e ourives da 
mesma época
42x70 mm
17,2 g

A large butterfly brooch
Gold and silver 
A butterfly with body and wings set with rose 
and crowned rose diamonds, and wings set with 
carré an trapeze cut rubies 
Oporto hallmark, Dog’s head for 1938-1985 
(gold 800/000, silver 833/000), Rooster’s head 
and same date maker’s mark

€ 1.200 - 1.500

328
ALFINETE, LEITÃO & IRMÃO
Em ouro português 
Decoração romântica, florinhas cravejadas 
com microturquesas, rubis e pérolas 
Miniatura ao centro pintada sobre marfim 
com paisagem campestre emoldurada por 
micropérolas 
Contraste Lisboa em uso de 1938 a 1985 e 
ourives “Leitão & Irmão” 
Miniatura assinada
33x40 mm
17,2 g

A “Leitão & Irmão” brooch
Portuguese gold 
Romantic decoration of small flowers set with 
micro.-turquoises, rubies and pearls 
Central miniature on ivory 
with country scene framed by                                                                                                                                               
micropearls 
             € 700 - 1.200

329
CRUZ  BARROCA
Em ouro  
Elementos circulares cravejados com 
diamantes em talhe mesa e talhe rosa, e 
enrolamentos de união 
Fio de argolinhas de época posterior 
Europa, séc. XVIII 
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, Artº 2, nº 2, alínea c
13,4 g

A Baroque cross
Gold 
Circular elements set with table cut and rose cut 
diamonds and union scrolls 
Later rings chain 
Europe, 18th century 
Unmarked

€ 1.500 - 2.000

330
ALFINETE
Em ouro e prata 
Rosácea cravejada com 8 quartzos limão  
E pequenos diamantes em talhe rosa 
Com marca de ourives e contraste Cabeça 
de Galo 
Portugal, Anos 60
Diam.: 35 mm
15,1 g

A brooch
Gold and silver 
A rose set with 8 citrines ???? and small rose cut 
diamonds 
Maker’s mark and hallmark Rooster’s head 
Portugal, 1960s

€ 450 - 550

331
ALFINETE
Em prata portuguesa séc. XIX 
Em girândola com 3 pendentes periformes, 
cravejada com quartzos forrados 
multicolores 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto Lei 120/2017, Artº 2, nº 2, alínea c
Comp.: 4 cm 
Alt.: 4,4 cm
16,5 g

A bow brooch
Portuguese silver, 19th century 
Pinwheel shaped with 3 pear pendants, set with 
lined multicoloured topaz 
Unmarked

€ 600 - 800

327
ALFINETE, LEITÃO & IRMÃO
Em ouro e platina 
Ramo com folhas cravejado com pequenos 
diamantes em talhe rosa e esmeraldas, 
com duas cerejas cravejadas em pinha com 
rubis (ca. 2.70ct) 
Contraste do Porto, Cabeça de Cavalo e 
de “Leitão & Irmão” 
(faltam 3 esmeraldas)
Comp.: 58 mm
24 g

A “Leitão & Irmão” brooch
Gold and platinum  
A leafy branch, set with small rose cut diamonds 
and emeralds, with two pine cone shaped 
cherry’s 
Oporto hallmark, Horse’s head and maker’s 
mark for Leitão & Irmão 
(3 emeralds missing)

€ 1.000 - 1.500
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332
PAR DE BRINCOS
Em ouro 
Decoração encanastrada, cravejado com  22 
diamantes em talhe de brilhante (ca. 0.90ct) 
Contraste do Porto, Veado 800/000 em uso 
após 1985 e de ourives da mesma época
16,5 g

A pair of earrings
Gold 
Basketweave decoration set with 22 brilliant cut 
diamonds (ca. 0.90ct) 
Oporto hallmark, Deer 800/000 post 1985 and 
same date maker’s mark

€ 680 - 1.000

333
ANEL
Em ouro  
Topo encanastrado, cravejado com 12 
diamantes em talhe de brilhante (ca. 0.60ct) 
Contraste do Porto, Veado 800/000 em uso 
após 1985 e de ourives da mesma época
Med.: 9 (EU)
11,2 g

A ring
Gold 
Basketweave top set with 12 brilliant cut diamonds 
(ca. 0.60ct) 
Oporto hallmark, Deer 800/000 post 1985 and same 
date maker’s mark

€ 480 - 800

334
ANEL CHANEL
Em ouro bicolor 
Centro e moldura cravejados com 
pequenos diamantes em talhe de brilhante 
e aplicação da “Griffe” 
Contraste do Porto, Andorinha 750/000 
em uso após 1985 e Cabeça de Pelicano
Med.: 14 (EU)
10,3 g

A “Chanel” ring
Bicoloured gold 
Centre and frame set with small brilliant cut 
diamonds and “griffe” applied element 
Oporto hallmark, Swallow 750/000 post 1985 
and Pelican’s head

€ 700 - 900

336
PULSEIRA E PAR DE BRINCOS
Em ouro texturado e cravejado com pérolas de 
cultura, pequenas esmeraldas e diamantes talhe 8/8
Contraste Tigre 800 (1938-1984) e de ourives da 
mesma época
(sinais de uso)
Comp.: 18 cm (pulseira)
Comp.: 2 cm (brincos)
54,4 g

A bracelet and a pair of earrings
Textured gold set with cultured pearls and small single cut 
emeralds and diamonds
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker's mark
(wear signs)

€ 1.800 - 2.800

337
RELÓGIO  CORTÉBERT
Em ouro bicolor 
Modelo de senhora cravejado com 2 pequenos diamantes em 
talhe antigo de brilhante e diversos em talhe rosa 
Contraste de Lisboa, Dragão 800/000 em uso de 1938 a 1985
28.2 g

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos 
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras” 
P.P 111, 150

A “Cortébert” watch
Bicoloured gold 
Lady’s model set with 2 small antique brilliant cut diamonds and 
various rose cut diamonds 
Lisbon hallmark, Dragon 800/000 for 1938-1985

€ 650 - 800

335
PULSEIRA
Em ouro português 
Malha de friso com elos largos e  fio enrolado 
Fecho de caixa e palheta com segurança 
Contraste do Porto, Dragão 800/000 em uso 
de 1938 a 1985 e de ourives da mesma época
54,2 g

A bracelet
Portuguese gold 
Frieze work of large rings and twisted thread 
Encased clasp with safety pin 
Oporto hallmark, Dragon (800/000) for 1938-
1985 and same date maker’s mark

€ 2.000 - 2.500
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338
ANEL 
Em ouro 
Decoração cinzelada ao gosto do barroco 
cravejado com uma esmeralda rectangular (ca. 
8x7 mm) 
Contraste do porto, Dragão 800/000 em uso de 
1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Med. 14 (EU)
8,5 g

A ring
Gold 
Chiselled Baroque style decoration set with a 
rectangular emerald (ca.8x7mm) 
Oporto hallmark, Dragon 800/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark

€ 500 - 600

339
ANEL
Em ouro 
Cravejado com uma esmeralda (ca. 7x5 
mm) e 6 pequenos diamantes em talhe de 
brilhante 
Contraste de Lisboa, Andorinha 750/000 
em uso após 1985 e Pelicano 
(falhas na esmeralda)
Med.: 15 (EU)
11,7 g

A ring
Gold 
Set with 1 emerald (ca. 7x5 mm) and 6 small 
brilliant cut diamonds 
Lisbon hallmark, Swallow 750/000 post 1985 
and Pelican 
(flea bites in emerald)

€ 400 - 600

340
ANEL 
Em ouro bicolor 
Aro canelado e topo decorado com 
triângulos divididos por fio torcido, 
cravejado com diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 1.50ct), tendo ao centro um 
quartzo citrino com 10x10 mm 
Contraste do Porto, Veado 800/000, e de 
ourives da mesma época
Med.: 15 (EU)
21,8 g

A ring
Bicoloured gold 
Fluted band with top decorated in triangles, 
separated by twisted thread, set with brilliant 
cut diamonds (ca. 1.50 ct), centred by a citrine 
quartz (10x10 mm) 
Oporto hallmark, Deer 800/000, and same date 
maker’s mark

€ 950 - 1.200

341
PULSEIRA KORLOFF
Em ouro 
Escrava decorada a esmalte verde com 
diamante em talhe de brilhante ao centro 
(ca. 065ct) e 88 pequenos diamantes em 
talhe de brilhante (ca. 2.20ct) 
Contraste francês, cabeça de Águia 
750/000 
Séc. XX e punção Korloff
33.7 g

A “Korloff” bracelet
Gold 
A green enamelled bangle set with central 
brilliant cut diamond (ca.0.65ct) and 88 small 
brilliant cut diamonds (ca.2.20ct) 
French hallmark, Eagle’s head 750/000, 20th 
century and marked Korloff

€ 2.800 - 3.500

342
COLAR
Ouro coral e jadeíte 
Composto por 4 fiadas de contas de coral 
engranzadas em ouro com 5 elementos 
em ouro cravejados com jadeíte esculpida 
sendo um deles o fecho 
Portugal anos 60 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, artº 2, nº 2, alínea c
Comp.: 55 cm

A necklace
Gold, coral and jadeite 
Four strands of coral beads chained in gold with 
5 gold elements set with carved jadeite, one 
being the clasp 
Portugal, 1960s 
Unmarked

€ 1.600 - 1.800

343
CONJUNTO DE SETE ESCRAVAS
Em ouro trabalhado 
Contraste Lisboa, Andorinha 585/000 em 
uso após 1985 e cabeça de pelicano
50.6g

A set of seven bangles
Decorated gold 
Lisbon hallmark, Swallow 585/000 post 1985 
and Pelican’s head

€ 1.100 - 1.500
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344
ANEL
Em ouro 
Cravejado com uma  safira oval (8x6 
mm), 10 safiras em talhe de baguette 
(ca. 0.70ct) e 40 diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 0.90ct) 
Contraste do Porto, Veado 800/000 em 
uso após 1985 e de ourives da mesma 
época
Med.: 15 (EU)
9,8 g

A ring
Gold 
Set with oval sapphire (8x6 cm), 10 baguette 
cut sapphires and 40 brilliant cut diamonds (ca. 
0,90 ct) 
Oporto hallmark, Deer 800/000 post 1985 and 
same date maker’s mark

€ 500 - 850

345
ANEL
Em ouro 
Aros cruzados cravejados com safiras 
calibradas (ca. 0.60ct) e diamantes em 
talhe de brilhante (ca. 0.90ct) 
Contraste do porto, Veado 800/000 em 
uso após 1985 e de ourives da mesma 
época
Med.: 14 (EU)
9,2 g

A ring
Gold 
Crossed bands set with calibrated sapphires (ca. 
0.60ct) and brilliant cut diamonds (ca. 0.90ct) 
Oporto hallmark, Deer 800/000 post 1985 and 
same date maker’s mark

€ 420 - 650

346
ANEL
Em ouro bicolor 
Aro parcialmente vazado, cravejado 
com safira talhe cabochão (10x8 mm) 
ladeada por 10 pequenos diamantes em 
talhe de brilhante (ca. 0.40ct) 
Contraste do Porto, Veado 800/000 em 
uso após 1985 e de ourives da mesma 
época
Med.: 8 (EU)
10,6 g

A ring
Bicoloured gold 
Pierced ring set with cabochon sapphire 
(10x8 mm) framed by 10 small brilliant cut 
diamonds (ca. 0.40ct) 
Oporto hallmark, Deer 800/000 post 1985 
and same date maker’s mark

€ 450 - 800

347
PULSEIRA
Em ouro  
Malha articulada revestida com 
placas de madrepérola cravejada 
com  safira do Ceilão (ca.7.00ct) 
Contraste de França, Cabeça de 
Águia 750/000 séc. XX e de ourives 
da mesma época
Comp.: 18 cm
54.6 g

A bracelet
Gold 
Articulated chain coated in mother-
of-pearl plaques and set with Ceylon 
sapphire (ca.7.00ct) 
French hallmark, Eagle’s head 750/000, 
20th century and same date maker’s 
mark

€ 4.000 - 6.000

348
PULSEIRA
Escrava em ouro 
Aro liso e cravejado com 6 rubis em talhe 
oval (ca. 1.40ct) e 7 diamantes em talhe 
princesa (ca. 0.50ct) 
Contraste de França 750/000 
Séc. XIX/XX
17.9 g

A bracelet
Gold bangle 
Plain band set with 6 oval cut rubies (ca.1.40ct)  
and 7 princess cut diamonds (ca.0.50ct) 
French hallmark 750/000 
19th/20th century

€ 1.200 - 1.500

349
PULSEIRA
Escrava em ouro 
Aro liso cravejado com 6 safiras em talhe 
oval (ca. 1.40ct) e 7 diamantes em talhe 
princesa (ca. 0.50ct) 
Contraste de França 750/000 
Séc. XIX/XX
17.9 g

A bracelet
Gold bangle 
Plain band set with 6 oval cut sapphires 
(ca.1.40ct)  and 7 princess cut diamonds 
(ca.0.50ct) 
French hallmark 750/000 
19th/20th century

€ 1.100 - 1.500

350
CONJUNTO DE SETE ESCRAVAS
Em ouro trabalhado 
Contraste Lisboa, Andorinha 750/000 em 
uso após 1985 e cabeça de pelicano
54.6g

A set of seven bangles
Decorated gold 
Lisbon hallmark, Swallow 750/000 post 1985 
and Pelican’s head

€ 1.350 - 1.700
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351
CORDÃO DUPLO
Em ouro francês 
Elos circulares com passador cinzelado e 
monogramado 
Contraste francês, cabeça de águia 750/000, 
séc. XX e de ourives da mesma época
Comp.: 64 cm
52,2 g

A double chain
French gold 
Circular rings with chiselled and monogramed 
bodkin 
French hallmark, Eagle’s head 750/000, 20th 
century and same date maker’s mark

€ 1.800 - 2.000

352
ALFINTE RELICÁRIO
Em ouro 
Em forma de escudete com paquife 
cravejado com microturquesas;  decoração 
cinzelada e esmalte azul, cravejado ao 
centro com uma ágata 
Sem marcas de contraste ao abrigo de 
Decreto-Lei 120/2017, Artigo 2º, nº 2, 
alínea c 
Europa anos 40/50
Alt.: 44 mm
20,4 g

A reliquary brooch
Gold 
Shield shaped w ith elmet set with 
microturquoises; blue enamelled decoration 
centrally set with an agate 
Unmarked, in agreement with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2, C

€ 900 - 1.200

353
ALFINETE DE GRAVATA
Ouro relevado e cinzelado em forma de 
monograma “MP” sob coroa real e com 
tarja com data “25-6-1899”, pequeno rubi 
talhe gota pendente 
Com estojo original 
(pequenos sinais de uso)
Comp.: 6,5 cm
2,8 g

A tie pin
Chiselled gold representing “MP” monogram 
under royal crown and ribbon with “25-6-1899” 
date and a small pear shaped ruby pendant 
Original case 
(small wear signs)

€ 380 - 580

354
ADEREÇO
Em ouro português séc. XIX 
Alfinete e brincos em forma de chave 
cravejados com micropérolas 
Em estojo de origem 
Marcas de ensaiador do ouro do Porto e 
de ourives da mesma época
Comp.: 5,5 cm
8,1 g

A parure
Portuguese gold, 19th century 
Key shaped brooch and earrings set with micro 
pearls 
In the original case 
Oporto assay marks and same date maker’s mark

€ 450 - 600

355
ALFINETE/PENDENTE
Em prata e ouro 
Decoração romântica com volutas, penacho 
e enrolamentos, cravejado com pequenos 
diamantes em talhe rosa e pedra sintéticas 
vermelhas em talhe de baguette 
Contraste do Porto cabeça de cão em uso de 
1938 a 1985 (ouro 800/000, prata 835/000), e de 
ourives da mesma época
Alt.: 39 mm
7,8 g

A pendant brooch
Silver and gold 
Romantic decoration with volutes, feathers and scrolls, 
set with small rose cut diamonds and red baguette cut 
synthetic stones 
Oporto hallmark, Dog’s head for 1938-1985 (gold 
800/000, silver 835/000) and same date maker’s mark

€ 400 - 450
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356
ANEL 
Em ouro cinzelado
Com decoração a esmalte azul cravejado 
com  um diamante em talhe antigo de 
brilhante com (ca. 0.90ct)
Europa,  séc. XIX
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, Artº 2, nº2 , alínea c
6.1 g

A ring
Gold
Chiselled decoration, blue enamel with an 
antique brilliant cut diamond (ca. 0.90ct)
Europe, 19th century
No marks

€ 850 - 1.000

360
ANEL
Em ouro 
Aro liso com topo em forma de navette 
cravejada com diamantes em talhe antigo 
de brilhante (ca. 2.10ct) e uma safira oval 
(5x4mm) ao centro 
Sem contraste, ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017,  art. 2, nº 2, alínea C
Med.: 20 (EU)
5,2 g

A ring
Gold 
Plain navette shaped band set with antique 
brilliant cut diamonds (ca.2.10ct) and an oval, 
central sapphire (5x4cm) 
Unmarked, in agreement with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2, C

€ 500 - 750

361
GARGANTILHA
Em ouro 
Fio em malha espinhada batida e centro composto por 5 
elementos ovais articulados, cravejados com 5 safiras em 
talhe oval (7x5 mm) e 50 diamantes em talhe de brilhante (ca. 
4.00ct) de tonalidade branca e pureza vvs2 
Elementos de união compostos por 3 diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 0.60ct) 
Contraste do Porto Andorinha 750/000 em uso após 1985 e 
de fabricante da mesma época
18,7 g

A necklace
Gold 
Flatenned chevron links with 5 articulated oval elements set with 
5 oval cut sapphires (7x5mm) and 50 white coloured brilliant cut 
diamonds (ca.4.00ct) of WS2 purity 
Links composed by 3 brilliant cut diamonds (ca.0.60ct) 
Oporto hallmark, Swallow 750/000 post 1985 and same date maker’s 
mark

€ 1.900 - 2.200

357
ANEL
Solitário em ouro 
Cravejado com um diamante em talhe de 
coração com (ca. 2.20ct) , cor H/I, pureza 
SI 
Contraste de Lisboa 750/000 em uso após 
1985 e Cabeça de Pelicano 
(sinais de uso)
Med.:11 (EU)
8 g

A ring
Gold solitaire 
Set with heart cut diamond (ca.2.20ct), of H/I 
colour and  SI purity 
Lisbon hallmark 750/000 post 1985 and 
Pelican’s head 
(signs of wear)

€ 1.900 - 2.500

358
PAR DE BRINCOS
Em ouro e prata 
Em círculo, cravejados com 2 diamantes 
em talhe antigo de brilhante, total (ca. 
0.50ct) e 54 diamantes em talhe antigo 
(ca. 4.30ct) 
Contraste do Porto, Tigre 800/000 em uso 
de 1887 a 1938 e de ourives da mesma 
época
Diam.: 18 mm
7,5 g

A pair of earrings
Gold and silver 
Circular, set with 2 antique brilliant cut 
diamonds totalling (ca.0.50ct) and 54 antique 
cut diamonds (ca.4.30ct) 
Oporto hallmark, Tiger 800/000 for 1887 to 
1938 and same date maker’s mark

€ 1.200 - 1.400

359
PULSEIRA
Em ouro  
Decoração ao gosto do barroco cravejada com 9 peças de 
vidro violeta 
Marcas de contraste, Mosquito 800/000, anterior a 1887 e de 
ourives da mesma época 
Séc. XIX
Comp.: 17,5 cm
58 g

A bracelet
Gold 
Baroque style decoration set with 9 violet glass pieces 
Mosquito hallmark 800/000 pre- 1887 and same date maker’s mark 
19th century

€ 1.200 - 1.500
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362
ANEL  FRED
Em ouro 
Cravejado com uma pérola dos  Mares 
do Sul ( ca. 13 mm) e dois diamantes em 
talhe de brilhante( ca.045ct e 0.52ct) cor  
branca pureza VS 
Contraste de França cabeça de águia 
750/000 e punção “Fred” 
Séc. XX
Med. 12 (EU)
6,2 g

A “Fred” ring
Gold 
Set with one Southern seas pearl (ca.13mm) 
and two white coloured brilliant cut diamonds 
(ca.0.45ct and 0.52ct) of VS purity 
French hallmark, Eagle’s head 750/000 and 
“Fred” stamp

€ 2.000 - 3.000

363
PULSEIRA 
Em  ouro 
Malha articulada com pequenas conchas 
cravejadas com diamantes em talhe 8/8 
ladeadas por pérolas 
Contraste do Porto, Formiga em uso de 
1938 a 1985 e de ourives da mesma época
30.9 g

A bracelet
Gold 
Articulated chain with small shells set with 8/8 
cut diamonds in-between pearls 
Oporto hallmark, Ant for 1938-1985 and same 
date maker’s mark

€ 500 - 700

364
COLAR DE PÉROLAS CHAUMET
Pérolas de cultura Akoya (ca. 6/6.5mm) com separadores em ouro e fecho em ouro cravejado 
com um diamante em talhe de brilhante (ca. 1.00ct) possivelmente cor E/F , pureza vvs, e 14 
diamantes em talhe de brilhante (ca. 0.60ct) 
Contraste francês 750/000, punção Chaumet

A Chaumet pearl necklace
Akoya cultured pearls (ca.6/6.5mm) separated by gold beads and gold clasp set with one brilliant cut 
diamond  (ca.1.00ct) possibly E/F coloured and vvs purity, and 14 brilliant cut diamonds (ca.0.60ct) 
French hallmark 750/000, marked Chaumet

€ 5.500 - 6.000
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365
ANEL, ART DÉCO
Em platina 
Aro liso, com topo em figuras geométricas 
entrelaçadas, cravejadas com pequenos 
diamantes em talhe rosa e um diamante ao 
centro em talhe de brilhante (ca. 0.10ct) 
Contraste de Lisboa, Papagaio em uso de 
1938 a 1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Med.: 12 (EU)
4,5 g

An Art Deco ring
Platinum 
Plain band toped by linked geometric motifs, 
set with small rose cut diamonds and a central 
brilliant cut diamond (ca.0.10ct) 
Lisbon hallmark, Parrot for 1938-1985 and 
same date maker’s mark 
(signs of wear)

€ 200 - 300

370
ANEL SOLITÁRIO

Em platina 
Montagem Cartier para  pedra de cliente,  

cravejado com diamante em talhe oval 
(ca.4.25ct) possivelmente cor L/M e 

pureza SI 
Contraste de Paris, Cabeça de Cão  

950/000 usado de 1984 a 1994 
Med.: 12 (EU)

8.7 g

A solitary ring
Platinum 

Cartier mounted for customer’s stone, set with 
oval cut diamond (ca.4.25ct) possibly colour 

L/M and SI purity 
Paris hallmark, Dog’s head 950/000 for 1984-

1994)

€ 22.000 - 28.000

366
ANEL DIAMANTES
Em ouro branco cravejado com pequenos 
diamantes talhe brilhante 
Contraste Cabeça de Veado 800 em uso 
desde 1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 17,9 mm
10,39 g

A diamond ring
White gold set with small brilliant cut diamonds 
Portuguese assay marks (after 1985) and maker’s 
mark 
(wear signs)

€ 270 - 380

367
ANEL 
Em ouro baixo 
Aro triplo com topo em forma de flor; 
pétalas cravejadas com pequenos 
diamantes em talhe 8/8, tendo ao centro 
um diamante em talhe de brilhante (ca. 
0.35ct) de tonalidade branca e com 
pequenas inclusões 
Sem marcas de contraste, ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, art. 2º, nº 2, alínea c
Med.: 18 (EU)
6,6 g

A ring
Low purity gold 
Triple band with flower top; petals set with 
small 8/8 cut diamonds centred by a brilliant 
white coloured cut diamond (ca.0.35ct) of 
minor inclusions 
Unmarked, in agreement with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2, C

€ 450 - 600

368
ANEL
Em ouro
Decorado com uma flor central cravejada 
com 7 diamantes em talhe 8/8 com total 
(ca. 0.35ct) e folhas cravejadas com 6 sa-
firas em talhe de navette, emoldurado por 
friso de 34  diamantes em talhe 8/8 com 
total (ca. 0.85ct)
Contraste de Lisboa, Andorinha 750/000 
em uso após 1985 e cabeça de pelicano
(falta 1 brilhante)
Med.: 13 (EU)
6.4g

A ring
Gold
Central flower set with 7 8/8 cut diamonds 
(ca.0.35ct) and leaves with set with 6 navette cut 
sapphires, framed by 34 8/8 cut diamond frieze, 
totaling (ca.0.85ct)
Lisbon hallmark, Swallow (?) post 1985 and 
Pelican's head
(1 brilliant cut diamond missing)

€ 350 - 400

369
ANEL
Em ouro 
Formado por 3 frisos cravejados com 18 
diamante em talhe de brilhante e 1 em talhe 
antigo (ca. 2.10ct)  
Diamantes de tonalidade branca e purezas 
diversas; um levemente lascado 
Contraste do Porto, Formiga 800/000 em uso 
de 1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Med.: 15 (EU)
4,6 g

A ring
Gold 
Of three friezes set with 18 brilliant cut diamonds 
and 1  antique brilliant cut diamond (ca.2.10ct) 
White coloured diamonds of various purities; one 
with minor fleabite 
Oporto hallmark, Ant 800/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark

€ 1.300 - 1.800

371
ANEL
Em ouro
Centro cravejado com 1 diamante em talhe 
de quadrilhante e 4 diamantes em talhe de 
navette com total (ca. 0.80ct)     Aro crave-
jado com 4 diamantes em talhe de brilhante 
com total (ca. 0.90ct)
Contraste de Lisboa, Andorinha 750/000 em 
uso após 1985e cabeça de Pelicano
Med.: 10 (EU)

A ring
Gold
The centre set with one diamond and 4 navette 
cut diamonds, total (ca.0.80ct). The ring with 4 
brilliant cut diamonds, total (ca.0.90ct)
Lisbon hallmark, Swallow (?) in use post 1985 and 
Pelican's head

€ 1.100 - 1.400
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372
GARGANTILHA ROMÂNTICA
Em prata e ouro 
Decoração vegetalista cravejada com 
diamantes em talhe antigo de brilhante, 
total (ca. 0.80ct) 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, Artº 2, nº 2, alínea c
20,8 g

A Romantic necklace
Silver and gold 
Floral and foliage decoration set with antique 
brilliant cut diamonds, total (ca.0.80ct) 
Unmarked

€ 650 - 950

373
PAR DE BRINCOS DE ROSCA
Em prata e ouro 
Folhas cravejadas com micropérolas 
Europa, 1ª metade séc. XX 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto- Lei 120/2017, Artº 2, nº 2, alínea c
Comp.: 3,7 cm
7,8 g

A pair of screw thread earrings
Silver and gold 
Leaves set with micro pearls 
Europe, 1st half of 20th century 
Unmarked

€ 200 - 300

374
PAR DE BRINCOS
Em ouro 
Volutas estilizadas cravejadas com pequenos 
diamantes em talhe rosa  com 4 pérolas 
pendentes 
Contraste do Porto Formiga, 800/000 em uso 
após 1985 e de ourives da mesma época 
(falta 1 diamante)
Alt.: 28 mm
9,9 g

A pair of earrings
Gold 
Stylised volutes set with small rose cut diamonds 
with 4 pendant pearls 
Oporto hallmark, Ant 800/000 post 1985 and same 
date maker’s mark 
(1 diamond missing)

€ 300 - 400

375
LAÇA, ALFINETE/PENDENTE
Em prata e ouro português 
Laço cravejado com 2 diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 1.30ct), ambos com pureza SI, 
e 102 diamantes em talhe de brilhante (ca. 
3.00ct) de diferentes purezas e cores 
Pingente cravejado com 3 diamantes em 
talhe de brilhante (ca. 0.70ct) cor N/P e 43 
diamantes (ca. 0.50ct) 
Com marca de fabricante 
Portugal, 1ª metade Séc.XX
85x50 mm
44,2 g

A bow brooch/pendant
Portuguese silver and gold 
The  bow set with 2 brilliant cut diamonds 
(ca.1.30ct), both of SI purity and 102 brilliant 
cut diamonds (ca.3.00ct) of various purities and 
colours 
The pendant set with 3 brilliant cut diamonds 
(ca.0.70ct) colour N/P and 43 diamonds 
(ca.050ct) 
Maker’s mark 
Portugal, 1st half of 20th century

€ 1.900 - 2.500

376
ALFINETE BARROCO
Em prata 
Decoração vegetalista e enrolamentos ao 
gosto da época  cravejado com diamantes 
em talhe de rosa coroada 
Europa, séc. XVIII 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, Artº 2, nº2, alínea c
Comp.: 5,5 cm
14,1 g

A Baroque brooch
Silver 
Period floral and foliage scroll decoration set 
with crowned rose cut diamonds 
Europe, 18th century 
Unmarked

€ 650 - 950

377
PAR DE BRINCOS PENDENTES
Em prata e ouro 
Decoração barroca cravejados com diamantes 
em talhe de rosa coroada e talhe mesa 
Europa, séc. XVIII 
Sem contraste ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017,  Artº 2, nº 2, alínea c 
(espigão adaptado)
Comp.: 5 cm
13,9 g

A pair of pendant earrings
Silver and gold 
Baroque decoration set with crowned rose cut and 
table cut diamonds 
Europe, 18th century 
Unmarked 
(pin adapted)

€ 500 - 700
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378
PAR DE BRINCOS ROMÂNTICOS
Em ouro e prata Séc. XIX/XX 
Pendentes articulados com pingente na 
extremidade, cravejados com 4 diamantes 
em talhe antigo de brilhante e diversos 
pequenos diamantes em talhe rosa. 
Contraste do Porto cabeça de tigre 
800/000 em uso de 1887 a 1938 e de 
ourives da mesma época
Comp.: 4,2 cm
7.7g

A pair of Romantic earrings
Gold and silver, 19th / 20th century 
Articulated pendants set with 4 antique brilliant 
cut and various small rose cut diamonds. 
Oporto hallmarks, Tiger’s Head (800/000) for 
1887-1938 and same date maker’s mark

€ 500 - 600

379
PAR DE BRINCOS
Em prata e ouro séc. XIX/XX 
Decoração romântica cravejada com 
diamantes em talhe antigo de brilhante e 
talhe rosa  
Contraste do Porto, Tigre 800/000 em uso 
de 1887 a 1938 e de ourives da mesma 
data
Comp.: 5,5 cm
13,8 g

A pair of earrings
19th/20th century silver and gold 
Romantic decoration set with antique brilliant 
cut diamonds and rose cut diamonds 
Oporto hallmark, Tiger 800/000 for 1887.1938 
and same date maker’s mark

€ 700 - 900

380
ANEL
Em platina
Aro em 4 fios com topo circular inteiramente 
cravejado com diamantes em talhe 8/8 (ca. 
1.50ct), sendo o central em talhe de brilhante 
(ca. 0.20ct)
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, artigo 2º, nº 2, alínea c
Europa, anos 50/60
6,3 g

A ring
Platinum
Four thread band with circular top fully set with 
8/8 cut diamonds (ca.1.50ct) and a central brilliant 
cut diamond (ca.0.20ct)
Unmarked, in agreement with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2,  C
Europe, 1950s/1960s

€ 800 - 1.000

381
ANEL ART-DÉCO

Em platina 
Cravejado com 25 diamantes de diversos 

talhes, total (ca 1.50ct) 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 

Decreto-Lei 120/2017, Artº 2, nº 2, alínea c 
Indicação de platina 900/000 

Med. 16
7,3 g

An “Art Deco” ring
Platinum 

Set with 25 various cuts diamonds, total (ca.1.50ct) 
Unmarked 

Platinum 900/000

€ 900 - 1.300

382
ALFINETE, ART DÉCO
Em platina 800/000 e ouro 
Forma elíptica com decoração rendilhada 
cravejado com diamantes em talhe antigo 
de brilhante, talhe rosa e rosa coroada 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, Artigo 2º, nº.2, 
alínea c
Comp.: 55 mm
10,5 g

An Art Deco brooch
Platinum 800/000 and gold 
Eliptical shaped of lace decoration and set with 
antique brilliant, rose and crowned rose cut 
diamonds 
Unmarked, in agreement with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2, C

€ 750 - 1.100
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383
ANEL BELLE-ÉPOQUE
Ouro cravejado com uma pérola e 22 
diamantes talhe antigo de brilhante (ca. 
0,70ct) 
Contraste português (1887-1937) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Tam.: 16,8 mm
4,1 g

A Belle-Époque ring
Set in gold with one pearl and 22 old brilliant 
cut diamonds (ca. 0,70ct) 
Portuguese assay mark (1887-1937) 
and maker’s mark 
(wear signs)

€ 400 - 700

384
PAR DE BRINCOS
Em ouro português 
Meias esferas em ouro raiado 
Contraste do Porto, Veado 800/000 em uso 
após 1985 e de ourives da mesma época
9.3 g

A pair of earrings 
Portuguese gold 
Streaked gold half spheres 
Oporto hallmark, Deer 800/000 post 1985 and 
same date maker’s mark

€ 260 - 400

385
PAR DE BRINCOS
Em ouro 
Cravejados com duas pérolas de cultura 
de 9.5 mm e dois diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 0.40ct) 
Contraste de Lisboa Andorinha 750/000 
em uso após 1985 e ourives 
da mesma época
6,2 g

A pair of earrings
Gold 
Set with 2 cultured pearls (9,5mm) and 2 
brilliant cut diamonds (ca. 0,40ct) 
Lisbon hallmark, Swallow 750/000, post 1985 
and same date maker's mark

€ 250 - 400

386
PENDENTE CRUZ BELLE ÉPOQUE
Em ouro e platina cravejado com diamantes 
talhe rosa, 10 diamantes talhe antigo de 
brilhante (ca. 1,50ct) e sete pérolas 
Trabalho do séc. XIX/XX 
(sinais de uso)
Alt.: 5,7 cm
7,6 g

A Belle-Époque cross-shaped pendant
Set in gold and platinum with rose cut diamonds, 
10 old mine cut diamonds (ca. 1,50ct) and seven 
pearls 
Work of the late 19th, early 20th century 
(wear signs)

€ 780 - 1.200

387
COLAR DE PÉROLAS 
Duas fiadas de pérolas barrocas cinza 
Engranzadas a ouro  
Fecho em ouro cravejado com granadas, 
pérola e pequenos diamantes em talhe rosa 
Portugal anos 60 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, artº 2, nº 2, alínea c
Comp.: 66 cm

A pearl necklace
Two baroque grey pearls strands 
Chained in gold 
Gold clasp set with garnets, pearl and small rose cut 
diamonds 
Portugal, 1960s 
Unmarked
€ 1.000 - 1.400

388
BRINCOS VAN CLEEF & ARPELS 

Em ouro e pérolas 
Topo cravejado com 16 diamantes em 

talhe de brilhante, total (ca. 0.80ct)  com  
torsade de pequenas pérolas  

Contraste de França, cabeça de águia 
750/000 e punção “Van Cleef”

14,2 g

A pair of “Van Cleef & Arpels”
Gold and pearls 

Top set with 16 brilliant cut diamonds, total 
(ca.0.80ct) with small pearls torsade 

French hallmark, eagle’s head 750/000 and “Van 
Cleef” stamp

€ 2.000 - 3.000
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389
ANEL, ART DÉCO
Em ouro 
Topo cravejado com 3 diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 0.25ct) e diversos diamantes em 
talhe rosa 
Contraste do Porto Formiga 800/000 em uso 
de 1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Med.: 15 (EU)
4,3 g

An Art Deco ring
Gold  
Top set with 3 brilliant cut diamonds (ca.0.25ct) 
and various rose-cut diamonds 
Oporto hallmark, Ant 800/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark

€ 300 - 400

393
PAR DE BRINCOS
Em ouro 
Corpo espiralado inteiramente cravejado com 
diamantes em talhe 8/8  e centro cravejado 
com 2 diamantes em talhe de brilhante de cor 
branca (ca. 0.25ct cada) 
Contraste de Lisboa, Formiga 800/000 em uso 
de 1938 a 1985 e de ourives da mesma época
11,5 g

