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500 
PATEK PHILIPPE
Relógio marca Patek Philippe, modelo Calatrava 
Ref. 3919. Movimento mecânico de corda 
manual. Mostrador em porcelana com numeração 
Romana. Caixa e fivela em ouro branco (750). 
Acompanha estojo e documentação. Em bom 
estado de conservação
33 mm
44,8g (total)
Patek Philippe watch, Calatrava model with Ref. 3919. 
Winding mechanical movement. Porcelain dial with 
Roman Numerals. White gold (0,750) case and buckle. 
With box and documents. In good condition.

€ 7.500 - 9.000
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501 
IWC
Relógio marca IWC. Movimento 
mecânico automático com data às 3h 
e segundos ao centro. Caixa em aço. 
Mostrador em cerâmica. Relógio muito 
bem conservado
34 mm
IWC watch. Winding mechanical 
movement with date at 3h and centre 
seconds. Stainless steel case. Ceramic dial. 
In good condtion.

€ 1.250 - 1.500

502 
JAEGER LECOULTRE
relógio marca Jaeger LeCoultre, 
modelo Master Control. movimento 
mecânico de corda manual. Caixa 
ultrafina em aço. Em bom estado de 
conservação
34 mm
Jaeger LeCoultre watch, Master Control 
model. Winding mechanical movement. 
Ultra-thin stainless steel case. In good 
condition.

€ 1.750 - 2.250

503 
ZENITH
Relógio marca Zenith, modelo Elite. 
Movimento mecânico de corda manual 
com data às 3h. Caixa em aço. Em 
bom estado de conservação
37 mm
Zenith Watch, Elite model. Winding 
mechanical movement with date at 3h. 
Stainless steel case. In good condition

€ 1.000 - 1.400

504 
FREDERIQUE CONSTANT
Relógio marca Frederique Constant. 
Movimento de corda manual. Caixa em 
aço. Acompanha estojo e documentos. 
Em bom estado de conservação
33 mm
Fréderique Constant watch. Winding 
mechanical movement. Stainless steel 
case. With box and documents. In good 
condition.

€ 400 - 600

505 
FREDERIQUE CONSTANT
Relógio marca Frederique Constant. 
Movimento de corda manual. Caixa 
em aço. Mostrador gilloche com 
ponteiros Breguet. Acompanha estojo 
e documentos. Em bom estado de 
conservação
33 mm
Fréderique Constant watch. Winding 
mechanical movement. Stainless steel case. 
Gilloche dial and Breguet style hands. With 
box and documents. In good condition.

€ 400 - 600

506 
TAG HEUER
Relógio marca TAG Heuer, edição 
Classics. Movimento mecânico 
automático com data às 3h. Caixa 
em aço. Acompanha estojo e 
documentação. Sem uso aparente.
35 mm
TAG Heuer watch, Classics edition. 
Automatic mechanical movement with date 
at 3h. Stainless steel case. With box and 
documents. In mint condition

€ 900 - 1.400

507 
RARO BREGUET
Relógio marca Breguet, Ref.1775. Edição 
especial limitada a 225 unidades, em platina, 
comemorativo dos 225 anos da marca Breguet. 
Movimento mecânico automático de 25 rubis 
com reserva de marcha para 38h de apenas 
7,9mm de espessura. Mostrador de porcelana 
com numeração Árabe pintada à mão e ponteiros 
de horas e minutos em ouro branco (750). 
Coroa em Ouro branco (750) com cabochon em 
safira. Caixa e fivela original em platina (950). 
Acompanha estojo e documentação. Em muito 
bom estado de conservação.
36,5 mm
60,6g (total) 49g (platina)
Breguet Watch, Ref. 1775. Limited edition of 225 
watches for the 225th aniversary of the Breguet brand. 
Automatic mechanical movment of 25 rubis with 
38h of power reserve. With only 7,9mm of thickness.  
Porcelain dial with arabic handpainted numerals 
and with Crown with cabochon, Hour and minute 
Hands in White gold (0,750). Platinum (0,950) case 
and buckle. With Box and documents. In excellent 
condition

€ 10.000 - 12.500

508 
CARTIER EM PLATINA
Relógio marca Cartier, modelo Rond Solo Ref. 
2452 B. Série limitada privada. Movimento 
mecânico de corda manual. Caixa em platina 
(950)
34 mm
52,6g (total)
Cartier watch, Rond Solo model Ref. 2452 B. Limited 
private series. Windind mechanical movement. 
Platinum (0,950) case. In good condition.

€ 5.000 - 7.000
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509 
BLANCPAIN
Relógio marca Blancpain, modelo 
Villeret ultra thin. Movimento mecânico 
de corda manual. Mostrador em 
porcelana. Caixa ultrafina em aço. 
Acompanha estojo e documentação. 
Em bom estado de conservação.
35 mm
Blancpain watch, Villeret ultra thin model.
Winding mechanical movement. Porcelain 
dial. Ultra-thin stainless steel case. With 
box and documents. In good condition.

€ 2.000 - 2.600

510 
GLYCINE
Relógio marca Glycine, modelo 
1914 (ano da fundação da marca). 
Movimento de corda manual cal.ETA 
2801-2 com microregulação. Caixa 
em aço com vidro na tampa traseira. 
Relógio em excelente estado de 
conservação.
44 mm
Glycine watch, 1914 model (year of 
foundation). Winding mechanical 
movement, cal. EtA 2801-2 with 
microadjustments. Stainless steel case with 
glass back. In excellent condition.

€ 300 - 500

511 
CORUM
Relógio marca Corum, modelo 
jumping hours. Movimento mecânico 
automático. Edição limitade de 300 
peças, sendo esta a 56. Caixa em aço. 
Acompanha caixa e documentos. Em 
bom estado de conservação
42 mm
Corum watch, jumping hours model. Nº56 
of 300 timepieces from a limited edition. 
Automatic mechanical movement. Stainless 
steel case. With box and documents. In 
good Condtion

€ 1.500 - 2.000

512 
CHRONOSWISS
Relógio marca Chronoswiss, modelo 
Delphis. Movimento mecânico 
automático com jumping hours. 
Caixa em aço. Acompanha estojo 
e documentação. A necessitar de 
limpeza.
38 mm
Chronoswiss watch, Delphis model. 
Automatic mechanical movement with 
jumping hours. Stainless steel case. With 
box and documents. Needs maintenaince.

€ 2.000 - 2.500

513 
CAUNY
Relógio marca Cauny. Modelo apollon. 
Movimento mecânico de corda manual. 
Caixa em plaquet com fundo de aço. 
Em bom estado de conservação.
32x35 mm
Cauny watch, apollon model. Winding 
mechanical movement. Gold plated case 
with stainless steel back. In good condition.

€ 100 - 200

514 
EMPORIO ARMANI
Relógio marca Emporio Armani. 
Movimento quartz. Caixa em aço. 
Acompanha estojo e documentos. Em 
bom estado de conservação
40 mm
Emporio Armani Watch. Quartz 
movement. Stainless steel case. With box 
and documents. In good condition.

€ 100 - 200

515 
BREGUET
Relógio marca Breguet, modelo 3500 
ultraslim. Movimento mecânico de 
corda manual. Mostrador Gilloche em 
prata. Caixa e fivela original em ouro 
branco (750). Acompanha estojo e 
documentação. Em bom estado de 
conservação.
32 mm
40,8g (total)
Breguet watch, 3500 ulstraslim model. 
Winding mechanical movement. Silver 
made Gilloche dial. Caseand buckle 
in white gold (0,750). With box and 
documents. In good condition.

€ 6.000 - 7.500

516 
AUDEMARS PIGUET EM PLATINA
Relógio marca Audemars Piguet, 
modelo extra fino. Movimento mecânico 
de corda manual com mostrador em 
cerâmica e numeração romana. Caixa 
em platina (950). Bracelete original em 
crocodilo com fivela em platina (950) 
Acompanha estojo e documentação. Em 
muito bom estado de conservação
32 mm
32.4g (total)
Audemars Piguer watch, extra thin model. 
Winding mechanical movement. Ceramic 
dial with Roman numericals. Platinum 
(0,950) case and buckle. Crocodile band. 
With box and documents. In excellent 
condition.

€ 4.000 - 5.000

517 
BLANCPAIN EM PLATINA
Relógio marca Blancpain, série 
limitada de apenas 100 relógios, sendo 
este o Nº34. Movimento mecânico de 
corda manual. Caixa em platina (950). 
Acompanha estojo e documentação. 
Em bom estado de conservação.
34 mm
53g (total)
Blancpain watch. Nº34 of a limited edition 
of 100 timepieces. Winding mechanical 
movement. Platinum (0,950) case. With 
box and documents. In good condition.