A pair of earrings
Gold 
Spiralled frame fully set with 8/8 cut diamonds 
centred by 2 white coloured brilliant cut diamonds 
(ca. 0.25ct each) 
Lisbon hallmark, Ant 800/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark

€ 700 - 1.000

394
ANEL
Anel em ouro 
Chuveiro, cravejado com um diamante 
em talhe de brilhante  (ca. 0.85) de 
tonalidade branca, pureza SI, rodeado por 
8 diamantes em talhe de brilhante (1.70ct) 
de tonalidade branca pureza VS2 e SI 
Sem contraste ao abrigo do Artigo 
120/2017, artigo 2º, nº 2, alínea c 
(sinais de uso)
Med.: 22 (EU)
10,9 g

A ring
Gold 
Cluster ring set with a brilliant cut white 
coloured diamond (ca.0.85ct) of SI grade purity, 
encircled by 8 brilliant cut white coloured 
diamonds, totalling (ca.1.70ct) of VS2 and SI 
purity grade 
Unmarked, in agreement with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2, C 
(signs of wear)

€ 1.900 - 2.500

395
ANEL
Em ouro 
Cravejado com um diamante em talhe de 
brilhante (ca.1.20ct) cor J/K pureza VS2  
emoldurado por 10 diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 1.00ct) e 16 diamantes em 
talhe de brilhante (ca. 0.90ct) 
Contraste do Porto, Andorinha 585/000, 
em uso após 1985, e Cabeça de Pelicano 
(sinais de uso)
Med.: 24 (EU)
14 g

A ring
Gold 
Set with brilliant cut diamond (ca.1.20ct) 
colour J/K and VS2 purity framed by 10 
brilliant cut diamonds (ca.1.00ct) and another 
16 brilliant cut diamonds (ca.0.90ct) 
Oporto hallmark, Swallow 585/000 post 1985 
and Pelican’s head 
(signs of wear)

€ 1.900 - 2.500

396
ANEL
Em ouro 
Folhas estilizadas cravejadas com 11 
diamantes em talhe de rosa coroada com 
total (ca. 2.00ct) 
Europa, 1ª metade séc. XX 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, Artº 2, nº 2, alínea c
Med. 14 (EU)
13,2 g

A ring
Gold 
Stylised leafs set with 11 crowned rose cut 
diamonds, total (ca.2.00ct) 
Europe, 1st half 20th century 
Unmarked

€ 800 - 1.200

390
ANEL
Em ouro 
Aro triplo com topo em forma de flor 
cravejada com um diamante em talhe de 
baguette (ca. 0.80ct) e 19 diamantes em 
talhe de marquise total (ca. 75ct) 
Sem marca de contraste ao abrigo do 
Artigo 120/2017, Art. 2º, nº 2, alínea C 
Europa, anos 50/60 
(sinais de uso)
Med.: 17 (EU)
7,1 g

A ring
Gold  
Triple band of flower top set with baguette 
cut diamond (ca.0.80ct) and 19 marquise cut 
diamonds totalling (ca.0.75ct) 
Unmarked, in agreement with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2, C 
Europe, 1950s/1960s 
(signs of wear)

€ 900 - 1.200

391
ANEL, ART DÉCO
Anel em platina 
Aro liso e topo cravejado em pavé com 
diamantes em talhe 8/8, e um elemento 
geométrico alteado, cravejado com um 
diamante em talhe de brilhante (ca. 1.25ct) 
cor J/K , pureza VS2 
Contraste do Porto , Papagaio em uso de 
1938 a 1985 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso)
Med.: 15 (EU)
9,6 g

An Art Deco ring
Platinum 
Plain band of pavé top set with 8/8 cut 
diamonds and raised geometric element set with 
one brilliant cut diamond (ca.1.25ct), colour 
J/K and VS2 purity 
Oporto hallmark, Parrot for 1938-1985 and 
same date maker’s mark 
(signs of wear)

€ 1.900 - 2.200

392
ALFINETE, ART DÉCO
Em platina 
Decoração vazada com  ornamentos 
geométricos cravejado no centro com um 
diamante em talhe de brilhante (ca. 12ct) e 
diversos diamantes  em  talhe de brilhante 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, Artº 2, nº 2, alínea c 
Europa, Anos  30
Comp.: 55 mm
17,7 g

An Art Deco brooch
Platinum 
Pirced decoration with geometric ornaments, set 
with a central brilliant cut diamond (ca.12ct) 
and various brilliant cut diamonds 
Unmarked, in agreement with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2, C 
Europe, 1930s

€ 900 - 1.200
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397
ALFINETE MAUBOUSSIN
Em ouro 
Laçada estilizada cravejada com 7 
diamantes em talhe antigo de brilhante 
(ca. 3.50ct) e 28 diamantes em talhe 
antigo (ca. 5.00ct) de tonalidade branca e 
pureza variável VS2/SI 
Marcas de contraste de Paris, Cabeça de 
Águia 7500/000 e assinado “Mauboussin 
Paris” e numerado
Comp.: 38 mm
11,4 g

A “Mauboussin” brooch
Gold 
Stylised bow set with 7 antique brilliant cut 
diamonds (ca.3.50ct) and 28 white coloured  
antique brilliant cut diamonds (ca.5.00ct) of 
variable VS2/SI purity 
Paris hallmarks, Eagle’s Head 750/000, signed 
“Mauboussin Paris” and numbered

€ 1.500 - 2.000

398
ALFINETE BELLE-ÉPOQUE
Em platina 800/000 
Espirais cravejadas com 13 diamantes em 
talhe de brilhante (ca. 1.20ct) e 54 em 
talhe 8/8 (ca. 1.80ct) 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, Artº 2, nº.2, alínea C
Comp.: 39 mm
11-9 g

A “Belle Époque” brooch
Platinum 800/000 
Spirals set with 13 brilliant cut diamonds 
(ca.1.20ct) and 54 8/8 cut diamonds (ca.1.80ct) 
Unmarked, in agreement with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2, C

€ 1.200 - 1.500

399
ANEL
Em ouro 
Folhas estilizadas cravejadas com 11 
diamantes em talhe de rosa coroada com 
total (ca. 2.00ct) 
Europa, 1ª metade séc. XX 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, Artº 2, nº 2, alínea c
Med. 14 (EU)
13,2 g

A ring
Gold 
Stylised leafs set with 11 crowned rose cut 
diamonds, total (ca.2.00ct) 
Europe, 1st half 20th century 
Unmarked

€ 800 - 1.000

401
ANEL
Memória em platina 
Cravejado com 9 diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 0.80ct) 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei nº. 120/2017, artº 2, 2 alínea c 
Portugal, anos 60
Med.:15 (EU)
4,75 g

A ring
Platinum “Memory” 
Set with 9 brilliant cut diamonds (ca.0.80ct) 
Unmarked, in agreement with Decree-Law 
120/2017, art. 2º, nº.2, C 
Portugal, 1960s

€ 350 - 500

402
ALIANÇA
Em ouro 
Cravejada com  diamantes em talhe de 
brilhante com total (ca. 1.50ct) 
Europa anos 60 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, Artº 2, nº 2, alínea c
Med. 15
3,5 g

A ring band
Gold 
Set with brilliant cut diamonds, total (ca.1.50ct) 
Europe 1960s 
Unmarked

€ 900 - 1.200

403
ALIANÇA
Em ouro 
Cravejada com 34 diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 0.85ct) 
Contraste do Porto, Veado 800/000, em uso 
após 1985 e de ourives da mesma época
Med.:15 (EU)
3 g

A ring band
Gold   
Set with 34 brilliant cut diamonds (ca0.85ct) 
Oporto hallmark, Deer 800/000 post 1985 and 
same date maker’s mark

€ 400 - 600

404
ANEL
Memória em ouro 
Cravejada com 7 diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 0.50ct) 
Contraste do Porto, Veado 800/000, em 
uso após 1985 e de ourives da mesma 
´época
Med.: 15 (EU)
4,3 g

A ring
Gold “Memory” 
Set with 7 brilliant cut diamonds (ca.0.50ct 
Oporto hallmark, Deer 800/000 post 1985 and 
same date maker’s mark

€ 400 - 600

405
ALIANÇA
Em ouro  
Cravejada com 25 diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 1.60ct) 
Contraste do Porto, Formiga 800/000 em 
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma 
época
Med.: 14 (EU)
3 g

A ring band
Gold 
Set with 25 brilliant cut diamonds (ca.1.60ct) 
Oporto hallmark, Ant 800/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark

€ 400 - 600

400
CRUZ
Em ouro bicolor
 Cravejada em pavé com diamantes em 
talhe de brilhante com  total (ca. 4.80ct)
Contraste de Lisboa, Andorinha 585/000,  
em uso após 1985 e cabeça de pelicano
(sinais de uso)
4,5x3,5 cm
21g

A crucifix
In two colour gold
Set in brilliant cut diamond pavé, totaling 
(ca.4.80ct)
Lisbon hallmarks, Swallow (?) post 1985 and 
Pelican's head
(signs of wear)

€ 1.800 - 2.500
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406
PULSEIRA
Em ouro 
Malha articulada cravejada com 23 diamantes em diversos talhes 
Brilhante oval, esmeralda, pêra e princesa com total (ca. 3.00ct) 
e elos de ligação com pequenos diamantes em talhe de brilhante 
total (ca. 5.00ct) 
Contraste de Lisboa, Andorinha 750/000 em uso após 1985 e 
cabeça de Pelicano
25.8 g

A bracelet
Gold 
Articulated chain set with 23 various cuts diamonds, oval brilliant, 
emerald, pear and princess total (ca.3.00ct) and connecting links set with 
small brilliant cut diamonds total (ca.5.00ct) 
Lisbon hallmark, Swallow 750/000 post 1985 and Pelican’s head

€ 3.500 - 4.000

407
PULSEIRA DAMIANI
Em ouro 
Malha larga articulada 
Centro cravejado com 54 diamantes em talhe de brilhante total (ca. 
4.00ct) e elementos laterais cravejados com 72 diamantes em talhe de 
brilhante total (ca. 2.00ct) 
Contraste Francês, Cabeça de Águia 750/000 
Séc. XX e punção do fabricante Damiani
37.2 g

A “Damiani” bracelet
Gold 
Wide articulated chain 
Centre set with 54 brilliant cut diamonds total (ca.4.00ct) and lateral elements 
set with 72 brilliant cut diamonds total (ca.2.00ct)French hallmark, Eagle’s head 
750/000, 20th century and maker’s mark Damian

€ 4.000 - 4.500

408
GARGANTILHA
Em ouro 
Fios em malha articulada de elementos inteiramente 
cravejados com 930 pequenos diamantes em talhe 
de brilhante (ca. 18.50ct) e 18 diamantes em talhe de 
esmeralda total (ca. 5.50ct) 
Contraste Lisboa, Andorinha 750/000 em uso após 1985 
e cabeça de Pelicano
99.5 g

A choker necklace
Gold 
Articulated chain of elements entirely set with 930 small brilliant 
cut diamonds (ca.18.50ct) and 18 emerald cut diamonds total 
(ca.5.50ct) 
Lisbon hallmark, Swallow 750/000 post 1985 and Pelican’s head

€ 12.000 - 15.000
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409
ANEL  “TOI ET MOI”
Em  platina 
Cravejado com 2 diamantes em talhe 
antigo de brilhante com ( ca. 1.00ct cada) 
de cor L/M pureza P1 com falhas na 
cintura e faceta  
Contraste de Lisboa 500/000 em uso de 
1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Med.: 10
8 g

A “Toi et Moi” ring
Platinum 
Set with 2 L/M coloured antique brilliant cut 
diamonds, each (ca.1.00ct) or P1 purity with 
chips to edge and facet 
Lisbon hallmark 500/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark

€ 1.000 - 1.500

413
COLAR CHOPARD
Em ouro colecção “Happy Diamonds” 
Com três diamantes  em talhe de brilhante 
em movimento (ca. 0.24 ct) com moldura 
de 15 diamantes em talhe de brilhante 
total (ca. 1.20ct) 
Contraste Suíço, São Bernardo 750/000 e 
punção Chopard
25.8 g

A “Chopard” necklace
Gold, “Happy Diamonds” collection 
With three encased brilliant cut diamonds 
(ca.0.24ct) framed by 15 brilliant cut diamonds 
total (ca.1.20ct) 
Swiss hallmark, Saint Bernard 750/000 and 
marked Chopard

€ 2.000 - 3.000

414
PULSEIRA
Em ouro 
Formada por 3 elementos rígidos e 
articulados cravejados com diamantes em 
talhe de brilhante (30 são negros) com 
total (ca. 4.06ct) 
Contraste do Porto, Veado 800 em uso 
após 1985 e ourives da mesma época
74 g

A bracelet
Three rigid and articulated elements set with 
brilliant cut diamonds (30 are dark), total 
(ca.4.06ct) 
Oporto hallmark, Deer (00 post 1985 and same 
date maker’s mark

€ 3.600 - 4.200

410
ANEL SOLITÁRIO
Em ouro 
Cravejado com um diamante em talhe de 
brilhante (ca. 1.00ct)  cor possivelmente 
G/H  pureza SI e 14 pequenos diamantes 
em talhe 8/8 
Marca de fabricante francês 750/000 
França, anos 60
Med. 15
6,2 g

A solitary ring
Gold 
Set with one brilliant cut diamond (ca.1.00ct) 
of possibly G/H colour and SI purity and 14 
small 8/8 cut diamonds 
French maker’s mark 750/000 
France, 1960s

€ 3.000 - 3.500

411
PAR DE BRINCOS
Em ouro 
Composto por duas meias argolas 
entrelaçadas cravejadas com pequenos 
diamantes em talhe de brilhante 
Contraste do Porto, Veado 800/000 em 
uso após 1985 e de ourives da mesma 
época
Alt.: 18 mm
8,7 g

A pair of earrings
Gold 
Two interlaced loops set with small brilliant cut 
diamonds 
Oporto hallmark, Deer 800/000 post 1985 and 
same date maker’s mark

€ 500 - 600

412
PULSEIRA RIVIÈRE
Em ouro 
Cravejada com 17 safiras de talha oval 
total (ca. 8.50ct) e 17 diamantes em talhe 
de brilhante total (ca. 1.20ct) 
Contraste de França, cabeça de Águia 
750/000, séc. XX e de ourives da mesma 
época
12 g

A rivière bracelet
Gold 
Set with 17 oval cut sapphires total (ca.8.50ct) 
and 17 brilliant cut diamonds total (ca.2.20ct) 
French hallmark, Eagle’s head 750/000, 20th 
century and same date maker’s mark

€ 1.600 - 2.000
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415
PAR DE BRINCOS
Em ouro 
Em forma ovalada, cravejados em pavé 
com pequenos diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 4.00ct) 
Contraste de Lisboa, Andorinha 750/000 
em uso após 1985 e Pelicano
Alt.: 22 mm
14,9 g

A pair of earrings
Gold    
Oval shaped, set with small rose cut diamonds 
pavé (ca.4.00ct) 
Lisbon hallmark, Swallow 750/000 post 1985 
and Pelican

€ 900 - 1.200

416
PAR DE BRINCOS
Em ouro 
Em forma de meia oval cravejada em pinha com 
pequenos diamantes em talhe de brilhante 
Contraste de Lisboa, Andorinha 750/000 em uso 
após 1985 
Alt.: 10 mm
6,9 g

A pair of earrings
Gold 
Half oval shaped set in pine cone with small brilliant 
cut diamonds 
Lisbon hallmark, Swallow 750/000 post 1985

€ 400 - 500

417
PAR DE BRINCOS
Em ouro 
Haste com meia esfera cravejada em pinha 
com pequenos diamantes em talhe de 
brilhante 
Contraste do Porto Veado 800/000 em uso 
após 1985 e de ourives da mesma época
Alt.: 15 mm
4,1 g

A pair of earrings
Gold 
Half sphere shaft set in pine cone with small 
brilliant cut diamonds 
Oporto hallmark, Deer 800/000 post 1985 and 
same date maker’s mark

€ 300 - 400

418
ANEL DE MEMÓRIA
Em ouro 
Cravejado com 5 diamantes em talhe de 
brilhante com total (ca. 1.25ct) de tonalidade 
branca e pureza Vs 
Contraste do Porto, Veado 800/000 em uso 
após 1985 e de ourives da mesma época
Med.: 15 (EU)
6,2 g

A memory ring
Gold 
Set with 5 white coloured brilliant cut diamonds, total 
(ca.1.25ct) of Vs purity 
Oporto hallmark, Deer 800/000 post 1985 and same 
date maker’s mark

€ 700 - 1.000

419
ALIANÇA LARGA
Em ouro 
Cravejada com 7 diamantes em talhe de 
brilhante com total (ca. 0.35ct) e 7 rubis 
em talhe redondo 
Contraste de Lisboa, Veado 800/000, em 
uso após 1985 e punção “Leitão & Irmão” 
(sinais de uso)
Med. 13 (EU)
12 g

A wide ring band
Gold 
Set with 7 brilliant cut diamonds, total 
(ca.0.35ct) and 7 round cut rubies 
Lisbon hallmark, Deer 800/000, post1985 and 
stamped “Leitão & Irmão” 
(signs of wear)

€ 600 - 800

420
ANEL
Em ouro cravejado ao centro com diamante 
em talhe de brilhante (ca.0,47ct) e 22 
diamantes em talhe 8/8 (ca.1,10ct) 
Contraste do Porto, Formiga 800/000 em uso 
de 1938 a 1985 e ourives da mesma época
Med.: 14 (EU)
4.3 g

A ring
Gold set with central brilliant cut diamond 
(ca.0.47ct) and 22 8/8 cut diamonds (ca.1.10ct) 
Oporto hallmark, Ant 800/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark

€ 650 - 800

421
ANEL
Em ouro 
Aro liso com decoração vazada cravejado 
com três diamantes em talhe de brilhante 
com total (ca.0,25ct) e diversos diamantes 
em talhe rosa 
Contraste de Lisboa, Formiga 800/000 
em uso 1938 a 1985 e ourives da mesma 
época 
(sinais de uso)
Med.: 14 (EU)
5.2 g

A ring
Gold 
Plain band of pierced decoration set with three 
brilliant cut diamonds total (ca.0.25ct) and 
various rose cut diamonds 
Lisbon hallmark, Ant 800/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark 
(signs of wear)

€ 400 - 500

422
PAR DE BRINCOS
Em ouro 
Argolas cravejadas com pequenos 
diamantes 
Contraste do Porto, Veado 800/000 em 
uso após 1985 e de ourives da mesma 
época
Diam.: 3.4 mm
13,2 g

A pair of earrings
Gold     
Loops set with small diamonds 
Oporto hallmark, Deer 800/000 post 1985 and 
same date maker’s mark

€ 800 - 1.000
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423
ANEL
Em ouro branco cravejado com diamantes 
talhe rosa e um diamante talhe antigo de 
brilhante com aprox. 0,15ct 
Contraste Formiga (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso e faltam alguns diamantes 
talhe rosa)
Tam.: 19,3 mm
4,4 g

A diamond ring
Set in white gold with rose cut diamonds and 
one old brilliant cut diamond (ca. 0,15ct) 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark 
(wear signs and some rose cut diamonds 
missing)

€ 280 - 380

424
PAR DE BRINCOS
Em ouro e prata em forma de folhas cravejadas 
em pavé com diamantes talhe rosa 
Contraste francês, primeira metade do séc. XX 
(sinais de uso, uma mola partida)
Alt.: 3 cm
12 g

A pair of earrings
Silver and gold shaped as leaves and paved with rose 
cut diamonds  
French assay mark, first half of the 20th century 
(wear signs, one broken fitting)

€ 300 - 500

425
ANEL
Em ouro branco cravejado com diamantes 
talhe rosa e um diamante talhe antigo de 
brilhante com aprox. 0,15ct 
Contraste Formiga (1938-1984) e de 
ourives da mesma época 
(sinais de uso e faltam alguns diamantes 
talhe rosa)
Tam.: 19,3 mm
4,4 g

A diamond ring
Set in white gold with rose cut diamonds and 
one old brilliant cut diamond (ca. 0,15ct) 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s 
mark 
(wear signs and some rose cut diamonds 
missing)

€ 280 - 380

427
ANEL “BELLE ÉPOQUE”
Ouro e platina 
Cravejado com diversos diamantes em 
talhe rosa tendo o do centro (ca. 0.35ct) 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, Artº 2, nº.2, alínea c
Med. 13
8,2 g

A “Belle Époque” ring
Gold and platinum 
Set with various rose cut diamonds the central 
one (ca.0.35ct) 
Unmarked

€ 400 - 550

426
ANEL
Em ouro 
Chuveiro, cravejado com um diamante em 
talhe de brilhante  (ca. 0.80) de tonalidade 
branca e pureza SI, rodeado de 8 
diamantes em talhe de brilhante, total (ca. 
1.70ct) de tonalidade branca, pureza VS2 
Contraste de Lisboa, Formiga 800/000, em 
uso de 1938 a 1985
Med.: 22 (EU)
12,6 g

A ring
Gold 
Cluster ring set with a brilliant cut white 
coloured diamond (ca.0.80ct) of SI grade purity, 
encircled by 8 brilliant cut white coloured 
diamonds, totalling (ca.1.70ct) of VS2 purity 
grade 
Lisbon hallmark, Ant 800/000 for 1938-1985

€ 2.300 - 2.500

428
ANEL
Em ouro 
Aro rendilhado cravejado com  diamantes em 
talhe rosa e um diamante ao centro em talhe rosa 
coroada com (ca. 2.20ct) 
Europa, séc. XIX 
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-
Lei 120/2017, Artº 2, nº 2, alínea c
Med.: 15 (EU)
3.6 g

A ring
Gold 
Lace band set with rose cut diamonds and one central 
crowned rose diamond of (ca.2.20ct) 
Europe, 19th century 
Unmarked, as per Decree Law 120/2017, art. 2, n. 2, 
point C

€ 280 - 500

429
PULSEIRA
Em ouro branco cravejado com diamantes talhe rosa 
e seis diamantes talhe 8/8 (ca. 0,15ct) 
Contraste Formiga (1938-1984) e de ourives da 
mesma época 
(sinais de uso, falta um diamante)
Comp.: 17 cm
13 g

A diamond bracelet
Set in white gold with rose cut diamonds and six single cut 
diamonds (ca. 0,15ct) 
Portuguese assay mark (1938-1984) and maker’s mark 
(wear signs, one diamond missing)

€ 320 - 520
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430
PAR DE BRINCOS
Cravejados em ouro branco com 66 diamantes 
em talhe de brilhante (ca. 3.00ct) 
Contraste do Porto, Veado  800/000 em uso 
após 1985 e de ourives da mesma época
Diam.: 27 mm
22,2 g

A pair of earrings
White gold set with 66 brilliant cut diamonds 
(ca.3.00ct) 
Oporto hallmark, Deer 800/000 post 1985 and 
same date maker’s mark

€ 1.600 - 1.800

431
PAR DE BRINCOS
Em ouro 
Em forma de estrelas com decoração 
vazada, cravejados com pequenos 
diamantes em talhe de brilhante 
Contraste do Porto, Andorinha 750/000, e 
ourives “Pasquale Bruni”
Alt.: 22 mm
16,2 g

A pair of earrings
Gold 
Star shaped of pierced decoration set with with 
small brilliant cut diamonds 
Oporto hallmark, Swallow 750/000 and 
“Pasquale Bruni maker’s mark

€ 900 - 1.100

432
ALFINETE
Em platina e ouro 
Em forma de flor estilizada com volutas 
cravejadas com  14 diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 0.70ct) e diversos diamantes 
em talhe rosa 
Contraste de Lisboa, Cabeça de Cavalo 
800/000, em uso de 1938 a 1985 e de 
ourives da mesma época
Comp.: 50 mm
21 g

A brooch
Platinum and gold 
Stylised flower with volutes set with 14 brilliant 
cut diamonds (ca.0.70ct) and various rose cut 
diamonds 
Lisbon hallmark, Horse’s head (800/000) for 
1938-1985 and same date maker’s mark

€ 900 - 1.100

433
ALFINETE
Em ouro 
Em forma de laço estilizado, cravejado 
com diamantes em talhe 8/8 (ca. 2.80ct) 
e raios cravejados com 18 diamantes em 
talhe de brilhante (ca. 1.20ct) 
Marca de fabricante e contraste Cabeça 
de Galo 
Portugal, Anos 50
Comp.: 75 mm
22,6 g

A brooch
Gold 
Stylised bow set with 8/8 cut diamonds 
(ca.2.80ct) and 18 brilliant cut diamonds 
(ca.1.20ct) 
Maker’s mark and Rooster’s head hallmark 
Portugal, 1950s

€ 1.500 - 1.700

434
PAR DE BRINCOS
Em ouro 
Franjas pendentes articuladas cravejadas com 52 
diamantes em talhe de brilhante (ca. 2.00ct) 
Contraste do Porto Veado 800/000 em uso após 
1985 e de ourives da mesma época
Comp.: 48 mm
5 g

A pair of earrings
Gold    
Articulated hanging fringes set with 52 brilliant cut 
diamonds (ca.2.00ct) 
Oporto hallmark, Deer 800/000 post 1985 and same 
date maker’s mark

€ 500 - 600

435
ALFINETE
Em ouro 
Sol raiado cravejado com 84 diamantes em talhe 
8/8 (ca. 3.00ct) tendo ao centro um diamante 
em talhe de brilhante  (ca. 0.65ct) 
Sem marcas de contraste, ao Abrigo do Decreto-
Lei 120/2017, Art.º 2, nº. 2, alínea c 
Portugal Anos 50/60
Diam.: 42 mm
11,2 g

A Brooch
Gold       
A radiant sun set with 84 8/8 cut dimaonds (ca.3.00ct) 
centred by a brilliant cut diamond (ca.0.65ct) 
Unmarked, in agreement with Decree-Law 120/2017, 
art. 2º, nº.2, C

€ 800 - 1.000

436
ALFINETE
Em platina 
Formado por dois elementos ondulados e 
raiados cravejados com  diamantes em talhe 8/8 
(ca. 2.50ct) sendo o centro cravejado com 30  
safiras em talhe redondo (ca. 2.80ct) 
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-
Lei 120/2017, Artº 2, nº 2, alínea c 
Europa Anos 50
Alt.: 50 mm
21 g

A brooch
Platinum 
Formed by two undulating and radiant elements set 
with 8/8 cut diamonds (ca.2.50ct) and centrally set 
with 30 round cut sapphires (ca.2.80ct) 
Unmarked, in agreement with Decree-Law 120/2017, 
art. 2º, nº.2, C 
Europe, 1950s

€ 1.500 - 1.700
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437
ANEL
Em platina 
Cravejado com safira australiana (ca. 
1.80ct) e 2 diamantes em talhe de 
brilhante total (ca. 0.70ct) tonalidade 
branca pureza Vs 
Contraste do Porto, 500/000 em uso de 
1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Med.: 12 (EU)
4,8 g

A ring
Platinum 
Set with Australian sapphire (ca.1.80ct) and 
2 white coloured brilliant cut diamonds, total 
(ca.0.70ct) of Vs purity 
Oporto hallmark, 500/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark

€ 800 - 1.200

442
ANEL
Em ouro 
Cravejado com safira em talhe oval (ca. 3.80ct) e 10 
diamantes em talhe de brilhante (ca. 3.00ct) 
Contraste de  França, cabeça de Águia 750/000 séc. 
XX e de ourives da mesma época
6.8 g

A ring
Gold 
Set with one oval cut sapphire (ca.3.80ct) and 10 brilliant cut 
diamonds (ca.3.00ct) 
French hallmark, Eagle’s head 750/000, 20th century and 
same date maker’s mark

€ 3.500 - 5.000

443
ANEL
Em ouro 
Aro liso com topo em flor, cravejado com um 
diamante em talhe de brilhante (ca. 0.50ct) 6 rubis em 
talhe redondo (ca. 3.90ct), e 18 diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 0.80ct) 
Contraste do Porto, Andorinha 750/000, e Cabeça de 
Pelicano
Med.: 14 (EU)
6,6 g

A ring
Gold 
Plain band of flower top set with a brilliant diamond 
(ca.0.50ct) 6 round cut rubies (ca.3.90ct), and 18 brilliant 
cut diamonds (ca.0.80ct) 
Oporto hallmark, Swallow 750/000 and Pelican’s head

€ 600 - 1.000

444
ANEL
Em ouro 
cravejado com safira de Ceilão em talhe oval (ca. 2.20 
ct) e 8 diamantes em talhe de brilhante (ca. 2.00 ct) 
Contraste França, cabeça de Águia 750/000 séc. XX e 
ourives da mesma época
4.9 g

A ring
Gold 
Set with an oval cut Ceylon sapphire (ca.2.20ct) and 8 
brilliant cut diamonds (ca.2.00ct) 
French hallmark, Eagle’s head 750/000, 20th century and 
same date maker’s mark

€ 2.500 - 4.000

438
ANEL
Anel em platina 
Cravejado com uma safira oval (ca. 
9x7mm) rodeada por 11 diamantes em 
talhe antigo de brilhante, total (ca. 1.65ct) 
Contraste de Lisboa, Papagaio 850/000 
em uso após 1985 e Pelicano 
Europa anos 50/60
Med.: 31 (EU)
10,5 g

A ring
Platinum  
Set with oval sapphire (ca.9x7mm) encircled 
by 11 antique brilliant cut diamonds tottaling 
(ca.1.65ct) 
Lisbon hallmark, Parrot 850/000 post 1985 and 
Pelican 
Europe, 1950s/1960s

€ 1.400 - 1.800

439
ANEL
Em platina 950/000 
Topo cravejado com safira oval 
(ca. 10x7 mm) emoldurada por 12 
diamantes em talhe antigo de brilhante 
(ca. 1.50ct) 
Contraste de Paris, Cabeça de cão em 
uso de 1912 a 1994, e de ourives da 
mesma época 

Med.: 18 (EU)
5 g

A ring
Platinum 950/000 
Top set with oval sapphire (ca.10x7mm) 
framed by 12 antique brilliant cut diamonds 
(ca.1.50ct) 
Paris hallmark, Dog’s head for 1912-1994 
and same date maker’s mark

€ 1.100 - 1.500

440
ANEL
Em ouro 
Aro liso com topo em flor, cravejado ao 
centro com um rubi sintético; pétalas 
cravejadas com diamantes em talhe antigo 
de brilhante (ca. 2.00ct) 
Contraste do Porto, Veado 800/000, em uso 
após 1985 e de ourives da mesma época
Med.: 11 (EU)
4,6 g

A ring
Gold 
Plain band of flower top set with central synthetic 
ruby; petals set with antique brilliant cut 
diamonds (ca.2.00ct) 
Oporto hallmark, Deer 800/000 post 1985 and 
same date maker’s mark

€ 800 - 1.200

441
ANEL
Em ouro 
Aro triplo cravejado com ametista (17x13 mm) 
emoldurada por diamantes em talhe 8/8 (ca. 
0.50ct) 
Contraste do Porto, Formiga 800/000 em uso 
de 1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Med.: 9 (EU)
9,4 g

A ring
Triple band set with amethyst  (17x13 mm) framed 
by 8/8 cut diamonds (ca. 0.50ct) 
Oporto hallmark, Ant 800/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark

€ 400 - 700
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445
PAR DE BRINCOS
Em ouro 
Friso central cravejado com 14 esmeraldas 
em talhe redondo e frisos laterais com 28 
diamantes em talhe de brilhante (ca. 2.20ct) 
Contraste do Porto Formiga 800/000 em uso 
após 1985 e de ourives da mesma época
Alt.: 12 mm
7 g

A pair of earrings
Gold 
Central frieze set with 14 round cut emeralds and 
lateral friezes set with 28 brilliant cut diamonds 
(ca2.20ct) 
Oporto hallmark, Ant 800/000 post 1985 and 
same date maker’s mark

€ 600 - 700

446
ANEL
Anel em ouro”Toi et Moi” 
cravejado com um diamante em talhe 
de pera (ca. 1.20ct),  tonalidade branca, 
pureza SI , 3 diamantes em talhe de 
brilhante (ca. 0.30ct), uma esmeralda em 
talhe de pera (ca. 1.50ct) e 3 esmeraldas 
em talhe de pera (0.75ct) 
Contraste de Lisboa, Andorinha 800/000 
em uso após 1985 e Cabeça de Pelicano
Med.: 17 (EU)
8,5 g

A ring
“Toi et Moi” gold ring 
Set with a white coloured pear cut diamond 
(ca.1.20) of SI purity, 3 brilliant cut diamonds 
(ca.0.30ct) and a pear cut emerald (ca.1.50ct) 
and 3 pear cut emeralds (0.75ct) 
Lisbon hallmark, Swallow 800/000 post 1985 
and Pelican’s head

€ 1.000 - 1.500

447
ANEL
Em ouro 
Topo recortado cravejado com friso de 
pequenos diamantes em talhe 8/8; tendo 
ao centro uma  esmeralda em talhe de 
esmeralda (ca. 8x6 mm), 4 esmeraldas 
redondas (ca. 1.00ct) e 4 diamantes em 
talhe de brilhante (ca. 0.1.10ct)  
Contraste do Porto, Formiga 800/000, em 
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma 
época
Med.: 17 (EU)
12,9 g

A ring
Gold 
Top set with small 8/8 cut diamonds frieze 
centred by and emerald cut emerald (ca.8x6 
mm), 4 round emeralds (ca.1.00ct) and 4 
brilliant cut diamonds (ca.0.10ct) 
Oporto hallmark, Ant 800/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark

€ 1.200 - 1.800

448
PULSEIRA  RIVIÈRE
Em ouro e esmeraldas 
Malha articulada cravejada com 27 diamantes 
em talhe de brilhante total (ca. 1.50ct) e 27 
esmeraldas calibradas (ca. 1.60ct) 
Contraste de Lisboa, Formiga 800/000, 
cabeça de galo  e de ourives da mesma 
época 
(sinais de uso, defeitos)
Comp.: 27,5 cm
16,4 g

A rivière bracelet
Gold and emeralds 
Articulated chain set with 27 brilliant cut 
diamonds, total (ca.1.50ct) and 27 calibrated 
emeralds (ca.1.60ct) 
Lisbon hallmark, Ant 800/000, Cockerels head and 
same date maker’s mark 
(signs of wear and defects)

€ 1.800 - 2.500

449
GARGANTILHA
Em ouro 
Elementos articulados em forma de flores 
e folhas cravejados com esmeraldas 
em talhe redondo total (ca.2.20ct) e 
diamantes em talhe 8/8 tendo ao centro 
9 pingentes cravejados com esmeraldas 
periformes com total (ca. 9.00ct) 
emolduradas por pequenos diamantes em 
talhe 8/8 
Peso total dos diamantes (ca. 2.20ct) 
Europa anos 50, sem marcas de contraste 
ao abrigo do Decreto - Lei 120/2017, Art. 
2, nº2, alinha c.
45.1g

A chocker necklace
Gold 
Flower and foliage shaped articulated elements 
set with round cut emeralds total (ca.2.20ct) 
and 8/8 cut diamonds centred by 9 pendants set 
with pear cut emeralds, total (ca.9.00ct) framed 
by small 8/8 cut diamonds 
Total diamond weight (ca.2.20ct) 
Europe, 1950s 
Unmarked

€ 4.600 - 5.500

450
PULSEIRA RIVIÈRE

Em ouro e platina 
Cravejado com quinze esmeraldas total 
(ca. 7.00ct) e 60 diamantes em talhe de 

brilhante total (ca. 4.80ct) 
Contraste do Porto, cabeça de Cavalo ouro 
800/000 platina 500/000 em uso de 1938 a 

1985 e de ourives da mesma época
23.3 g

A rivière bracelet
Gold and platinum 

Set with fifteen emeralds total (ca.7.00ct) and 
60 brilliant cut diamonds total (ca.4.80ct) 