€ 5.000 - 7.000
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518 
LONGINES
Relógio marca Longines, edição 
limitada de 990 peças, sendo que em 
ouro branco apenas foram produzidas 
300, sendo este o Nº100. Edição 
comemorativa dos 30 milhões de 
relógios produzidos. Movimento 
automático com data às 3h, produzido 
pela Lemania com cal. L990. Caixa em 
ouro branco (750). Acompanha estojo 
e documentação. Em bom estado de 
conservação.
38 mm
68g (total)
Longines watch. Nº100 of 990 watches 
from a limited edition (only 300 produced 
in white gold) for the comemoration 
of production of 30 million watches. 
Automatic mechanical movement with date 
at 3h made by Lemania with the cal. L990. 
White gold (0,750) case. With box and 
documents. In good condition.

€ 3.000 - 3.600

519 
IWC
Relógio marca IWC. Movimento 
mecânico de corda manual. Caixa em 
Ouro branco (750) com mostrador 
em porcelana. Acompanha estojo e 
documentos. Em muito bom estado de 
conservação. 
32 mm
31,2g (total)
IWC watch. Winding mechanical 
movement. White gold (0,750) case. 
Porcelain dial. With box and documents. In 
excellent condition.

€ 1.650 - 2.000

520 
LONGINES
Relógio marca Longines, modelo 
La Grande Classique. Movimento 
mecânico automático. Caixa em 
aço com mostrador de porcelana. 
Acompanha estojo e documentos. Em 
bom estado de conservação.
34 mm
Longines watch, La grande Classique 
model. Automatic mechanical movement. 
Stainless steel case with porcelaind dial. 
With box and documents. In good 
condition.

€ 750 - 1.000

521 
A. LANGE & SÖHNE
Relógio da marca A. Lange & Söhne. 
Movimento mecânico de corda manual. 
Caixa em platina (950/000) com movimento 
aparente. Bom estado de conservação.
36mm
A. Lange & Sohne watch. Winding mechanical 
movement. Platinum (950/000) case with glass in 
the back. In good condition.

€ 8.000 - 11.000

12
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522 
ROLEX
Relógio marca Rolex modelo Sea-Dweller 
3800mt (16660). Movimento mecânico 
automático com data às 3h. Caixa e bracelete 
em aço. Acompanha caixa e documentos do 
relógio. Bom estado de conservação. 
44mm
Rolex watch. Sea-Dweller 3800mt model 
(Ref. 16660). Automatic mechanical movement with 
date at 3h. Stainless steel case and bracelet. With box 
and documents. In good condition.

€ 6.500 - 8.000
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523 
TAG HEUER
Relógio marca Tag Heuer modelo 
Formula 1 Calibre 5. Movimento 
mecânico automático com data às 3h. 
Caixa e bracelete em aço. Acompanha 
estojo e documentos. Excelente 
estado de conservação.
43mm
Tag Huer watch. Formula 1, calibre 5 
model. Automatic mechanical movement 
with date at 3h. Stainless steel case and 
bracelet. With box and documents. In 
excellent condition.

€ 700 - 1.000

524 
TAG HEUER
Relógio marca Tag Heuer modelo Aqua 
Racer. Movimento mecânico automático 
com data às 3h. Caixa e bracelete em aço. 
com elos de substituição. Excelente estado 
de conservação.
44mm
Tag Huer watch. Aqua Racer model. Automatic 
mechanical movement with date at 3h. Stainless 
steel case and bracelet. In excellent condition.

€ 700 - 1.000

525 
OMEGA
Relógio marca Omega modelo 
Seamaster Professional. Movimento 
mecânico automático com data às 3h. 
Caixa e bracelete em aço. Com marcas 
de uso. 
41mm
Omega watch. Seamaster Professional 
model. Automatic mechanical movement 
with date at 3h. Stainless steel case and 
bracelet. With wear signs.

€ 1.400 - 1.800 

526 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Speedmaster Mark 4.5. Movimento 
mecânico automático cronógrafo com 
data e dia às 3h (cal 1045). Caixa e 
bracelete em aço. Com marcas de uso.
41mm
Omega watch. Speedmaster Mark 4.5 
model. Automatic mechanical movement 
(Cal. 1045) with chronograph  function, 
date and week’s day at 3h. Stainless steel 
case and bracelet. With wear signs.

€ 1.600 - 1.900

16
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531 
VACHERON CONSTANTIN
Relógio marca Vacheron Constantin. 
Movimento mecânico de corda manual. 
Caixa e bracelete em ouro (750/000) 
branco. Razoável estado de conservação.
32mm
72,80gr
Vacheron Constantin watch. Winding 
mechanical movement. White gold (750/000) 
case and bracelet. With wear signs.

€ 4.000 - 5.000

532 
AUDEMAR PIGUET
Relógio marca Audemars Piguet. 
Movimento mecânico automático. Caixa e 
bracelete em ouro (750/000) branco. Bom 
estado de conservação. Acompanha caixa.
32x32mm
85,6gr
Audemars Piguet watch. Automatic mechanical 
movement. White gold (750/000) case and 
bracelet. With box. In good condition.

€ 4.000 - 5.000

527 
GUCCI 
Relógio/bracelete de marca Gucci. 
Movimento quartz. Caixa e bracelete 
em aço (750/000) branco. Com 
bezel em brilhantes. Acompanha 
caixa e documentos. Bom estado de 
conservação.
23mm
Ladies Gucci watch/bracelet. Quartz 
movement.  Stainless steel case and 
bracelet. With box and documents. In good 
condition.

€ 450 - 600

528 
LONGINES
Relógio marca Longines. Movimento 
mecânico automático com data às 6h. 
Caixa em aço. Mostrador um pouco 
danificado. 
28x34mm
Longines watch. Automatic mechanical 
movement date at 6h. Stainless steel case. 
With wear signs.

€ 250 - 300

529 
RAYMOND WEIL
Relógio marca Raymond Weil modelo 
Parsifal. Movimento quartz com data 
às 6h. Caixa e bracelete em aço e ouro. 
Bom estado de conservação. 
34mm
Raymond Weil watch. Parsifal model. 
Quartz movement with date at 6h. Stainless 
steel and gold case and bracelet. In good 
condition.

€ 400 - 650

530 
PIAGET
Relógio Piaget de senhora. Movimento 
quartz. Caixa e bracelete em ouro 
(750/000) branco. Bom estado de 
conservação.
25x27mm
110,60gr
Ladies Piaget watch. Quartz movement. 
White gold (750/000) case and bracelet. In 
good condition.

€ 5.000 - 5.500

18
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534 
BAUME & MERCIER
Relógio marca Baume & Mercier. 
Movimento mecânico de corda manual. 
Caixa e bracelete em ouro (750/000) 
amarelo. Bom estado de conservação. 
Acompanha caixa.
32x30mm
90gr
Baume  & Mercier watch. Winding 
mechanical movement. Gold (750/000) 
case and bracelet. With box. In good 
condition.

€ 4.000 - 4.500

535 
ROLEX
Relógio marca Rolex modelo Cellini. 
Movimento mecânico de corda manual. 
Caixa e bracelete em ouro (750/000) 
amarelo. Bom estado de conservação.
31x27mm
73,8gr
Rolex Watch. Cellini model. Winding 
mechanical movement. Gold (750/000) 
case and bracelet. In good conditiion.

€ 4.000 - 4.500

533 
VACHERON CONSTANTIN
Relógio marca Vacheron Constantin. 
Movimento mecânico. Caixa e 
bracelete em ouro (750/000) amarelo. 
Mostrador em ágata olho de tigre.Bom 
estado de conservação.
30x34mm
93,4gr
Vacheron Constantin watch. Winding 
mechanical movement. Gold (750/000) 
case and bracelet. Tiger’s eye agate dial. In 
good condition.

€ 5.000 - 5.500

536 
PIAGET
Relógio Piaget referência 7131C701. 
Movimento quartz. Caixa e bracelete 
em ouro (750/000) amarelo. Bom 
estado de conservação.
25mm
146,6gr
Piaget watch. Ref. 7131C701 model. 
Quartz movement. Yellow gold (750/000) 
case and bracelet. In good condition

€ 7.000 - 7.500

537 
PIAGET
Relógio marca Piaget. Movimento 
quartz com data às 3h. Caixa e 
bracelete em ouro (750/000). Bom 
estado de conservação.
24mm
144.20gr
Piaget watch. Quartz movement with date 
at 3h. Gold (750/000) case and bracelet. In 
good condition.

€ 7.000 - 8.000

538 
JAEGER LE COULTRE
Relógio marca Jaeger le Coultre 
modelo Reverso. Movimento de 
quartz. Caixa e bracelete em ouro 
(750/000) amarelo. Bom estado de 
conservação.
19x28mm
91gr
Jaegel LeCoultre watch. Reverso model. 
Quartz movement. Yellow gold (750/000) 
case and bracelet. In good condition.

€ 7.000 - 8.000

20
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539 
PEQUIGNET
Relógio marca Pequignet. Movimento 
de quartz, com data ás 6h. Caixa e 
bracelete em aço e ouro. Bom estado 
de conservação. Acompanha caixa, 
documentos e elos da bracelete.
33mm
Pequignet watch. Quartz movement with 
date at 6h. Stainless Steel and Gold Case 
and bracelet. With box, documents and 
extra bracelet links. In good condition.