Oporto hallmark, Horse’s head gold 800/000 
for 1938-1986 and same date maker’s mark

€ 2.000 - 2.500

451
PAR DE BRINCOS E ANEL
Em ouro 
Flores estilizadas cravejadas com três 
esmeraldas cada (ca. 0.80ct) e diversos 
diamantes em talhe 8/8 
Contraste do Porto, Formiga 800/000 em uso 
de 1938 a 1985 e ourives da mesma época
Med.: 11 (EU) 
18.5g

A pair of earrings and ring
Gold 
Stylised flowers set each with three emeralds 
(ca.0.80ct) and various 8/8 cut diamonds 
Oporto hallmark, Ant 800/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark

€ 1.800 - 2.000
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452
DUAS MOEDAS DE 20 FRANCOS
Ouro 
Napoleão III - 1854
12,9 g

Two 20 francs coins
Gold 
Napoleon III - 1854

€ 440 - 500

453
MOEDA DE 20 FRANCOS
Ouro 
Napoleão III - 1860
6,4 g

A 20 francs coin
Gold 
Napoleon III - 1860

€ 220 - 250

454
MOEDA DE 20 FRANCOS
Ouro 
Ferencz Jozsefi Hungria - 1890
6,4 g

A 20 francs coin
Gold 
Ferencz Jozsefi Hungria - 1890

€ 220 - 250

455
LIBRA ESTERLINA
Ouro 916/000  
George V  - 1912
7,9 g

A sovereign
Gold 916/000 
George V - 1912

€ 250 - 300

456
LIBRA ESTERLINA
Ouro 916/000 
George V - 1925
7,9 g

A sovereign
Gold 916/000 
George V - 1925

€ 250 - 300

457
LIBRA ESTERLINA
Ouro 916/000 
George V - 1912
7,9 g

A sovereign
Gold 916/000 
George V - 1912

€ 250 - 300

458
LIBRA ESTERLINA
Ouro 916/000 
George V - 1918
7,9 g

A sovereign
Gold 916/000 
George V - 1918

€ 250 - 300

459
LIBRA ESTERLINA
Ouro 916/000 
Elizabeth II - 1958
7,9 g

A sovereign
Gold 916/000 
Elizabeth II - 1958

€ 250 - 300
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460
LIBRA ESTERLINA
Ouro 916/000 
Elizabeth II - 1958
7,9 g

A sovereign
Gold 916/000 
Elizabeth II - 1958

€ 250 - 300

461
LIBRA ESTERLINA
Ouro 916/000 
George V - 1932
7,9 g

A sovereign
Gold 916/000 
George V - 1932

€ 250 - 300

462
LIBRA ESTERLINA
Ouro 916/000 
George V - 1930
7,9 g

A sovereign
Gold 916/000 
George V - 1930

€ 250 - 300

463
LIBRA ESTERLINA
Ouro 916/000 
Elizabeth II - 1966
7,9 g

A sovereign
Gold 916/000 
Elizabeth II - 1966

€ 250 - 300

464
LIBRA ESTERLINA
Ouro 916/000 
Eduardo VII - 1905 
(defeito na serrilha)
7,9 g

A sovereign
Gold 916/000 
Eduard VII - 1905 
(defect to edge)

€ 250 - 300

465
LIBRA ESTERLINA
Ouro 916/000 
Elizabeth II - 1966
7,9 g

A sovereign
Gold 916/000 
Elizabeth II - 1966

€ 250 - 300

466
LIBRA ESTERLINA
Ouro 916/000 
Vitória viúva - 1898
7,9 g

A sovereign
Gold 916/000 
Widowed Victoria - 1898

€ 250 - 300
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467
PRATO DE ESMOLA DE NUREMBERGA
Em metal amarelo 
Decoração gravada e repuxada 
Com inscrição 
Alemanha, séc. XVI/XVII 
(pequenos defeitos, sinais de uso)
Diam.: 37,5 cm

A Nuremberg offerings plate
Yellow metal 
Raised and engraved decoration 
Inscribed 
Germany, 16th /17th century 
(minor defects, signs of wear)

€ 500 - 800

468
PRATO DE ESMOLA DE NUREMBERGA
Em metal amarelo 
Decoração gravada e repuxada 
Com inscrição e “IHS” ao centro 
Alemanha, séc. XVI/XVII 
(pequenos defeitos, sinais de uso)
Diam.: 36,5 cm

A Nuremberg offerings plate
Yellow metal 
Raised and engraved decoration 
Inscribed and “IHS” in the centre 
Germany, 16th /17th century 
(minor defects, signs of wear)

€ 500 - 800

469
PRATO DE ESMOLAS DE NUREMBERGA
Em metal amarelo 
Decoração relevada representando “São Jorge com o dragão” 
Alemanha, séc. XVI/XVII 
(sinais de uso)
Diam.: 42 cm 

A Nuremberg donations plate
Yellow metal 
Raised decoration depicting “Saint George and the dragon” 
Germany, 16th /17th century 
(signs of wear)

€ 500 - 800

470
PRATO DE ESMOLAS DE NUREMBERGA
Em metal amarelo 
Decoração relevada representando “Agnus Dei” 
Alemanha, séc. XVI/XVII 
(sinais de uso, argola de suspensão soldada)
Diam.: 39,5 cm 

A Nuremberg donations plate
Yellow metal 
Raised decoration depicting the “Agnus Dei” 
Germany, 16th/17th century 
(signs of wear, soldered suspension ring)

€ 500 - 800

471
PRATO DE ESMOLAS DE NUREMBERGA
Em metal amarelo 
Decoração relevada representando “São Cristóvão 
com o menino” 
Alemanha, séc. XVI/XVII 
(sinais de uso)
Diam.: 38 cm 

A Nuremberg donations plate
Yellow metal 
Raised decoration depicting “Saint Christopher and The 
Child Jesus” 
Germany, 16th /17th century 
(signs of wear)

€ 500 - 800

2
SESSÃO
Session

LOTES 467 A 916

Lot 467 to 916

472
PRATO DE ESMOLAS DE NUREMBERGA
Em metal amarelo 
Decoração relevada representando “Anunciação 
do Anjo a Nossa Senhora” 
Alemanha, séc. XVI 
(sinais de uso, argola para suspensão soldada)
Diam.: 42 cm 

A Nuremberg donations plate
Yellow metal 
Raised decoration depicting “The Annunciation of The 
Virgin Mary” 
Germany, 16th century 
(signs of wear, soldered suspension ring)

€ 500 - 800
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473
REPOSTEIRO
Em feltro 
Decoração bordada e policromada com armas plenas da família Borges 
Portugal, séc. XX 
(defeitos)
264x240 cm

Proveniência: 
Quinta do Leão em Estremoz, propriedade dos marqueses da Praia e Monforte.

A wall hanging
Felt 
Embroidered and polychrome decoration with “Borges” family armorial 
Portugal, 20th century 
(defects)
Provenance:
 “Quinta do Leão” at Estremoz, the country house of the Marquis of Praia e Monforte

€ 400 - 600

474
BRASÃO DE ARMAS
Em pedra calcária 
Decoração em relevo 
Possivelmente Itália, séc. XVII 
Com inscrição
49x42 cm

An armorial crest
Limestone 
Low-relief decoration 
Possibly Italian, 17th century 
Inscribed

€ 1.200 - 1.600

475
D. JOÃO IV
Invulgar escultura Indo-Portuguesa em marfim 
Séc. XVII 
(faltas e defeitos)
Alt.: 21 cm

D.João IV
Unusual Indo-Portuguese ivory sculpture, 17th century

€ 2.000 - 3.000

476
DÍPTICO EM FORMA DE NOZ
Em marfim com baixo-relevo representando 
batalha de Lawfeld com inscrição “Bataille de 
Lawfeld / 2 Juillet 1747”  
França, séc. XVIII/XIX
5,5x5 cm

A nut shaped diptych
Low-relief ivory depicting the battle of Lawfeld; 
inscribed “Bataille de Lawfeld/2 Juillet 1747” 
France, 18th/19th century

€ 500 - 700

477
CABO DE SOMBRINHA 
Em marfim parcialmente esculpido 
representando folhas e flor 
Europa, séc. XIX/XX
comp.: 25,5 cm

A parasol handle
Part carved ivory with foliage and flower 
Europe, 19th/20th century

€ 150 - 200
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478
CAIXA INDO-PORTUGUESA, SÉC. XVII/XVIII
Em teca com embutidos em sissó e ébano 
Decorada com motivos vegetalistas  
Com quatro gavetinhas 
Ferragens em metal rendilhado
21x39x30,5 cm 

An Indo-Portuguese box, 17th/18th century
Teak with sissoo and ebony inlays 
Flower and foliage scroll decoration 
With four drawers 
Pierced metal hardware

€ 6.500 - 9.500
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479
CONTADOR DE ESTRADO
Em pau-santo com trabalho de 
marchetaria em várias madeiras 
representando padrão geométrico 
Com quatro gavetas simulando seis 
Ferragens em metal amarelo 
Pés posteriores em bolacha 
Portugal, séc. XVIII/XIX
31x44,5x25 cm

A small cabinet
Rosewood with various timbers geometric 
marquetry work 
Four drawers simulating six 
Yellow metal hardware 
Later bun feet 
Portugal, 18th/19th century

€ 1.000 - 1.500

480
PEQUENO CONTADOR
Em sissó com decoração embutida em osso 
Tampa de abater com quatro gavetas no interior 
simulando seis  
com puxadores em osso 
Séc. XVIII 
(faltas, defeitos e restauros)
16,5x27x21,5 cm

A small cabinet
Sissoo with bone inlaid decoration 
Fallfront top with four inner drawers simulating six, 
and bone pull knobs 
18th century 
(losses, defects and restoration)

€ 1.500 - 2.000

481
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 decoration 
Seven drawers simulating nine 
Stand with lyre shaped legs and painted iron reinforcements 
Portugal, 17th century

€ 3.500 - 5.000
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482
PRATO
Em faiança Delft 
Decoração a azul representando jardim ao centro 
Holanda, séc. XVIII
diam.: 22,5 cm

A plate
Delft faience 
Blue floral decoration with garden 
Holland, 18th century

€ 100 - 150

483
COVILHETE

Em faiança Delft 
Decoração a azul com flores 

Holanda, séc. XVIII 
(esbeiçadelas)

diam.: 23 cm

A deep plate
Delft faience 

Blue floral decoration 
Holland, 18th century

€ 100 - 150

484
TAÇA POLILOBADA
Em faiança Delft  
Decoração a azul com chineses 
Holanda, séc. XVIII
diam.: 24,5 cm

A scalloped bowl
Delft faience 
Blue decoration with chinese figures 
Holland, 18th century

€ 200 - 300

485
PRATO

Em faiança Delft 
Decoração a azul representando 

barco ao centro e motivos 
vegetalistas na aba 

Marcado “S” na base 
Holanda, séc. XVII/XVIII 

(esbeiçadelas)
diam.: 26 cm

A plate
Delft faience 

Blue decoration with ship and flower 
and foliage motifs to lip 
Marked “S” underneath 

Holland, 17th/18th century 
(chips)

€ 200 - 250

486
PRATO FUNDO
Em faiança Delft 
Decoração a azul ao gosto 
Wanli representando chinês ao 
centro e reservas com flores e 
chineses na aba  
Holanda, séc. XVII/XVIII 
(esbeiçadelas)
diam.: 26 cm

A deep plate
Delft faience 
Blue Wanli style decoration with 
chinese figure in the centre and 
segmented lip with  flowers and 
chinese figures 
Holland, 17th/18th century 
(chips)

€ 150 - 200

487
TAÇA POLILOBADA
Em faiança Delft  
Decoração a azul com motivos vegetalistas 
Holanda, séc. XVIII
diam.: 31 cm

A scalloped bowl
Delft faience 
Blue floral and foliage decoration 
Holland, 18th century

€ 100 - 200

488
PRATO
Em faiança Delft  
Decoração a azul representando flores 
Holanda, séc. XVII/XVIII 
(defeitos)
dam.: 25 cm

A plate
Delft faience 
Blue floral decoration 
Holland, 17th/18th century 
(defects)

€ 100 - 150

489
PAR DE GARRAFAS
Em faiança de Delft 
Decoração policromada 
Séc. XIX/XX 
(adaptadas a candeeiros)
alt.: 45,5 cm

A pair of bottles
Delft faience 
Polychrome decoration 
19th/20th century 
(adapted to lamps)

€ 100 - 150
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490
PRATO
Em faiança portuguesa 
Decoração “desenho miúdo” a azul e 
vinoso representando paisagem com 
casario e cão perseguindo lebre 
Séc. XVII (3º quartel)
diam.: 22,5 cm

A plate
Portuguese faience 
Blue and manganese “Desenho Miúdo” 
decoration with landscape with buildings and 
dog hunting hare 
17th century, 3rd quarter

€ 200 - 300

491
TINTEIRO SEXTAVADO
Em faiança de Coimbra dito “Brioso” 
Decoração a azul e vinoso 
Portugal, séc. XVIII (1ª metade) 
(defeitos)
7,5x15 cm

An hexagonal inkwell
Coimbra faience known as “Brioso” 
Blue and manganese decoration 
Portugal, 18th century (first-half ) 
(defects)

€ 1.000 - 1.500

492
PRATO

Em faiança 
Decoração a azul e vinoso com dupla faixa barroca e 

figura ao centro português 
séc. XVII (2ª metade) 

(restauro antigo com grampos, defeitos)
diam.: 34 cm

A plate
Faience 

Blue and manganese decoration with double baroque band 
and central figure 

Portugal, 17th century (second-half ) 
(old restoration with staples, defects)

€ 1.500 - 2.000

493
PRATO
Em faiança 
Decoração a azul e vinoso com paisagem com 
senhora  
Portugal, séc. XVII 
(defeitos)
diam.: 36,5 cm

A plate
Faience 
Blue and manganese decoration of landscape with female 
figure 
Portugal, 17th century 
(defects)

€ 3.500 - 5.000
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494
PATO
Caixa com tampa 
Em faiança 
Decoração a vinoso 
Séc. XIX 
(restauro e defeitos)
comp.: 18 cm

A duck
A box with cover 
Faience 
Blue decoration 
18th/19th century 
(restoration and defects)

€ 150 - 200

495
PATO
Caixa com tampa 
Em faiança 
Decoração a vinoso 
Séc. XIX
comp.: 16 cm

A duck
A box with cover 
Faience 
Blue decoration 
18th/19th century

€ 400 - 600

496
PATO
Caixa com tampa 
Em faiança 
Decoração policromada 
Séc. XIX 
(ponta da cauda partida e colada)
comp.: 19 cm

A duck
A box with cover 
Faience 
Blue decoration 
18th/19th century 
(tip of tale broken and reglued)

€ 500 - 700

497
PATO
Caixa com tampa 
Em faiança 
Decoração a azul 
Séc. XIX 
(cabelo na tampa)
comp.: 20 cm

A duck
A box with cover 
Faience 
Blue decoration 
18th/19th century 
(hairline to lid)

€ 300 - 500

498
PATO
Caixa com tampa 
Em faiança 
Decoração a azul 
Séc. XIX 
(defeitos)
comp.: 16 cm

A duck
A box with cover 
Faience 
Blue decoration 
18th/19th century 
(defects)

€ 150 - 200

499
PATO
Caixa com tampa 
Em faiança 
Decoração a azul 
Séc. XIX 
(restauro e defeitos)
comp.: 18,5 cm

A duck
A box with cover 
Faience 
Blue decoration 
18th/19th century 
(restoration and defects)

€ 150 - 200
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500
JARRO COM TAMPA EM FAIANÇA 
DAS CALDAS
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Decoração relevada e policromada em forma 
de tronco, com bico e pega em 
forma de lagarto 
(pequenos restauros)
Alt.: 19 cm

Caldas faience lidded jug
Portuguese faience 
Caldas da Rainha production 
Polychrome decoration three trunk shaped body 
with lizard spout and handle 
(minor restoration)

€ 350 - 450

501
JARRO
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha sem marcas 
Decoração relevada e policromada 
representando lagartos, borboleta e 
escaravelhos 
(pequenos defeitos)
Alt.: 33,5 cm 

A jug
Portuguese faience 
Caldas da Rainha production, unmarked 
Raised and polychrome decoration with lizards, 
butterfly and beetles 
(minor defects)

€ 800 - 1.200

502
JARRO
Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha sem marcas 
Decoração relevada e policromada 
representando lagartos, borboleta e 
escaravelhos 
(pequenos defeitos)
Alt.: 33,5 cm 

A jug
Portuguese faience 
Caldas da Rainha production, unmarked 
Raised and polychrome decoration with lizards, 
butterfly and beetles 
(minor defects)

€ 800 - 1.200

503
“OS MALCRIADOS” PAR DE CINZEIROS
Em faiança portuguesa 
Decoração relevada e policromada representando 
figuras de velha e velho 
(pequenos defeitos)
Diam.: 11x9 cm 

“Os malcriados” pair of ashtrays
Portuguese faience 
Raised and polychrome decoration with elderly couple’s 
heads 
(minor defects)

€ 50 - 80

504
PRATO

Em faiança portuguesa 
Fabrico das Caldas da Rainha, com marca de Manuel 

Cipriano Gomes Mafra (1829-1905) 
Decoração relevada e policromada representando nozes

Diam.: 12 cm 

A plate
Portuguese faience 

Caldas da Rainha production, marked for Manuel Cipriano Gomes 
Mafra (1829-1905) 

Raised and polychrome decoration with nuts

€ 50 - 80

505
VASO COM BASE
Em faiança  
Decoração policromada e relevada 
representando motivos vegetalistas e 
enrolamentos 
Portugal, séc. XIX 
(defeitos)
56x57x44 cm

A vase with stand
Faience 
Polychrome and raised decoration with scrolls, 
flowers and foliage decoration 
Portugal, 19th century 
(defects)

€ 400 - 600

506
GRANDE BACIA, LEBRILLO DE 
TRIANA
Em faiança Espanhola 
Decoração policromada em tons de verde, 
azul, amarelo e manganês representando 
ao centro paisagem com cão e flores 
Espanha, Sevilha, primeira metade do séc. 
XX 
(restauros)
Diam.: 65 cm

Large basin “Lebrillo de Triana”
Spanish faience 
Landscape with dog and flowers polychrome 
decoration in green, blue, yellow and manganese 
Spain, Seville, first-half 20th century 
(restoration)

€ 500 - 800
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507
PEQUENA BILHA DE SEGREDO 
Em faiança  
Decoração policromada representando 
toureiro, touro e outros animais 
Espanha, séc. XIX 
alt.: 14,5 cm

A small puzzle jug
Faience 
Polychrome decoration with bullfighter, bull 
and other animals 
19th century

€ 100 - 150

508
GOMIL
Em faiança 
Decoração a verde, amarelo e vinoso representando 
paisagem 
Portugal, séc. XVIII 
(defeitos)
alt.: 26 cm

A ewer
Faience 
Green, yellow and manganese decoration with ladscape 
Portugal, 18th century 
(defects)

€ 380 - 600

509
VASILHA CONVENTUAL DE ASA DUPLA

Em faiança portuguesa, séc. XVIII (2ª metade) 
Decoração a vinoso com inscrição “MAFRA” 

Possível fabrico das olarias de Sobreiro
Alt.: 10 cm

A double handled conventual pot
Portuguese faience, 18th century, second-half 

manganese decoration with “MAFRA” inscription 
Possibly Sobreiro potteries production

€ 350 - 400

510
JARRO 
Em faiança  
Decoração policromada com motivos vegetalistas 
Portugal, séc. XIX 
(restauro no bico e pequenas falhas no vidrado)
alt.: 25 cm

A jug
Faience 
Polychrome decoration with flower and foliage motifs 
Portugal, 19th century 
(restoration to spout and losses to glaze)

€ 500 - 700

511
JARRO 
Em faiança  
Decoração policromada com motivos 
vegetalistas 
Portugal, séc. XIX
alt.: 24 cm

A jug
Faience 
Polychrome decoration with flower and foliage 
motifs 
Portugal, 19th century

€ 500 - 700
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512
COLUNA
Em faiança 
Coluna com decoração marmoreada e relevada 
com motivos vegetalistas
Portugal, séc. XIX
(defeitos)
alt.: 91 cm

An urn on stand
Faience
Stand of marbled and raised floral and foliage 
decoration
Scalloped decoration vase inscribed Fábrica de Santo 
António, Porto
Portugal, 19th century
(defects)

€ 1.500 - 2.000

513
VASO

Em faiança portuguesa 
Decoração gomada e com inscrição 

“Fábrica de Santo António, Porto” 
Séc. XIX

alt.: 34,5 cm

A pot
Portuguese faience 

Gadrooned decoration with inscription “Fábrica 
de Santo António, Porto” 

19th century

€ 500 - 700

514
LEÃO SENTADO
Escultura em faiança branca irisada a azul da Fábrica das Devezas de Vila Nova de Gaia 
Marcada na base e assinada A.Costa & C.A. 
Portugal, séc. XIX 
(pequenas esbeiçadelas)
72x70x33,5 cm 

A seated lion
White faience of blue iridescent decoration produced by Fábrica das Devesas from Vila Nova de Gaia 
Marked underneath and signed A.Costa & C.A. 
Portugal, 19th century 
(minor chips)

€ 1.500 - 2.000
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515
IMPORTANTE ARMÁRIO NAPOLEÃO III, POR MATHIEU BEFORT, DITO BEFORT JEUNE
Em madeira faixeada a ébano e madeira ebanizada 
Ricamente decorado ao estilo de André Charles Boulle com trabalho de marchetaria em tartaruga e metal dourado 
Frente decorada com arabescos vegetalistas e figuras mitológicas 
Aplicações em bronze dourado, finamente cinzelado, representando ao centro Aspásia e Sócrates encimados por 
baldaquino e as duas portas laterais com figuras representando a Primavera e o Outono 
Ilhargas com aplicações em bronze dourado representando cabeça de Hércules 
Interior com uma prateleira 
Topo em pedra mármore 
Estampilhado no interior e por baixo de diversos bronzes “BEFORT JEUNE” 
França, séc. XIX (meados) 
(pedra restaurada)
113x190,5x45,5 cm

Nota:
Exemplar idêntico vendido no leilão 1514 da Christie’s, a 6 de Março de 2014, por GBP 98,500.

An important Napoleon III side-cabinet by Mathieu Befort, said Befort Jeune
Ebony veneered and ebonised wood 
Richly decorated with tortoiseshell and gilt metal marquetry work in the style of Andre Charles Boulle  
On the front, foliage arabesques and mythological figure motifs 
Chiselled gilt bronze mounts depicting centrally Aspasia and Socrates under a baldachin sided by the figures of Spring and Autumn 
Head of Hercules gilt bronze mounts to sides 
One inner shelf 
Marble top 
Stamped on the inside and under several of the bronze mounts “BEFORT JEUNE” 
France, mid 19th century 
(restored marble top)

Note:
Identical piece sold at Christe’s on March 6th, 2014 for GBP 98,500

€ 25.000 - 35.000
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516
ARMÁRIO NAPOLEÃO III

Em madeira ebanizada 
Porta central com aplicações de pietra dura representando pássaros, flores e frutos 

Aplicações em bronze relevado e dourado representando mascarões 
França, séc. XIX
128x200x48 cm 

A Napoleon III cabinet 
Ebonised wood 

Central door with pietra dura decoration of birds, flowers and fruits 
Classical mask low relief and gilt bronze mounts 

France, 19th century

€ 6.000 - 9.000
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517
MESA COSTUREIRA NAPOLEÃO III
Em madeira ebanizada 
Com decoração embutida em osso 
Séc. XIX 
(faltas e defeitos)
72x57x40 cm

A Napoleon III sewing table
Ebonized wood 
Bone inlaid decoration 
19th century 
(losses and defects)

€ 150 - 200

518
FLOREIRA NAPOLEÃO III
Em madeira lacada em tons de negro com dourados 
Tampa com pegas e gradinha em metal amarelo
80x55x40 cm 

A Napoleon III planter stand
Black lacquered and gilt wood 
Cover with yellow metal handles and gallery

€ 300 - 400

519
APARADOR/ FLOREIRA 
NAPOLEÃO III
Em madeira faixeada a mogno e 
madeira ebanizada 
Decorado com aplicações em 
bronze dourado 
Laterais côncavas e frente com 
duas portas decoradas ao centro 
com medalhões em metal dourado 
com cenas mitológicas em relevo 
Topo com tampo amovível em 
mármore preto e floreira em chapa 
de metal pintado 
França, séc. XIX
104x152x49 cm

A Napoleon III sideboard/flower stand
Mahogany veneered 
and ebonized wood 
Gilt bronze mounts 
Serpentine sides and two front doors 
decorated with central gilt medallions 
of low relied mythological scenes 
Black marble removable top and 
planter in painted metal sheet 
France, 19th century

€ 6.000 - 8.000

520
ARMÁRIO BAIXO ESTILO BOULLE
Em madeira ebanizada 
Decorado com trabalho de marchetaria em metal dourado e 
ferragens com motivos vegetalistas e espanholetes  
Tampo em mármore 
Séc. XIX 
(pequenos defeitos)
76x69x49 cm

Boulle style low cupboard
Ebonized timber 
Gilt metal marquetry decoration and foliage  scroll and female busts hardware 
Marble top 
19th century 
(minor defects)

€ 2.500 - 3.000



521
MESA PÉ DE GALO, NAPOLEÃO III

Em madeira lacada a negro e dourado com 
decoração policromada representando flores 

Tampo basculante 
França, séc. XIX/XX

70x69 cm 

A Napoleon III tripod table
Black lacquered and gilt wood with floral polychrome 

decoration 
Tilt-top 

France, 19th /20th century

€ 300 - 400

522
SECRETÁRIA À ABATTANT 
NAPOLEÃO III
Faixeada a mogno e outras madeiras  
Decorada com trabalho de marchetaria 
representando motivos florais e 
instrumentos musicais  
Tampo em mármore e ferragens em metal 
dourado com decoração relevada 
Séc. XIX
131x65,5x35,5 cm

Napoleon III fall front desk
Veneered in ebony and other timbers and 
decorated in floral and musical instruments 
marquetry 
Marble top and raised decoration gilt metal 
hardware 
19th century

€ 1.500 - 2.000

523
CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS 
NAPOLEÃO III
Em madeira lacada a negro 
Decoração com embutidos em 
madrepérola e a dourado 
Assentos em palhinha 
França, séc. XIX 
 (restauros, uma em mau estado)

A set of six Napoleon III chairs
Black lacquered wood 
Gilt and mother-of-pearl inlaid decoration 
Cane seats 
France, 19th century 
(restoration, one in bad condition)

€ 500 - 700

524
CONJUNTO DE DEZ CADEIRAS DE 
ESPALDAR ALTO ESTILO JORGE III
Em madeira lacada em tons de negro em 
dourados  
Com decoração policromada 
representando cenas do quotidiano chinês  
Assentos forrados a tecido bege  
Séc. XX

A set of ten George III style chairs
Black and gilt lacquered wood 
Polychrome decoration with 
Chinese daily scenes 
Beige fabric upholstered seats

€ 2.000 - 3.000

525
MESA PÉ DE GALO
Em madeira lacada em tons de negro 
Decoração com aplicações em 
madrepérola representando aves e flores  
Trabalho oriental, séc. XX
136x68 cm 

A tripod table
Black lacquered wood 
Mother-of-pearl inlaid birds and flowers 
decoration 
Oriental production, 20th century

€ 1.000 - 1.500



526
CONSOLA ESTILO IMPÉRIO
Em madeira escurecida com faixa com 
trabalho de marchetaria em várias 
madeiras 
Decoração representando motivos 
vegetalistas  
Colunas laterais em forma de lira  
Franca, séc. XIX/XX
86x119x57,5 cm 

An Empire style console table
Darkened wood with various timbers marquetry 
band 
Flower and foliage motifs decoration 
Lire shaped side pedestals 
France, 19th/20th century

€ 600 - 900

527
PAR DE CONSOLAS, ESTILO IMPÉRIO
Em mogno 
Com duas pequenas gavetas e colunas laterais em 
forma de lira 
França, séc. XIX/XX
86x112x42 cm 

A pair of Empire style console tables
Mahogany 
With two small drawers and lire shaped side pedestals 
France, 19th/20th century

€ 600 - 900

528
GUERIDON IMPÉRIO

Faixeado a mogno 
Com tampo em mármore e ferragens em 

metal dourado 
Séc. XIX

75x98x98 cm

Empire Guéridon 
Mahogany veneered 

Marble top and metal hardware 
19th century

€ 600 - 1.000

529
MESA DE CABECEIRA LUÍS FILIPE

Em raiz de mogno 
Tampo em mármore 

Duas portas 
França, séc. XIX 

(defeitos )
73x41 cm

A “Louis Phillipe” bed side cabinet
Burr mahogany 

Marble top 
Two doors 

France 
19th century

€ 250 - 350



530
SOFA-TABLE REGÊNCIA
Em mogno  
Uma gaveta 
Pés com rodízios em metal amarelo 
Inglaterra, sec. XIX
76,5x58x102 cm

A Regency sofa-table
Mahogany 
One drawer 
Yellow metal castors 
England, 19th century

€ 400 - 600

531
MESA DE JOGO D. MARIA
Faixeada a mogno e decorada com 
trabalho de marchetaria em pau-cetim e 
outras madeiras  
Tampo interior forrado a feltro verde  
Pés com rodízio 
(defeitos)
74x91x45 cm 

A D. Maria card table
Mahogany veneered and satinwood and other 
woods marquetry decoration  
Green lined top 
Legs with castors 
(defects)

€ 300 - 400

532
MESA DE JOGO D. MARIA
Em pau-santo 
Gaveta e ferragens em metal 
Portugal, séc. XVIII/XIX
78x85,5x42 cm

A D.Maria card-table
Rosewood 
A drawer and metal hardware 
Portugal, 18th/19th century

€ 600 - 800

533
TALLBOY 
Em mogno 
Com seis gavetas e duas gavetinhas 
Inglaterra, séc. XIX 
182x108x52 cm 

Tallboy
Mahogany 
With six long drawers and two short drawers 
England, 19th century

€ 1.000 - 1.500

534
CÓMODA ESTILO D. JOSÉ/D. 
MARIA
Em pau-santo 
Com duas gavetas e dois gavetões 
Filete no tampo em espinheiro 
Portugal, séc. XIX/XX
91x119x58 cm 

A D.José/D.Maria style chest of drawers
Two short and two long drawers 
Thorn wood fileted top 
Portugal, 19th/20th century

€ 1.200 - 1.600



535
SECRETÁRIA DAVENPORT VICTORIANA
Em mogno e folheada a mogno 
Tampo em couro verde 
Interior com gavetas e escaninhos 
Inglaterra, séc. XIX
84x55x53 cm 

A Victorian Davenport
Mahogany and mahogany veneered 
Green leather top 
Interior with drawers and pigeonholes 
England, 19th century

€ 650 - 850

536
PAPELEIRA ESTILO INGLÊS
Em mogno 
Tampo de rebater 
Com duas gavetas e dois gavetões 
Compartimento interior com gavetinhas e escaninhos 
Ferragens em metal amarelo 
Inglaterra, séc. XIX/XX
104x92x51 cm 

An English style bureau
Mahogany 
Fold down top 
Two short and two long drawers 
Interior with small drawers and pigeonholes 
Yellow metal hardware 
England, 19th/20th century

€ 900 - 1.200

537
SECRETÁRIA GUILHERME IV
Em nogueira e folheada a nogueira 
Tampos de escrita forradas a pele verde 
com forros a ouro 
Cinco gavetas e dois estiradores 
Pernas caneladas com rodízios 
Portugal, séc. XX
79x147x79,5 cm 

A William IV desk
Wlnut and walnut veneered 
Green leather and gilt writing tops 
Five drawers and drawing boards 
Fluted legs with casters 
Portugal, 20th century

€ 1.200 - 1.800

538
PAPELEIRA COM ALÇADO
Em mogno e folheada a raiz de mogno 
Com quatro gavetões 
Portas com vidrinhos 
Interior com gavetinhas, escaninhos e 
porta central 
Ferragens em metal amarelo
212x106x59 cm 

A bureau bookcase
Mahogany and veneered in burr mahogany 
Four long drawers 
Glazed doors 
Inner bureau with small drawers, 
pigeonholes and central drawers 
Yellow metal hardware

€ 1.200 - 1.800



539
MESA COSTUREIRA ROMÂNTICA
Em mogno 
Interior com compartimentos e espelho 
Portugal, sé. XX
66x50,5x35 cm 

A Romantic sewing table
Mahogany 
Inner compartments and mirror 
Portugal, 20th century

€ 200 - 300

540
PEQUENA MESA DE APOIO
Em pau-santo com trabalho de marchetaria em várias madeiras 
Decoração representando flores 
Uma prateleira e pés terminando em rodízios 
Europa, séc. XX
91x70x45 cm 

A small side table
Rosewood with various timbers marquetry 
Floral decoration 
One shelf and casters to feet 
Europe, 20th century

€ 500 - 800

541
CAMISEIRO ESTILO IMPÉRIO
Em pau-santo 
Com oito gavetas  
Tampo em pedra mármore 
França, séc. XIX/XX
144x83x47 cm 

An Empire style tall drawer cabinet
Rosewood 
Eight drawers 
Marble top 
France, 19th/20th century

€ 900 - 1.200

542
PEQUENA CÓMODA ESTILO D. MARIA
Em pau-santo e outras madeiras 
Com três gavetas e espelhos de fechadura em osso 
Portugal, séc. XIX/XX
70x70x37,5 cm

A small D.Maria style chest of drawers
Rosewood and other timbers 
Three drawers and bone lock escutcheons 
Portugal, 19th/20th century

€ 900 - 1.200

543
MESA SALA DE JANTAR ESTILO INGLÊS
Em mogno 
Pernas curvas com pés de formato zoomórfico em 
metal amarelo com rodízios 
Uma tábua 
(defeitos)
74x160x100 cm (fechada) 
74x214x100 cm (aberta)

An “English” style dining table
Mahogany 
Curved legs of yellow meatal zoomorphic feet with 
casters 
One extension board 
(defects)

€ 1.200 - 2.000



544
SECRETÁRIA À ABATTANT ESTILO LUIS XVI
Em pau-cetim e buxo 
Tampo em pedra mármore 
Interior com gavetinhas e tampo de escrita em tecido forrado a verde 
Parte inferior com duas portas 
França, séc. XIX
156x95x44 cm 

A Louis XVI style Secretaire à Abbatant
Satinwood and boxwood 
Marble top 
Interior with small drawers and writing surface lined in green fabric 
Lower part with two doors 
France, 19th century

€ 800 - 1.200

545
MESA DE JOGO ROMÂNTICA
Em mogno 
Pernas e trave em madeira entalhada com torcidos 
França, séc. XIX 
(falta feltro no interior)
75,5x85,5x43,5 cm

A Romantic card table
Mahogany 
Carved and turned wooden legs 
France, 19th century 
(felt top missing)

€ 350 - 500

546
CONJUNTO DE DEZ CADEIRAS DE BRAÇOS DE ROLO
Em mogno 
Assentos estofados a tecido bordeaux 
Inglaterra, séc. XIX/XX

A ten armchair set
Mahogany 
Bordeaux upholstered seats 
England, 19th/20th century

€ 1.500 - 2.000



547
BONHEUR DU JOUR ESTILO NAPOLEÃO III
Em madeira faixeada a pau-santo e outras madeiras
Aplicações em metal amarelo
Com três gavetas
Séc. XX
103x69x48 cm

A Napoleon III style Bonheur du Jour
Rosewood veneered wood
Brass mounts
Three drawers
20th century

€ 500 - 700

548
TOUCADOR/ COSTUREIRA NAPOLEÃO III
Faixeado a pau-santo e decorado com trabalho de 
marchetaria 
Ferragem em metal dourado com decoração relevada 
Interior com vários compartimentos, espelho e cesto para 
lãs 
Séc. XIX
77x64x45 cm

A dressing/sewing table
Rosewood veneered with marquetry decoration 
Raised gilt metal hardware 
Compartmented interior with mirror and sewing basket 
19th century

€ 850 - 1.200

549
ENFILADE BUFFET ESTILO 
NAPOLEÃO III
Folheado a mogno e raiz de mogno 
Com três portas 
Aplicações em metal amarelo  
Tampo em pedra mármore 
França, séc. XX 
(defeitos)
90,5x150x51 cm

A Napoleon III sideboard
Mahogany and burr mahogany veneered 
Three doors 
Yellow metal applied ornaments 
Marble top 
France, 20th century

€ 1.500 - 2.000

550
VITRINE NAPOLEÃO III
Em mogno 
Com dois corpos 
Aplicações em bronze dourado 
Portas e laterais com vidros e interior espelhado com duas 
prateleiras em vidro no interior de cada  corpo 
França, séc. XIX
169x91x38,5 cm

A Napoleon III display cabinet
Mahogany 
In two superimposed sections 
Gilt metal applied decorative elements 
Glazed front and sides and mirrored interior with two glass shelves in 
each section 
France, 19th C.

€ 1.500 - 2.000



551
PEQUENA CÓMODA LUÍS XVI
Em mogno 
Com ferragens em metal amarelo e tampo em pedra de brecha 
Frente decorada com pilastras caneladas nos cantos 
França, séc. XVIII
76x69x49 cm

A small Louis XVI commode
Mahogany 
Yellow metal hardware with brescia top 
Fluted pilaster corner decoration 
France, 18th century

€ 1.200 - 1.600

552
GUARDA FOGO ESTILO IMPÉRIO

Em mogno  
Com aplicações em metal dourado 

Séc. XIX/XX 
(sinais de uso)

89x55 cm

An Empire style fire guard
Mahogany 

With gilt metal applied ornaments 
19th/20th century 

(signs of wear)

€ 200 - 300

553
ARMÁRIO ESTILO IMPÉRIO
Em pau-santo e outras madeiras de formato arquitectónico 
com duas portas com vidro 
Parte superior com espelho 
Aplicações em metal amarelo
185x112x44 cm 

An Empire style cupboard
Rosewood and other timbers 
Or architectural design with two glazed doors 
Mirrored upper section 
Yellow metal applied elements

€ 1.800 - 2.500

554
PAR DE GUÉRIDONS AO GOSTO LUÍS XVI
Em mogno  
Tampo em pedra mármore e gradinha e filetes em metal amarelo 
Duas gavetas e dois estiradores
75x64 cm 

A pair of Louis XVY style guéridons
Mahogany 
Marble top with pierced metal gallery and yellow metal fileting 
Two drawers and drawing boards

€ 800 - 1.200

555
MESA DE SALA DE JANTAR 
ESTILO LUÍS XVI
Em mogno  
Com aplicações em bronze dourado 
França, séc. XIX 
(pequenos sinais de uso; extensível, 
sem tábuas)
115x74 cm

An Empire style dining table
Mahogany 
Gilt bronze mounts 
France, 19th century 
(minor signs of wear; extendable but with 
no extra leafs)

€ 800 - 1.200



556
SECRETÁRIA CILÍNDRICA FRANCESA LUIS XVI
Secretária Cilíndrica Francesa Luís XV
Com marchetaria de pau-rosa, pau-santo e pau-cetim. Aplicações em 
bronze, interior com gavetas e tampo em pele não original.
Estampilhada "M. Ohneberg" de Martin Ohneberg, mestre a 7 de Julho 
de 1773
98x48x99cm
França, séc. XVIII

A Louis XV French roll top desk of Rosewood, jacaranda and satinwood 
marquetry Bronze mounts, interior with drawers and leather top
Stamped “M. Ohneberg”, de Martin Ohneberg, master in 7 July 1773
France, 18th century

€ 4.000 - 6.000



557
CÓMODA ESTILO REGÊNCIA
Em marchetaria de pau-santo e pau-rosa 
Tampo em pedra mármore 
Duas gavetas e dois gavetões 
Ferragens em bronze  
Europa, séc. XIX
82x15x61 cm 

A Regence style commode
Rosewood and jacaranda marquetry work 
Marble top 
Two short and two long drawers 
Bronze hardware 
Europe, 19th century

€ 2.000 - 2.500

558
CÓMODA LUÍS XV
De pequenas dimensões, com marchetaria de Mogno 
Aplicações em bronze, com duas gavetas e tampo em pedra mármore 
Estampilhada Jean-Charles Ellaume e JME 
Francesa, do Séc.XVIII 
(Tampo colado)
79x44x85 cm

A small Louis XV bronze-mounted mahogany commode
Mahogany marquetry 
Marble top above two drawers, bronze mounts  
Stamped Jean-Charles Ellaume and JME 
France, 18th century 
(Glued top)

€ 3.000 - 5.000



559
CÓMODA LUÍS XVI

Em pau-santo, mogno e pau-rosa 
Com dois gavetões  

Ferragens em bronze dourado e tampo em pedra mármore 
Estampilhada “Estampilhada “J Stumpff” de Jean-

Chrysostome Stumpff (1731-1806), mestre em 1766 
França, séc. XVIII
85,5x112x52,5 cm

A Louis XVI commode
Jacaranda, mahogany and rosewood 

Two long drawers 
Gilt bronze hardware and marble top 

Stamped “J Stumpff” de Jean-Chrysostome Stumpff (1731-1806), 
master in 1766 

France, 18th century

€ 3.500 - 5.000

560
CÓMODA LUÍS XVI
Faixeada a pau-rosa e decorada com trabalho de 
marchetaria em pau-cetim e outras madeiras 
Ferragens em bronze dourado e tampo em mármore 
França, séc. XVIII 
(sinais de uso; pequenas faltas)
83x126x53 cm

A Louis XVI commode
Rosewood veneered  and decorated with satinwood and other 
timbers marquetry 
Gilt bronze hardware of moulded decoration 
France, 18th century 
(signs of wear; minor losses)

€ 2.500 - 3.000



561
MESA DE CENTRO ESTILO LUÍS XVI
Em madeira entalhada e dourada representando 
concheados e motivos vegetalistas 
Tampo forrado a tecido 
Estampilha por baixo “Maison Lemarchand/ H. 
Lemoine/ Rue des Tournelles, 17/ Paris/ Ébéniste 
siéges” referente a Henri Lemoine 
França, séc. XIX 
(faltas, defeitos e indício de xilófagos)
75,5x182,5x85 cm

A Louis VXI style centre table
Carved and gilt wood with shell and foliage motifs 
Fabric coated top 
Stamped underneath “Maison Lemarchand/H.Lemoine/Rue 
des Tournelles, 17/Paris/Ébéniste siéges” referring to Henri 
Lemoine 
France, 19th century 
(losses, defects and evidence of woodworm)

€ 600 - 800

562
CANAPÉ DE DOIS LUGARES ESTILO LUÍS XVI
Em madeira parcialmente entalhada, dourada e lacada 
Costas, assentos e braços forrados a tecido com 
padrão floral 
Estampilha por baixo do assento “Maison 
Lemarchand/ H. Lemoine/ Rue des Tournelles, 17/ 
Paris/ Ébéniste siéges” referente a Henri Lemoine 
França, séc. XIX 
(faltas, defeitos e indício de xilófagos)

A Louis XVI two seater settee
Part carved, gilt and lacquered wood 
Back, seats and arms upholstered in floral fabric 
Stamped underneath “Maison Lemarchand/H.Lemoine/Rue 
des Tournelles, 17/Paris/Ébéniste siéges” referring to Henri 
Lemoine 
France, 19th century 
(losses, defects and evidence of woodworm)

€ 300 - 500

563
PAR DE CADEIRAS E UMA 
CADEIRA DE BRAÇOS ESTILO 
LUIS XVI
Em madeira parcialmente entalhada, 
dourada e lacada 
Costas, assentos e braços forrados a 
tecido com padrão floral 
Estampilha por baixo do assento 
“Maison Lemarchand/ H. Lemoine/ 
Rue des Tournelles, 17/ Paris/ 
Ébéniste siéges” referente a Henri 
Lemoine 
França, séc. XIX 
(faltas, defeitos e indício de 
xilófagos)

A pair of Louis XVI style chairs and 
an armchair
Part carved, gilt and lacquered wood 
Flower patterned textile upholstered 
backs, seats and arms 
Stamped under the seat rails 
“Maison Lemarchand/H.Lemoine/
Rue des Tournelles, 17/Paris/
Ébéniste siéges” referring to Henri 
Lemoine 
France, 19th century 
(losses, defects and evidence of 
woodworm)

€ 350 - 550



564
SECRETÁRIA DE SENHORA ESTILO LUIS XV
Em pau-santo 
Com trabalho de marchetaria  
Interior com gavetas e tampo de escrita em tecidos 
bordeaux 
Tampo com gradinha e aplicações em metal amarelo
91x66x44 cm 

A Napoleon III sideboard
Mahogany and burr mahogany veneered 
Three doors 
Yellow metal applied ornaments 
Marble top 
France, 20th century

€ 600 - 900

565
MESA COSTUREIRA NAPOLEÃO III

Com trabalho de marchetaria em várias 
madeiras representando flores 
Interior com compartimentos 
Aplicações em metal amarelo 

França, séc. XIX
74x54,5x38 cm 

A Napoleon III sewing table
Various timbers floral marquetry 

Compartmented interior 
Yellow metal applied elements 

France, 19th century

€ 450 - 700

566
PENIQUEIRA ESTILO IMPÉRIO
Em mogno  
Frente simulando duas gavetas e duas portas  
Ferragens em metal amarelo  
França, séc. XIX
70x61,5x46 cm

An Empire style pot cupboard
Mahogany 
Two simulated drawers to front and two doors 
Yellow metal hardware 
France, 19th century

€ 400 - 600

567
VITRINE
Faixeada a pau-santo 
pequenos defeitos  
XIX/XX
177x61x40 cm

A display cabinet
Rosewood veneered 
Minor defects 
19th / 20th century

€ 1.200 - 1.800



568
MESA TRIC TRAC LUÍS XVI

Em mogno e outras madeiras 
Tampo reversível forrado a couro e feltro 

Interior com tabuleiro de gamão 
Pés com rodízios 

França, séc. XIX (início)
75,5x115x58 cm 

A Louis XVI tric trac table
Mahognay and other woods 

Fabric and leather lined reversible top 
Interior with backgammon board 

Feet with castors 
France, early 19th century

€ 1.000 - 1.500

569
PAPELEIRA COM ALÇADO ESTILO ROCAILLE
Com trabalho de marchetaria em pau-santo e outras 
madeiras  
Decoração com flores e motivos vegetalistas 
Com três gavetas 
Corpo superior com duas portas e duas gavetas 
Ferragens em bronze 
Holanda, séc. XVIII/XIX
244x100x54 cm 

A Rococo style bureau bookcase
Rosewood and other timbers marquetry work 
Flower and foliage decorative motifs 
With three drawers 
Bookcase with two doors and two drawers 
Bronze hardware 
Holland, 18th/19th century

€ 2.500 - 3.000



570
MESA DE JOGO TRIANGULAR
Em mogno 
Decorada com embutidos em pau-cetim 
e outras madeiras representando motivos 
florais 
Tampo de jogo forrado 
Holanda, séc. XVIII/XIX 
(pequenos defeitos)
71x99x53 cm (fechada)

A triangular card table
Mahogany 
Satinwood and other timbers inlaid floral 
decoration 
Lined card top 
Holland, 18th/19th century 
(minor defects)

€ 1.000 - 1.500

571
MESA DE CENTRO
Em madeira faixeada 
Decorada com trabalho de marchetaria em 
nogueira, pau-santo e outras madeiras 
Arestas com decoração embutida e osso 
Pernas torneadas em madeira ebanizada e 
travessas recortadas 
Com uma gaveta 
Holanda, séc. XVIII/XIX 
(restauros)
75x118x78 cm

A centre table
Veneered wood 
Marquetry decoration in walnut, rosewood and 
other timbers 
Inlaid and bone decoration angles 
Turned and ebonized wood decoration legs of 
scalloped stretchers 
With one drawer 
Holland, 18th/19th century 
(restoration)

€ 1.500 - 1.800 572
SECRETÁRIA COM ALÇADO 

Faixeada a ébano e com trabalho de 
marchetaria em várias madeiras e osso 

Decorada com motivos 
Vegetalistas e mascarões  

Pernas torneadas 
Séc. XIX 

(pequenos defeitos e restauros)
145x80x55 cm

A bookcase writing desk
Ebony veneered with various timbers and 

bone marquetry work. 
Flower and foliage scroll decoration with 

classical masks 
Turned legs 

19th century 
(minor defects and restoration)

€ 1.200 - 2.000



573
BREAKFAST TABLE

Em pau-santo e raiz de pau-santo 
Tampo basculante com coluna central 

Inglaterra, séc. XIX
77x134 cm 

A breakfast table
Rosewood and burr rosewood 

Til-top on a central pedestal 
England, 19th century

€ 1.200 - 1.800

574
CANAPÉ
Faixeado a pau-santo e com decoração 
embutida em pau-cetim 
Espaldar e laterais vazados e recortados 
Pernas entalhadas e pés em garra 
Assento em palhinha 
Portugal, séc. XIX
100200x63 cm

A settee
Rosewood veneered with satinwood inlays 
Pierced and scalloped back and sides 
Carved legs ending in claw feet 
Caned seat 
Portugal, 19th century

€ 400 - 600

575
MESA DE CASA DE JANTAR VITORIANA

Em mogno 
Pernas caneladas 

Rodízios em metal amarelo  
Com uma tábua e sistema de manivela 

Inglaterra, séc. XIX
78x182x114 cm (fechada) 

78x231,5x114 cm (fechada)

A Victorian dining table
Mahogany 
Fluted legs 

With one extension leaf and winding mechanism 
England, 19th century

€ 2.200 - 3.000



577

578

579

580

576

576
TAPETE VARAMIN, IRÃO  
Em lã e algodão com desenho floral em 
tons de bordeaux, azul e bege
330x212 cm

A Varamin rug, Iran
Wool and cotton of floral and geometric design 
in bordeaux, blue and beige

€ 950 - 1.250

577
TAPETE CHUBI, PAQUISTÃO
Em lã e algodão com desenho floral e 
geométrico em tons de salmão, bege e 
azul
300x300 cm 

A Chubi rug, Pakistan
Wool and cotton of floral and geometric design 
in salmon, beige and blue

€ 900 - 1.200

578
TAPETE HEREKE, TURCO
Em lã e seda 
Decorado com padrão floral em tons de 
rosa, bege e azul 
180x127 cm 

A Hereke rug
Wool and silk 
Pink, beige and blue floral motif

€ 600 - 900

579
TAPETE SHIRAZ, IRÃO
Em lã e algodão com desenho geométrico 
em tons de bordeaux, bege e verde
310x210cm

A Shiraz rug, Iran
Wool and cotton of geometric design in 
bordeaux, beige and blue

€ 850 - 1.200

580
TAPETE TURKAMAN, IRÃO
Em lã e algodão de desenho geométrico 
em tons de bege, castanho e verde
255x205 cm

A Turkaman rug, Iran
Wool and cotton of geometric design in beige, 
brown and green

€ 750 - 950



582

583
584

581

581
TAPETE BAKHTIARI, IRÃO
Em lã e algodão de desenho geométrico 
em tons de bege, castanho e salmão
200x155 cm

A Bakhtiari rug, Iran
Wool and cotton of geometric design in beige, 
brown and salmon

€ 450 - 650

582
TAPETE SHIRAZ, IRÃO 
Em lã e algodão com desenho geométrico 
em tons de bordeaux, salmão e bege
300x225 cm

A Shiraz rug, Iran
Wool and cotton of geometric design in 
bordeaux, salmon and beige

€ 850 - 1.200

583
TAPETE TABRIZ, IRÃO
Em lã e algodão com desenho floral em 
tons de bege, azul, bordeaux e azul
310x210 cm

A Tabriz rug, Iran
Wool and cotton of floral design in beige, blue 
and bordeaux 

€ 1.000 - 2.000

584
TAPETE SARUK, IRÃO
Em lã e algodão de desenho floral em tons 
de bordeaux, azul e bege
215x130 cm

A Saruk rug, Iran
Wool and cotton of floral design in bordeaux, 
blue and beige

€ 650 - 950



586

587

8

585

585
TAPETE CHUBI, PAQUISTÃO  
Em lã e algodão com desenho floral em 
tons de bege e castanho
305x203 cm

A Chubi rug, Pakistan
Wool and cotton of floral design in beige and 
brown

€ 600 - 900

586
TAPETE KASHKI, IRÃO
Em lã e algodão de desenho geométrico e 
floral em tons de bordeaux, bege e laranja
310x230 cm

A Kashki rug, Iran
Wool and cotton of geometric and floral design 
in bordeaux, beige and orange

€ 1.000 - 2.000

587
TAPETE ARDABIL, IRÃO
Em seda com desenho floral e geométrico 
em tons de azul, bege e bordeaux 
155x90 cm 

An Ardabil rug, Iran
Silk, of floral and geometric design in blue, 
beige and bordeaux

€ 550 - 850

272

273



588
LUSTRE DE 14 LUMES
Em vidro e cristal
155x103 cm

A 14 branch chandelier
Glass and crystal

€ 1.200 - 1.800

589
CANDEEIRO DE TECTO DE 8 LUMES

Em metal dourado  
Decoração moldada em forma de aljava com setas e 

motivos vegetalistas 
Séc. XX

Alt.: 140 cm

An 8 branch chandelier
Gilt metal 

Moulded quiver with arrow shaped decoration with foliage motifs 
20th century

€ 1.200 - 1.600

590
PAR DE APLIQUES DE SACO
Armação em metal dourado e pingentes 
em cristal moldado e lapidado 
Dois lumes cada 
Portugal, séc. XX 
(pequenos defeitos)
Alt.: 45 cm 

A pair of wall sconces
Two branch moulded and cut crystal with 
yellow metal frame 
Portugal, 20th century 
(minor defects)

€ 300 - 400

591
LUSTRE DE 12 LUMES
Em vidro e cristal
125x90 cm

A 12 branch chandelier
Glass and crystal

€ 1.500 - 2.000

274

275



592
ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XVII
Cenas de caça 
Par de óleos sobre tela 
106x160 cm 

Spanish School, 17th century
Hunting scenes 
A pair of oil on canvas works

€ 3.800 - 4.500

276

277



593
ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII/XIX

Cena com ruinas e figuras 
Óleo sobre tela

150x116 cm

European school, 18th/19th century
Ruins and figures

Oil on canvas

€ 3.500 - 4.000

278

279



594
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVII/XVIII
Conjunto de quatro paisagens 
Óleo sobre tela colada em madeira
28x47 cm

European School, 17th/18th century
A four landscapes set 
Oil on canvas applied on panel

€ 4.000 - 6.000

280

281



595
CHRISTOPHE CATHELINAUX 
(1819-1883)
Cena de caça com cães 
Óleo sobre madeira 
Assinado
23x40 cm 

A hunting scene with dogs
Oil on board 
Signed

€ 1.000 - 1.500

596
ESCOLA FLAMENGA, SÉC. XVII

Paisagem com figuras 
Óleo sobre madeira

51x66 cm

Flemish school 
17th century

Landscape with figures 
Oil on panel

€ 600 - 800

597
ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XVII/XVIII
Paisagem com figuras 
Óleo sobre tela 
Assinatura não identificada  
(reentelado)
52x60 cm

Dutch school, 17th/18th century
Landscape with figures 
Oil on canvas 
Unidentified signature 
(relined)

€ 800 - 1.500

282

283



598
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX
Marinha 
Óleo sobre tela
31x47 cm

Portuguese school, 19th century
A marine painting 
Oil on canvas

€ 200 - 400

599
ESCOLA HOLANDESA, SÉC. XVIII
Paisagem com jardim , figuras e animais 

Paisagem com rio, ruina, figuras e animais  
Paisagem com Igreja e figuras 

Paisagem com farol e marinha com barcos 
Conjunto de quatro óleos sobre tela

33x30 cm 

Dutch school, 18th century
Landscape with garden,figures and animals 

Riverscape with ruin, figures and animals 
Landscape with church and figures 

Landscape with lighthouse and marine scene with boats 
Four oils on canvas

€ 2.000 - 2.500

284

285



600
ESCOLA FRANCESA, SÉC. XVIII
Retrato de senhor
Óleo sobre tela
Moldura de época em madeira dourada
(defeitos)
74,5X63 cm

French school of the 18th century
Gentleman's portrait
Oil on canvas
Gilt wood frame of similar date
(defects)

€ 1.500 - 2.000

601
ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XIX

Retrato de senhor 
Óleo sobre tela

96x74 cm 

Spanish school, 19th century
A gentleman's portrait 

Oil on canvas

€ 2.000 - 3.000

602
ESCOLA INGLESA, SÉC. XVIII
Retrato de fidalga 
Óleo sobre tela
77,5x63,5 cm

English school, 18th century
Portrait of a Lady 
Oil on canvas

€ 1.900 - 2.500

286

287



603
ESCOLA INGLESA, SÉC. XIX
Retrato de senhor com brasão de armas 
Óleo sobre tela 
(defeitos)
80x66 cm

English school, 19th century
A male portrait with armorial 
Oil on canvas 
(defects)

€ 650 - 1.000

604
ESCOLA ESPANHOLA, SÉC. XIX
Retrato de Tenente General Espanhol 
Óleo sobre tela 
124x100 cm 

Spanish school, 19th century
A portrait of a Spanish Lieutenant General 
Oil on canvas

€ 1.000 - 1.500



605
ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX
Menino 
Óleo sobre tela
46x37 cm 

French school, 19th century
Boy 
Oil on canvas

€ 350 - 500

606
ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX

Retrato de oficial turco 
Óleo sobre tela colada sobre vidro

47x38,5 cm

French school, 19th century
A portrait of a Turkish official 
Oil on canvas applied on glass

€ 500 - 700

607
ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX
Retrato de senhor lendo 
Óleo sobre tela
150x110 cm 

French school, 19th century
A male figure reading 
Oil on canvas

€ 1.500 - 2.000



608
FRANCISCO LEGUA (ESPANHA, SÉC. XIX)
Retrato de senhora 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1885
123x74 cm

A female portrait
Oil on canvas 
Signed and dated 1885

€ 1.800 - 2.500

609
RETRATO DE MENINO
Óleo sobre tela 
Assinado E. Micheau e datado de 1879
140x83 cm 

A boy’s portrait
Oil on canvas 
Signed E.Micheau and dated 1879

€ 2.000 - 2.500

292

293



610
FALCÃO TRIGOSO (1879-1956)
Paisagem com arvoredo 
Óleo sobre cartão 
Assinado
24x35 cm

Landscape with trees
Oil on cardboard 
Signed

€ 4.000 - 6.000

611
HYGINO MENDONÇA (18??-1920)
Paisagem fluvial com lavadeiras 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1914
52,5x72,5 cm

A riverscape with laundrywomen
Oil on canvas 
Signed and dated 1914

€ 3.000 - 5.000

294

295



612
ACÁCIO LINO (1878-1956)
Natureza morta com pássaros (estudo) 
Óleo sobre platex 
Assinado e datado 1949  
No verso pintura com paisagem e figuras
30x40 cm 

A still life with birds (preparatory study)
Oil on hardboard 
Signed and dated 1949 
Painted with landscape and figures on the 
obverse

€ 1.000 - 1.500

613
ACÁCIO LINO (1878-1956)
Natureza morta com pote (estudo) 
Óleo sobre platex 
Assinado e datado V. Mêa 1947
40x30 cm 

A still life with pot (preparatory study)
Oil on hardboard 
Signed and dated V.Mêa 1947

€ 1.000 - 1.500

614
ACÁCIO LINO (1878-1956)

Cena de caça com espingardas e munições 
(estudo) 

Óleo sobre tela 
Colado em cartão 

Assinado e datado 1944
30x40 cm 

A hunting scene with shotguns and ammunition 
(preparatory study)

Oil on canvas 
Applied on cardboard 

Signed and dated 1944

€ 1.000 - 1.500

615
ACÁCIO LINO (1878-1956)

Cena de caça com perdizes (estudo) 
Óleo sobre tela 

Colado em cartão 
Assinado e datado 1944

30x40 cm 

A hunting scene with partridges (preparatory study)
Oil on canvas 

Applied on cardboard 
Signed and dated 1944

€ 1.000 - 1.500

296

297



616
CONJUNTO DE DUAS VISTAS DE ROMA
Gravuras coloridas 
“Le dedans du Pantheon a Rome” de desenho da autoria de Giovanni Paolo Panini (1691-1765) 
“Vue d’un superbe Pallais de Rome” de desenho da autoria de Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) (com defeito) 
 28x42,5 cm (Panteão) 
25x36 cm (vista de palácio)

A set of 2 Rome city scapes
Coloured prints 
“Le dedans du Pantheon a Rome” from a drawing by Giovanni Paolo Panini (1691-1765) 
“Vue d’un superbe Pallais de Rome” from a drawing by Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) (defect)

€ 200 - 300

617
JEAN PILLEMENT (1728-1808)
Paisagens fluviais 
Dois desenhos a grafite sobre papel  
Um assinado
17x29 cm

Riverscapes
Two graphite on paper drawings 
One signed

€ 500 - 800

618
PASTORES COM REBANHO

Sanguínea sobre papel
Áustria, séc. XVIII (2ª metade)

(manchas no papel)
17,5x25,5 cm 

Shepherds with flocks
Sanguine on paper

Austria, sencond half of the 18th century
(stains)

€ 150 - 200

619
ROQUE GAMEIRO (1864-1935)
Vista de rua com figuras e liteira 
Aguarela sobre papel 
Assinada
15x22 cm

A cityscape with figures and sedan chair
Watercolour on paper 
Signed

€ 1.000 - 1.500

298

299



620
CONJUNTO DE TRÊS VISTAS DE LISBOA
Gravuras coloridas 
Representando: “Vue de la Tour de Bellem” ; “Eglise et 
Couvent Royal á Bellem”; “Vue du Port, et des Eglises de 
Bellem et de S, Amat” 
c. 1750 
31x42 cm

A set of three views of Lisbon
Coloured prints 
Depicting:  “Vue de la Tour de Bellem” ; “Eglise et Couvent Royal á 
Bellem”; “Vue du Port, et des Eglises de Bellem et de S, Amat” 
ca. 1750

€ 200 - 300

621
“TYPUS HISPANIAE VETERIS”
Gravura colorida sobre papel 
Publicada em “Introductionis in Universum 
Geographicam” em Amsterdão por P. 
Bertius em 1659
10x12 cm

“Typus Hispaniae Veteris”
Coloured engraved print on paper 
Published in “Introductionis in Universum 
Geographicam” by P. Bertius in Amsterdam in 
1659

€ 80 - 120

622
JACOB COELMANS

Vincent Boyer. Councillor au parlement  
Gravura sobre papel

36x25,5 cm

Jacob Coelmans
Vincent Boyer. Councillor au parlement 

Engraved print on paper

€ 200 - 300
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623
AMBROSIO RIBEIRO DOS SANTOS (SÉC. XIX)

Entrada do Cardeal Patriarca D. Carlos I na cidade de Lisboa  
Gravura sobre papel 

Com inscrição: “Ao Magnanimo e imortal rei de Portugal, 
Brasil e Algarves o Senhor D. João VI se dedica o desenho 

da pomposa e sempre memorável entrada em Lisboa do 
Eminentíssimo e Reverendíssimo cardeal patriarca D. Carlos 

I reintegrado na posse do seu patriarca em o dia XVIII de 
Agosto de MDCCCXXIII, sendo condosido do Real mosteiro 

de Nossa Senhora da Conceição de Arroios à Real Capella 
do Passo da Bemposta a onde com a Corte SS. MM. e AA. o 

esperavão/ oferecido por Ambrosio Ribeiro dos Sanctos” 
Datada de 1824 

(mancha de humidade)  
55x79 cm

The Patriarch D.Carlos I entry in the city of Lisbon
Engraved print on paper 

Inscribed: “Ao Magnanimo e immortal rei de Portugal, Brasil e 
Algarves o Senhor D. João VI se dedica o desenho da pomposa 

e sempre memorável entrada em Lisboa do Eminentíssimo e 
Reverendíssimo cardeal patriarca D. Carlos I reintegrado na posse do 

seu patriarca em o dia XVIII de Agosto de MDCCCXXIII, sendo 
condosido do Real mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de 

Arroios à Real Capella do Passo da Bemposta a onde com a Corte 
SS. MM. e AA. o esperavão/ oferecido por Ambrosio Ribeiro dos 

Sanctos” 
Dated 1824 
(water stain)

€ 150 - 200

624
CONJUNTO DE QUATRO MARINHAS
Gravuras coloridas representando navios  
Espanha, c. 1680 
(defeitos)
40x51 cm

A set of 4 marine scapes
Coloured prints depicting ships 
Spain, ca.1680 
(defects)

€ 400 - 600

625
FRANCESCO PANINI (1745-1812)

Conjunto de cinco gravuras com vistas de Roma 
Com os títulos: “Veduta della Sala Regia del Palazzo 

Vaticano, edificata dal Pontefice Paolo III per opera d’Antonio 
Sangallo Architetto Fiorentino, ed ornata dai Pontefici Pio IV, 
Pio V e Gregorio XIII”; “Veduta di Ripa-grande, e dell’Ospizio 

Apostolico detto di S. Michele”; “Veduta di Piazza Colonna 
con in mezzo la magnifica Colonna di Antonino Pio che 
da il nome alla detta Piazza ornata con Chiesa Palazzi e 

fontana”; “Prospetto Interiore della Basilica di S. Paolo sulla 
Via Ostiense fondata da Constantino Magno”; “Veduta Intiera 

della gran Piazza e Chiesa di S. Pietro in Vaticano” 
Datadas de 1766, 1769, 1770, 1773 e 1790 respectivamente 

47x69,5 cm (cada)

A set of 5 prints with Rome city scapes
Entitled: “Veduta della Sala Regia del Palazzo Vaticano, edificata 
dal Pontefice Paolo III per opera d’Antonio Sangallo Architetto 

Fiorentino, ed ornata dai Pontefici Pio IV, Pio V e Gregorio XIII”; 
“Veduta di Ripa-grande, e dell’Ospizio Apostolico detto di S. 

Michele”; “Veduta di Piazza Colonna con in mezzo la magnifica 
Colonna di Antonino Pio che da il nome alla detta Piazza ornata con 

Chiesa Palazzi e fontana”; “Prospetto Interiore della Basilica di S. 
Paolo sulla Via Ostiense fondata da Constantino Magno”; “Veduta 

Intiera della gran Piazza e Chiesa di S. Pietro in Vaticano” 
Dated respectively to: 1766, 1769, 1770, 1773 and 1790

€ 1.500 - 2.000

302
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626
ESCOLA FRANCESA, 
SÉC. XIX/XX
“La duchesse de Chaulnes” 
Segundo original de Jean-Marc 
Nattier 
Miniatura sobre marfim 
Assinada M. Boisson
12x9 cm

French school, 19th / 20th century
“La duchesse de Chaulnes” 
After original by Jean-Marc Nattier 
Miniature on ivory 
Signed M. Boisson

€ 300 - 400

627
ESCOLA FRANCESA, 
SÉC. XIX/XX
Figura feminina com cão 
Miniatura sobre marfim 
Assinada M. Boisson
12x9 cm

French school, 19th / 20th century
Feamle figure with dog 
Miniature on ivory 
Signed M.Boisson

€ 300 - 400

628
ESCOLA EUROPEIA, 
SÉC. XIX 
Miniatura sobre marfim 
representando Fernando VI 
de Espanha 
Moldura em talha dourada 
(faltas e defeitos)
Diam.: 9 cm

European school, 19th century
Miniature on ivory portraying 
king Ferdinand VI of Spain 
Carved and gilt wood frame 
(losses and defects)

€ 300 - 500

629
JOAQUIM MACHADO DE 
CASTRO (1731-1822)
“S. José” 
Pintura sobre papel 
Assinado 
Moldura em pau-santo
15,5x12,5 cm (total)

A Saint Joseph
Painting on paper 
Signed 
Rosewood frame

€ 300 - 500

630
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII
Miniatura sobre marfim representando 
personagem em uniforme militar com 
manto de arminho e com Ordem da 
Jarreteira 
Moldura oval em bronze e encimada por 
laça 
(faltas e defeitos)
Diam.: 4x3,2 cm

European school, 18th century
Miniature on ivory portraying a man in military 
uniform with the Garter and ermine cape 
Oval bronze frame topped by bow 
(losses and defects)

€ 350 - 500

631
ESCOLA EUROPEIA, SÉC. XVIII/XIX
Retrato de Carlos III de Espanha 
Miniatura sobre marfim
3,5x3 cm

European school, 18th/19th century
A Portrait of King Charles III of Spain 
Miniature on ivory

€ 120 - 180

632
ESCOLA PORTUGUESA, SÉC. XIX/XX
Miniatura sobre porcelana  
Retrato de SA Rainha D.Amélia segundo 
fotografia de c. 1890
6,5x5,5 cm

Portuguese school, 19th/20th century
Miniature on porcelain 
A portrait of Queen D. Amélia after a photograph 
ca. 1890

€ 200 - 300

633
MEDALHÃO RELICÁRIO
Em ouro baixo   
Retrato de senhora pintado sobre marfim 
com mecha de cabelo no verso 
Em estojo original 
Alemanha  
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Artº 120/2017, Art.º 2, nº 2, alínea c  
Séc. XIX
6x5,7 cm

A reliquary medallion
Low purity gold 
A female portrait on ivory with hair lock on the 
obverse 
In the original case 
Germany 
Unmarked 
19th century

€ 200 - 300

634
MEDALHÃO RELICÁRIO
Em ouro baixo 
Retrato de figura masculina pintado sobre 
marfim, com cabelo encanastrado no verso 
Alemanha, séc. XVIII 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Artigo 120/2017, Art.º 2, nº.2, alínea c
Diam.: 6,5 cm

A reliquary medallion
Low purity gold 
A male portrait on ivory with plaited hair lock 
on the obverse 
In the original case 
Germany, 18th century 
Unmarked
€ 300 - 400

635
ESCOLA FRANCESA, SÉC. XIX
Miniatura sobre marfim representando 
fidalgo com a Legião de Honra 
Verso com monograma a cabelo 
Moldura em ouro 
7x5,5 cm

French school, 19th century
Miniature on ivory portraying a gentleman with 
the Legion d’Honneur 
Hair monogram to obverse 
Gold frame

€ 400 - 600

636
LEQUE
Com pano em tecido pintado 
Decorado com grinaldas e outros motivos florais, 
instrumentos musicais e cornucópias  
Com dois medalhões contendo bustos de D. João 
VI e Dona Carlota Joaquina 
Varetas e guardas em marfim com decoração 
esculpida 
Portugal, séc. XIX 
(faltas e defeitos; sete varetas partidas)
Alt.: 23 cm

A fan
Painted textile leaf 
Garlands and other floral motifs, musical instruments 
and cornucopias decoration 
With two cartouches with busts of D.João VI and D. 
Carlota Joaquina 
Carved ivory frame 
Portugal, 19th century 
(losses and defects; seven broken ribs)

€ 350 - 500
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637
PAR DE AGUARELAS SOBRE PAPEL REPRESENTANDO FLORES E PÁSSAROS
Par de aguarelas sobre papel representando Flores e Pássaros com molduras em madeira 
dourada e policromada 
Oriental 
séc. XX 
(pequenas manchas de humidade)
98 x 51 cm

€ 1.000 - 1.500



638
FIGURA FEMININA SENTADA COM 
INSTRUMENTO MUSICAL
Escultura em alabastro e mármore 
Europa, séc. XIX 
(faltas e restauros)
46x35,5x24 cm 

A female figure with musical instrument
Alabaster and marble sculpture 
Europe, 19th century 
(losses and restoration)