€ 700 - 1.000

540 
TAG HEUER
Relógio marca Tag Heuer de senhora. 
Movimento de quartz. Caixa e 
bracelete em ouro (750/000).
Mostrador em madre pérola com 
indexes em brilhante. Bom estado de 
conservação.
25mm
99gr
Ladies Tag Heuer watch. Quartz movement. 
Yellow gold (750/000) case and bracelet 
with mother of pearl dial with brilliant 
indexes. In good condition.

€ 2.700 - 3.500

541 
OMEGA
Relógio marca Omega de senhora 
modelo Constellation. Movimento de 
quartz. Caixa e bracelete em aço e 
ouro. Com marcas de uso (testar pilha)
25mm
Ladies Omega watch. Constellation model. 
Quartz movement. Gold (750/000) case 
and bracelet. With wear signs.

€ 700 - 1.100

542 
RAYMOND WEIL
Relógio marca Raymond Weil modelo 
Parsifal. Movimento mecânico 
automático cronógrafo com data às 
3h. Caixa em aço e ouro. Razoável 
estado de conservação.
39mm
Raymond Weil watch. Parsifal model. 
Automatic mechanical movement with date 
at 3h and chronograph function. Stainless 
steel and gold case. With wear signs.

€ 850 - 1.300

545 
EBEL
Relógio marca EBEL modelo Le 
Modulor. Movimento mecânico 
automático com função cronógrafo 
e data às 4/5h. Caixa e bracelete 
em ouro (750/000). Bom estado de 
conservação. Com caixa e documentos
40mm
196,6gr
Ebel watch. Le Modulor model. Automatic 
mechanical movement with chronograph 
function and date at 4/5h. Gold (750/000) 
case and bracelet. With box and documents. 
In good condtion.

€ 9.000 - 9.500

543 
BREITLING
Relógio marca Breitling de senhora 
modelo Galatic. Movimento de 
quartz chronometer com data às 3h 
e mostrador em madre-pérola com 8 
indexes em brilhante. Caixa e bracelete 
em aço e ouro. Bom estado de 
conservação. 
30mm
Ladies Breitlng watch. Galatic model. 
Chronometer quartz movement with date 
at 3h. Stainless steel and gold case and 
bracelet with mother of pearl dial with 8 
brilliant index. In good condition.

€ 1500 - 1800

544 
RAYMOND WEIL
Relógio marca Raymond Weil modelo 
Parsifal. Movimento quartz com data 
às 3h. Caixa em aço e ouro. Bom 
estado de conservação. 
34mm
Raymond Weil watch. Parsifal model. 
Quartz movement with date at 3h. Stainless 
steel and gold case. In good condition.

€ 450 - 700

22

23



546 
CORUM MOVIMENTO LINEAR
Raro relógio Corum modelo Golden Bridge com caixa em 
ouro branco. Edição comemorativa dos 50 anos da Corum 
e limitada a apenas 50 relógios sendo este exemplar o nº27. 
Caixa com 32mm x 50mm. Movimento mecânico linear de 
corda manual cal.7000. Acompanha caixa e documentos. 
Ligeiríssimos sinais de uso.

O raro movimento linear deste relógio tem as pontes em ouro 
branco integralmente gravadas à mão. No mostrador apre-
senta um diamante "Top Wesselton" (aprox. 0.25ct) em frente 
ao algarismo 5 como substituição do algarismo 0 e para 
simbolizar a comemoração dos 50 anos da Corum.
A rare Corum watch, Golden Bridge model with white gold case. 
Commemorative edition of the 50 years of the brand and limited to 
50 pieces, this being nr. 27. 32x50mm case
Linear mechanical movement cal.7000
With case and documents. Slight wear signs
Rare linear movement with white gold bridges engraved by hand.
Dial set with one brilliant cut 0,25ct "Top Wesselton" diamond in 
front of the number 5 symbolizing the 50 years of Corum

€ 10.000 - 15.000

547 
GLASHÜTTE TURBILHÃO
Raro e importante relógio Glashütte turbilhão com caixa 
em ouro de 39mm de diâmetro. Movimento mecânico 
de corda manual turbilhão com calendário perpétuo 
e fases de lua com segundos ao centro. Mostrador de 
prata com 3 sub-contadores em madrepérola a indicar o 
mês, dia da semana e dia do mês. Em excelente estado, 
sem uso aparente.
Julius Assmann - Glashütte - Edição limitada produzida 
em 2001 com apenas 25 relógios sendo este o exemplar 
nº 12. Esta peça pode ser usada como relógio de pulso 
ou como relógio de bolso, para o efeito é acompan-
hada de um cordão em ouro (750/000) com 44cm e 
37,4gr de peso. O movimento desta peça é de extrema 
precisão.
137,6 g PB
A rare and important Glashütte tourbillon watch with gold 
39mm case. Mechanical tourbillon movement with perpetual 
calendar and moon phases with seconds at the centre.
Silver dial with three mother-of-pearl windows for month, 
week day and month day. Excellent condition, apparently 
mint.
Limited edition produced in 2001, 25 pieces being this nr. 12.
This watch can be worn as a wristwacth or a pocket watch. 
Accompained by a (750/000)t gold chain with 44cm and 
37,4g.
Extreme precision movement.

€ 28.000 - 35.000
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548 
BREITLING
Relógio marca Breitling. Modelo 
Transocean Chrono-Matic Ref.2129. 
Movimento mecânico automático (Cal. 11) 
com data às 6h e função cronógrafo. Caixa 
e bracelete em aço. Com estojo original. 
Como novo.
42mm
Breilting watch. Transocean Chrono-Matic 
model Ref.2129. Automatic mechanical 
movement.  (Cal.11). With date at 6h and 
chronograph function. Stainless steel case and 
bracelet. With box. In excellent condition 
(NOS)

€ 2.750 - 3.200
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549 
PANERAI
Relógio marca Panerai modelo 
Luminor Marina (Ref. OP6630) 
Movimento mecânico automático com 
data às 3h. Caixa em aço. Em bom 
estado de conservação. Acompanha 
estojo de serviço.
42mm
Panerai watch. Luminor marina model 
(Ref. OP6630). Automatic Mechanical 
movement with date at 3h. Stainless steel 
case. With branded service case. In good 
condition.

€ 3.250 - 4.500

550 
CORUM
Relógio marca Corum. Movimento 
mecânico automático chronometer 
com data às 6h. Razoável estado 
de conservação. Caixa bracelete e 
documentos originais.
42mm
Corum watch. Chronometer automatic 
mechanical movement eith date at 6h. With 
box and documents. With wear signs.

€ 1.500 - 1.800

551 
TISSOT
Relógio marca Tissot. Movimento 
mecânico de corda manual com 
função cronógrafo, data e dia 
da semana às 3h. Caixa em ouro 
(750/000) amarelo. Série limitada a 
200 exemplares sendo este o número 
54 da edição comemorativa dos 500 
anos Brasil. Com marcas de uso. 
Acompanha estojo e documentos.
37mm
83 gr (total)
Tissot watch. Winding mechanical 
movement with chronograph function, 
date and week’s day at 3h. Yellow gold 
(750/000) case. Nº54 of 200 Limited 
edition watches produced for the 500th 
anniversary commemoration of the Brasil 
discovery. With box and documents. With 
wear signs.

€ 1.800 - 2.300

553 
HUBLOT
Relógio de marca Hublot, modelo 
King Power Foudroyante. Movimento 
mecânico automático com função 
cronógrafo. Caixa em titânio e ouro 
(750/000) amarelo com movimento 
aparente. Edição limitada a 500 peças 
sendo esta a 358. Com marcas de uso. 
Necessita de reparação
52mm
239gr
Hublot watch. King Power Foudroyante 
mode. Automatic mechanical movement 
with chronograph function. Gold and 
titanium case with glass in the back. Nº358 
of 500 limited edition watches. With wear 
signs. Need service.

€ 8.000 - 12.000

552 
LONGINES
Relógio marca Longines.Modelo 
Lindbergh (ref. L2.602.4).Movimento 
mecânico automático (Eta 7750) 
com funções cronógrafo, data e dia 
da semana às 3h. Caixa em aço com 
movimento aparente. Em excelente 
estado de conservação.
41,5mm
Longines watch. Lindbergh model (Ref.
L2.602.4). Automatic mechanical 
movement (ETA7750) with date and 
weeks day at 3h and chronograph function. 
Stainless steel case with glass in the back. In 
escellent condition.

€ 1.500 - 1.750
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554 
JAEGER LE COULTRE
Relógio marca Jaeger le Coultre modelo 
Memovox Master Compressor. Movimento 
mecânico automático com data às 3h e 
função de alarme. Caixa em ouro rosa 
(750/000). Bom estado de conservação. 
Acompanha caixa original do relógio.
41mm
156gr
Jaegel LeCoultre watch. Memovox Master 
Compressor model. Automatic mechanical 
movement qith date at 3h and alarm function. 
Rose gold (750/000) case. In good condition. 
With box. In good condition.