€ 600 - 900

639
NAPOLITANA
Busto em alabastro 
Europa, séc. XIX 
(pequenos defeitos)
Alt.: 44 cm 

A Neapolitan
Alabaster bust 
Europe, 19th century 
(minor defects)

€ 800 - 1.000

640
MENINO COM CHAPÉU

Escultura em alabastro 
Europa, séc. XIX

Alt.: 30 cm 

A boy in a hat
Alabaster sculpture 

Europe, 19th century

€ 600 - 900

641
EMILIO FIASCHI (1858-1941)
Pintor e musa 
Escultura em pedra mármore 
Assinada
Alt.: 80 cm 

A painter and his muse
Marble sculpture 
Signed

€ 1.500 - 2.000



642
PAUL DUBOY (1830-C.1887)
“La Fourmi” 
Escultura em bronze patinado 
Assinada Paul Duboy 
(faltas)
Alt.: 39 cm

“La Fourmi”
Patinated bronze sculpture 
Signed Paul Duboy (losses)

€ 550 - 800

643
LUCA MADRASSI (1848-1919)

Camponês 
Escultura em metal patinado 

Com base em mármore 
Assinada

Alt.: 60 cm

The farmer
Patinated bronze sculpture 

Marble stand 
Signed

€ 800 - 1.200

644
ALFRED BARYE (FRANÇA, 1839-1882)
Leão 
Escultura em bronze patinado 
Assinada Barye Fils 
Base em mármore
18x25x10 cm

“Lion”
Patinated bronze sculpture 
Signed Barye Fils 
Marble stand

€ 500 - 800

645
EMILE VICTOR BLAVIER (SÉC. XIX-XX)
Viajante  
Escultura em bronze patinado 
Assinada E. Blavier e datada 1854 
Base em mármore 
Alt.: 57 cm

“Traveller”
patinated bronze scupture 
Signed E.Blavier and dated 1854 
Marble stand

€ 800 - 1.200

646
GUERREIRO
Escultura em bronze patinado 
Representando guerreiro medieval com escudo e sabre 
Séc. XX
Alt.: 58 cm

A warrior
Patinated bronze sculpture 
Depicting a medieval warrior with shield and sabre 
20th century

€ 800 - 1.200
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647
PAUL PHILIPPE (1870-1930)
“O despertar” 
Escultura em bronze patinado 
Com base em mármore 
Assinada
Alt.: 77,5 cm

“The awakening”
Patinated bronze sculpture 
Marble stand 
Signed

€ 600 - 900

648
HIPPOLYTE FRANÇOIS MOREAU (FRANÇA, 1832-1927)
“La tricoteuse” 
Escultura em bronze patinado 
Assinada Hip. Moreau 
Base em mármore vermelho com relógio e aplicações em bronze 
dourado 
França, séc. XIX/XX
Alt.: 80 cm (total)

“La tricoteuse”
Patinated bronze sculpture 
Signed Hip. Moreau 
Red marble stand with clock and gilt bronze mounts 
France, 19th/20th century

€ 2.000 - 2.500

649
GARNITURE NAPOLEÃO III
Em bronze dourado e patinado  
Relógio com decoração representando menino e cão 
Dois candelabros de seis lumes 
Fustes em forma de putti segurando cornucópias   
Bases em pedra mármore 
França, séc. XIX 
(Relógio a necesitar de revisão)
Alt.: 69 cm  
57x50x21 cm (Relógio)

A Napoleon III garniture
Gilt and patinated bronze 
Clock with boy and dog decoration 
Two six branch candelabra 
Shafts of Putti holding cornucopias 
Marble stands 
France, 19th century 
(clock in need of servicing)

€ 4.000 - 6.000



650
ESPELHO DE MESA VENEZIANO

Moldura com placas em espelhado 
Itália, séc. XIX/XX

54x41 cm

A Venetian table mirror
Mirrored plaques frame 
Italy, 19th/20th century

€ 120 - 250

651
ESPELHO VENEZIANO
De formato rectangular 
Moldura com placas em vidro espelhado 
Cimalha recortada 
Itália, séc. XIX/XX
145x80 cm

A Venetian mirror
Rectangular shaped 
Mirrored plaques frame 
Scalloped crest 
Italy, 19th/20th century

€ 500 - 700

652
PAR DE GRANDES CANDELABROS DE DEZ LUMES CADA NAPOLEÃO III
Em bronze patinado 
Fustes decorados com cena de caça e motivos vegetalistas 
Bases em mármore preto 
França, séc. XIX
Alt.: 102 cm 

A pair of Napoleon III large ten branch candelabra
Patinated bronze 
Shafts decorated with hunting scene and foliage motifs 
On black marble stands 
France, 19th century

€ 2.000 - 3.000
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653
CAIXA COSTUREIRA
Em mogno e raiz de mogno  
Em forma de cómoda romântica miniatura 
Com trabalho de marchetaria no tampo  
Interior com compartimentos 
Portugal, séc. XIX
31x39x23 cm 

A sewing box
Mahogany and burr mahogany 
Miniature Romantic chest of drawers 
Marquetry work to top 
Compartmented interior 
Portugal, 19th century

€ 250 - 450

654
TOUCADOR D. MARIA
Em pau-santo 
Com trabalho de marchetaria em pau-
santo, espinheiro e outras madeiras 
Com uma gaveta 
Portugal, séc. XVIII/XIX 
(faltas e defeitos)
74x39,5x22,5 cm

A D.Maria dressing table
Rosewood 
Rosewood, thornbush and other timbers 
marquetry work 
One drawer 
Portugal, 18th/19th century 
(losses and defects)

€ 300 - 500

655
PEQUENO ESPELHO DE TOUCADOR ESTILO IMPÉRIO

Faixeado a mogno e outras madeiras 
Decorado com cabeças de cisne 

Séc. XIX 
(pequenas faltas e defeitos)

48x43,5x21 cm

An Empire style dressing table mirror
Mahogany and other timbers veneered 

Swans decoration 
19th century 

(minor losses and defects)

€ 300 - 400

656
CAIXA ESCRITÓRIO DE VIAGEM
Em mogno com aplicações de metal dourado 
Interior com divisórias  
Inglaterra, séc. XIX 
(sinais de uso)
17x42x26,5 cm 

A travelling writing chest
Mahogany with gilt metal applied elements 
Compartmented interior 
England, 19th century 
(signs of wear)

€ 350 - 450

657
MODELO DE FRAGATA ESPANHOLA
Em madeira e outros materiais 
Embarcação com quatro mastros datada 
de 1780 
Séc. XIX/XX 
(faltas e defeitos)
77x105x15 cm

A Spanish frigate model
Wood and other materials 
Four mast ship dated 1780 
19th/20th century 
(losses and defects)

€ 300 - 500



658
CAIXA
Em várias madeiras com trabalho de talha 
representando cenas do quotidiano chinês 
com pagode, figuras e rio 
China, séc. XIX
9x23x15,5 cm 

A box
In various timbers with carving depicting 
Chinese daily scenes with pagoda, figures and 
river 
China, 19th century

€ 400 - 600

659
PEQUENO BAÚ

Em madeira policromada e dourada 
decorada com flores e animais 

Itália, séc. XIX 
(pequenas faltas e defeitos)

14x20x11 cm 

A small trunk
Polychrome and gilt wood decorated with 

flowers and animals 
Italy, 19th century 

(minor losses and defects)

€ 450 - 650

660
PEQUENA CAIXA COM TAMPA
Em madeira lacada  
Decoração a dourado com chinoiseries 
China, séc. XIX 
(faltas e defeitos)
7x19x11,5 cm

A small lided box
Lacquered wood 
Gilt decoration with chinoiseries 
China, 19th century 
(losses and defects)

€ 120 - 200

661
BARRETINA JORGE III
Faixeada a mogno  
Com decoração embutida em pau-cetim e 
madeira tingida representando urna e vaso 
com plumas 
Ferragens em metal dourado com 
decoração relevada 
Pés em garra e bola 
Interior adaptado a licoreiro com quatro 
garrafas em vidro (uma diferente) e dois 
cálices 
Inglaterra, sec. XIX 
(pequenas faltas e defeitos)
40x23x30 cm

A George III cutlery box
Mahogany veneered 
Satinwood and dyed timber inlaid decoration of 
urn and vase with plumes 
Gilt metal hardware of raised decoration 
Claw and ball feet 
Adapted to liqueur bottle case with  four glass 
bottles (one different) and two glasses 
England, 19th century 
(minor losses and defects)

€ 600 - 800

662
COFRE IMPÉRIO
Em mogno  
Decorado com aplicações em bronze 
dourado e cinzelado 
Frente com baixo relevo representando 
putti e verso com aplicação recortada 
representando criaturas mitológicas aladas 
Construção de inspiração arquitectónica 
com colunas coríntias na frente e verso e 
tampa de formato piramidal 
Interior forrado a veludo 
França, séc. XIX 
(sinais de uso)
24x37x23 cm

An Empire casket
Mahogany 
Gilt and chiselled mounts 
On the front a low-relief of putti and on 
the obverse an applied element of winged 
mythological creatures 
Architecturally inspired design of Corinthian 
columns on the front and back  and pyramidal 
cover 
Velvet lined interior 
France, 19th century 
(signs of wear)

€ 1.000 - 1.500



663
COPO
Em cristal moldado de Fábrica da Vista 
Alegre 
Decoração lapidada ponta de diamante 
com camafeu  
Efígie de rainha D.Maria II 
Portugal (1824-1880) 
(defeito)
Alt.: 10,5 cm 

A glass
Vista Alegre factory moulded crystal 
Diamond cut decoration with cameo 
Queen Maria II effigy 
Portugal (1824-1880) 
(defect)

€ 150 - 200

664
COPO
Em cristal moldado de Fábrica da Vista Alegre 
Decoração ponta de diamante com camafeu  
Efígie de rainha D.Maria II 
Portugal (1824-1880) 
(defeito)
Alt.: 10 cm 

A glass
Vista Alegre factory moulded crystal 
Diamond cut decoration with cameo 
Queen Maria II effigy 
Portugal (1824-1880) 
(defect)

€ 300 - 400

665
CASTIÇAL

Com verrine em cristal de Baccarat 
Decoração relevada 

Marcados
Alt.: 40 cm 

A candle stand
With Baccarat crystal chimney 

Low relief decoration 
Marked

€ 250 - 300

666
PAR DE POMOS DE VARANDA
Em vidro soprado amarelo e prateado 
Com decoração lapidada 
Bases em metal amarelo
Alt.: 25 cm 

A pair of staircase finials
Cut yellow and silvered blown glass 
Yellow metal mounts

€ 350 - 450

667
PAR DE POMOS DE VARANDA
Em vidro soprado verde e branco 
Com decoração lapidada 
Bases em metal amarelo
Alt.: 24 cm

A pair of staircase finials
Cut green and white blown glass 
Yellow metal mounts

€ 350 - 450

668
PAR DE POMOS DE VARANDA
Em vidro soprado vermelho e prateado 
Com decoração lapidada 
Bases em metal amarelo
Alt.: 28,5 cm 

A pair of staircase finials
Cut red and silvered blown glass 
Yellow metal mounts

€ 350 - 450

669
CAIXA GUARDA-JOÍAS OVAL

Em vidro colorido gravado representando 
paisagem com veados, coelho e cão  

França, séc. XIX/XX
10,5x14,5x9 cm 

An oval jewellery case
Engraved coloured glass with deer, rabbit and 

dog in landscape 
France, 19th / 20th century

€ 60 - 80

670
EMILE GALLÉ (1846-1904)
Jarrinha Arte Nova 
Em pasta de vidro  
Decoração relevada com frutos e folhas 
em tons de Bordeaux 
Assinada
Alt.: 17 cm 

A small “Art Nouveau” vase
Cameo glass of fruits and foliage in Bordeaux 
shades 
Signed

€ 650 - 950

671
JARRA ARTE NOVA, DAUM NANCY
Em pasta de vidro com flores em tons de bordeaux 
Marcada na base 
França, c. 1900 
Monture em prata cinzelada 
Contraste Cabeça de Minerva de 950/000 
Séc. XX
19x8,5x7 cm 

A Daum, Nancy “Art Nouveau” vase
Cameo glass of floral Bordeaux decoration 
Marked 
France, ca.1900 
Chiselled silver mounts 
Tête de Minerve hallmark 950/000 
20th century

€ 650 - 950

672
PEQUENO VASO ARTE NOVA, DAUM NANCY
Em pasta de vidro com flores em tons de bege, verde e 
bordeaux 
Marcada na base 
França, c. 1900
Alt.: 11, 5 cm 

A small Daum, Nancy “Art Nouveau” vase
Floral cameo glass in beige, green and Bordeaux 
Marked 
France, ca.1900

€ 850 - 1.000
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673
PÁRA-FOGO, LEQUE NAPOLEÃO III
Em bronze relevado e folha de metal 
vazado 
França, séc., XIX
Alt.: 70 cm 

A Napoleon III fan fire screen
Raised bronze and pierced metal sheet 
France, 19th century

€ 600 - 900

674
TAÇA, NAPOLEÃO III
Pé em ónix e aplicações em bronze 
dourado 
França, séc. XIX
15x18x13 cm 

A Napoleon III bowl
Onyx foot and gilt bronze mounts 
France, 19th century

€ 100 - 150

675
TAÇA ARTE NOVA
Em vidro irizado possivelmente Loetz em 
tons de bordeaux e verde com montures 
em bronze dourado 
Alemanha, séc. XIX/XX  
Diam.: 7x14,5 cm 

An “Art Nouveau” bowl
Iridescent glass, possibly Loetz, in bordeaux and 
green with gilt bronze mounts 
Germany, 19th/20th century

€ 150 - 200

676
GRANDE CIMALHA ARTE NOVA
Em madeira vazada entalhada e 
policromada 
Decoração representando flores e motivos 
vegetalistas 
França, circa 1900
127x275 cm 

A large “Art Nouveau” decorative element
Pierced, carved and polychrome wood 
Floral and foliage decorative motifs 
France, ca. 1900

€ 1.500 - 2.000



677
SERVIÇO DE COPOS
Em cristal St. Louis, França 
Decoração lapidada, gravada e com frisos dourados  
Composto por 12 copos de água, 12 copos de vinho tinto, 
12 copos de vinho branco, 12 copos de licor grande, 12 
copos de licor pequenos e 12 taças para champagne 
Marcados na base “Cristal St Louis, France”

A table glasses set
St.Louis crystal, France 
Cut and engraved decoration of gilt frieze 
12 water, 12 red wine, 12 white wine, 12 large liqueur, 12 small 
liqueur and twelve Champagne glasses 
Marked “St. Louis, France”

€ 2.000 - 3.000

678
PARTE DE SERVIÇO DE COPOS BACCARAT
Em cristal moldado 
Com decoração dourada, modelo “Colorado” 
Composto por 12 copos para água, 10 copos para vinho tinto, 
11 copos para vinho branco e 10 taças para champagne 
Marcados na base

A part-set of Baccarat glasses
Moulded crystal 
Gilt decoration “Colorado” model 
12 water, 10 red wine, 11 white wine and 10 Champagne glasses 
Marked in the base

€ 1.800 - 2.500

679
PRATO DE SERVIR
Em prata e vidro 
Prato em vidro moldado com base de prata dourada e 
decoração vazada de motivos vegetalistas assente em 3 
pés  
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 1938 a 
1985 e de ourives da mesma época “J. Rosas & Cia”
Diam.: 31 cm

A serving dish
Silver and glass 
Moulded glass dish with gilt silver stand of pierced floral and 
foliage decoration, on 3 feet 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 and same date 
maker’s mark “J.Rosas & Cia”

€ 500 - 700



680
PARTE DE SERVIÇO
Em porcelana Limoges 
Decoração policromada com padrão “vieux Chine” 
Composto por 24 pratos rasos, 12 pratos de sopa, 1 saladeira, 1 terrina com travessa, 
1 molheira, 3 travessas ovais, 1 travessa para torta, 1 prato de arroz, 1 prato fundo 
grande, bule, cafeteira, 12 chávenas de chá com pires, 12 chávenas de café com pires  
Marcas Limoges e A. Raymond & Cie  
Reprodução do serviço da coleção Damon 
Séc. XX

A part dinner set
Limoges porcelain
Polychrome decoration "Vieux Chine"
24 dinner plates, 12 soup plates, 1 salad bowl, 1 tureen and platter, 1 sauce boat, 3 oval serving 
trays, 1 roll platter, 1 serving plate, 1 large deep serving plate, a teapot, a coffee pot, 12 tea cups 
and saucers and 12 coffee cups and saucers
Marked Limoges and A.Raymomd & Cie
Replica of a set from the Damon collection
20th century

€ 2.000 - 3.000

681
GRUPO ESCULTÓRICO
Em porcelana europeia 
Representando figuras galantes 
Séc. XIX 
(pequenos defeitos)
Alt.: 28 cm

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

€ 250 - 300

682
DEUSA DO VINHO
Escultura em porcelana policromada e 
dourada 
Itália, séc. XX
Alt.: 35 cm 

A wine deity
Polychrome and gilt  porcelain 
Italy, 20th century

€ 200 - 300

683
PAR DE CASTIÇAIS

Em biscuit 
Com fustes em forma de figuras galantes 

Decoração policromada 
Europa, séc. XIX/XX 

(pequenas faltas e defeitos) 
Alt.: 33 cm

A pair of candle stands
Bisque porcelain 

Gallant figure shafts 
Polychrome decoration 

Europe, 19th/20th century 
(minor losses and defects)

€ 200 - 300
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684
PAR DE JARRAS NEOCLÁSSICAS
Em porcelana francesa 
Decoração a azul marmoreado com dourados 
Asas em voluta terminando em cabeça de bode 
Séc. XIX
alt.: 22,5 cm

A pair of neoclassical vases
French porcelain 
Blue marbled and gilt  decoration 
Volute handle ending in a ram’s head 
19th century

€ 150 - 200

685
URNA NAPOLEÃO III
Em porcelana 
Decoração com reservas policromadas e douradas representando 
flores 
Base com decoração representando putti e uvas 
Montures em bronze dourado 
França, séc. XIX
Alt.: 61 cm 

A Napoleon III urn
Porcelain 
Polychrome and gilt floral decoration 
Putti and grape motifs to stand 
Gilt bronze mounts 
France, 19th century

€ 2.000 - 2.500

686
FLOREIRA

Em porcelana Limoges, Henri Ardant & Co 
Decoração dourada e policromada com 
reservas representando motivos florais 

Marcada na base 
França, séc. XIX

15x33x18 cm

Flower bowl
Limoges porcelain 

Gilt and polychrome decoration with floral 
cartouches 

Marked Henri Ardant & Co. 
France, 19th century

€ 300 - 400

687
PAR DE JARRINHAS 
Em porcelana de Capodimonte 
policromada e dourada representando 
busto feminino com uvas 
Marcadas na base 
Itália, séc. XIX/XX 
(uma com defeito na pega)
Alt.: 15 cm 

A pair of small vases
Polychrome and gilt Capodimonte porcelain, 
with female bust and grapes 
Marked underneath 
Italy, 19th/20th century 
(one with handle defect)

€ 300 - 400

688
CHOCOLATEIRA COM TAMPA

Em porcelana Europeia reproduzindo modelo e 
decoração chinesa  

Decoração policromada e dourada com fundo 
de padrão geométrico e reservas representando 

paisagens orientais com figuras 
Séc. XX

Alt.: 18,5 cm

A chocolate pot and cover
European porcelain replicating a Chinese model and 

decoration 
Polychrome and gilt decoration on a geometric 
background with cartouches depicting oriental 

landscapes with figures 
20th century

€ 200 - 300

689
PAR DE JARRAS COM TAMPA
Em porcelana francesa de inspiração chinesa 
Corpo gomado e espirando com decoração 
policromada e dourada com flores 
França, séc. XIX
alt.: 37 cm

A pair of vases with cover
Chinese style french porcelain 
Polychrome and gilt floral decoration on a scalloped 
and spiralled body 
France, 19th century

€ 400 - 600
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690
ANTÓNIO TEIXEIRA LOPES (1866-1942)
“Menino Reclinado” 
Escultura em terracota 
Assinada e com carimbo da Fundição de Gaia 
Autenticada pelo autor com etiqueta manuscrita 
colada na base “Autêntico Teixeira Lopes - 1920”
18x36x24 cm

“Reclining boy”
Terracotta sculpture 
Signed with Fundição de Gaia stamp 
Autheticated by the author with handwritten label at the 
base “Autêntico Teixeira Lopes - 1920”

€ 350 - 550

691 
FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA (1872-1951)
Figura feminina sentada 
Escultura em terracota 
Assinada e datada “Paris 1905”
Alt.: 24 cm

Feminine figure seated
Terracotta sculpture 
Signed and dated of “Paris 1905”

€ 200 - 300

692
JEAN PIERRE GRAS (1879-1964)
Figuras Femininas  
Escultura em terracota  
Assinada e datada 1922
23,5x62x21 cm 

Female figures
Terracotta sculpture 
Signed and dated 1922

€ 1.500 - 2.000

693
A PRIMAVERA
Escultura em gesso pintado com base 
redonda
Alt.: 180 cm (total)

“Spring”
Painted gesso sculpture on a rounded stand

€ 2.500 - 3.000
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694
SUPORTE PARA RELÓGIO DE 
BOLSO, NAPOLEÃO III
Em bronze dourado e base em pedra 
mármore 
Decoração representando golfinho 
França, séc. XIX
Alt.: 20 cm 

A Napoleon III pocket watch stand
Gilt bronze on a marble stand 
Dolphin shaped decoration 
France, 19th century

€ 150 - 200

695
FIGURA FEMININA
Escultura em bronze dourado 
Base em pedra mármore 
Assinada Bartholomé  
França, séc. XIX
Alt.: 14 cm (total)

A female figure
Gilt bronze sculpture 
Marble stand 
Signed Bartholomé 
France, 19th century

€ 200 - 250

696
EUGÉNE PERON (1905)
Busto de menina 
Escultura em bronze dourado 
Base em ónix  
Assinada Eugéne Peron 1905 
França, séc. XX
Alt.: 13 cm (total)

A bust of a girl
Gilt bronze sculpture 
Onyx stand 
Signed Eugéne Peron 1905 
France, 20th century

€ 150 - 200

697
TINTEIRO DE GRANDES DIMENSÕES
Em bronze cinzelado 
Decoração moldada e relevada representando 
ninho de pássaros e motivos vegetalistas
21x33x30 cm 

A large inkwell
Chiselled bronze 
Moulded and chiselled decoration of birds nest and 
flower and foliage motifs

€ 350 - 450

698
TINTEIRO 

Em bronze dourado cinzelado 
representando dragão e motivos 

vegetalistas 
Marcado F. Barbedienne Fondeur 

França primeiro quartel do séc. XIX
7x21x12 cm 

An inkwell
Chiselled and gilt bronze with dragon and floral 

and foliage motifs 
Marked F.Barbedienne Fondeur, France, 1st 

quarter of 19th century

€ 200 - 300

699
PAR DE CANDELABROS DE SEIS LUMES 
Em metal dourado  
Com decoração relevada e recortada 
representando motivos vegetalistas 
Pés em forma de dragões 
Séc. XIX
Alt.: 48 cm

A pair of six branch candelabra
Gilt metal 
Flower and foliage scroll raised and modelled 
decoration 
Dragon shaped feet 
19th century

€ 450 - 650

700
FLOREIRA E PAR DE JARRAS
Em porcelana de Sevres 
Com montures em bronze dourado 
Marcadas na base
Alt.: 15 cm (jarras) 
Diam.: 9x36x11,5 cm (floreira)

A flower bowl and pair of vases
Sèvres porcelain 
Gilt bronze mounts 
Marked underneath

€ 400 - 600
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701
RELÓGIO DE MESA LIRA ESTILO LUÍS XVI
Em bronze dourado e mármore 
Com decoração moldada e cinzelada 
França, séc. XIX 
(pequenos defeitos; falta chave)
Alt.: 34 cm

A Louis XVI style “Lyre” table clock
Gilt bronze and marble 
Moulded and chiselled decoration 
France, 19th century 
(minor defects; key missing)

€ 600 - 800

702
RELÓGIO DE MESA ESTILO IMPÉRIO

Em bronze dourado
Decoração moldada e cinzelada com mas-

carões nas pegas
Mostrador com numeração romana

(mecanismo não testado)
Alt.: 60 cm

Table clock in imperial style 
Gilt Bronze 

Molded and carved decoration with handle 
masks 

Enamel dial with roman numbers 
(mechanism not tested) 

€ 600 - 900

703
ESPELHO ROMÂNTICO
Em prata dourada 
Moldura de godrões encimada por 
medalhão com motivos vegetalistas 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em 
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma 
época,” Pedro Baptista”
47 x 27 cm
546 g 

A Romantic mirror
Gilt silver 
Gadrooned framed topped by floral and foliage 
motif medallion 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark, “Pedro Baptista”

€ 450 - 600

704
PAR DE CASTIÇAIS LUÍS XVI

Em bronze dourado 
Com decoração moldada 

Decoração canelada e com motivos vegetalistas 
França, séc. XVIII 

(pequenos defeitos; bases furadas)
Alt.: 26 cm

A pair of Louis XVI candle stands
Gilt bronze 

Moulded and fluted decoration with floral and foliage 
motifs 

France, 18th century 
(minor defects; pierced stands)

€ 600 - 800

705
PAR DE CANDELABROS DE TRÊS LUMES
Em bronze dourado 
Decorados com putti e motivos vegetalistas 
Séc. XIX 
(sinais de uso)
Alt.: 58 cm

A pair of three branch candelabra
Gilt bronze 
Putti and foliage scroll decoration 
19th century 
(signs of wear)

€ 2.500 - 3.000

706
PAR DE CHENETS ESTILO LUIS XV
Em bronze cinzelado e dourado 
representando putti 
França, séc. XIX
37x40x13 cm 

A pair of chenets
Chiselled and gilt bronze with putti 
France, 19th century

€ 900 - 1.200
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707
CANDEEIRO DE TECTO ESTILO LUIS XV
Em bronze cinzelado e dourado com dois lumes  
Decoração representando Anjo 
França, séc. XIX
Alt.: 73 cm 

A Louis XV style chandelier
Of two branches in chiselled and gilt bronze 
Decoration depicting an angel 
France, 19th century

€ 500 - 800

708
PAR DE CASTIÇAIS ESTILO LUÍS XVI
Em bronze dourado  
Decoração neoclássica com motivos vegetalistas 
França, séc. XIX
Alt.: 27 cm 

A pair of Louis XVII candle stands
Gilt bronze 
Of neoclassical decoration with foliage scrolls 
France , 19th century

€ 200 - 300

709
RELÓGIO DE MESA "ESQUELETO" DIRECTÓRIO

Em bronze dourado
Mostrador em esmalte com numeração romana e árabe

França, séc. XIX
(mecanismo não testado)

Alt.: 36,5 cm

A skeleton table clock
Gilt bronze

Enamelled face with roman and arabic numbering
France, 19th century
(untested movement)

€ 500 - 800

710
PAR DE CANDELABROS DE NOVE LUMES NAPOLEÃO III
Em bronze dourado 
Decoração com motivos rocaille e enrolamentos vegetalistas  
França, séc. XIX
Alt.: 66 cm 

A pair of Napoleon III nine branch candelabra
Gilt bronze 
Decoration of Rocaille motifs and foliage scrolls 
France, 19th century

€ 1.800 - 2.200

336

337



711
ESPELHO DE PAREDE
Em madeira entalhada e dourada 
Decorado em relevo com motivos vegetalistas 
Cimalha recortada e entalhada com cesto de flores ao 
centro, enrolamentos vegetalistas, pássaros e concheados 
Séc. XIX 
(pequenos defeitos e restauros) 
151x79 cm

A wall mirror
Carved and gilt wood 
Low-relief foliage scroll decoration 
Scalloped and carved top with central flower basket and foliage 
scrolls, birds and shells 
19th century 
(small defects and restoration)

€ 1.600 - 2.000

712
ESPELHO DE PAREDE ESTILO LUIS XV
Em madeira entalhada e dourada 
Com cimalha decorada com motivos vegetalistas e leões 
França, séc. XIX
162x97 cm 

A Louis XV style wall mirror
Carved and gilt wood 
Top with flower and foliage decoration with lions 
France, 19th century

€ 1.400 - 1.800
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713
ESPELHO 
Com moldura em caixotão 
Decoração relevada em metal dourado 
representando motivos vegetalistas 
Cimalha recortada  
Europa, séc. XIX
138x93 cm

A mirror
Box frame 
Raised gilt metal decoration of flower and 
foliage motifs 
Scalloped top 
Europe, 19th century

€ 1.200 - 1.600

714
GRANDE ESPELHO DE PAREDE, SÉCULO XIX 

Em madeira entalhada e gesso relevado e dourado
friso com decoração de flores gravadas a ácido

(pequenos restauros, pequenas faltas e defeitos)
180 x 110 cm

Large wall mirror
Carved and gilded wood and gesso frame
acid engraved decoration frieze of flowers

(small restoration, minor faults and defects)

€ 2.500 - 3.000
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715
GRANDE ESPELHO NAPOLEÃO III
Moldura em madeira entalhada e dourada  
Decorado com motivos vegetalistas e pássaros  
Séc. XIX  
(pequenos defeitos e restauros)
190x136 cm

A large Napoleon III mirror
Gilt and carved wooden frame 
Foliage scroll, floral and bird decoration 
19th century 
(minor defects and restoration)

€ 1.200 - 1.600

717
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 - 2.000

716
GRANDE ESPELHO ESTILO LUIS XV

Em madeira e gesso dourados
Cimalha com busto ao centro

Séc. XIX
(defeitos)

124x172 cm 

Large mirror in the Louis XV style 
Carved gilt wood and gesso 

Profusely decorated in foliage scroll motifs 
Male bust decorated crest 

(defects) 

€ 1.500 -2.000
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718
INVULGAR  TARTARUGA, MANUEL ALCINO
Escultura em tamanho real em prata portuguesa relevada e cinzelada e carapaça branca 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 1938 a 1985 com punção Manuel Alcino
90 x 54 cm

An unusual turtle
White shell and Portuguese silver 
Sculpted silver body and legs, head and tail under a white Galapagos tortoise shell 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 and same date maker’s mark

€ 20.000 - 25.000
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719
CASAL DE LEÕES, DAVID FERREIRA
Em prata portuguesa 
Escultura em vulto perfeito com trabalho repuxado e cinzelado 
representando casal de leões 
Corpo cravejado com pedras duras em talhe cabochão multicolores 
Contraste do Porto,  Águia 833/000 em uso de 1938 a 1985 e de ourives 
“Delmar Gomes Pinheiro” 
Gravado “David ferreira”
Alt.: 22 cm
1230 g

A lion and lioness “David Ferreira”
Portuguese silver 
Lion and lioness repoussé and chiselled sculptures 
Body set in multi-coloured cabochon hardstones 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1938-1985 and maker “Delmar Gomes Pinheiro” 
Engraved “David Ferreira”

€ 20.000 - 25.000
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720
RINOCERONTE
Em couro e prata 
Couro moldado representando figura de 
rinoceronte com aplicações em prata gravada 
Contraste do Porto, Águia 925/000 em uso após 
1985 e de ourives da mesma época
Comp.: 34 cm 
Alt.: 21 cm

A rhinoceros
Leather and silver 
Moulded leather depicting a rhinoceros, with engraved 
silver applied elements 
Oporto hallmark, Eagle 925/000 post 1985 and same 
date maker’s mark

€ 1.500 - 2.000

721
LEÃO, LUIZ FERREIRA
Corpo esculpido em fluorite com patas, cauda, orelhas e 
língua em prata trabalhada e olhos em granada 
Contraste do Porto, Águia 925/000 em uso após 1985 e 
de ourives da mesma época, com marca “LF”
Comp.: 10 cm

A lion, “Luiz Ferreira”
Fluorite body with decorated silver paws, tail, ears and tongue 
Garnet eyes 
Oporto hallmark, Eagle 925/000 post 1985 and same date 
maker’s mark 
Stamped “LF”

€ 1.300 - 1.800

722
LEÃO, LUIZ FERREIRA

Corpo esculpido em fluorite com patas, cauda, orelhas e 
língua em prata trabalhada e olhos em granada 

Contraste do Porto, Águia 925/000 em uso após 1985 e 
de ourives da mesma época, com marca “LF”

Comp.: 10 cm

A lion, “Luiz Ferreira”
Fluorite body with decorated silver paws, tail, ears and tongue 

Garnet eyes 
Oporto hallmark, Eagle 925/000 post 1985 and same date 

maker’s mark 
Stamped “LF”

€ 1.300 - 1.800
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723
PAR DE GOLFINHOS
Em prata e presa de javali 
Escultura representando 
golfinhos estilizados 
Trabalho relevado e 
cinzelado aplicado sobre 
presa de javali 
Contraste do Porto, Águia 
835/000 em uso após 1985 
e de ourives da mesma 
época
Alt.: 15 cm 
Comp.: 16 cm

A pair of dolphins
Silver and wild boar tusk 
sculptures, depicting 
stylised dolphins 
Raised and chiselled silver 
on wild boar tusks 
Oporto hallmark, Eagle 
835/000 post 1985 and 
same date maker’s mark

€ 1.500 - 1.800

724
PEIXE, LUIZ FERREIRA
Corpo esculpido em Lápis lazúli 
com aplicações em prata nervurada 
e cinzelada 
Olhos em granadas 
Contraste do Porto, Águia 925/000 
em uso após 1985 e de ourives da 
mesma época com marca “LF”
Comp.: 16,5 cm

A fish, “Luis Ferreira”
Lapis lazuli body with applied fluted and 
chiselled silver elements 
Garnet eyes 
Oporto hallmark, Eagle 925/000 post 
1985 and same date maker’s mark 
Stamped “LF”

€ 2.300 - 3.000

725
PINGUIM, LUIZ FERREIRA
Corpo esculpido em Lápis lazúli e 
mármore  
Asas, bico e patas em prata cinzelada 
e olhos em granada 
Contraste do Porto, Águia 925/000 
em uso após 1985 e de ourives da 
mesma época com marca “LF”
Alt.: 15,5 cm

A penguin, “Luiz Ferreira”
Lapis lazuli and marble body with 
chiselled silver wings, beak and feet 
Garnet eyes 
Oporto hallmark, Eagle 925/000 and 
same date maker’s mark 
Stamper “LF”

€ 2.300 - 3.000

726
PINGUIM, LUIZ FERREIRA
Corpo esculpido em Lápis lazúli e mármore 
Asas, bico e patas em prata cinzelada e 
olhos em granada 
Contraste do Porto, Águia 925/000 em uso 
após 1985 e de ourives da mesma época 
com marca “LF”
Alt.: 13 cm

A penguin, “Luiz Ferreira”
Lapis lazuli and marble body with chiselled 
silver wings, beak and feet 
Garnet eyes 
Oporto hallmark, Eagle 925/000 and same date 
maker’s mark 
Stamper “LF”

€ 1.300 - 1.800

727
PAR DE GOLFINHOS, MANUEL ALCINO
Prata e matéria córnea 
Cabeça barbatanas e cauda em trabalho cinzelado; olhos em pedra dura vermelha 
Contraste do Porto, Águia 925/000 em uso após 1985 e de fabricante “Manuel Alcino”
Alt.: 40 cm

A pair of “Manuel Alcino” dolphins
Horn and silver 
Chiselled head, flippers and tale; red hardstone eyes 
Oporto hallmark, eagle 925/000 post 1985 and maker “Manuel Alcino”

€ 3.000 - 3.500

728
PEIXE

Em prata portuguesa 
Escultura em trabalho relevado e 

cinzelado 
Contraste do Porto, Águia 833/000 

em uso de 1938 a 1985 e de ourives 
da mesma época

Comp.: 32 cm
277 g

A fish
Portuguese silver  

Raised and chiselled sculpture 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 

1938-1985 and same date maker’s mark
Inventário de Marcas de Pratas 

Portuguesas e Brasileiras 
pp. 225,249

€ 150 - 200
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729
ELEFANTE, LUIZ FERREIRA
Corpo esculpido em jaspe vermelho com 
patas, cabeça e cauda em prata moldada 
e cinzelada 
Olhos em granada e dentes em osso 
Contraste do Porto, Águia 925/000 em uso 
após 1985 e  de ourives da mesma época, 
com marca “LF”
Comp.: 17,5 cm

An elephant, “Luiz Ferreira”
Red jasper body with moulded and chiselled 
silver feet, head and tail 
Garnet eyes and bone tusks 
Oporto hallmark, Eagle 925/000 post 1985 and 
same date maker’s mark 
Stamped “LF”

€ 3.000 - 3.500

730
CASAL DE PERDIZES

Em prata europeia 
Corpo moldado e cinzelado 

Contraste de Espanha 915/000 séc. XX e 
de fabricante da mesma época

Alt.: 24 cm
1377 g

A pair of partridges
European silver 

Moulded and chiselled bodies 
Spanish hallmarks 915/000 20th century and 

same date maker’s mark

€ 1.000 - 1.500

731
BÚFALO, LUIZ FERREIRA

Corpo esculpido em serpentina verde com 
cabeça, cascos e cauda em prata cinzelada 

e olhos em granada 
Contraste do Porto, Águia 925/000 em uso 

após 1985 e de ourives da mesma época 
com marca “LF”

Comp.: 16 cm

A buffalo, “Luiz Ferreira”
Green serpentine body with chiselled silver  

head, hooves and tail 
Garnet eyes 

Oporto hallmark, Eagle 925/000 post 1985 and 
same date maker’s mark 

Stamped “LF”

€ 2.500 - 3.000

732
RINOCERONTE, LUIZ FERREIRA
Corpo esculpido em jade-limão com cabeça e cauda em 
prata cinzelada e dois chifres em osso 
Olhos em granada 
Contraste do Porto, Águia 925/000 em uso após 1985 e 
de ourives da mesma época com marca «LF»
Comp.: 20 cm

A rhinoceros, “Luiz Ferreira”
Lemon jade body with chiselled silver head and tail and two 
bone horns 
Garnet eyes 
Oporto hallmark, Eagle 925/000 post 1985 and same date 
maker’s mark 
Stamped “LF”

€ 2.800 - 3.500
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733
CASAL DE PATOS
Em prata europeia 
Moldada e cinzelada 
Contraste de Espanha, séc. XX 915/000 
e de fabricante da mesma época
Alt.: 22 cm
557 g

A pair of ducks
European silver 
Moulded and chiselled 
Spanish hallmark, 20th century 915/000 and 
same date maker’s mark

€ 250 - 400

736
AVE PERNALTA
Em prata  
Escultura em cristal de quartzo e prata cinzelada assente 
em base de prata revenida 
Contraste do Porto, Águia 835/000 em uso após 1985 e 
de ourives da mesma época
Alt.: 30 cm

A wading bird
Silver 
Chiselled silver and rock crystal sculpture on a silver stand 
Oporto hallmark, Eagle 835/000 post 1985 and same date 
maker’s mark

€ 1.500 - 2.000

737
PATO
Em prata italiana 
Grande bivalve em representação do corpo com 
aplicação de cabeça e pés em prata trabalhada 
Marcas de garantia de Itália 925/000 
Florença, séc. XX
23,5x56 cm

A duck
Italian silver 
Large bivalve body with moulded silver head and feet 
Italian assay marks 925/000 
Florence, 20th century

€ 1.500 - 2.500

734
CASAL DE FAISÕES
Em prata europeia 
Trabalho moldado e cinzelado  
Contraste Europeu, 835/000 séc. XX e de 
fabricante da mesma época
Comp.: 17 cm
302 g

A pair of pheasants
European silver 
Moulded and chiselled sculptures 
European assay mark, 835/000, 20th century 
and same date maker’s mark

€ 200 - 250

735
CAIXA 
Em prata portuguesa 
Trabalho relevado e cinzelado representando figura de mocho 
em vulto perfeito e tampa articulada por charneira 
Contraste do Porto, Águia 916/000 em uso de 1938 a 1985 e 
de ourives da mesma época
Alt.: 14 cm
467 g

A box
Portuguese silver  
Raised and chiselled owl with hinged lid 
Oporto hallmark, Eagle 916/000 for 1938-1985 and same date 
maker’s mark

€ 260 - 400
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738
PAR DE OBELISCOS
Escultura em cristal de rocha 
Assente em base quadrada com 4 pés de 
bola  em prata 
Contraste do Porto, Águia 925/000 em uso 
após 1985 e de ourives da mesma época
Alt.: 25 cm

A pair of obelisks
Rock crystal sculpture 
On a square stand with four silver ball feet 
Oporto hallmark, Eagle 925/000 post 1985 and 
same date maker’s mark

€ 1.500 - 1.800

739
FRUTEIRO
Em prata francesa  
Formato oitavado e gravado com friso de 
folhas no bordo e monogramado   
Contraste de França, Cabeça de Mercúrio 
950/000, séc. XIX/XX e de fabricante
33 x 24,5 cm
1019 g

A fruit bowl
French silver 
Monogramed octagonal shape of engraved 
flower frieze 
French hallmark, Tête de Mercure 950/000, 
19th/20th century and maker´s mark

€ 400 - 600

740
INVULGAR TINTEIRO
Em prata portuguesa, representando 
obelisco em cima
de plinto, com inscrição de louvor, em 
francês
Marcas de ensaiador do Porto (P-32) e de 
ourives  CBA
(P-220) atribuível a Caetano Rodrigues 
Araújo, citado de 1853 a 1861
(Sinais de uso)
Alt.: 15 cm
 230g

An unusual inkstand
Portuguese silver with obelisk on plinth and 
french praise inscription
Oporto assay mark (P-32) and maker's mark 
CBA attributable to Caetano Rodrigues de 
Araújo cited 1853-1861
(evidence of wear)

€ 400 - 600

741
CINZEIRO
Em prata  europeia 
Corpo alteado e martelado cravejado 
com 4 turquesas cabochão 
Contraste da Alemanha, séc. XX 
800/000 e de fabricante
17 x 12,5 cm
234 g

An ashtray
European silver 
Raised and hammered body set with 4 
cabochon turquoises 
German assay mark, 20th century 800/000 
and maker’s mark

€ 100 - 150

742
KVOSH, DAVID FERREIRA
Em prata portuguesa 
Decoração martelada e 
recortada no topo  
Pega cravejada com ágata  
Contraste do Porto, Águia 
833/000 em uso de 1938 a 1885 
e de ourives Delmar Gomes 
Pinheiro
Comp.: 20 cm
196 g

A “David Ferreira” Kvosh
Portuguese silver 
Hammered and top scalloped 
decoration 
Agate set handle 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 
for 1938-1985 and maker’s mark for 
Delmar Gomes Pinheiro

€ 350 - 500

743
PERA, LUIZ FERREIRA

Folhas em prata  
Fruto em madeira com aplicação de 

tronco com folhas e base em prata 
Contraste do Porto, Águia 925/000 em 
uso após 1985 e de ourives da mesma 

época, com marca “LF”
Alt.: 18 cm

A “Luiz Ferreira” pear
Silver leaves 

Wooden fruit with silver applied branch, leaves 
and base 

Oporto hallmark, Eagle 925/000 post 1985 
and same date maker’s mark, stamped “LF”

€ 200 - 300

744
CONJUNTO DE TRÊS FRUTOS, LUIZ FERREIRA
Marfim esculpido com folhas em prata
Contraste do Porto, Águia 835 em uso após 1985 ourives 
da mesma época marcado LF
o maior 10 cm

3 fruits, Luiz Ferreira
Silver leaves 
Wooden fruit with silver applied branch, leaves and base 
Oporto hallmark, Eagle 925/000 post 1985 and same date 
maker’s mark, stamped “LF”

€ 200 - 300

745
CESTO, LEITÃO & IRMÃO

Em prata portuguesa 
Inteiramente canastrado à mão segundo técnica tradicional 

Quatro pegas salientes 
Fundo gravado com Armas Portuguesas 

Contraste Lisboa, Javali 916/000 em uso de 1887 a 1938 e 
punção de Leitão & Irmão 

Indicação de 1º Titulo
28 x 28 cm

1180 g

A “Leitão & Irmão” basket
Portuguese silver 

Entirely traditional technique hand weaved 
Four protruding handles 

Royal Armorial engraved base 
Lisbon hallmark, Boar 916/000 for 1887-1938 and Leitão & Irmão stamp 

Engraved 1º Título

€ 1.400 - 1.800
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746
PAR DE SALVAS DE GRADINHA COM PÉS

Em prata 
Fundo gravado com motivos florais com gradinha recortada e vazada com flores e 

frutos 
Assente em três pés de garra 

Marca de ourives do Rio de Janeiro (BR-189) APXC não identificado, 
conhecido como marca pseudoensaiador do Porto (BR-47) 

Séc. XIX
Diam.: 29 cm 

1413 g

Bibliografia/Literature:  
F.Moitinho de Almeida/Rita Carlos 

“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras” 
p.435

A pair of galleried salvers with feet
Silver 

Flower engraved base of flower and fruit pierced and 
scalloped gallery 

On three claw feet 
Unidentified Rio de Janeiro maker’s mark APXC (BR-

189) known as Oporto pseudo assay mark (BR-47) 
19th century

€ 500 - 700747
TINTEIRO 
Em prata portuguesa 
Lamparina e dois recipientes assentes em base rectangular 
com cercadura vazada e 4 pés 
Contraste de Lisboa, Águia 916/000 em uso de 1938 a 1985 e 
de ourives da mesma época
15,5x17,5 cm
614 g

An inkwell
Portuguese silver 
Lamp and two wells on a rectangular base of pierced lip on 4 feet 
Lisbon hallmark, Eagle 916/000 for 1938-1985 and same date 
maker’s mark

€ 250 - 300

748
SALVA BILHETEIRA D. MARIA
Em prata portuguesa Séc. XVIII 
Fundo liso com cercadura cinzelada e friso perlado  
Assente em 3 pés vazados 
Marcas de ensaiador do Porto (P- 14)  João Coelho Sampaio 
usada entre 1768 e 1784 e de ourives ilegível 
(sinais de uso)
Diam.: 21,5 cm
290 g

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos 
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras” 
p. 219

A D.Maria card salver
Portuguese silver 18th century 
Base of chiselled band and beaded lip 
On 3 pierced feet 
Oporto assay mark (P-14) João Coelho de Sampaio for 1768-1784 
and unreadable maker’s mark 
(signs of wear)

€ 180 - 220

749
SALVA BILHETEIRA D. MARIA

Em prata portuguesa Séc. XVIII 
Fundo com cercadura cinzelada e bordo 

perlado 
Assente em 3 pés 

Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Artigo 120/2017, Artº 2, nº 2, alínea c 

(sinais de uso, restauros no pé)
Diam.: 15 cm

105 g

A D.Maria card salver
Portuguese silver 18th century 

Base of chiselled band and beaded lip 
On 3 feet 

Unmarked
(signs of wear, restoration to foot)

€ 100 - 150

750
PAR DE CASTIÇAIS
Em metal prateado 
Fuste liso torneado assente em base oval
Alt.: 29 cm

A pair of candlesticks
Silvered metal 
Plain shaft on oval stand

€ 120 - 200

751
BALDE PARA GELO

Em prata portuguesa 
Decorado com figuras femininas da 

mitologia grega em indumentária clássica 
Contraste do Porto, Águia 925/000 em uso 

após 1985 e de fabricante “Topázio”
Alt.: 14 cm

807 g

An ice pail
Portuguese silver  

Classically dressed Greek mythology female 
figures decoration 

Oporto hallmark, Eagle 925/000 post 1985 and 
maker’s mark “Topázio”

€ 400 - 500

752
PAR DE FAISÕES
Em prata europeia branca e dourada 
Corpo moldado e cinzelado com penas recortadas 
Contraste Espanha 915/000 séc. XX e fabricantes 
da mesma época
Comp.: 26 cm
290 g

A pair of pheasants
European white and gilt silver 
Moulded and chiselled body of scalloped feathers 
Spanish hallmark 915/000 20th century and same date 
maker’s mark

€ 600 - 750

753
CREMEIRA
Em prata alemã
Corpo de vaca em vulto perfeito, tampa cinzelada
Marcas de Hanau, séc. XIX
comp.: 11 cm
97.2 g

A creamer
A German silver cow sculpture
Hanau marks, 19th century

€ 200 - 300
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754
SERVIÇO DE CAFÉ COM TABULEIRO

Em prata portuguesa 
Design modernista; corpos lisos em forma cónica com asa a 

formar triângulo 
Tabuleiro circular com duas asas em corte geométrico 

Contraste do Porto Águia 833/000 em uso de 1938 a 1985 e 
de ourives da mesma época

Alt.: 27 cm
2745 g

A coffee set and tray
Portuguese silver 

Modernistic design; plain conical body with triangular handle 
Circular tray with two geometric profile handles 

Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 and same date 
maker’s mark

€ 1.600 - 2.000

755
CAIXA OVO
Em prata portuguesa 
Corpo liso  assente em pé alteado 
Contraste do Porto, Javali 833/000 em 
uso de 1887 a 1938 e de ourives da 
mesma época 
“Ourivesaria Aliança”
Alt.: 12,5 cm
116 g

An egg case
Portuguese silver 
Plain body on a raised foot 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 
1887-1938 and same date maker’s mark 
“Ourivesaria Aliança”

€ 75 - 100

756
MOLHEIRA
Em prata portuguesa 
Corpo liso e boca recortada com friso   
Asa em voluta e assenta em base 
circular 
Contraste do Porto, Javali 833/000 
em uso de 1887 a 1938 e de ourives da 
mesma época
Alt.: 16 cm
285 g

A sauce boat
Portuguese silver 
Plain body of scalloped frieze lip 
Volute handle 
On a circular base 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1887-1938 
and same date maker’s mark

€ 200 - 300

757
JARRA

Em prata portuguesa 
Corpo liso torneado com bordo  

em meia cana larga 
Contraste do Porto, Águia 

833/000 em uso de 1938 a 1985 
e de ourives da mesma época

Alt.: 26,5 cm
553 g

A vase
Portuguese silver 

Plain turned body of wide fluted lip 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 

1938-1985 and same date maker’s 
mark

€ 270 - 400

758
JARRO PARA ÁGUA, ART DÉCO
Em prata portuguesa 
Corpo totalmente liso com asa tubular 
Contraste de Lisboa, Águia 833/000 em uso de 
1938 a 1985 e de ourives da mesma época 
Gravado “Joalharia do Carmo” 
(pequeníssima amolgadela)
Alt.: 22 cm
624 g

 An Art Deco water jug
Portuguese silver 
Plain body with tubular handle 
Lisbon hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark. Engraved “Joalharia do Carmo” 
(minor dent)

€ 280 - 400

759
PRATO COBERTO / RECHAUD
Em prata francesa 
Formato oitavado e liso com duas divisões 
no interior e friso de folhas gravado no 
topo com tampa monogramada 
Contraste de França, Cabeça de Mercúrio 
950/000, séc. XIX/XX 
(amolgadela na base)
26 x 26 cm
2437

An entrée dish/rechaud
French silver 
Plain octagonal shaped of two inner 
compartments and leaf engraved decoration and 
monogram to cover 
French hallmark, Tête de Mercure 950/000, 
19th/20th century 
(dent to base)

€ 1.000 - 1.400
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760
ONZE PRATOS PARA PÃO

Em prata Belga
Fundo liso e  bordo com friso decorado 

com vieiras
Marcas de garantia da Bélgica 835/000 

e de ourives "Louis Wolfer"
Diam.: 12 cm

1063g

Eleven bread plates
Belgian silver

Plain background and frieze border 
decorated with scallops

Belgian assai mark and silvermaker "Louis 
Wolfer"

€ 320- 500761
PAR DE FRUTEIROS, LEITÃO & IRMÃO
Em prata portuguesa 
Corpo liso com fundo alteado  
Aba vincada com friso conteado 
Contraste de Lisboa, Javali 916/000 em uso de 1887 a 1938 e de 
ourives da mesma época. 
Gravado “Leitão & Irmão”
Diam.: 24,5 cm
938 g

A pair of “Leitão & Irmão” fruit bowls
Portuguese silver 
Plain body of raised base 
Grooved rim of beaded frieze 
Lisbon hallmark, Boar 916/000 for 1887-1938 and same date maker’s 
mark 
Engraved “Leitão & Irmão”

€ 330 - 500

762
AÇUCAREIRO

Em prata portuguesa  
Corpo liso ovalado com frisos perlados 

Marcas de ensaiador de Lisboa (L-36)  
Manuel Joaquim da Costa datável de ca. 

1795-1803 e de ourives (L-295) Francisco 
Xavier de Carvalho da mesma época 

Séc. XVIII/XIX
Alt.: 18 cm

614 g

Bibliografia/Literature: 
F. Moutinho de Almeida/Rita Carlos 

“Inventário de Marcas de Pratas 
Portuguesase Brasileiras” 

pp. 157, 109

A sugar bowl
Portuguese silver  

Oval shaped plain body of beaded friezes 
Lisbon assay mark (L-36) Manuel Joaquim da 

Costa datable to ca. 1795-1803 and same dates 
maker (L-295) Francisco Xavier de Carvalho 

18th/19th century

€ 300 - 500

763
MOLHEIRA COM TRAVESSA
Em prata portuguesa 
Corpo liso com bordo recortado e friso; asa  
perdida com remate de folha; assente em três 
pés decorados com vieira  na união com o 
corpo 
Com colher 
Contraste do Porto Águia 833/000, em uso 
de 1938 a 1985 e de ourives da mesma 
época
Comp.: 25.5 cm
719 g

A sauceboat and tray
Portuguese silver 
Plain body of scalloped rim and frieze, 
on three feet decorated with shell on 
body junction; leaf detail handle. 
With ladle 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 
for 1938-1985 and same date 
maker’s mark

€ 360 - 560

764
SEIS  LAVABOS

Em prata portuguesa 
Corpo liso com friso perlado 

Contraste do Porto, Javali 833/000 em uso 
de 1887 a 1938 e de ourives da mesma 

época 
(pequenas amolgadelas)

Diam.: 8 cm
305 g

A set of six finger bowls
Portuguese silver  

Plain body of beaded frieze 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1887-1938 

and same date maker’s mark 
(minor dents)

€ 150 - 180

765
CONJUNTO DE TRÊS  TRAVESSAS
Em prata portuguesa 
Fundo liso com friso perlado 
Uma tem contraste de Lisboa, Javali 
833/000, Leitão & Irmão em uso de 1887 
a 1938, e duas com contraste do Porto, 
Javali 833/000 em uso de 1887 a 1938 e 
de ourives da mesma época
Comp.: 24 cm a 33,5 cm
1300g

A three tray set
Portuguese silver 
Plain base of beaded frieze 
One of Lisbon hallmark, Boar 833/000, Leitão 
& Irmão for 1887-1938 and two of Oporto 
hallmarks, Boar 833/000 for 1887-1985 and 
same dates maker’s mark

€ 450 - 600

766
PRATO DE SERVIR
Em prata portuguesa 
Fundo liso e  aba com friso de godrões 
Contraste de Lisboa, Águia 916/000 em 
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma 
época
Diam.: 35 cm
968 g

A serving dish
Portuguese silver 
Plain base of gadrooned rim frieze 
Lisbon hallmark, Eagle 916/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark

€ 400 - 500

767
PRATO COBERTO
Em prata portuguesa 
Corpo liso com frisos perlados e  botão de tampa com trabalho de 
inspiração vegetalista 
Contraste do Porto, Javali 833/000 em uso de 1887 a 1938 ede 
ourives da mesma época 
Gravado “J. Rosas & Cia” 
(algumas amolgadelas)
Diam.: 24 cm
1088 g

An entrée dish
Portuguese silver 
Plain body of beaded friezes and floral and foliage inspired lip pommel 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1887-1938 and same date maker’s mark 
Engrave “J.Rosas & Cia” 
(some dents)

€ 380 - 500
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768
FAQUEIRO DE SOBREMESA
Em prata 
Cabos em madrepérola e prata trabalhada com 
inicial coroada por coroa de conde  
Composto por: 12 garfos, 12 facas e 6 talheres de 
servir em estojo original 
Contraste francês, cabeça de Minerva 950/000 séc. 
XIX/XX 
Garfos com contraste português, Águia 833/000 
em uso de 1938-1985 
(defeitos, faltas de iniciais)

A dessert cutlery set
Mother-of-pearl handles and silver with earl’s coronet 
and initial 
12 forks, 12 knives and 6 serving pieces in original 
storing case 
French hallmark, Tête de Minerve 950/000 19th/20th 
century

€ 350 - 450

769
COLHER COM ESMALTE FAMÍLIA 

REAL FRANCESA
Colher em prata alemã

Com reprodução esmaltada da pintura 
"Maria Antonieta e os seus filhos", de 

1787 de Élisabeth Vigée-Lebrun
Cabo encimado por Flores-de-lis e 

coroa real
Em estojo original do joalheiro Martial 

Bernard
21 cm
66 g

Spoon with French Royal Family
German silver

Enamelled plaque lid of polychrome 
decoration depicting Mary Anthoinete and 

children, by Élisabeth Vigée-Lebrun (c. 
1787)

With original case

€ 140 - 200

770
SALEIROS

Em prata europeia 
Corpo liso com armas gravadas e 

friso de godrões no bordo 
Contraste Europeu, 800/000 séc. XIX 

e fabricante da mesma época
Diam.: 7 cm

293 g
Salt cellars

European silver 
Plain body with engraved armorial and 

gadrooned frieze to rim 
European assay mark, 800/000 20th 
century and same date maker’s mark

€ 100 - 140

771
DOZE PRATOS DE SOBREMESA
Em prata europeia 
Fundo liso com armas gravadas e friso de godrões 
Contraste Europeu 800/000 séc. XX e fabricante da mesma época
Diam.: 18,5 cm
1833 g

A set of twelve dessert plates
European silver 
Plain base of engraved armorial and gadrooned frieze 
European hallmark 800/000 20th century and same date maker’s mark

€ 640 - 700

772
DOZE PRATOS DE PÃO
Em prata europeia 
Corpo liso com armas gravadas e friso de 
godrões no bordo 
Contraste Europeu, 800/000 séc. XX e de 
ourives da mesma época
Diam.: 13,5 cm
1834 g

A set of twelve bread plates
European silver 
Plain body with engraved armorial and 
gadrooned frieze to rim 
European assay mark, 800/000 20th century 
and same date maker’s mark

€ 640 - 750
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773
CARTONEIRA, DAVID FERREIRA
Em prata portuguesa 
Tampa com profusa decoração relevada de 
motivos vegetalista com reserva central 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em 
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma 
época 
Gravado “David Ferreira” 
106 g

A “David Ferreira” card case
Portuguese silver 
Lid of profusely floral and foliage raised 
decoration with central cartouche 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark 
Engraved “David Ferreira”

€ 50 - 80

774
CAIXA , DAVID FERREIRA
Em prata portuguesa 
Tampa com decoração relevada  
emoldurando pintura de senhora e lados 
cinzelados com folhas 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em 
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma 
época 
Gravado “David Ferreira”
10 x 9 cm
225 g

A “David Ferreira” box
Portuguese silver 
Raised decoration lid framing a female portrait 
and chiselled leaf sides 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark 
Engraved “David Ferreira”

€ 300 - 500

775
CAIXA PARA CIGARROS COM TRÊS 
COMPARTIMENTOS
Em prata Russa
Cinzelada e guilhochada com reserva ao centro
Marcas de garantia de Moscovo de 1884 e de 
ourives da mesma época
(sinais de uso, gastos)
10,5 x 6 cm
184 g

A set of twelve ashtrays
European silver 
Plain body with engraved armorial and gadrooned frieze 
to rim 
European assay mark, 800/000 20th century and same 
date maker’s mark

€ 140 - 200

776
CAIXA DE PÓ-DE-ARROZ RETRO, BOUCHERON
Em prata e ouro 
Decoração canelada, tampa com decoração vazada e cinzelada 
representando ramos, folhas, flores e borboletas 
Cravejada com pequenos rubis cabochão 
Sistema de mola, interior com decoração canelada e espelho 
rebatível 
Marcada, assinada BOUCHERON - PARIS e numerada, ca. 1940 
Com estojo 
(sinais de uso)
8,1 x 5,6 cm

Nota: 
 As jóias e os objectos de luxo produzidos durante a Segunda 
Grande Guerra são testemunhos de uma Europa em profundo 
esforço.  
Pelo seu custo e, em vários casos por força de lei, a utilização 
de metais preciosos e pedras finas era restingida ao mínimo em 
bens supérfluos. 
Os exemplares em ouro e prata são hoje muito procurados e 
acarinhados pelos coleccionadores.

A Retro compact, BOUCHERON
Silver and gold 
Fluted decoration, cover with pierced and engraved decoration 
depicting tree trunks, leaves, flowers and butterflies 
Set with small cabochon rubies 
Interior with folding mirror and fluted decoration 
Marked, signed BOUCHERON - PARIS and numbered, ca. 1940 
With fitted case 
(wear signs)
Note:
The jewels and luxury objects produced during the 2nd world war years 
are testimonies of an Europe in deep effort. 
For its price and, in several cases, by force of law the use of precious 
metals and gemstones was cut to the minimum in superfluous goods. 
The gold and silver examples remaining today are highly sought after 
and cherished by the collectors.

€ 1.500 - 2.000

777
LAVANDA E GOMIL
Em prata portuguesa séc. XIX 
Ambas as peças decoradas com faixas cinzeladas e relevadas com motivos vegetalistas  
Asa em voluta com mascarão no topo e remates de folhagem na união com o bojo 
Marcas de ensaiador de Lisboa (L- 46)   e de ourives (L-234) atribuível a Domingos Mendes da Silveira c. 
1786-1804
Diam.: 33,5 cm 
Alt.: 24,5 cm
2700 g

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos 
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras” 
pp. 147, 112

A ewer and basin
19th century Portuguese silver 
Both of chiselled and raised band decoration with flower and foliage motifs 
Scroll handle, toped by classical mask and foliage applied elements on the junction with the body 
Lisbon assay mark (L-46) and maker’s mark (L-234) attributable  to Domingos Mendes da Silveira, ca. 1786-1804)

€ 2.700 - 4.000
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778
TAÇA FUNDA
Em prata portuguesa 
Corpo liso com aplicação de 
friso de godrões no exterior 
Contraste do Porto, Águia 
916/000 em uso de 1938 a 
1985 e de ourives da mesma 
época 
Indicação de 1ºTítulo
Diam.: 18 cm
312,5 g

A deep bowl
Portuguese silver 
Plain body with applied 
gadrooned outer frieze 
Oporto hallmark, Eagle 
916/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark 
Engraved “1º Título”

€ 140 - 200

779
PEQUENA CAFETEIRA

Em prata portuguesa 
Bojo liso com friso gravado e 

botão de tampa em urna 
Asa em madeira entalhada 
Contraste de Lisboa, Javali 
833/000 em uso de 1887 a 

1938 e ourives da mesma 
época(pequena amolgadela 

no pé)
Alt.: 19,5 cm

273 g

A small coffee pot
Portuguese silver 

Plain body of engraved frieze and 
urn lid pommel 

Carved wooden handle 
Lisbon hallmark, Boar 833/000 for 
1887-1938 and same date maker’s 

mark 
(minor dent to foot)

€ 120 - 150

780
LEITEIRA D. MARIA
Em prata portuguesa 
Neoclássica de bojo liso com frisos 
na base e topo 
Tampa ondulada articulada por 
charneira com aplicação de ramo 
de flores 
Marcas de ensaiador do Porto (P-
28) e de ourives (P-131) António 
José de Sousa (1818-1839)
Alt.: 18 cm
340 g

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos 
“Inventário de Marcas de Pratas 
Portuguesas e Brasileiras” 
pp. 222, 244

A D.Maria milk jug
Portuguese silver 
Neoclassical of plain body and friezes 
on base and top 
Undulated hinged cover of applied 
floral bouquet 
Oporto assay mark (P-28) and maker 
(P-131) António José de Sousa (1818-
1839)

€ 200 - 300

781
AQUECEDOR DE BRANDY

Em prata alemã  
Corpo liso monogramado e pega 

em madeira exótica 
Alemanha 1ª metade do séc. XX 

Indicação de 830/000
Diam.: 10,5 cm

228 g

A brandy warmer
German silver 

Plain monogramed body with exotic 
wood handle 

Germany 1st half of 20th century 
Stamped 830/000 silver

€ 110 - 150

782
INVULGAR PALMATÓRIA
Em prata portuguesa 
Fuste cilíndrico recortado 
com formas geométricas e 
asa em voluta com remate de 
folhagem 
Contraste, Águia 833/000 
em uso de 1938 a 1985 e de 
fabricante “Topázio”
Alt.: 36 cm
560 g

An unusual chamber stick
Portuguese silver  
Cylindrical scalloped shaft of 
geometric decoration and volute 
handle with foliage finial 
Eagle hallmark 833/000 for 1938-
1985 and maker “Topázio”

€ 280 - 350

783
SALVA BILHETEIRA D. MARIA

Em prata portuguesa Séc. XVIII 
Fundo liso com bordo perlado 

Assente em 3 pés vazados com friso 
idêntico 

Marca de ensaiador de Lisboa (L-36) 
e de ourives (L-333) João Ferreira 

Coimbra  citado de 1778 e 1814 
(sinais de uso)

Diam.: 34 cm
820 g

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos 

“Inventário de Marcas de Pratas 
Portuguesas e Brasileiras” 

pp. 109,164

A D.Maria card salver
Portuguese silver 18th century 

Plain base of beaded lip 
On 3 pierced feet of identical frieze 

Lisbon assay mark (L-36) and maker 
(L-333) João Ferreira Coimbra referred 

1778-1814 
(signed of wear)

€ 600 - 700

784
PAR DE CASTIÇAIS

Em prata Inglesa 
Base alteada e relevada com fuste 

facetado segundo modelo séc. XVII 
Fabricante English Silver House 830/000 

Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, Artº 2, nº 2, alínea c

Alt.: 17,5 cm
665 g

A pair of candlesticks
English silver 

Raised and relief stand of faceted shaft in the 
17th century style 

Maker English Silver House 830/000 
Unmarked

€ 320 - 500

785
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ
Em prata portuguesa 
Corpo liso em forma de sino 
Asas em voluta e botão de tampa em urna 
Contraste do Porto, Javali 800/000 em uso de 1887 
a 1938 e de ourives da mesma época 
(sinais de uso, pequenas amolgadelas)
Alt.: 16 cm
1112 g

A tea and coffee set
Portuguese silver 
Plain bell shaped body 
Volute handles and urn lid pommel 
Oporto hallmark, Boar 800/000 for 1887-1938 and same 
date maker’s mark 
(signs of wear, minor dents)

€ 400 - 500
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786
JARRA
Em prata portuguesa 
Corpo parcialmente vincado com faixa de flores 
relevada e cinzelada 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 
1938 a 1985 e de ourives da mesma época 
(pequenas amolgadelas)
Alt. : 24 cm
482 g

A vase
Portuguese silver 
Part grooved body with raised and chiselled floral 
band 
Oporto hallmark, eagle 833/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark 
(minor dents)

€ 300 - 400

787
JARRO
Em  prata  
Bojo com decoração vincada e faixa com 
meios círculos 
Boca recortada e asa em voluta trabalhada 
Espanha,  1ª metade séc. XX 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, Artº 2, nº 2, alínea c
Alt.: 27 cm
525 g

A jug
Silver 
Grooved decoration body and demi circled band 
Scalloped lip and shaped volute handle 
Spain, 1sthalf of 20th century 
Unmarked
€ 180 - 220

788
LEITEIRA
Em prata portuguesa 
Corpo periforme com gomos largos, 
assente em pé circular e com asa em tubo 
Contraste do Porto Águia 833/000 em uso 
de 1938 a 1985 e de ourives da mesma 
época
Alt.: 11 cm
254 g

A milk jug
Portuguese silver 
Pear shaped gadrooned body, on a circular foot 
and tube handle. 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark

€ 140 - 240

789
CAFETEIRA
Em prata 
Corpo gomado com bico em colo de cisne e 
remate em cabeça de animal  
Pomo em pinha e  assenta em base circular 
Possivelmente espanhola,
1ª metade do séc. XX 
Ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, Artº 2, 
nº. 2, alínea c
Alt.: 29 cm
1246 g

A coffee pot
Silver 
Gadrooned body of swan neck spout 
and animal head finial 
Pine cone lid pommel and circular 
base 
Possibly Spanish, 1st half of 
20th century 
Unmarked
€ 500 - 600

790
JARRO 

Em prata portuguesa 
Corpo alongado parcialmente 

decorado com caneluras 
Asa com decoração idêntica; assente 

em pé circular 
Contraste do Porto, Águia 833/000 

em uso de 1938 a 1985 e de 
ourives da mesma época

Alt.: 29 cm
907 g

A jug
Portuguese silver 

Part fluted, elongated body 
Identical decoration handle; 

standing on a circular foot 
Oporto hallmark, Eagle 

833/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark

€ 550 - 850

791
TERRINA COM TAMPA
Em prata portuguesa 
Corpo e tampa em forma circular com caneluras 
Asas perdidas em voluta 
Botão de tampa em morango com ramagem e assente 
em 4 pés de garra 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 1938 a 
1985 e de ourives da mesma época
Diam.: 19 cm
916 g

A tureen with cover
Portuguese silver 
Circular fluted body and cover 
Volute handles 
Strawberry with foliage lid pommel, on 4 claw feet 
Oporto hallmark, Eagle 83/000 for 1938-1985 and same date 
maker’s mark

€ 460 - 700

792
TAÇA COM TAMPA
Em prata portuguesa 
Base e tampa parcialmente decoradas com caneluras e 
pomo decorado com folhagem 
Contraste de Lisboa, Águia 833/000 em uso de 1938 a 1985 
e de ourives da mesma época 
Gravado “Ourivesaria Mergulhão” 
(tampa com inscrição de data)
Diam.: 15 cm
332 g

A bowl and cover
Portuguese silver 
Base and cover of part fluted decoration and foliage elements lid 
pommel 
Lisbon hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 and same ate 
maker’s mark 
Engraved “Ourivesaria Mergulhão” 
(cover with date inscription)

€ 150 - 180

793
CAFETEIRA D. MARIA
Em prata portuguesa 
Bojo oval alongado com caneluras 
Bico e asa lisos e botão de tampa em urna  
Assenta em pé oval 
Marcas de ensaiador do Porto (P-28)  Alexandre Pinto da 
Cruz, usada entre 1810 e 1839, e  marca de ourives ilegível
Alt.: 29 cm
1265 g

A D.Maria coffee pot
Portuguese silver 
Oval elongated fluted body 
Plain spout and handle with urn lid pommel 
On an oval stand 
Oporto assay mark (P-28) Alexandre Pinto da Cruz, for 1810-1839 
and unreadable maker’s mark

€ 700 - 900

794
LEITEIRA

Em prata portuguesa 
Bojo parcialmente decorado com caneluras espiralada  

Tampa e pomo com a mesma decoração 
Asa em voluta lisa com remate de folha 

Contraste de Lisboa, Águia 916/000 em uso de 1938 a 1985 e 
de ourives da mesma época 

Indicação de 1º Título e gravado “W.A. Sarmento”
Alt.: 20 cm

462 g

 A milk jug
Portuguese silver 

Part decorated body with spiralled fluting 
Cover and pommel of identical decoration 

Scroll handle with leaf finial 
Lisbon hallmark, Eagle 916/000 for 1938-1985 and same date 

maker’s mark 
Stamped “1º Título” and engraved “W.A.Sarmento”