€ 8.250 - 12.000
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555 
PORSCHE DESIGN
Relógio marca Porseh Design. 
Movimento mecânico automático 
chronometer (COSC) com função 
cronógrafo, data e dia às 3h. Caixa em 
aço. Caixa e documentos. Com poucas 
marcas de uso. Caixa e documentos.
44mm
Porsche Design watch. COSC automatic 
mechanical movement with chronograph 
function, date and week’s day at 3h. 
Stainçess steel case. With box and 
documents. In good condition.

€ 1.300 - 1.600

556 
ZENITH
Relógio marca Zenith modelo Defy  
Xtreme. Caixa em titânio. Movimento 
mecânico automático com funções de 
cronógrafo e data às 4h. Com marcas 
de uso. 
46mm
Zenith Watch. Defy extreme model. 
Titanium case. Automatic mechanical 
movement with chronograph function and 
date at 4/5h. With wear signs.

€ 2.500 - 2.900

557 
PORSCHE DESIGN
Relógio marca Porsche Design. 
Movimento mecânico automático com 
função cronógrafo e data às 4/5h. 
Caixa em titânio. Com marcas de uso. 
42mm
Porsche Design watch. Automatic 
mechanical movement with chronograph 
function and date at 4/5h. Titanium case. 
With wear signs.

€ 900 -1200

558 
LONGINES
Relógio marca Longines. Movimento 
mecânico automático com função 
cronógrafo , data e dia da semana às 
3h.Edição Heritage 1954. Caixa em 
aço. Bom  estado de conservação. 
Acompanha caixa e documentos.
40mm
Longines watch. Automatic mechanical 
movement with chronograph function, 
date and week’s day at 3h. 1954 Heritage 
Edtion. Stainless steel case. With box and 
documents. In good condition.

€ 1.300 - 1.500

559 
CVSTOS
Relógio marca Cvstos modelo Jetlliner 
II Challenger GT. Movimento mecânico 
automático com data às 6h. Caixa em 
titânio com movimento aparente. Bom 
estado de conservação.
45x51mm
Cvstus watch. Jetliner II Challenger GT 
model. Automatic mechanical movement 
with date at 6h. Titanium case with glass in 
the back. In good condition.

€ 4.500 - 6.000
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560 
IWC
Relógio marca IWC modelo Portugaise Repetition Minute (ref. 
5240) edição limitada a 250 exemplares sendo este o número 
109. Movimento mecânico de corda manual com função repetição 
de minutos. Caixa em ouro amarelo (750/000). Bom estado de 
conservação. Acompanha caixa original do relógio.
42mm
109,4gr
IWC watch. Portugaise Repetition Minute model (Ref. 5240). Nº109 
limited edition of 250 watches. Winding mechanical movement with 
minute repeater function. Yellow gold (750/000) case. With box. In good 
condition.

€ 28.000 - 35.000
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566 
JAEGER LE COULTRE
Relógio marca Jaeger le Coultre modelo 
DuoMétre Lunaire edição limitada a 300 
exemplares sendo este o número 35. Movimento 
mecânico de corda manual, calendário periférico 
e fases da lua. Caixa em ouro rosa (750/000). 
Bom estado de conservação. Acompanha caixa 
original do relógio.
42mm
148,8gr
Jaeger LeCoultre watch. Duo Métre Lunaire model. 
Nº35 limited edition of 300 watches. Winding 
mechanical movement with moonphase and peripheral 
calendar. Rose gold (750/000) case. With box. In good 
condition.

€ 18.000 - 22.000

561 
CAUNY
Relógio marca Cauny. Movimento 
mecânico automático com data e dia 
da semana às 3h. (Cal. Eta 2789) Caixa 
em plaquê com tampa em aço. Em 
bom estado de conservação.
36x40mm
Cauny watch. Automatic mechanical 
movement (ETA2789) with date and weeks 
day at 3h. Yellow gold plated case with 
stainless steel back. In good condition.

€ 200 - 350

562 
UNIVERSAL GENÉVE
Relógio marca Universal Genéve 
modelo de senhora. Movimento 
mecânico. Caixa em plaqué com 
tampa em aço. Bom estado de 
conservação.
28X31mm
Ladies Universal Genéve watch. Winding 
mechanical movement. Gold plated case 
with stainess steel back. In good condition.

€ 100 - 250

563 
GIRARD PERREGAUX
Relógio de marca Girard Perregaux. 
Movimento mecânico de corda manual 
com função cronógrafo (Landeron 48). 
Caixa em plaqué com tampa em aço. 
Razoável estado de conservação.
34mm
Girard Perregaux watch. Winding 
mechanica movement (Landeron 48) with 
chronograph function. Yellow gold plated 
case with stainless steel back. With wear 
signs.

€ 400 - 600

564 
CARTIER
Relógio marca Cartier modelo 
Santos. Movimento mecânico 
automático. Caixa em aço e 
ouro. Com marcas de uso.
38mm
Cartier Watch. Santos model. 
Automatic mechanical movement. 
Stainless steel and gold case. With 
wear signs

€ 3.400 - 4.000

565 
PATEK PHILIPPE
Relógio de marca Patek Philippe. 
Movimento mecânico mecânico 
de corda manual. Caixa em ouro 
(750/000). Com marcas de uso. 
Acompanha caixa da marca.
31x31mm
36,6gr
Patek Philippe watch. Winding mechanical 
movement. Yello gold (750/000) case. With 
box. With wear signs.

€ 3.500 - 4.200
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567 
FRANCK MULLER
Relógio marca Franck Muller modelo 
Master Banker (Ref. 8880 MB L DT).
Movimento mecânico automático com 
função GMT, calendário periférico e fases 
da lua. Caixa em ouro (750/000). Bom 
estado de conservação. Acompanha caixa 
original do relógio.
39x55mm
146,8gr
Franck Muller watch. Master Banker model 
(Ref. 8880 MB L DT). Automatic mechanical 
movement with moonphase, peripheral calendar 
and GMT function. Gold (750/00) case. With 
original box. In good condition.

€ 9.800 - 12.000
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568 
LONGINES
Relógio de marca Longines.Movimento 
mecânico de corda manual. Caixa 
em plaqué. Razoável estado de 
conservação.
27x39mm
Longines watch. Winding mechanical 
movement. Yellow gold plated case. With 
wear signs.

€ 400 - 600

569 
BAUME & MERCIER
Relógio marca Baume & Mercier. 
Movimento de quartz. Caixa em 
aço. Bom estado de conservação. 
Acompanha estojo da marca. (testar 
funcionamento de pilha).
27x27mm
Baume  & Mercier watch. Quartz 
movement. Stainless Steelcase. With 
branded service case. In good condition.

€ 350 - 500

572 
FRANCK MULLER
Relógio marca Franck Muller modelo 
Curvex (ref. 5850 SC). Movimento 
mecânico automático com rotor em 
platina. Caixa em ouro amarelo (750/000). 
Bom estado de conservação. Acompanha 
caixa original do relógio.
32x45mm
80,4gr
Franck Muller watch. Curves model (Ref. 5850 
SC). Automatic mechanical movement with 
platinum rotor. Yellow gold (750/000) case. 
With box. In good condition.

€ 4.250 - 5.500

570 
FREDERIQUE CONSTANT
Relógio de marca Frederique Constant. 
Movimento mecânico automático. 
Caixa em plaqué com tampa em aço, 
mostrador Open Heart. Bom estado de 
conservação a necessitar de bracelete.
36x47mm
Fréderique Constant watch. Automatic 
mechanica movement. Yellow gold plated 
case with stainless steel back and with open 
heart dial. In good condition. Needs a new 
bracelet.

€ 600 - 700

571 
CARTIER
Relógio da marca Cartier. Modelo tank. 
Movimento de quartz. Caixa em ouro 
(750/000). Com caixa. Em bom estado 
de conservação
24x30,5mm
27g
Cartier watch. Tank model. Quartz 
movement. Gold (750/000) case. With box. 
In good condition.

€ 2.300 - 2.800
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573 
ELGIN
Relógio de marca Elgin. Movimento 
mecânico de corda manual. Caixa em 
plaqué com tampa em aço. Razoável 
estado de conservação a necessitar de 
bracelete.
26x26mm
Elgin watch. Winding mechanical 
movement. Yellow gold plated case with 
stainless steel back. With wear signs. Needs 
a new bracelets.

€ 150 - 200

574 
PIAGET
Relógio Piaget referência 411513. 
Movimento quartz. Caixa em plaqué 
em razoável estado de conservação. 
Acompanha caixa e documentos.
(testas funcionamento de pilha)
25x27mm
Piaget watch, Ref. 411513. Quartz 
movement. Gold plated case.With box and 
documents. With wear signs.

€ 750 - 950

575 
CARTIER
Relógio Cartier de senhora. Movimento 
de quartz. Caixa em plaqué em 
razoável estado de conservação. 
Acompanha caixa e documentos
23x31mm
Ladies Cartier watch. Quartz movement. 
Gold plated case. With box and documents. 
With wear signs.

€ 500 - 650

576 
MAURICE LACROIX
Relógio de marca Maurice Lacroix. 
Movimento quartz. Caixa em plaqué. 
Bom estado de conservação.
23x44mm
Maurice Lacroix watch. Quartz movement. 
Yellow gold plated case. In good condition.

€ 200 - 350

577 
IWC
Relógio marca IWC modelo Portuguese em 
edição limitada a 250 exemplares sendo este 
o número 72. Movimento mecânico de corda 
manual (cal.9828). Caixa em platina (950/000) 
com movimento aparente. Bom estado de 
conservação.
42mm
IWC watch. Portugues model. Nº72 limited edition 
of 250 watches. Winding mechanical movement 
(Cal.9828). Platinum case (950/000) with glass in the 
back. In good condition.

€ 7.800 - 9.500
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578 
FRANCK MULLER
Relógio marca Franck Muller modelo 
Master Banker (Ref. 6850 MB).Movimento 
mecânico automático com data às 3h e 
função GMT. Caixa em aço. Bom estado 
de conservação. Acompanha caixa e 
documentos.
35x47mm
Franck Muller watch. Master Banker model 
(Ref. 6850). Automatic mechanical movement 
with date at 3h and GMT function. Stainless 
steel case. With box and documents. In good 
condition.

€ 2.900 - 3.700
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579 
MOVADO
Relógio marca Movado. Movimento 
mecânico de corda manual. Caixa em 
ouro (585/000) amarelo. Com marcas 
de uso.
33mm
31,6gr
Movado watch. Winding mechanical 
movement. Yellow gold (585/000) case. 
With wear signs.

€ 600 - 800

580 
RAYMOND WEIL
Relógio marca Raymond Weil modelo 
Parsifal. Movimento quartz com data 
às 6h. Caixa em aço e ouro. Bom 
estado de conservação. 
34mm
Raymond Weil watch. Parsifal model. 
Quartz movement with date at 6h. Stainless 
steel and gold case. In good condition.

€ 350 - 600

581 
RAYMOND WEIL
Relógio marca Raymond Weil. 
Movimento mecânico de corda manual. 
Caixa em plaqué. Bom estado de 
conservação. Acompanha estojo da 
marca.
30mm
Raymond Weil watch. Winding mechanical 
movement. Yellow  gold plated case. With 
branded case. In good condition.

€ 300 - 550

582 
BAUME & MERCIER
Relógio marca Baume & Mercier. 
Movimento de quartz com data às 3h. 
Caixa em aço e ouro. Bom estado de 
conservação a necessitar de bracelete 
nova. Com caixa e documentos.
34mm
Baume  & Mercier watch. Quartz 
movement with date at 3h. Gold and 
stainless Steel case. With box and 
documents. In good condition. Needs a 
new bracelet.

€ 400 - 700

583 
BUCHERER
Relógio marca Bucherer. Movimento 
de quartz com data às 3h. Caixa em 
ouro (750/000) amarelo. Razoável 
estado de conservação.
32mm
30,6gr (total)
Bucherer watch. Quartz movement with 
date at 3h. Yellow gold (750/000) case. 
With wear signs.

€ 750 - 1100

584 
LANCO
Relógio marca Lanco. Movimento 
mecânico de corda manual.Caixa em 
plaqué. Bom estado de conservação.
33mm
Lando watch. Winding mechanical 
movement. Yellow gold plated case. In 
good condition.

€ 300 - 450

585 
UNIVERSAL GENÉVE
Relógio de marca Universal Genéve. 
Movimento mecânico automático com 
micro rotor. Caixa em ouro (750/000). 
Excelente estado de conservação.
34mm
Universal Genéve watch. Micro-rotor 
automatic mechanical movement. Yellow 
gold (750/000) case. In excellent condition.

€ 900 - 1.200

586 
GIRARD PERREGAUX
Relógio de marca Girard Perregaux. 
Movimento mecânico automático com 
data às 3h. Caixa em ouro (750/000).
Bom estado de conservação.
34mm
Girard Perregaux watch. Automatic 
mechanical movement qith date at 3h. 
Yeollow gold (750/000) case. In good 
condition.

€ 1.100 - 1.500

587 
IWC
Relógio marca IWC.. Movimento 
mecânico automático com data às 3h. 
Caixa em ouro (750/000). Bom estado 
de conservação. 
35mm
71gr
IWC watch. Automatic mechanical 
movement with date at 3h. Yellow gold 
(750/000) case. In good condition.

€ 2.000 - 3.200
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588 
TAG HEUER
Relógio marca Tag Heuer modelo Carrera 
1964. Movimento mecânico com funções 
cronógrafo. Caixa em ouro (750/000). 
Excelente estado de conservação. Caixa e 
documentos.
35mm
72gr
Tag Heuer watch. Carrera 1964 model. 
Winding mechanical movement with 
chronograph function. Yellow gold (750/000) 
case. With box and documents. In excellent 
condition.

€ 3.250 - 4.000
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589 
TISSOT
Relógio marca Tissot. Ref. 254-855. 
Movimento mecânico de corda manual 
com o número 2416728. Caixa em aço 
com número de tampa 6803 1. Em 
razoável estado de conservação.
36,5mm
Tissot watch. Ref.254-855. Winding 
mechanical movement with serial 
Nº2516728. Stainless steel case with 
Nº6803 1 in the back. With wear signs.

€ 350 - 600

590 
LONGINES
Relógio marca Longines. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 
12.68Zs) Caixa em aço com número de 
tampa 6405-1 251. Em bom estado de 
conservação.
35mm
Longines watch. Winding mechanical 
movement (Cal.12.68Zs). Stainless steel 
case with Nº6405-2 251 in the back.. In 
good condition.

€ 800 - 1.200

591 
LONGINES
Relógio marca Longines. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 
L2.68Z) Caixa em aço com número 
de tampa 6263 5. Em bom estado de 
conservação.
35mm
Longines watch. Winding mechanical 
movement (Cal.L2.68Z). Stainless steel 
case with Nº6263 5 in the back.. In good 
condition.

€ 650 - 900

592 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 266) 
com o número 14261105. Caixa em 
aço com número de tampa 2791-2. Em 
bom estado de conservação.
36mm
Omega watch. Winding mechanical 
movement (Cal.266) with serial 
Nº14261105. Stainless steel case with the 
Nº2791-2 in the back. In good condition.

€ 900 - 1.400

593 
SEIKO
Relógio de marca Seiko. Movimento 
mecânico automático (Cal. 7S35). 
Caixa em aço com movimento 
aparente. Bom estado de conservação.
39mm
Seiko watch. Automatic mechanical 
movement (Cal.7S35). Stainless steel case 
with glass in the back. In good condition.

€ 100 - 200

594 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Constellation. Movimento mecânico 
automático (Cal. 561) com data às 
3h e com o número 24448461. Caixa 
e bracelete em ouro (750/000) com 
número de tampa 690031 / 168002 
SC. Com caixa e documentos. Em 
excelente estado de conservação.
34,5mm
114,4g
Omega watch. Constellation model. 
Automatic mechanical movement 
(Cal.561) with date at 3h and with serial 
Nº24448461. Gold (750/000) case and 
bracelet with the Nº690031 / 168002 in 
the back. With box and documents. In 
excellent condition.

€ 9.000 - 12.000

595 
ROLEX
Relógio marca Rolex. Modelo 
Oyster perpetual Bubbleback com 
a Ref. 4467. Movimento mecânico 
automático com data às 3h. Caixa 
em ouro (750/000) com número de 
tampa 460647. A necessitar de revisão, 
calendário não passa. 
36mm
Rolex Watch. Oyester perpetual model 
Ref.4467. Automatic mechanical movement 
with date at 3h. Yellow gold (750/000) 
bubbleback case awith the Nº460647 in the 
nack. Needs service

€ 6.500 - 8.000
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596 
TISSOT
Relógio marca Tissot modelo Porto. 
Movimento mecânico. Edição 
comemorativa em série limitada a 
2001 exemplares, sendo este o número 
1265. Caixa tonneu em aço. Razoável 
estado de conservação. 
32x42mm
Tissot watch. Porto model. Nº1265 of 
2001 limited edition watches. Stainless steel 
tonneu shape case. With wear signs.

€ 450 - 600

597 
CERTINA
Relógio de marca Certina modelo 
Town & Country. Movimento mecânico 
automático com data às 3h. Caixa em 
aço e coroa original. Bom estado de 
conservação. 
31x40mm
Certina watch. Town & Country model. 
Automatic mechanical movement with 
date at 3h. Stainless steel case. In good 
condition.