€ 200 - 250
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795
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ “BELLE ÉPOQUE”
Em prata portuguesa 
Composto por bule chaleira e açucareiro 
Bojo com decoração relevada e cinzelada com reservas geométricas encimadas por concha e volutas 
Asa em voluta com remate de acanto e tampas articuladas por charneira com pomo vazado 
Contraste do Porto, Javali 833/000 em uso de 1887 a 1938 e de ourives da mesma época
Alt.: 25,5 cm
2217 g

A “Belle Époque” tea and coffee set
Portuguese silver 
Teapot, coffee pot and sugar bowl 
Raised and chiselled raised body decoration of geometric cartouches toped by shell and scrolls 
Scroll handle of acanthus leaf finials and hinged covers of pierced lid pommel 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1887-1938 and same date maker’s mark

€ 1.100 - 1.400

796
BULE E AÇUCAREIRO
Em prata portuguesa 
Corpo gravado com gomos espiralados decorado 
com faixa cinzelada com volutas e folhagem 
Botão de tampa em urna e assentam em pé 
circular 
Contraste do Porto, Javali 833/000 em uso de 
1887 a 1935 e de ourives da mesma época
Alt.: 23 cm
1201 g

A tea pot and sugar bowl
Portuguese silver 
Spiralled gadrooned engraved body of volutes and 
foliage chiselled band 
Urn lid pommel, on a circular foot 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1887-1985 
and same date maker’s mark

€ 600 - 800

797
SALVA D. JOSÉ
Em prata portuguesa séc. XVIII 
Fundo decorado com cercadura cinzelada e  
bordo recortado com decoração relevada de 
volutas acantos e motivos vegetalistas Assente 
em 3 pés de garra e bola 
Marcas de ensaiador do Porto (P-14) atribuível 
a João  Coelho Sampaio  e de ourives (P-377) 
atribuível a José Pereira Ribeiro c. 1760-1783
Diam.: 31 cm
775 g

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos 
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e 
Brasileiras” 
p. 219

A D.José salver
18th century Portuguese silver 
Base with chiselled band and scalloped border of raised 
scrolled, foliage and acanthus leaves decoration 
On three claw and ball feet 
Oporto assay mark (P-14) attributable to João Coelho 
de Sampaio and maker’s (P-377) attributable to José 
Pereira Ribeiro, ca. 1760-1783)

€ 550 - 800

798
PAR DE CANDELABROS DE CINCO LUMES
Em prata portuguesa 
Profusamente decorados ao gosto do barroco com volutas  
concheados penachos e reservas 
Base recortada com 4 pés assentes em sapata 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 1887 a 1938 
e de ourives “Ferreira Marques” da mesma época
Alt.: 34,5 cm
2893 g

A pair of 5 branch candelabra
Portuguese silver 
Profuse Baroque taste decoration of volutes, shells, 
plumes and cartouches 
Scalloped stand on four sleeper feet 
Oporto hallmark, Eagle 933/000 for 1887-1938 and 
same date maker “Ferreira Marques”

€ 1.450 - 1.800
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799
PAR DE CANDELABROS DE CINCO LUMES
Em prata portuguesa 
Fuste e copos com caneluras e braços estriados em serpentina 
Base alteada quadrangular assente em 4 pés de garra e bola 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 1938 a 1985 e de ourives da 
mesma época
Alt.: 44,5 cm
3229 g

A pair of five branch candelabra
Portuguese silver 
Fluted shaft and cups on serpentine striated branches 
Raised square stand on 4 claw and ball feet 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 and same date maker’s mark

€ 1.600 - 2.000

800
TERRINA COM PRESENTOIR, 
MANUEL ALCINO
Em prata portuguesa 
Corpo e tampa lisos com bordo de godrões 
Pés, asas e pomo decorados com motivos de inspiração vegetalista folhagens, volutas e flores 
Presentoir com a mesma decoração 
Contraste do Porto, Águia 916/000 em uso de 1938 a 1985, e de ourives da mesma época “Manuel Alcino” 
Indicação de 1º Título
Alt.: 30 cm 
Comp.: 54 cm
7015 g

A “Manuel Alcino” tureen and platter
Portuguese silver 
Plain body and cover of gadrooned border 
Feet, handles and lid pommel of foliage, flower and scroll inspired decoration 
Identical decoration on platter 
Oporto hallmark, Eagle 916/000 for 1938-1985 and same date maker’s mark “Manuel Alcino” 
Stamped “1º Título”

€ 4.500 - 5.000
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801
CAFETEIRA
Em prata 
Modelo francês  estilo Império com bico em colo de cisne com 
remate em  cabeça de animal 
Assenta em tês pés de garra decorados com folhagem na 
união com o bojo 
Asa em madeira exótica 
Séc. XX, 1ª metade  
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, Artº. 2, nº 2, alínea c 
(pequenas amolgadelas)
Alt.: 27 cm
681 g

A coffee pot
Silver 
Empire style French model of swan neck spout and 
animal head finial 
On three foliage decorated claw fee 
Exotic wood handle 
1st half of 20th century 
Unmarked

€ 270 - 350

802
PARTE DE FAQUEIRO COM 

BARRETINA
Em prata portuguesa 

Cabos com frisos gravados decorados com 
volutas e concheados Composto por: 12 

garfos e 12 facas de mesa, 12 colheres de 
sopa, concha de sopa, trinchante de carne 

e colher de arroz 
Contraste do Porto, Javali 833/000 em uso 

de 1887 a 1938 e de ourives da mesma 
época

3040 g (total)
Engraved frieze of volute and shell decorated 

handles 
12 forks and 12 meat knives, 12 soup spoons, a 

soup ladle, a meat carver and serving spoon 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1887-1938 

and same date maker’s mark

€ 1.800 - 2.000

803
TABULEIRO DE GRADINHA
Em prata portuguesa 
Fundo liso e cercadura vazada com 
motivos geométricos 
Topo ondulado com friso de godrões 
Asas recortadas 
Assenta em 4 pés de garra 
Contraste do Porto, Águia 835/000 em 
uso após 1985 e de ourives da mesma 
época
58 x 37 cm
3610 g

A galleried tray
Portuguese silver 
Plain base of pierced geometric motifs gallery 
Undulated top of gadrooned frieze 
Shaped handles 
On 4 claw feet 
Oporto hallmark, Eagle 835/000 post 1985 
and same date maker’s mark

€ 2.100 - 2.500

804
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ ESTILO D. MARIA

Em prata portuguesa 
Corpos bojudos com decoração parcialmente canelada, gravada com grinaldas e 

medalhões; pomos das tampa em forma de urna e asas em pau-santo 
Composto por: bule, cafeteira, leiteira com tampa e açucareiro com tampa 

Trabalho português dos anos 1950/60, aparentemente sem marcas 
(sinais de uso)

Alt.: 32 cm (cafeteira)
3978 g

A coffee and tea set in the D. Maria manner
Portuguese silver 

Partly fluted and engraved decoration with garlands and medallions; urn-shaped cover finials and 
rosewood handles 

Comprising: tea pot, coffee pot, milk jug with cover and sugar bowl with cover 
Portugal, 1950/60s, unmarked 

(wear signs)

€ 2.000 - 2.500

805
AÇUCAREIRO  D. MARIA
Em prata portuguesa 
Corpo alongado com  decoração neoclássica  com 
caneluras e faixa cinzeladas  com  grinaldas 
Botão de tampa em urna 
Marcas de ensaiador do Porto (P-18) José Coelho 
Sampaio datável de ca. 1803 a 1810 e de ourives 
(P- 155) não identificado da mesma época
Alt.: 26 cm 
550 g

A D.Maria sugar bowl
Portuguese silver 
Elongated body of neoclassical decoration with fluted 
elements and garland chiselled band 
Urn lid pommel 
Oporto assay mark (P-18) José Coelho de Sampaio 
datable to ca. 1803-1810 and same dates unidentified 
maker (P-155)

€ 350 - 500

806
PAR DE CASTIÇAIS D. MARIA

Em prata portuguesa  séc. XVIII 
Fuste com caneluras e decoração cinzelada e copa e base com friso 

conteado 
Marcas de ensaiador do Porto (P-14) João Coelho Sampaio  usada de 

1768 e 1784 e de ourives (P-88) não identificado 
Restaurados posteriormente e remarcados com contraste Javali 

833/000
Alt.: 24 cm

818 g

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos 

“Inventário de Marcas de Prata Portuguesas e Brasileiras” 
pp.  237

A pair of D.Maria candlesticks
Portuguese silver, 18th century 

Fluted and chiselled decoration shaft and beaded cup and stand 
Oporto assay mark (P-14) João Coelho de Sampaio for 1768-1784 and 

unidentified maker (P-88) 
Later restored and remarked with Boar mark 833/000

€ 500 - 700
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807
CONJUNTO DE QUATRO FRASCOS D. MARIA
Em vidro moldado com decoração relevada 
Portugal, séc. XVIII/XIX  
(uma tampa partida)
alt.: 26,5 cm

A set of four D.Maria bottles
Moulded glass with raised decoration 
Portugal, 18th/19th century

€ 300 - 500

808
DUAS JARRAS D. MARIA

Em vidro moldado 
Decoração gravada com motivos geométricos 

Portugal, séc. XVIII/XIX
alt.: 12,5 cm

Two D.Maria vases
Moulded glass 

Geometric engraved decoration 
Portugal 18th/19th century

€ 120 - 180

809
PAR DE BOMBONIÈRES
Em cristal lapidado 
(pequenos defeitos)
alt.: 13 cm

A pair of bombonières
Cut crystal 
(minor defects)

€ 300 - 500

810
GALHETEIRO
Em prata francesa 
Base oval com decoração 
guilhochada e aplicações de motivos 
vegetalistas e carrancas de carneiro 
com duas galhetas em vidro lapidado 
Pega central encimada por laço com 
fitas 
Assente em 4 pés de folhagem e 
sapata 
Marcas de garantia de França, 
Cabeça de Minerva 950/000 séc. 
XIX/XX e de fabricante
Alt.: 24 cm
310 g

A cruet set
French silver 
Oval base of guilloche decoration and 
floral, foliage and ram’s heads applied 
elements with two cut glass cruets 
 Bow and ribbon topped central handle 
On 4 foliage and sleeper feet 
French assay mark, Tête de Minerve 
950/000, 19th/20th century and maker’s 
mark

€ 150 - 200

811
JARRO PARA ÁGUA

Em vidro lapidado com tampa 
em prata 

Trabalho relevado e cinzelado 
com motivos de inspiração 

vegetalista e pomo em botão de 
flor 

Contraste do Porto, Javali 
833/000 em uso de 1887 a 1938 e 

de ourives da mesma época
Alt.: 32 cm

A wine jug
Cut glass with silver lid stopper 

Raised and chiselled with foliage and 
flower bud lid pommel 

Oporto hallmark, Boar 833/000 for 
1887-1938 and same date maker’s 

mark

€ 100 - 150

812
CENTRO DE MESA

Em prata portuguesa com travessa em vidro 
Base funda com aba recortada decorada com 

cercadura de grinaldas laços e fitas  
Suporte para travessa com motivos vinícolas 

assente em 4 pés trabalhados  
Contraste do Porto, Javali 833/000 em uso de 

1938 a 1985 e de ourives da mesma época
40x33 cm

2454 g

A centrepiece
Portuguese silver and glass tray 

Deep stand of scalloped rim decorated in garland, 
bow and ribbon band 

The tray stand with wine related motifs decoration on 
4 shaped feet 

Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark

€ 1.220 - 1.500813
PAR DE CASTIÇAIS
Em prata oriental 
Decoração relevada e cinzelada com 
motivos vegetalistas sendo o fuste em 
caneluras espiraladas 
Assenta em base alteada e recortada 
Marcas de garantia da Turquia séc. XIX/XX
Alt.: 27 cm
830 g

A pair of candlesticks
Eastern silver 
Raised and chiselled decoration of flower and 
foliage motifs the shaft of spiralled fluting 
On a raised and scalloped stand 
Turkey assay marks 
19th/20th century

€ 400 - 800

814
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ 
Em prata portuguesa 
Bojo cinzelado com volutas folhagens e 
vincos espiralados 
Bico em colo de cisne com idêntica 
decoração 
Asa em voluta trabalhada 
e pomo em urna 
Composto por 4 peças 
Contraste do Porto, Javali 833/000 em 
uso de 1887 a 1938 e de ourives da 
mesma época
Alt.: 28 cm
2830 g

A tea and coffee set
Portuguese silver  
Volutes, foliage and spiralled grooved 
chiselled body 
Identical decoration swan neck spout 
Volute handle and urn lid pommel 
4 piece set 
Oporto hallmark, Boar 833/000 
for 1887-1938 and same date 
maker’s mark

€ 1.600 - 1.800
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815
PAR DE PRATOS DE SERVIR

Em prata portuguesa 
Forma circular de fundo liso com 

aba vincada e friso de godrões 
Contraste de Lisboa, Águia 

916/000 em uso de 1938 a 1985 e 
de ourives da mesma época 

Gravado “Mergulhão”
Diam.: 36 cm

2274 g

A pair of serving dishes
Portuguese silver 

Circular shaped of plain base and 
grooved rim of gadrooned frieze 

Lisbon hallmark, Eagle 916/000 for 
1938-1985 and same date maker’s 

mark 
Engraved “Mergulhão”

€ 700 - 1.000

816
PAR DE JARRAS
Em prata portuguesa 
Corpo liso torneado com topo recortado 
em flor e friso perlado 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em 
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma 
época
Alt.: 25,5 cm
895 g

A pair of vases
Portuguese silver 
Plain turned body of scalloped flower lip and 
beaded frieze 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark

€ 600 - 800

817
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ NEOCLÁSSICO

Em prata portuguesa 
Bojo liso ovalado com faixas vincadas 

Botão de tampa em naveta e asas em madeira exótica 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 1938 a 1985 e de 

ourives da mesma época 
Gravado “Guia Lisboa”

Alt.: 27 cm
2683 g

A neoclassical tea and coffee set
Portuguese silver 

Plain oval shaped body of grooved bands 
Boat shaped lid pommel and exotic timber handles 

Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark 

Engraved “Guia Lisboa”

€ 950 - 1.100

818
TERRINA
Em prata portuguesa 
Corpo liso ovalado com frisos de godrões na 
base, topo e tampa 
Asas em voluta lisa e botão de tampa
em fruto com folhas 
Assenta em base oval 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 
1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Alt.: 25,5 cm 
Comp.: 38 cm
2500 g

A tureen
Portuguese silver 
Plain oval body of gadrooned friezes on the base, rim 
and cover 
Volute handles and fruit and leaves lid pommel 
On an oval base 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark

€ 1.500 - 1.800

819
TAÇA COM PÉS
Em prata portuguesa 
Fundo liso recortado com friso liso 
Assenta em 3 pés 
Contraste de Lisboa, Águia 833/000 em uso de 1938 a 
1985 e de ourives da mesma época 
“Ourivesaria Correa”
Diam.: 28 cm
670 g

A footed bowl
Portuguese silver 
Scalloped and friezed plain base 
On 3 feet 
Lisbon hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 and same date 
maker’s mark 
“Ourivesaria Correia”

€ 300 - 350

820
PAR DE CANDELABROS DE 5 
LUMES
Em prata  
Fuste liso torneado com braços estriados 
com folhagem 
Assente em pé circular alteado e vincado 
Marcas de garantia de Espanha séc. XIX/
XX, 916/ 000  
Ourives “Carreras” 
(base com furação para electrificação e 
defeitos)
Alt.: 38,5 g
1226 g

A pair of 5 branch candelabra
Silver 
Plain, turned shaft with foliage striated branches 
On a circular raised and grooved foot 
Spanish assay marks, 19th/20th century, 
916/000 
(base pierced for electric wiring and defects)

€ 600 - 750
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821
BALDE PARA GELO
Em prata portuguesa 
Decoração relevada e cinzelada 
com concheados e aletas 
Pegas em argolas suspensas em 
folhas de acanto 
Contraste do Porto, Águia 
833/000 em uso de 1938 a 1985 
e de ourives da mesma época 
Alt.: 13 cm
580 g

An ice bucket
Portuguese silver 
Raised and chiselled decoration with 
shells and small wings 
Ring handles suspended from 
acanthus leaves 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 
1938-1985 and same date maker’s 
mark

€ 380 - 420

822
BALDE PARA GELO COM 

PINÇA
Em prata portuguesa 

Topo com decoração cinzelada e 
friso recortado de ramagens 

Pegas em argolas suspensas em 
mascarão 

Contraste do Porto, Águia 
833/000 em uso de 1938 a 1985 e 

de ourives da mesma época
Alt.: 13 cm

387 g

A large ice bucket with tongs
Portuguese silver 

Chiselled decoration top of foliage 
scalloped frieze 

Ring handles suspended from classical 
masks 

Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 
1938-1985 and same date maker’s 

mark

€ 220 - 280

823
TAÇA
Em prata europeia 
Corpo em forma de barco com asas 
salientes em voluta assente em 4 pés com 
folhagem 
Europa 1ª metade séc. XIX 
Indicação de prata 830/000
Comp.: 19 cm
287 g

A bowl  
European silver 
Boat shaped body of prominent volute handles, 
on 4 foliage feet 
Europe 1st half of 19th century 
Stamped 830/000 silver

€ 140 - 200

824
SALVA
Em prata portuguesa 
Fundo liso com cercadura cinzelada e 
escudetes com flores 
Aba levantada vincada com gomos largos 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 
1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Diam.: 39,5 cm
1260 g

A salver
Portuguese silver 
Plain base of chiselled border floral cartouches 
Flaring wide gadrooned rim 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark

€ 440 - 500

825
PRATO COBERTO
Em prata europeia 
Base gomada e cinzelada no interior com motivos 
vegetalistas segundo modelo inglês 
Bordo com decoração relevada de folhagens e 
flores 
Tampa com decoração idêntica e pomo de flores 
com folhas 
Assenta em quatro pés de folhas 
Contraste de Espanha, 925/000 séc. XX   
fabricante J.Perez
45x31 cm 
1321 g

An entrée dish
European silver 
Gadrooned and chiselled inner dish with floral and 
foliage motifs in the English taste 
Raised flower and foliage rim decoration 
Identical decoration to cover and flower and foliage lid 
pommel 
On four leaf feat 
Spanish hallmark, 925/000 20th century and maker’s 
mark J.Perez

€ 1.000 - 1.500

826
FRUTEIRO
Em prata portuguesa 
Decoração espiralada e cinzelada com motivos 
florais 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 
1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Diam.: 27cm
373 g

A fruit bowl
Portuguese silver  
Floral motifs spiralled and chiselled decoration 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark

€ 300 - 350

827
FRUTEIRO
Em prata portuguesa 
Decoração espiralada e cinzelada com motivos 
florais no interior 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 
1938 a 1985 e de ourives da mesma época
27x25 cm
711 g

A fruit bowl
Portuguese silver 
Floral decoration spiralled and chiselled inner 
decoration 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark

€ 500 - 800
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828
JARRO

Em  prata  
Bojo com decoração vincada e faixa com meios círculos 

Boca recortada e asa em voluta trabalhada 
Espanha,  1ª metade séc. XX 

Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei 
120/2017, Artº 2, nº 2, alínea c

Alt.: 27 cm
525 g

A jug
Silver 

Grooved decoration body and demi circled band 
Scalloped lip and shaped volute handle 

Spain, 1sthalf of 20th century 
Unmarked

€ 200 - 300

829
TABULEIRO
Em prata portuguesa 
Decoração relevada e cinzelada com asas trabalhadas 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 1938 a 1985 e 
de fabricante “Topázio”
3358 g

A tray
Portuguese silver  
Raised and chiselled decoration with shaped handles 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 and maker 
“Topázio”

€ 1.600 - 2.000

830
LAVANDA COM  GOMIL
Em prata séc. XVII/XVIII 
Gomil com copa lisa e sobre copa com decoração relevada e cinzelada segundo modelo francês do séc. XVII/XVIII 
Asa em figura mitológica feminina 
Lavanda de fabrico posterior,  oval recortada com cercadura gravada com motivos semelhantes 
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, Artº 2, nº2, alínea c
Alt.: 28 cm
1785 g

A ewer and basin
17th/18th century silver 
Plain cup ewer and raised and chiselled decoration rim following French 17th/18th century model 
Allegorical female figure handle 
Later oval scalloped basin of similarly decorated engraved band 
Unmarked

€ 1.800 - 2.500
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831
BALDE DE GELO COM PINÇA
Em prata dourada 
Corpo martelado assente em base circular com 
friso cinzelado 
Pinça com a mesma decoração e 
terminais em garra 
Contraste de Lisboa, Águia 916/000 em uso de 
1938 a 1985 e de ourives da mesma época 
Indicação de 1º Título e de “A. L. de Almeida”
Alt.: 15,5 cm
1480 g

An ice pail with tongs
Hammered body on circular stand of chiselled frieze 
Tongs of identical decoration ending in claws 
Lisbon hallmark, eagle 916/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark 
Stamped “1º Título” and “A.L. De Almeida”

€ 400 - 600

832
PAR DE LAVABOS, DAVID FERREIRA
Em prata dourada 
Corpo liso e topo recortado com
Friso de volutas 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso 
de 1938 a 1985 e de ourives da mesma época 
“David Ferreira”
Diam.: 11 cm
297 g

A pair of “David Ferreira” finger bowls
Gilt silver 
Plain body and scalloped lip of volute frieze 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark 
“David Ferreira”

€ 150 - 250

835
FAQUEIRO EM DUAS BARRETINAS DE PELE DE CAÇÃO
Em metal dourado 
Cabos com decoração romântica na frente e no verso flores e laços com fita 
Composto por: 12 facas, 12 garfos de mesa, 12 colheres de sopa, 12 colheres 
de sobremesa, 1 concha de açúcar e uma pinça para gelo 
Fabricante francês Mery Mª BLANC 
Séc. XIX/XX 
Concha de sopa em prata portuguesa do séc. XIX (marcada)
Alt.: 37,5 cm

A cutlery set in two chagreen cases
Gilt metal 
Romantic decoration handles with flower, bow and ribbon decoration to obverse 
12 knives and 12 meat forks, 12 soup spoons, 12 dessert spoons, 1 sugar spoon and one 
ice tongs 
French maker Mery Mª Blanc 
19th/20th century 
Portuguese silver soup ladle, 19th century (marked)

€ 1.000 - 1.500

836
TAÇA
Em prata dourada Inglesa 
Corpo liso oval em barco com friso  de godrões e 
assente em base oval 
Contraste Sheffield de 1908 - 1909 , Lion Passant e 
de fabricante H.A.
Comp.: 25,5 cm
409 g

A bowl
English gilt silver 
Plain oval boat shaped body of gadrooned frieze on an oval 
stand 
Sheffield assay mark 1908-1909, Lion Passant and maker’s 
mark H.A.

€ 200 - 250

833
TAÇA COM PÉ GEORGE V
Em prata dourada Inglesa 
Copa com decoração gravada e cercadura 
vazada 
Asas salientes e fuste torneado 
Assente em base lisa circular 
Contraste de Birmingham, Lion Passant 
(1910-1911) e de fabricante 
Alt.: 13,5 cm
350 g

A George V footed bowl
English gilt silver 
Engraved decoration bowl of pierced border 
Prominent handles and turned shaft 
On a plain circular stand 
Birmingham assay mark, Lion Passant (1910-
1911) and maker’s mark

€ 160 - 200

834
TERRINA COM TAMPA
Em prata dourada portuguesa 
Profusa decoração repuxada e cinzelada 
de motivos florais 
Botão de tampa em fruto com folhas 
e assente em 4 pés de sapata  Asas 
salientes 
Contraste do porto, Águia 833/000 
em uso de 1938 a 1985 e de ourives 
da mesma época
Diam.: 29 cm
1586 g

A tureen and cover
Portuguese gilt silver 
Profuse floral repoussé and chiselled 
decoration 
Fruit and leaves lid pommel, on 4 
sleeper feet. Projecting handles 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 
for 1938-1985 and same date 
maker’s mark

€ 1.200 - 1.500
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837
CUSTÓDIA
Em prata espanhola séc. XVII/XVIII 
Ostensório decorado com cercadura em prata dourada relevada 
e cinzelada com figuras de anjo e motivos vinícolas encimado 
por coroa e cruz 
Pé torneado assente em base alteada com trabalho relevado de  
motivos vegetalistas 
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, 
Artº 2, nº 2, alínea c
Alt.: 45 cm
1.015 g

A monstrance
Spanish silver, 17th/18th century 
Gilt silver raised and chiselled central band with images of angels and 
wine related motifs toped by crown and cross 
Turned foot on a raised stand with raised floral and foliage decoration 
Unmarked

€ 2.000 - 3.000

838
CÁLICE COM PATENA

Em prata dourada séc. XVII/XVIII 
Copa lisa e sobrecopa cinzelada com 

motivos vegetalistas e concheados  
Nó e pé com decoração semelhante 

Patena lisa 
Sem marcas ao abrigo do Decreto-Lei 

120/2017, Artº 2, nº 2, alínea c
Alt.: 26,5 cm

934 g

A chalice and paten
17th/18th century gilt silver 

Plain cup of floral, foliage and shells chiselled lip 
Identical decoration to knot and foot 

Plain paten 
Unmarked

€ 1.000 - 1.500

839
PÍXIDE
Em prata dourada séc. XIX/XX 
Copa com trabalho repuxado cinzelado e vazado de  
motivos religiosos sobre pé em forma de tocheiro e 
base circular 
Marca francesa, Cabeça de Mercúrio, séc. XIX e de 
ourives da mesma época 
Base com contraste, Águia 916/000 (1940) e de 
“Leitão & Irmão”
Alt.: 18 cm
448 g

A pyx
19th/20th century gilt silver 
Repoussé and chiselled cup of religious decorative motifs, on 
a torchère shaped shaft on circular stand 
French hallmark, Tête de Mercure, 19th century and same 
date maker´s mark 
Base hallmarked, Eagle 916/000 (1940) and “Leitão & 
Irmão”

€ 600 - 900

840
PÍXIDE

Em prata dourada francesa séc. XIX 
Trabalho repuxado e cinzelado com flores e folhagens  

Pé cravejado com pedras multicolores e base recortada 
em flor de 6 pétalas com imagens esmaltadas de S. José, 

Nossa Senhora e Jesus 
Marcas de garantia de França, Cabeça de Minerva, Paris 

916/000, séc. XIX (1838-1878)
Alt.: 31,5 cm

A pyx
French gilt silver, 19th century 

Repoussé and chiselled flower and foliage decoration 
Shaft set with multi-coloured stones and scalloped, six petal foot 
with enamelled depictions of Saint Joseph, The Virgin and Jesus 

French assay marks “Tête de Minerve”, Paris 916/000, 19th 
century (1838-1878)

€ 1.200 - 1.800
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841
AÇUCAREIRO  D. JOSÉ
Em prata portuguesa 
Corpo e tampa profusamente 
decorados com motivos vegetalistas, 
enrolamentos e folhas de acanto, 
assente sobre 3 pés de voluta e tampa 
com pomo em forma de botão de flor 
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-28.0) 
em uso ca. 1755-1790 e marca de 
ourives (L-177.0) atribuível a Basílio 
Pires Querido citado de 1753 a 1762
Alt.: 19 cm
586 g

A D.José sugar bowl
Portuguese silver 
Profusely decorated with foliage scrolls and 
acanthus leaves, on volute feet and flower 
bud lid pommel 
Lisbon hallmark (L-28.0) for ca. 1755-1790 
and maker’s mark (L-177.0) attributable to 
Basílio Pires Querido recorded between 1753 
and 1762

€ 600 - 1.000

842
SALEIRO
Em prata europeia  
Decoração relevada com mascarões e 
motivos vegetalistas 
Pé em figuras mitológicas 
Europa, séc. XIX/XX
Diam.: 8 cm
137 g

A salt cellar
European silver 
Raised decoration of classical masks and floral 
and foliage motifs 
Mythological figures foot 
Europe, 19th/20th century

€ 60 - 90

843
AÇUCAREIRO

Em prata portuguesa 
Profusa decoração relevada e 

cinzelada com motivos vegetalista 
assente em pé circular com botão de 
tampa em forma de pera com folhas 

Marcas de ensaiador do Porto (P- 37)  
usada de 1855 a 1861 e de ourives (P- 
438)  atribuível a José Pinto Leitão da 

mesma época
Alt.: 20 cm

616 g

Bibliografia/Literature: 
F. Moutinho de Almeida/Rita Carlos 

“Inventário de Marcas de Pratas 
Portuguesase Brasileiras” 

pp. 303,225

A sugar bowl
Portuguese silver  

Profuse raised and chiselled floral and 
foliage decoration on a circular foot with 

pear shaped and foliage lid pommel 
Oporto assay mark (P-37) for 1855-1861 

and same dates maker (P-438) attributable 
to José Pinto Leitão 

€ 300 - 500
844
PAR DE CASTIÇAIS
Em prata portuguesa 
Fuste torneado e facetado com faixas de 
flores  
Base quadrangular assente em 4 pés 
trabalhados 
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-44) e 
de ourives (L-77) António Clemente Pinto 
reistadoem 1828
Alt.: 23 cm
785 g

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos 
“Inventário de Marcas de Pratas 
Portuguesas e Brasileiras” 
pp. 112, 119

A pair of candlesticks
Portuguese silver 
Turned and faceted shaft of flower bands 
Square base on 4 shaped feet 
Lisbon assay mark (L-44) and maker (L-77) 
António Clemente Pinto registered 1828

€ 700 - 900

845
GRANDE SALVA DE APARATO

Em prata 
Fundo gomado com centro alteado 

Aba repuxada com motivos vegetalistas 
estilizados e bordo ondulado 

Tem  argola de suspensão 
Indicação de AG ano de 1934 

Ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017 , Artº 2, nº. 
2, alínea c

Diam.: 67 cm
1664 g

A large display salver
Silver 

Gadrooned base of raised central section 
Repousse rim of stylised floral and foliage motifs and 

undulating lip 
With suspension ring 

Mention of AG year 1934 
As per Decree Law 120/2017, art. 2, n. 2, point C

€ 1.000 - 1.500

846
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ
Em prata portuguesa 
Composto por bule, cafeteira, leiteira e açucareiro com profusa 
decoração relevada ao gosto do  barroco 
Asa e bico em volutas com  remates de folhas 
Pomo em botão de flor e assenta em pé circular 
Contraste do Porto, Javali 833/000 em uso de 1938 a 1985 e de 
ourives da mesma época
Alt.: 37 cm
5058 g

Tea and coffee set
Portuguese silver 
Teapot, coffee pot, milk jug and sugar bowl 
Profuse Baroque taste raised decoration 
Volute handle and spout of leaf finial 
Flower lid pommel, on a circular foot 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1938-1985 and same date maker’s mark

€ 2.550 - 3.000
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847
COCHE REAL
Em prata dourada 
Reprodução em miniatura de coche segundo modelo do séc. XVIII 
Decoração cinzelada com motivos vegetalistas e brasão coroado português do reinado de D. João V/ D. José 
Interior forrado a veludo vermelho com  janelas e portas em vidro biselado 
Contraste de Lisboa, Águia 833/000 em uso de 1938 a 1985 e de ourives nº 1792 Florêncio José da Costa
Alt.: 15 cm 
Comp.: 35 cm
2740 g

A royal coach
Gilt silver 
An 18th century style miniature coach replica 
Chiselled floral and foliage decoration with Portuguese crowned armorial from the reign of king D.João V/D.José 
Red velvet lined interior with bevelled glass windows and doors 
Lisbon hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 and maker’s nr.1792 Florêncio José da Costa

€ 2.500 - 3.500

848
GALEÃO
Em prata europeia séc. XIX/XX 
Excepcional  trabalho representando 
miniatura de galeão em prata branca e 
dourada com aplicação de esmaltes verdes 
nas velas e bojo cravejado com contas 
simulando turquesas 
Marcas de importação francesa séc. XIX/
XX e remarcado com contraste de Lisboa, 
Águia 833/000 em uso de 1938 a 1985 
1504 g

A galleon
European silver 19th/20th century 
Exceptional white and gilt silver galleon 
miniature with applied green enamelled sails 
and body set with beads simulating turquoises 
French 19th/20th century import marks 
remarked with Lisbon hallmarks, Eagle 833/000 
for 1938-1985

€ 5.800 - 6.500
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849
PAR DE CASTICIÇAIS D. JOSÉ
Em prata portuguesa 
Fundida, relevada e cinzelada; base recortada, gomada e alteada com decoração cinzelada com motivos vegetalistas. 
Fuste e copa gomados decorados com aletas relevadas 
Só com marca de ourives CIC (L-194) atribuível a Custódio José da Cunha citado ca. 1788-1812, conhecido com marcas de ensaiador de 
Lisboa (L-36, L-41), também observado sem marcas de ensaiador
Alt.: 23 cm
1486 g

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida, Rita carlos em “Inventário de Marcas de pratas Portuguesas e Brasileiras” 
p. 140

A pair of D.José candlesticks
Portuguese silver 
Cast, raised and chiselled; scalopped and raised base of chiselled foliage scroll decoration 
Scalloped shaft and cup with low relief small wings 
Only maker’s mark CIC (L-194) attributable to Custódio José da Cunha, recorded between ca. 1788-1812, known with Lisbon assay marks (L-36, L-41), 
but also without

€ 2.500 - 3.500

850
SALVA DE APARATO COM VINTE GOMOS
Em prata portuguesa 1ª metade séc. XVIII 
Trabalho repuxado e cinzelado com representação no centro de leão caçando cão 
Profusa decoração com motivos vegetalistas, gomos decorados com túlipas estilizadas, 
mascarões, aves folhas de acanto 
Sem marcas de contraste ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, artº 2, nº2, alínea c
Diam.: 47,5 cm
1045 g

A twenty gadroons display salver
Portuguese salver 1st halt 18th century 
Repousse and chiselled decoration of chiselled lion pursuing dog scene 
Profuse decoration of floral and foliage motifs and gadroons of stylised tulips, classical masks, birds and 
acanthus leaves 
Unmarked

€ 5.000 - 8.000
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851
GRANDE TAMBULADEIRA, 

LEITÃO & IRMÃO
Em prata portuguesa 

Decoração neomanuelina com 
escudos e esferas armilares 

Asas em voluta com folhas aplicadas 
Contraste de Lisboa, Javali 916/000 

em uso de 1887 a 1938 e punção 
“Leitão & Irmão”

Diam.: 17,5 cm
517 g

A large wine taster “Leitão & Irmão”
Portuguese silver 

Neomanueline decoration of shields and 
armillary spheres 

Lisbon hallmark, Boar 916/000 for 1887-
1938 and stamp “Leitão & Irmão”

€ 260 - 350

852
PEQUENA PALMATÓRIA COM APAGADOR
Em prata portuguesa 
Decoração relevada de motivos vegetalistas sendo o apagador em forma de túlipa 
Marcas de ensaiador do Porto (P-41) José Almeida Brandão usada de 1867 até 
1870 e de ourives (P-503) Manuel José Gonçalves da mesma época
Alt.: 9,5 cm
160 g

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos 
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesa e Brasileiras” 
pp. 226, 317

A small chamber stick with snuffer
Portuguese silver 
Raised floral and foliage decoration with tulip shaped snuffer 
Oporto assay mark (P-41) José Almeida Brandão for 1867-1870 and same dates maker’s mark 
(P-503) Manuel José Gonçalves

€ 150 - 190

853
TABULEIRO

Em prata portuguesa 
Fundo rectangular cinzelado com motivos 

vegetalistas e  cercadura recortada com 
motivos florais e animais 

Asas trabalhadas com remates de folhagens 
Assente em 4 pés trabalhados 

Contraste do Porto, Águia 833/00o em uso de 
1938 a 1985 e de ourives da mesma época

2314 g

A tray
Portuguese silver 

Rectangular shaped chiselled base of floral and 
foliage motifs and animals 

Shaped handles of foliage finials 
On 4 feet 

Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 and 
same date maker’s mark

€ 1.150 - 1.300

854
SALVA

Em prata portuguesa 
Decoração neomanuelina assente em 3 pés vazados 
Contraste do Porto, Javali 833/000 em uso de 1887 

a 1938 e de ourives da mesma época
Diam.: 36 cm

560 g

A salver
Portuguese silver 

“Neomanueline” decoration on 3 pierced feet 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1887-1938 and same 

date maker’s mark

€ 380 - 580

855
SERVIÇO DE CHÁ E CAFÉ
Em prata portuguesa 
Composto por bule, cafeteira, leiteira e açucareiro 
Corpo vincado com decoração relevada e cinzelada de motivos góticos ao estilo “neomanuelino” 
Bico decorado com folhagem na união com o bojo e pomo em botão de flor 
Contraste do Porto, Javali 833/000 em uso de 1887 a 1938 e ourives da mesma época
Alt.: 21 cm 
2765 g

A tea and coffee set
Portuguese silver 
Teapot, coffee pot, milk jug and sugar bowl 
Grooved body of raised and chiselled gothic motifs decoration in the “Neomanueline” style 
Foliage decorated spout on junction to body and flower lid pommel 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1887-1938 and same date maker’s mark

€ 1.600 - 2.000
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856
JARRO 
Em vidro trabalhado e prata 
francesa 
Frisos relevados com motivos 
vegetalistas e cachos de uvas 
Asa canelada decorada com 
voluta e pomo da tampa em 
forma de ramos de videira 
Contraste de frança, Cabeça de 
Minerva 950/000 séc. XIX/XX e 
de fabricante da mesma época
Alt.: 27 cm

A jug
French silver an decorated glass 
Raised friezes of foliage and grape 
motifs 
Fluted handle of volute decoration 
and vine lid pommel 
French hallmark, Tête de Minerve 
950/000 19th/20th century and 
same date maker’s mark

€ 250 - 350

857
JARRO 

Prata francesa e vidro trabalhado  
Frisos relevados com motivos 
vegetalistas e cachos de uvas  
Asa canelada  decorada com 

voluta e pomo em forma de ramos 
de videira 

Contraste de França, Cabeça de 
Minerva 950/000 séc. XIX/XX e de 

fabricante da mesma época
Alt.: 27 cm

A jug
French silver an decorated glass 

Raised friezes of foliage and grape 
motifs 

Fluted handle of volute decoration and 
vine lid pommel 

French hallmark, Tête de Minerve 
950/000 19th/20th century and same 

date maker’s mark

€ 250 - 350

858
PAR DE BASES PARA 

GARRAFA
Em prata portuguesa 

Fundo em madeira torneada com 
gradinha vazada 

Contraste do Porto, Águia 
833/000 em uso de 1938 a 1985 

e de ourives da mesma época 
J. Rosas e cª 

Alt.: 15 cm

A pair of wine coasters
Portuguese silver 

Turned wood base of pierced gallery 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 

1938-1985 and same date maker’s 
mark for J.Rosas e Cia.