€ 600 - 800

598 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 30T2 
SC) com o número 9914786. Caixa em 
aço com número de tampa 1008. Em 
bom estado de conservação.
37mm
Omega watch. Winding mechanical 
movement (cal.30T2 SC) with serial 
Nº9914786. Yellow gold case with Nº1008 
in the back. In good condition.

€ 800 - 1.100

599 
ZENITH
Relógio marca Zenith. Movimento 
mecânico de corda manual (cal. 120) 
com número de série 4730230) e tampa 
com número 9288150. Caixa em plaqué 
com tampa em aço. Bom estado de 
conservação.
35mm
Zenith watch. Winding mechanical movement 
(Cal.120) with serial Nº4730230. Yellow gold 
plated case with stainless steel back with the 
Nº9288150. In good condition.

€ 650 - 900

600 
CAUNY
Relógio marca Cauny. Modelo Prima. 
Movimento mecânico de corda manual 
(Landron 248) com função cronógrafo. 
Caixa em plaquê com tampa em aço. 
A necessitar de revisão.
37mm
Cauny watch. Prima model. Winding 
mechanical movement (Landron 248) with 
chronograph function. Yellow gold plated 
case with stainless steel back. Needs service.

€ 400 - 600

601 
CERTINA
Relógio marca Certina. Modelo 
New Art. Movimento mecânico 
automático com data às 3h. Caixa em 
ouro (750/000). Em bom estado de 
conservação.
33,5mm
Certina watch. New Art model. Automatic 
mechanical movement with date at 3h. 
Gold (750/000) case. In good condition.

€ 500 - 700

602 
VACHERON CONSTANTIN
Relógio marca Vacheron Constantin. 
Movimento mecânico de corda 
manual. Caixa ouro (750/000) branco. 
Acompanha caixa e documentos. 
Razoável estado de conservação.
33mm
35g
Vacheron Constantin watch. Winding 
mechanical movement. White gold 
(750/000) case. With box and documents. 
With wear signs.

€ 2.200 - 2.700

603 
RAYMOND WEIL
Relógio marca Raymond Weil. 
Movimento quartz com data às 3h. 
Caixa em ouro. Com caixa. Razoável 
estado de conservação.
30,5mm
Raymond Weil watch. Quartz movement 
with date at 3h. Gold case. With box. With 
wear signs.

€ 600 - 800

604 
LONGINES
Relógio marca Longines. Modelo 
Vasco da Gama. Edição comemorativa 
de 250 unidades sendo a presente a 
número 143. Movimento mecânico 
automático, com função cronógrafo 
e data às 6h. Caixa em aço com 
movimento aparente. Em excelente 
estado de conservação.
35x46mm
Longines watch. Vasco da Gama model. 
Nº143 limited edition of 250 watches. 
Automatic mechanical movment with 
chronograph function and date at 6h. 
Stainless steel case with glass in the back. In 
excellent condition.

€ 1.100 - 1.350
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605 
VACHERON CONSTANTIN
Relógio marca Vacheron Constantin. 
Movimento mecânico de corda manual. 
Caixa e fivela em ouro branco (750). 
Bracelete em crocodilo. Acompanha 
estojo e documentação. Em bom estado 
de conservação
33 mm
35g (total)
Vacheron Constantin watch. Winding 
mechanical movement. White gold (0,750) 
case and buckle. Crocodile band. With box 
and documents. In good condition.

€ 3.500 - 4.200

606 
PATEK PHILIPPE 
Relógio marca Patek Philippe, modelo 
Calatrava Ref. 5022G. Movimento 
mecânico de corda manual. Mostrador 
em porcelana com numeração Breguet. 
Caixa e fivela em ouro branco (750). 
Acompanha documentação. Em bom 
estado de conservação
34 mm 
43,5g (total)
Patek Philippe watch, Calatrava model with 
Ref. 5022G. Winding mechanical movement. 
Porcelain dial with Breguet Numerals. 
White gold (0,750) case and buckle. With 
documents. In good condition.

€ 8.000 - 9.500

54

55



612 
SICURA
Relógio marca Sicura. Modelo 
Submarine. Movimento mecânico de 
corda manual (BF 158) com data às 
3h. Caixa em aço. A necessitar de 
revisão.
39mm
Sicura watch. Submarine model. Winding 
mechanical movement (EB 8021) with date 
at 3h. Stainless steel case. Needs service.

€ 200 - 300

613 
SICURA
Relógio marca Sicura. Modelo Rallye 
GT. Movimento mecânico de corda 
manual (BF 158) com data às 3h. Caixa 
em aço. Com marcas de uso
39mm
Sicura watch. Rallye GT model. Winding 
mechanical movement (EB 8021) with date 
at 3h. Stainless steel case. With wear signs.

€ 200 - 300

607 
YEMA
Relógio marca Yema. Movimento 
mecânico automático (FE 4611) com 
data às 3h. Caixa em aço. Em razoável 
estado de conservação.
38mm
Yema watch.  Automatic mechanical 
movement (FE 4611) with date at 3h. 
Stainless steel case. With weat signs.

€ 350 - 600

614 
SICURA
Relógio marca Sicura. Movimento 
mecânico automático (BF 158) com data 
às 3h. Caixa em aço. Com marcas de uso
39mm
Sicura watch. Submarine model. Automatic 
mechanical movement (BF 158) with date at 
3h. Stainless steel case. With wear signs.

€ 300 - 400

608 
YEMA
Relógio marca Yema. Modelo 
Meangraf. Movimento mecânico 
automático (FE 4611) com data às 3h. 
Caixa em aço. Em razoável estado de 
conservação.
38,5mm
Yema watch. Meangraf model. Automatic 
mechanical movement (FE 4611) with 
date at 3h. Stainless steel case. In good 
condition.

€ 400 - 600

609 
YEMA
Relógio marca Yema. Movimento 
mecânico automático com data e dia 
da semana às 3h. Caixa em aço. Em 
razoável estado de conservação.
36,5mm
Yema watch.  Automatic mechanical 
movement with date and week’s day at 3h. 
Stainless steel case. With wear signs.

€ 400 - 600

610 
YEMA 
Relógio marca Yema. Modelo 
Superman. Movimento mecânico 
automático (FE 4611A) com data 
às 3h. Caixa em aço com número 
de tampa 53 0016. Com caixa e 
documentos. Razoável estado de 
conservação.
39mm
Yema watch.  Superman model. Automatic 
mechanical movement (FE 4611A) with 
date at 3h. Stainless steel case. With the 
Nº53 0016 in the back. With box and 
documents. With wear signs.

€ 1.200 - 1.500

611 
SEM MARCA
Relógio sem marca identificada. 
Modelo Militar/Piloto dos anos 30. 
Movimento mecânico de corda manual 
com função cronógrafo. Caixa em aço. 
Com marcas de uso.
32,5mm
Undentified brand watch. Militar/Pilot 
model from the 30’s. Winding mechanical 
movement with chronograph function 
(Valjoux 39). Stainless steel case. With wear 
signs. 

€ 400 - 700

615 
HEUER
Relógio de marca Heuer. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 7733) 
referência 73373. Caixa em aço. Bom 
estado de conservação.
38mm
Heuer watch. Ref.73373. Winding 
mechanical movement (Cal.7733). With 
chronograph function. Stainless steel case. 
In good condition.

€ 1.250 - 1.600
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616 
CERTINA
Relógio de marca Certina modelo 
Blue Ribbon. Movimento mecânico 
automático (cal.25651) com data às 
3h. Caixa em aço. Bom estado de 
conservação.
36mm
Certina watch. Blue Ribbon model. 
Automatic mechanical movement 
(Cal.25651) with date at 3h. Stainless steel 
case. In good condition.

€ 700 - 900

620 
PANERAI
Relógio marca Panerai modelo Radiomir 
(Ref. PAM532). Edição especial Paneristi 
Forever de 500 unidades sendo esta a 
número 76.Movimento mecânico de corda 
manual. Caixa em aço. Excelente estado 
de conservação. Acompanha Caixa e 
documentos.
47mm
Panerai watch. Radiomir model (Ref. PAM532). 
Nº76 of 500 Paneristi forver Special edition 
watches.Winding mechanical movement. 
Stainless steel case. With box and documents. In 
excellent condition.

€ 5.500 - 6.500

621 
PANERAI
Relógio marca Panerai modelo 
Radiomir (Ref. PAM449) Movimento 
mecânico de corda manual. Caixa em 
aço com movimento aparente. Bom 
estado de conservação. Acompanha 
caixa e documentos.
47mm
Panerai watch. Radiomir model (Ref. 
PAM449). Winding mechanical 
movement. Stainless steel case with glass 
in the back. With box and documents. In 
good condition.

€ 3.000 - 4.000

617 
ROAMER
Relógio marca Roamer modelo 
anfíbio. Movimento mecânico 
automático (MST471) com data às 
3h. Caixa em aço. Bom estado de 
conservação.
37mm
Roamer watch. Anfíbio model. Automatic 
mechanical movement (MST471) with 
date at 3h. Stainless steel case. In good 
condition.

€ 400 - 700

618 
EMILIA
Relógio marca Emilia. Movimento 
mecânico de corda manual (Landron 
248) com função cronógrafo. Caixa 
em aço. Em razoável estado de 
conservação.
38mm
Emilia watch. Winding mechanical 
movement (Landron 248) with 
chronograph function. Stainless steel case. 
With wear signs.

€ 300 - 400

619 
OLMA
Relógio de marca Olma, modelo 
militar/aviador. Movimento mecânico 
de corda manual com função 
cronógrafo (cal. Venus). Caixa em aço 
com tampa número 405501
34mm
Olma watch. Militar / Pilot model. 
Winding mechanical movement (Cal. 
Venus) with chronograph function. 
Stainless steel case with the Nº405501 in 
the back. In excellent condition.

€ 1.100 - 1.600
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622 
TISSOT
Relógio marca Tissot, modelo Seastar. 
Movimento mecânico de corda manual 
com data às 3h (Cal. 2461) Caixa em 
aço com número de tampa 41520-7. 
Em bom estado de conservação.
38,5mm
Tissot watch.Seastar model. Winding 
mechanical movement (Cal.2461) with date 
at 3h. Stainless steel case with Nº41520-7 
in the back. In good condition.

€ 350 - 500

623 
UNVER
Relógio marriage de marca Unver. 
Movimento de corda manual com 
função cronógrafo. Caixa em 
metal branco. Razoável estado de 
conservação. 
39mm
Unver marriage watch. Winding mechanical 
movement with chronograph fcuntion. 
With wear signs.

€ 350 - 450

627 
PAUL PICOT
Relógio marca Paul Picot. Movimento 
chronometer mecânico automático 
(Eta 2892A2) com dia da semana e 
reserva de marcha de 44h. Caixa em 
aço, com movimento aparente e massa 
oscilante em ouro 22k. Em bom estado 
de conservação.
40mm
Paul Picot watch. Chronometer automatic 
mechanical movement (ETA2892A2) 
with date and week’s day at 3h, 44h power 
reserve. Stainless steel case with glass in the 
back and gold rotor. In good condition.

€ 1.500 - 1.800

628 
BAUME & MERCIER
Relógio marca Baume & Mercier edição 
limitada William Baume Colection de 
1830 peças sendo esta a número 1290. 
Movimento mecânico automático com 
data e dia da semana e reserva de 
marcha. Caixa em aço com movimento 
aparente. Bom estado de conservação. 
Acompanha caixa e documentos.
39mm
Baume  & Mercier watch. Nº1290 William 
Baume Collection limited edition of 1830 
watches. Automatic mechanical movement 
with date, week’s day and power reservation 
function. Stainless steel case with glass on 
the back. With box and documents. In 
good condition.

€ 1.200 - 1.600

624 
TISSOT
Relógio marca Tissot modelo Visodate. 
Movimento mecânico automático com 
data e dia da semana às 3h. Caixa em 
aço com movimento aparente. Bom 
estado de conservação. Acompanha 
caixa e documentos.
40mm
Tissot watch. Visodate odel. Automatic 
mechanical movement with date and weeks 
day at 3h. Stainless steel case with glass 
in the back. With box and documents. In 
good condition.

€ 400 - 700

625 
ZENITH
Relógio marca Zenith . Movimento 
mecânico de corda manual (cal. 
2531) com número 6232793. Caixa 
em plaqué com tampa de aço. Bom 
estado de conservação.
33mm
Zenith watch. winding mechanical 
movement (Cal.2531) with serial 
Nº6232793. Yellow gold plated case with 
stainless steel back. In good condition.

€ 650 - 900

626 
ZENITH
Relógio de marca Zenith modelo 
Autosport. Movimento mecânico 
automático (Cal. 2562 PC) com data 
entre as 4h e as 5h. Caixa em plaqué. 
Bom estado de conservação.
36mm
Zenith watch. Autosport model. Winding 
mechanical movement (Cal. 2562 PC) with 
date at 4/5h. Yellow gold plated case with 
stainless steel back. In good condition.

€ 800 - 1.300
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629 
IWC
Relógio de marca IWC modelo 
Electronic. Movimento mega-quartz. 
Caixa em aço e bracelete e coroa 
original com data ás 3h. Bom estado 
de conservação.
36mm
IWC watch. Electronic model. Mega-quartz 
movement with date at 3h. Stainless steel 
case and bracelet. In good condition.

€ 1.200 - 1.500

630 
TISSOT
Relógio marca Tissot. Modelo Seastar. 
Movimento mecânico automático 
(Cal. 2571) com data e dia da semana 
às 3h. Caixa em aço com número de 
tampa 46641--1. Em bom estado de 
conservação.
37mm
Tissot watch.Seastar model. Winding 
mechanical movement (Cal.2571) with 
date and week’s day at 3h. Stainless steel 
case with Nº4664-1 in the back. In good 
condition.

€ 500 - 750

631 
TAG HEUER
Relógio marca Tag Heuer.Movimento 
de quartz com data ás 3h. Caixa e 
bracelete em aço. Acompanha estojo 
de serviço da marca. Com marcas de 
uso.
36mm
Tag Heuer watch. Quartz movement with 
date at 3h. Stainless steel case and bracelet. 
With branded service case. With wear signs.

€ 350 - 500

632 
BREITLING
Relógio marca Breitling. Modelo 
Montbrillant (Ref.A19030). Movimento 
mecânico automático com data, mês, 
dia da semana, fases da lua e função 
cronógrafo. Caixa e bracelete em aço. Com 
caixa e documentos. Em bom estado de 
conservação.
28x34mm
Breitling watch. Montbrillant model. (Ref.
A19030). Automatic mechanical movement 
eith date, weeks day, month, moonphase and 
crongraph funciton.. Stainless steel case and 
bracelet. In good condition.

€ 3.700 - 4.000
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633 
IWC
Relógio de marca IWC modelo Portugieser Chronograph Rattrapante 
(ref. 3712). Movimento mecânico de corda manual com função 
chronógrafo rattrapante. Caixa em ouro amarelo (750/000). Bom 
estado de conservação. Acompanha caixa original do relógio.
41mm
106gr
IWC watch. Portugieser Chronograph Rattrapante model (Ref. 3712). 
Winding mechanical movement with rattrapante chronograph function. 
Yellow gold (750/000) case. With box. In good condition.

€ 7.500 - 10.000
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634 
OMEGA
Relógio marca Omega.Modelo 
Seamaster. Movimento mecânico 
automático (Cal. 1040) com data às 
3h e função cronógrafo. Caixa em 
aço com número de tampa 175005. 
Acompanha bracelete original em aço. 
Em bom estado de conservação.
42x48mm
Omega watch. Seamaster model. 
Automatic mechanical movement 
(Cal.1040) with date at 3h and 
chronograph function. stainless steel case 
and bracelet with the Nº175005 in the 
back.  In good condition.

€ 1.750 - 2.000

635 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Seamaster. Movimento mecânico 
automático (Cal. 1040) com data às 
3h e função cronógrafo. Caixa em aço 
com número de tampa 176.007. Em 
bom estado de conservação.
37,5x42mm
Omega watch. Seamaster model. Automatic 
mechanical movement (Cal.1040) with date 
at 3h and chronograph function. Stainless 
steel case with the Nº176.007 in the back.  
In good condition.

€ 1.900 - 2.200

636 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Speedmaster Professional Mark III. 
Movimento mecânico automático 
(Cal. 1040) com data às 3h e função 
cronógrafo. Caixa em aço com número 
de tampa 176.002. Em razoável estado 
de conservação.
41x51mm
Omega watch. Speedmaster Professiona 
Mark III model. Automatic mechanical 
movement (Cal. 1040) with date at 3h and 
chronograph function. Stainless steel case 
with the Nº176.002 in the back. With wear 
signs.

€ 2.000 - 2.400
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637 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Genéve. Movimento de quartz, 300Hz 
(Cal. 1250) com data às 3h e com o 
número 35724498. Caixa em plaquê 
com tampa em aço com o número 
198.0068.169. Em bom estado de 
conservação.
37x43mm
Omega watch. Genéve model. Quartz 
movement (Cal.1250 300Hz) with serial 
Nº35724498. Yellow gold plated case with 
stainless steel back with Nº198.0068.169. 
In good condition.

€ 600 - 750

638 
OMEGA
Relógio marca Omega, Modelo Symbol 
Yin Yang. Movimento de quartz (cal. 
1436) com data às 6h. Caixa em 
aço e plaquê com tampa em aço 
com o número 1960316/3961016. A 
necessitar de intervenção.
32mm
Omega Watch. Symbol Yin Yang model. 
Quartz movement (Cal.1436) with 
date at 6h. Stainless steel case with the 
Nº1960316/3961016 in the back. Needs 
service.