€ 300 - 400

859
JARRA
Em prata portuguesa 
Corpo liso vincado com bordo 
perlado assente em base circular 
Contraste do Porto, Águia 833/000 
em uso de 1938 a 1985 e ourives da 
mesma época
Alt.: 15 cm
312 g

A vase
Portuguese silver 
Plain grooved body of beaded rim, on a 
circular base 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-
1985 and same date maker’s mark

€ 190 - 250

860
GRANDE BALDE PARA  GELO

Em prata portuguesa 
Decoração cinzelada com motivos 

vegetalistas e reserva ao centro 
Topo com friso recortado e vazada 

com volutas, folhagem e animais com 
interior dourado 

Pegas com argolas suspensas em 
mascarão 

Contraste do Porto, Águia 833/000 em 
uso de 1938 a 1985 e de ourives da 

mesma época
Alt.: 20 cm

1029 g

A large ice bucket
Portuguese silver 

Chiselled foliage decoration with central 
cartouche 

Scalloped and pierced frieze to top 
decorated with volutes, foliage and animals. 

Gilt interior 
Ring handles suspended from classical 

masks 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-

1985 and same date maker’s mark

€ 650 - 850

861
CONJUNTO DE SEIS PRATOS
Em prata italiana 
Fundo liso e aba moldada com gomos espiralados 
Marcas de Veneza do séc. XVIII 
Indicação de 800/000 
Diam.: 25,5 cm
2069 g

A six plate set
Italian silver 
Plain base and moulded spiralled gadroons rim 
18th century Venetian marks 
Stamped 800/000

€ 900 - 1.500

862
JARRA
Em prata francesa 
Corpo em gomos largos com decoração romântica relevada 
Base monogramada com inscrição 1893 
Contraste de França, Cabeça de Minerva 950/000 e de 
fabricante da mesma época 
(pequena amolgadela)
Alt.: 15,5 cm
190 g

A vase
French silver 
Wide gadrooned body of raised Romantic decoration 
Monogrammed base inscribed 1893 
French hallmark, Tête de Minerve 950/000 and same date maker’s mark 
(minor dent)

€ 100 - 150

863
JARRO DE ÁGUA

Em prata portuguesa 
Decoração relevada com pavões em jardim 

Contraste do Porto, Javali 833/000 em uso de 
1887a  1938 e de ourives da mesma época

Alt.: 20,5 cm
590 g

A water jug
Portuguese silver 

Raised decoration of peacocks in a garden 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1887-1938 and 

same date maker’s mark

€ 400 - 600
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864
GRANDE TABULEIRO
Em prata portuguesa 
Base rectangular com bordo recortado, decoração repuxada e cinzelada de concheados volutas e acantos 
Asas trabalhadas com os mesmos motivos 
Contraste do Porto, Javali 833/000 em uso de 1887 a 1938 e de ourives da mesma época
45,5x85 cm
5316 g

A large tray
Portuguese silver 
Rectangular base of scalloped rim, shell, volutes and acanthus repousse and chiselled decoration 
Identically decorated handles 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1887-1938 and same date 
maker’s mark

€ 2.650 - 3.000

865
TABULEIRO LOBULADO
Em prata portuguesa 
Fundo liso com invulgar gradinha de folhas e enrolamentos 
Asas em voluta e folha estilizada 
assenta em 4 pés trabalhados 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 1938 a 1985 e de fabricante “Topázio”
Comp.: 53 cm
1656 g

A scalloped tray
Portuguese silver 
Plain base of unusual foliage and scroll gallery 
Volute and stylised foliage handles on 4 shaped feet 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 and maker “Topázio”

€ 750 - 1.000

866
PAR DE CANDELABROS DE 6 LUMES
Em metal prateado 
Bases com decoração  rocaille com enrolamentos e 
motivos florais suportando figuras femininas à maneira 
clássica sustentando cornucópia com 6 lumes
Alt.: 74 cm

A pair of 6 branch candelabra
Silvered metal 
Rococo decorated stands of scrolls and flower motifs 
supporting female classical figures holding a six branched 
cornucopia

€ 1.500 - 2.500
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867
PAR DE CÁLICES
Em prata portuguesa 
Decoração relevada e 
cinzelada com motivos 
vegetalista 
Contraste de Lisboa , Águia 
833/000 em uso de 1938 a 
1985 e de ourives da mesma 
época
Alt.: 19 cm
524 g

A pair of drinking vessels
Portuguese silver  
Raised and chiselled floral and 
foliage decoration 
Lisbon hallmark, Eagle 833/000 
for 1938-1985 and same date 
maker’s mark

€ 280 - 400

868
COPO ALTO

Em prata portuguesa 
Profusa decoração gravada 
vegetalista com elementos 

salientes e reserva lisa 
Nó com folhagem em relevo e 

figuras mitológicas 
Base com a mesma decoração 

Contraste do Porto, Águia 
833/000 em uso de 1938 a 1985 e 

de ourives da mesma época
Alt.: 24 cm

402 g

A tall drinking vessel
Portuguese silver  

Profuse engraved floral and foliage 
decoration with raised elements and 

empty cartouche 
Raised foliage knot with 

mythological figures 
Base of identical decoration 

Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 
1938-1985 and same date maker’s 

mark

€ 200 - 400

869
FRUTEIRO COM PÉ
Em prata portuguesa 
Profusa decoração relevada e incisa de pontilhado 
com motivos vegetalistas,  flores, folhas de acanto, 
folhas nervuradas, volutas e concheados 
Assente em pé circular 
Contraste do Porto, Javali 916/000 em uso de 
1887 a 1938 e de ourives da mesma época
Diam.: 32,5 cm
727 g

A footed fruit bowl
Portuguese silver 
Profusely decorated in high relief and incised dots 
forming foliage scrolls, flowers, acanthus leaves, ribbed 
leaves, volutes and shell motifs 
On a circular foot 
Oporto hallmark, Boar 916/000 for 1887-1938 and 
same date maker’s mark

€ 450 - 650

870
PAR DE CASTIÇAIS
Em metal prateado 
Decoração relevada representando 
motivos vegetalistas
alt.: 32 cm

A pair of candle stands
Silvered metal 
Floral and foliage raised decoration

€ 100 - 200

871
PAR DE TAÇAS

Em prata portuguesa Séc. XIX 
Fundo liso com armas gravadas no centro 

Aba com decoração  relevada com  flores acantos e volutas 
Marcas de ensaiador de Lisboa (L-42) datável de ca. 1822-1860, e de 

ourives (L-102) atribuível a António José da Mota da mesma época
Diam.: 19 cm 

Alt.: 8,5 cm
482 g

A pair of bowls
19th century Portuguese silver 

Plain base with central armorial 
Rim of raised flowers, acanthus leaves and scrolls 

Lisbon assay mark (L-42) dated to ca.1822-1860, and same dates maker’s 
mark (L-102) attributable to António José da Mota

€ 250 - 350
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872
CENTRO DE MESA COM FLOREIRA

Em prata portuguesa 
Taça oval com decoração relevada 
e cinzelada com vieiras e motivos 

vegetalistas 
Base em espelho e prata com os mesmos 

motivos e cercadura conteada assente em 
4 pés 

Contraste do Porto, Águia 833/000 em 
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma 

época 
Comp.: 37,5 cm
3948 g (total)

A centrepiece with flower bowl
Portuguese silver  

Oval bowl of raised and chiselled decoration 
with scallop shells and floral and foliage motifs 

Mirrored and silver stand of identical decorative 
motifs and beaded band  

On 4 feet 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 

and same date maker’s mark

€ 1.000 - 1.400

873
CENTRO DE MESA /FLOREIRA
Em prata portuguesa 
Taça circular com decoração gravada e aplicação de  friso de aletas e vieiras 
Base em espelho e prata com os mesmos motivos assente em 4 pés 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Diam.: 33,5 cm
2124 g (total)

A centrepiece with flower bowl
Portuguese silver  
Circular bowl of engraved decoration and applied frieze of small wings and scallop shells 
Mirrored and silver stand of identical decorative motifs 
On 4 feet 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 and same date maker’s mark

€ 550 - 750

874
JARRO COM TAMPA
Em prata portuguesa 
Bojo e tampa decorados com faixas relevadas e cinzeladas 
com motivos vegetalistas 
Asa lisa em tubo 
Contraste do Porto Javali 833/000 em uso de 1887 a 1938 
e de ourives da mesma época
Alt.: 25 cm
885 g

A lidded jug
Portuguese silver 
Raised and chiselled foliage decorative bands to body and cover 
Plain tube handle 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1887-1938 and same date 
maker’s mark

€ 500 - 600

875
SALVA

Em prata portuguesa 
Fundo liso com cercadura cinzelada 

e aba recortada com profusa 
decoração relevada de motivos 
vegetalista, folhas de acanto e 

volutas 
Contraste do Porto Javali 833/000 

em uso de 1887 a 1938 e de ourives 
da mesma época

Diam.: 37 cm
1088 g

A salver
Portuguese silver 

Plain chiselled border base and 
scalloped rim of profuse raised 

floral and foliage, acanthus leaves 
and volutes decoration 

Oporto hallmark, Boar 833/000 
for 1887-1938 and same date 

maker’s mark

€ 550 - 650

876
TABULEIRO
Em prata portuguesa 
Fundo liso e aba com decoração repuxada de concheados e volutas 
Asas trabalhadas em voluta com folhagem 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma época
62 x 40 cm
2490 g

A tray
Plain base of shell and volute repoussé rim decoration 
Volute and foliage handles 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 and same date maker’s mark

€ 1.000 - 1.500
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877
FAQUEIRO  “WALKER & HALL, LDA” 

SHEFFIELD
Em casquinha Inglesa com cabos em marfinite 

Composto por: 12 facas e 12 garfos de mesa, 12 
colheres de sopa, 12 garfos e 12 facas de peixe, 12 

garfos e 12 facas de sobremesa, 6 colheres para ovo 
quente, 6 colheres de mesa, 3 colheres para sal e 

mostarda, 1 concha para sopa,1 colher de arroz, 2 
trinchantes para carne, talher para servir peixe , pinça 

para pão, 2 colheres para molho, 2 peças para afiar 
facas 

Tem móvel original com pés e duas gavetas forradas a 
feltro verde

A “Walker and Hall, Lda.” cutlery set
English silver-plate with ivory paste handles 

12 knives and 12 meat forks, 12 soup spoons, 12 forks and 
12 fish knives, 12 forks and 12 dessert knives, 6 boiled egg 
spoons, 6 table spoons, 3 salt and mustard spoons, 1 soup 
ladle, 1 serving spoon, 2 meat carvers, a fish slice, a bread 

tongs, 2 sauce ladles and two knife sharpeners 
In original wooden cabinet of two felt lined drawers

€ 600 - 800

878
SALVA DE GRADINHA COM PÉS
Em prata portuguesa 
Fundo cinzelado com profusa decoração vegetalista e 
cercadura recortada com folhas flores e enrolamentos 
Contraste do Porto, Javali 833/000 em uso de 1887 a 
1938 e de ourives da mesma época
Diam.: 23 cm
310 g

A galleried salver on feet
Portuguese silver 
Chiselled base profusely decorated with flowers and foliage 
and scalloped band of foliage, flowers and scrolls 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1887-1938 and same 
date maker’s mark

€ 200 - 220

879
TABULEIRO

Em prata portuguesa 
Fundo liso sextavado com grade vazada e asas recortadas 

Assenta em 4 pés de garra 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 1938 a 1985 e de 

ourives da mesma época 
“ Mergulhão Joalheiro”

57 x 38 cm
3415 g

A tray
Portuguese silver 

Hexagonal plain base of pierced gallery and scalloped handles 
On 4 claw feet 

Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 and same date maker’s mark 
“Mergulhão Joalheiro”

€ 1.700 - 2.200

880
CESTO DE PÃO
Em prata portuguesa 
Corpo de fios com  cercadura vazada; asa móvel com a 
mesma decoração 
Marcas de ensaiador do Porto (P-38) Caetano Rodrigues de 
Araújo datável de 1855 a 1861,  e de ourives APC (P-156)  
não identificável da mesma época
Comp.: 29 cm
542 g

Bilbliografia 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos 
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras 
pp. 225,249

A bread basket
Portuguese silver 
Threaded body of pierced border; articulated handle of identical 
decoration 
Oporto assay mark (P-38) for Caetano Rodrigues de Araújo datable 
to 1855-1861 and same dates unidentified maker’s mark APC (P-
156)

€ 350 - 500

881
CESTO PARA PÃO
Em prata portuguesa 

Corpo de fios com bordo trabalhado e asa móvel com a mesma decoração 
Contraste do Porto, Javali 833/000 em uso de 1887 a 1938 e de ourives da 

mesma época
Comp.: 31,5 cm

476 g

A bread basket
Portuguese silver 

Threaded body of shaped rim and articulated handle with identical decoration 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1887-1938 and same date maker’s mark

€ 300 - 500
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882
FAQUEIRO PARA DOZE PESSOAS

Em prata portuguesa 
Cabos com decoração vegetalista relevada 

e concha  nos topos 
Composto por: talheres de mesa, talheres 
de peixe, e de sobremesa, 12 colheres de 

chá e 12 colheres de café, 2 pá para açúcar 
Peças de servir: Trinchante de carne, 

espátula e garfo para peixe concha de 
sopa, colher de arroz e 9 diversos 

Contraste do Porto, Javali 833/000 em uso 
de 1887 a 1938 e de ourives da mesma 

época 
Tem móvel original de madeira entalhada

9045 g (total)

A 12 cover cutlery set
Portuguese silver 

€ 3.000 - 3.400

883
GRANDE TABULEIRO
Em prata portuguesa  
Fundo liso oval com cercadura de gradinha 
Asas com trabalho vazado com os mesmos motivos  
Marcas de ensaiador de Lisboa (L- 41) e de ourives (L-445) João Ramos Ortiz  (1810-1845) 
Séc. XIX
56x81 cm
6955 g

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida/Rita Carlos 
“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras” 
pp. 111, 182

A large tray
Portuguese silver 
Plain oval shape with pierced gallery 
Identically decorated handles 
Lisbon assay mark (L-41) and maker’s mark (L-445) João Ramos Ortiz (1810-1845) 
19th century

€ 6.000 - 7.000

884
SALVA LICOREIRA
 Em prata portuguesa 
Fundo recortado cinzelado com motivos vegetalistas e cercadura recortada com 
volutas e acantos assente em 4 pés trabalhados com garra e bola 
Contraste do Porto, Javali 833/000 em uso de 1887 a 1938 e de ourives da mesma 
época
Diam.: 32,5 cm
1186 g

A salver
Portuguese silver 
Scalloped and chiselled base of flower and foliage motifs with scrolls and acanthus leaves band 
On 4 claw and ball feet 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1887-1938 and same date maker’s  mark

€ 800 - 1.000
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885
CANDEEIRO 
ELECTRIFICADO
Em prata portuguesa séc. XIX 
Fuste em forma de figura 
egípcia em vulto perfeito 
assente em tronco de coluna 
canelada 
Marcas de ensaiador do Porto 
(P-55) e de ourives GS (P-296) 
Guilherme Soares 1887
1440 g

Bibliografia 
F. Moitinho de Almeida/Rita 
Carlos 
Inventário de Marcas de Pratas 
Portuguesas e Brasileiras 
pp. 231, 277

A wired lamp
19th century Portuguese silver 
Egyptian figure on a fluted 
column shaft 
Oporto assay mark (P-55) and 
maker GS (P-296) Guilherme 
Soares, 1887

€ 900 - 1.500

886
FRUTEIRO, LEITÃO & IRMÃO
Em prata portuguesa 
Fundo liso com aba ondulada vazada 
com decoração relevada de concheados 
grinaldas volutas e reservas 
Contraste Javali 916/000 em uso de 1887 
a 1938 e punção “Leitão & Irmão” 
Indicação de 1º Título
Diam.: 32 cm
1095 g

A “Leitão & Irmão” fruit bowl
Portuguese silver 
Plain base of pierced undulated rim with shell, 
garland, scroll and cartouche decoration 
Boar 916/000 hallmark for 1887-1938 stamped 
“Leitão & Irmão” 
Engraved “1º Título”

€ 550 - 700

887
INVULGAR TOUCADOR

Em pau santo, mármore cinza e 
prata portuguesa 

Espelho com moldura em prata 
e colunas de suporte com 

aplicações em prata encimadas 
por pinha 

Par de candelabros de 2 lumes 
com representação de  corpos 

de anjo em vulto perfeito 
assente em plinto com grinaldas 

Conjunto de frascos em cristal 
lapidado com tampas em prata 
Mesa com montagens em prata 

e  gaveta contendo escovas e 
apetrechos de toilete forrados 

a prata 
Contraste do Porto Javali 

833/000, em uso de 1938 a 1985 
e ourives da mesma época 

(electrificado)
138x85x51 cm

An unusual dressing table
Rosewood, grey marble and 

Portuguese silver 
Silver framed mirror and support 

stands with silver applied elements 
toped by pine cones 

Pair of 2 branch candelabra with 
angels on a garlanded plinth 

A set of cut crystal jars with silver 
covers and drawer with brushes and 

other dressing table paraphernalia 
coated in silver 

Oporto hallmark, boar 833/000 for 
1938-1985 and same date maker’s 

mark 
(wired for electricity)

€ 1.500 - 2.500

888
CAIXA 
Em prata indiana 
Em forma de livro com tampa articulada 
por charneira profusamente decorada com 
motivos vegetalistas, aves e animais 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 
Decreto-Lei 120/2017, Artº 2, nº 2 alínea, 
alínea c
19 x 14 cm
771 g

A box
Indian silver 
Book shaped with hinged cover profusely 
decorated with floral and foliage motifs, birds 
and animals 
Unmarked

€ 300 - 500

889
CESTO
Em prata europeia 
Profusa decoração romântica relevada e 
vazada com cestos com flores, grinalda, 
laços e folhas 
Fundo relevado com anjos e motivos 
vegetalistas 
Contraste Austro-húngaro 800/000, séc. 
XIX/XX
Compr. 25,5 cm
319 g

A basket
European silver 
Profuse raised and pierced Romantic decoration 
of flower baskets, garland, bows and foliage 
Raised base with angels and foliage motifs 
Austro-Hungarian hallmark 800/000, 19th/20th 
century

€ 160 - 320

890
PAR DE GRANDES CANDELABROS 

DE CINCO LUMES
Em prata espanhola séc. XIX 

Com decoração ao gosto do barroco com 
braços em volutas, folhagem e enrolamentos 

Fuste torneado com decoração gravada 
assente em base alteada com 3 pés em 

animal estilizado 
Sem marcas de contraste ao abrigo do 

Decreto-Lei 120/2017, artº 2, nº 2, alínea c
Alt.: 57 cm

3565 g

A pair of large five branch candelabra
Spanish silver, 19th century 

Baroque style decoration of volute branches, 
foliage and  scrolls 

Turned shafts of engraved decoration on a raised 
stand of stylised animal feet 

Unmarked

€ 1.700 - 2.000

891
PEQUENA SALVA DE GRADINHA

Em prata portuguesa 
Fundo cinzelado com motivos vegetalistas e reserva ao 

centro Cercadura recortada com folhas, aletas e animais 
Assenta em três pés vazados 

Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 1938 a 1985 
e de ourives da mesma época

Diam.: 15 cm
218 g

A small galleried slaver
Portuguese silver 

Floral and foliage motifs chiselled base of central cartouche 
Scalloped gallery of foliage, small wings and animals decoration 

Standing on three pierced feet 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 and same date 

maker’s mark

€ 170 - 230

892
PEQUENA SALVA COM PÉS
Em prata portuguesa 
Decoração romântica sendo o fundo cinzelado com 
reserva 
Contraste do Porto, Javali 833/000 em uso de 1887 
a 1938 e de ourives da mesma época
Diam.: 17 cm
130 g

A small footed salver
Portuguese silver 
Romantic decoration with chiselled central cartouche 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1887-1938 and same 
date maker’s mark

€ 60 - 100
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893
PAR DE FAISÕES
Em prata espanhola 
Trabalho recortado cinzelado e repuxado representado 
par de faisões em vulto perfeito 
Contraste de Espanha, Estrela 915/000 séc. XX e de 
fabricante da mesma época
Comp.: 40 cm
740 g

A pair of pheasants
Spanish silver 
Cut, repousse and chiselled sculptures 
Spanish hallmarks, Star 915/000, 20th century and same date 
maker’s mark

€ 600 - 800

894
PAR  DE FAISÕES
Em prata alemã 
Trabalho recortado cinzelado e repuxado 
representando par de faisões em vulto 
perfeito 
Asas móveis articuladas por charneira 
Marcas de Hannau, séc. XX e de ourives 
Johan S. Kurz &Co.
Comp.: 45 cm
1480 g

A pair of pheasants
German silver 
Cut, repousse and chiselled sculptures 
Articulated hinged wings 
Hanau hallmarks, 20th century and maker 
Johann S.Kurz & Co.

€ 2.000 - 2.500

895
SALVA DE GRADINHA
Em prata portuguesa 
Fundo liso com reserva cinzelada no centro e grade vazada com decoração 
geométrica 
Assenta em 3 pés de garra e bola 
Marcas de ensaiador de Lisboa  (L-43 ) Maurício Gonzaga da Costa datável 
de ca. 1822 a 1860  e de ourives (L-363) Isidoro José dos Santos ca. 1828-
1832
Diam.: 26 cm
886 g

Bibliografia/Literature: 
F.Moitinho de Almeida/Rita Carlos 
Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras 
pp. 111,169

A galleried salver
Portuguese silver 
Plain base of chiselled central cartouche and geometric design pierced gallery 
On 3 claw and ball feet 
Lisbon assay mark (L-43) for Maurício Gonzaga da Costa datable to ca.1822-1860 and 
maker’s mark (L-363) Isidoro José dos Santos for ca. 1828-1832

€ 500 - 800

896
SALVA DE GRADINHA COM PÉS

Em prata portuguesa 
Base cinzelada com motivos florais, 

monogramada ao centro com cercadura vazada 
e motivos viniculos 

Assente em três pés de garra 
Marcas de ensaiador do Porto (P-46) usada  

de 1853 a 1877 e de ourives (P-323)  não 
identificável da mesma época

Diam.: 31 cm
156 g

Bibliografia/Literature:  
F.Moitinho de Almeida”Marcas de Pratas 

Portuguesas e Brasileiras”

A galleried salver with feet
Portuguese silver 

Flower motifs chiselled base with central monogram 
and wine motifs pierced gallery 

On three claw feet 
Oporto assay mark (P-46) for 1853-1877 and same 

date unidentified maker’s mark (P-323)

€ 580 - 700

897
GRANDE TABULEIRO
Em Christofle 
Fundo oval gravado com flores e ramagens 
Asas em voluta
43x64 cm

A large tray
Christofle 
Flower and foliage engraved oval base 
Scroll handles

€ 200 - 300

898
TABULEIRO RECTANGULAR
Em prata portuguesa 
Fundo decorado com cercadura cinzelada 
com motivos vegetalistas e reserva ao 
centro encimada por laço com fitas 
Gradinha vazada com veados 
Asas decoradas com volutas 
Assenta em 4 pés trabalhados 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em 
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma 
época
33,5x52 cm
2300 g

A rectangular tray
Portuguese silver 
Chiselled floral and foliage band decoration 
with cartouche crowned by bow and ribbons 
Deer engraved gallery 
Volute handles 
On 4 shaped feet 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark

€ 1.150 - 1.800
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899
PARTE DE FAQUEIRO CHRISTOFLE, MODELO ATLAS
Composto por: 11 facas de mesa, 14 garfos de mesa, 7 colheres de sopa, 12 facas de peixe, 15 
garfos de peixe, 9 facas de sobremesa, 11 garfos de sobremesa, 11 colheres de sobremesa, 9 
colheres de chá, 12 garfos de bolo 
Com monograma 
(defeitos; sinais de uso)

A part Christofle cutlery set, Atlas model
11 meat knives, 14 meat forks, 7 soup spoons, 12 fish knives and 15 fish forks, 9 dessert knives and 11 dessert 
forks, 11 dessert spoons, 9 tea spoons and 12 cake forks 
Monogramed  
(defects and signs of wear)

€ 500 - 600

900
PARTE DE FAQUEIRO
Em prata portuguesa  
Composto por: 12  colheres de sopa, 12 facas e 12 
garfos de mesa, 6 garfos e 6 facas de peixe 
Marcas de ensaiador de Lisboa Séc. XIX, e Javali 
833/000 em uso de 1887 a 1938 
(Sinais de uso, lâminas de diferentes marcas)
3540 g (total)

A part cutlery set
Portuguese silver 
12 soup spoons, 12 knives and 12 meat forks, 6 knives and 
fish forks 
Lisbon assay marks 
19th century, Boar 833/000 for 1887-1938 
(signs of wear, handles of various productions)

€ 800 - 1.000

901
TRAVESSA
Em prata portuguesa 
Fundo liso oval com aba vincada recortada 
com friso 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 
1938 a 1985 e de ourives da mesma época
Comp.: 51 cm
1575 g

A tray
Portuguese silver 
Plain base of grooved and shaped lip 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark

€ 780 - 1.000

902
TRAVESSA
Em prata francesa 
Fundo liso;  aba recortada com friso de 
godrões 
Marcas de garantia francesas, Cabeça 
de Minerva 915/000, séc. XIX/XX e de 
fabricante da mesma época
Comp.: 45 cm
1114 g

A tray
French silver 
Plain base; scalloped rim of gadrooned frieze 
French assay marks, Tête de Minerve 915/000, 
19th/20th century and same date maker’s mark

€ 550 - 700

903
GRANDE SALVA COM PÉS
Em prata portuguesa 
Fundo liso recortado com friso vincado assente em 4 
pés de sapata 
Contraste do Porto, Javali 833/000 em uso de 1938 a 
1985 e de ourives da mesma época 
“Guia Lisboa”
Diam.: 47 cm
2190 g

A large footed salver
Portuguese silver 
Plain scalloped base of grooved frieze on 4 sleeper feet 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1938-1985 and same 
date maker’s mark “Guia Lisboa”

€ 980 - 1.300
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904
PAR DE CASTIÇAIS DE SAIA
Em prata portuguesa 
Fuste torneado e estriado terminando em base 
circular canelada 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso de 1938 
a 1985 e de ourives da mesma época
Alt.: 18,5 cm
506 g

A pair of candlesticks
Portuguese silver 
Turned and striated shaft ending on a circular fluted base 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1938-1985 and same 
date maker’s mark

€ 250 - 350

905
SALVA COM PÉS

Em prata portuguesa 
Aba com decoração rocaille e fundo 

cinzelado com monograma ao centro 
Assenta em 3 pés trabalhados 

Contraste do Porto, Javali 833/000 em uso 
de 1887 a 1938 e de ourives da mesma 

época
Diam.: 26 cm

436 g

A footed salver
Portuguese silver 

Rococo decoration rim and chiselled base with 
central monogram 

On 3 decorated feet 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1887-1938 

and same date maker’s mark

€ 200 - 300

906
CESTO DE PÃO
Em prata portuguesa 
Corpo em fios entrançados com aplicações de grinaldas e laços com fitas 
Assenta em a pés de bola 
Contraste do Porto, Javali 833/000  em uso de 1887 a 1938 e de ourives da 
mesma época 
Gravado J. Rosas & Cia”
Diam.: 27,5 cm
717 g

 A bread basket
Portuguese silver 
Plaited basket with applied garlands and bows with ribbons 
On ball feet 
Oporto hallmark, Boar 833/000 for 1887-1938 and same ate maker’s mark 
Engraved J.Rosas & Cia.

€ 400 - 500

907
SALVA COM PÉS
Em prata portuguesa 
Fundo liso com bordo de godrões assente em 
3 pés de sapata 
Contraste do Porto, Águia 916/000 em uso de 
1938 a 1985 e de ourives da mesma época 
Indicação de 1º Título e gravado “W. A. 
Sarmento”
Diam.: 13,5 cm
164 g

A footed salver
Portuguese silver 
Plain base of gadrooned lip on 3 sleeper feet 
Oporto hallmark, Eagle 916/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark 
Engraved “1º Título” and “W.A.Sarmento”

€ 80 - 120

908
SALVA 

Em prata portuguesa  
Fundo liso com cercadura de gradinha assente em  3 pés vazados 

Marcas de ensaiador de Lisboa (L-37) José  Joaquim da Costa  
ca. 1804 a 11812 e de ourives (L-334) atribuível a José faustino 

Furtado citado em 1815 
Séc. XIX 1ª metade 

(defeitos e restauros)
Diam.: 22 cm

443 g

Bibliografia/Literature: 
F. Moitinho de Almeida 

“Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras” 
P.P  108, 164

A salver
Portuguese silver 

Plain, galleried base on 3 pierced feet 
Lisbon assay mark (L-37) José Joaquim da Costa ca. 1804-1812 and maker 

(L-334) attributable to José Faustino Furtado, referred in 1815 
19th century 1st half 

(defects and restoration)

€ 270 - 350

909
PEQUENA TAÇA COM PÉS

Em prata portuguesa 
Fundo martelado e topo em cercadura vazada com motivos 

geométricos 
Assenta em 3 pés de sapata 

Contraste do Porto, Águia 916/000 em uso de 1938 a 1985 e de 
ourives da mesma época 

Indicação de 1º Título e gravado “W. A. Sarmento”
Diam.: 6 cm

250 g

A small footed bowl
Portuguese silver 

Hammered decoration base with pierced geometric decoration lip 
On three sleeper feet 

Oporto hallmark, Eagle 916/000 for 1938-1985 and same date maker’s mark 
Engraved “1º Título” and “W.A.Sarmento”

€ 120 - 160

910
CESTO PARA PÃO
Em prata portuguesa 
Base lisa com aba vazada e asa móvel de 
dois fios com aplicação também vazada 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em 
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma 
época
Diam.: 26 cm
255 g

A bread basket
Portuguese silver 
Plain base of pierced rim and two thread 
articulated and pierced handle 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark

€ 90 - 120

418

419



911
GRANDE TABULEIRO DE GRADINHA
Em prata portuguesa 
Fundo liso rectangular com cantos cortados 
e cercadura de gradinha com pegas 
recortadas 
Assenta em 4 pés triangulares vazados 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em 
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma 
época
42,5x61 cm
4790 g

A large galleried tray
Portuguese silver 
Plain rectangular shape of cut corners and 
pierced gallery and shaped handles 
On 4 triangular pierced feet 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark

€ 2.400 - 2.600

912
AÇUCAREIRO COM TAMPA
Em prata portuguesa 
Trabalho repuxado e cinzelado de 
concheados e volutas asas com remate de 
folhas 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em 
uso de 1938 a 1985 e de ourives da mesma 
época
Alt.: 15 cm 
Comp.: 35 cm
456 g

A sugar bowl and cover
Portuguese silver 
Repoussé and chiselled shell and volute 
decoration, leaf finial handles 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 
and same date maker’s mark

€ 160 - 250

913
PAR DE CASTIÇAIS

Em prata europeia 
Fuste em figura de nu feminino segurando à cabeça 

cesta com suporte torneado para vela 
Base alteada com três pés de folhagens 

Contraste de Espanha, 915/000 séc. XX e 
fabricante Munoz Garrido

Alt.: 33,5 cm
1270 g

A pair of candlesticks
European silver 

Nude female figure shaft with head basket and turned 
candle cup 

Raised stand of three foliage feet 
Spanish hallmark, 915/000 20th century and maker’s 

mark Muñoz Garrido

€ 950 - 1.200

914
PAR DE CASTIÇAIS
Em prata portuguesa 
Decoração segundo modelo do séc. XVII  
Base e fuste martelados com motivos 
espiralados 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso 
de 1938 a 1985 e de fabricante “Topázio”
Alt.: 18 cm
890 g

A pair of candlesticks
Portuguese silver 
17th century style decoration 
Hammered and spiralled stand and shaft 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 
and maker “Topázio”

€ 500 - 600

915
FRUTEIRO
Em prata portuguesa 
Corpo com caneluras espiraladas 
Decoração martelada e gravada com  asas 
em figura de faunos 
Contraste do Porto, Águia 833/000 em uso 
de 1938 a 1985 e de fabricante “Topázio”
Comp.: 36 cm
1164 g

A fruit bowl
Portuguese silver  
Spiralled fluted body 
Hammered and engraved decoration with faun 
shaped handles 
Oporto hallmark, Eagle 833/000 for 1938-1985 
and maker “Topázio”

€ 600 - 900

420

421



422

423



916
IMPORTANTE TERRINA
Em prata portuguesa  
Base e tampa profusamente decoradas com trabalho repuxado e 
cinzelado com flores, ramagens, volutas, mascarões, grifos e figuras 
alusiva a Victória 
Botão de tampa em mascarão 
Marcada na tampa e base com cabeça de velho 
Séc. XIX
Alt.: 33 cm 
Comp.: 37 cm

An important tureen
Portuguese silver 
The base and cover profusely decorated with repoussé and chiselled flowers, 
foliage, scrolls, classical masks, griffins and allegories to victory 
Classical mask lid pommel 
“Old man” hallmark to cover and base 
19th century

€ 6.500 - 8.000

424

425



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 ficha 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 009430
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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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