€ 350 - 400

639 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo Genéve. 
Movimento mecânico de corda manual 
(Cal. 620) com o número 292728668. 
Caixa em ouro (750/000) com número 
de tampa 111 095. Em razoável estado 
de conservação.
25x41mm
25,6g
Omega watch. Genéve model. Winding 
mechanical movement (Cal.620) with 
serial Nº292728668. Gold (750/000) with 
Nº111 095 in the back. With wear signs.

€ 700 - 900

642 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo DeVille 
Ref. 5110383. Movimento mecânico de 
corda manual (cal. 625) com o número 
35973100. Caixa em ouro (750/000) 
com número de tampa 073. Em 
excelente estado de conservação.
37x20mm
41g
Omega watch. DeVille model Ref.5110383. 
Winding mechanical movement (Cal.625) 
with serial Nº35973100. Gold (750/000) 
case with Nº073 in the back. In excellent 
condition.

€ 2.000 - 2.200

643 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Genéve. Movimento mecânico 
automático (Cal. 1481) com data às 3h 
e com o número 34729663. Caixa em 
aço com número de tampa 1660098. 
Em bom estado de conservação.
35mm
Omega watch. Genéve model. Automatic 
mechanical movement (Cal.1481) with 
date at 3h and with serial Nº34729663. 
Stainless steel case with Nº1660098 in the 
back. In good condition.

€ 400 - 600

644 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 30T2) 
com o número 9530112. Caixa em aço 
com número de tampa 10241840. Em 
bom estado de conservação.
35mm
Omega watch. Winding mechanical 
movement (cal.30T2) with serial 
Nº9530112. Stainless steel case with 
the Nº10241840 in the case. In good 
condition.

€ 250 - 400

640 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Constellation. Movimento mecânico 
automático (Cal.561) com data às 
3h e com o número 24509075. Caixa 
em ouro (750/000) com número de 
tampa 168004/14. Em bom estado de 
conservação.
35,5mm
48,4g
Omega watch. Constellation model. 
Automatic mechanical movement 
(Cal.561) with date at 3h and with serial 
Nº24509075. Gold (750/000) case with 
the Nº168004/14 in the back. In good 
condition.

€ 2.000 - 2.200

641 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico de corda manual(Cal. 30T2 
SC PC) com o número 10853838. Caixa 
em ouro (750/000) com número de 
tampa 10728687. Em bom estado de 
conservação. Com certificado.
35mm
41,6g
Omega watch. Winding mechanical 
movement (cal.30T2 SC PC) with serial 
Nº10853838. Gold (750/000) case with 
Nº10728687 in the back. With documents. 
In good condition.

€ 2.000 - 2.200

645 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Seamaster. Movimento mecânico 
automático (cal. 565) com data às 
3h e com o número 25388356. Caixa 
em ouro (750/000) com número de 
tampa 166001. Em bom estado de 
conservação.
33,5mm
41,6g
Omega watch. Seamaster model. Automatic 
mechanical movement (Cal.565) with 
date at 3h with serial Nº25388356. Gold 
(750/000) case with the Nº166001 in the 
back. In good condition.

€ 2.400 - 2.700

646 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Seamaster. Movimento mecânico 
automático (cal. 562) com data às 
3h e com o número 22758806. Caixa 
em ouro (750/000) com número de 
tampa 166003. Em bom estado de 
conservação.
34mm
45,4g
Omega watch. Seamaster model. 
Automatic mechanical movement 
(Cal.565) with date at 3h with serial 
Nº25388356. Gold (750/000) case with 
the Nº166001 in the back. In good 
condition.

€ 2.400 - 2.700
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647 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 30T2 
PC) com o número 11386222. Caixa 
em ouro (800/000). Em bom estado de 
conservação.
35mm
33,8g
Omega watch. Winding mechanical movement 
(cal.30T2 PC) with serial Nº11386222. Gold 
(800/000) case. In good condition.

€ 450 - 600

648 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo Seamaster. 
Movimento mecânico automático (cal. 552) 
com o número 19362090. Caixa em ouro 
(750/000) com número de tampa 165019-
62 SC. Em bom estado de conservação.
34mm
40,6g
Omega watch. Seamaster model. Automatic 
mechanical movement (Cal.552) with serial 
Nº19362090. Gold (750/000) case with 
the Nº165019-62 SC in the back. In good 
condition.

€ 2.750 - 3.100

649 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 30T2 
SC) com o número 10093289. Caixa 
em ouro (800/000). Em bom estado de 
conservação.
34mm
38g
Omega watch. Winding mechanical movement 
(cal.30T2 SC) with serial Nº10093289. Gold 
(800/000) case. In good condition.

€ 700 - 900

650 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Constellation. Movimento mecânico 
automático (Cal. 564) com data às 3h e 
com o número 26027078. Caixa em ouro 
(750/000) com número de tampa 168009 
168017. Em bom estado de conservação.
34,5x40mm
55,4g
Omega watch. Constellation model. Automatic 
mechanical movement (Cal.564) with date at 
3h with serial Nº126027078. Gold (750/000) 
case with the Nº168009 168017 in the back. In 
good condition.

€ 2.000 - 2.300

651 
OMEGA
Relógio marca omega. Movimento de 
Quartz (Cal. 1530) com data às 3h. Caixa 
em ouro (750/000) com o número de 
tampa 1967500. Em bom estado de 
conservação.
32,5mm
30,8g
Omega watch. Quartz movement (Cal.1530) 
with date at 3h. Gold (750/000) case with the 
Nº1967500. In good condition.

€ 750 - 900

652 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 265) 
com o número 13141798. Caixa em 
ouro (750/000) com número de tampa 
11168458 2684. Razoável estado de 
conservação com mostrador algo 
danificado.
35,5mm
38,8g
Omega watch. Winding mechanical movement 
(Cal. 265) with serial Nº13141798. Gold 
(750/000) case with the Nº11168458 2684. 
With wear signs.

€ 1.500 - 1.700

653 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 
28) com o número 10893092. Caixa 
em ouro (750/000) com número de 
tampa 10778442. Em bom estado de 
conservação.
36mm
36,4g
Omega watch. Winding mechanical movement 
(Cal. 28) with serial Nº10893092. Gold 
(750/000) case with the Nº10778442. In good 
condition.

€ 600 - 800

654 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 268) 
com o número 19207410. Caixa em ouro 
(750/000) com número de tampa 14707 
62. Em razoável estado de conservação.
35mm
36,8g
Omega watch. Winding mechanical movement 
(Cal.268) with serial Nº19207410. Gold 
(750/000) case with the Nº14707 62 in the 
back. With wear signs.

€ 1.000 - 1.200

655 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 269) 
com o número 21584155. Caixa em ouro 
(750/000) com número de tampa 121 010. 
Em bom estado de conservação.
34mm
35,4g
Omega watch. Winding mechanical movement 
(Cal.269) with serial Nº21584155. Gold 
(750/000) case with the Nº121 010 in the back. 
In good condition.

€ 850 - 950

656 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico automático (bumper Cal. 352) 
com o número 12095686. Caixa em ouro 
(750/000) com o número de tampa 
10953246 2520. Em bom estado de 
conservação.
34mm
47,8g
Omega watch. Automatic mechanical 
movement (Cal.352 bumper) with serial 
Nº12095686. Gold (750/000) case with 
the Nº10953246 2520 in the back. In good 
condition.

€ 2.500 - 2.800

657 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 267) 
com o número 16168917. Caixa em ouro 
(750/000) com o número de tampa 
331237 2894. Em razoável estado de 
conservação.
34,5mm
37,6g
Omega watch. Winding mechanical movement 
(Cal. 267) with serial Nº16168917. Gold 
(750/000) case with the Nº331237 2894 in the 
back. With wear signs.

€ 1.400 - 1.700

658 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 620) 
com o número 22874619. Caixa em Ouro 
(750/000) com número de tampa 111 067. 
A necessitar de vidro novo.
33,5mm
31g
Omega watch. Winding mechanical movement 
(Cal.620) with serial Nº26027078. Gold 
(750/000) case with the Nº168009 168017. 
Needs new glass.

€ 500 - 700
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659 
OMEGA TISSOT
Relógio de marca Omega Tissot. 
Movimento mecânico de corda 
manual. Caixa em plaqué. Razoável 
estado de conservação.
29x47mm
Omega Tissot watch. Winding mechanical 
movement. Yellow gold plated case. With 
wear signs

€ 300 - 400

660 
OMEGA TISSOT
Relógio da marca Omega Tissot. 
Movimento mecânico de corda manual. 
Caixa em plaqué. Razoável estado de 
conservação
22x38mm
Omega Tissot watch. Winding mechanical 
movement. Yellow gold plated case. With 
wear signs

€ 300 - 400

661 
OMEGA TISSOT
Relógio de marca Omega Tissot. 
Movimento mecânico de corda manual. 
Caixa com tampa em aço. Razoável 
estado de conservação.
25x43mm
Omega Tissot watch. Winding mechanical 
movement. Stainless steel case. With wear 
signs

€ 300 - 400

662 
OMEGA TISSOT
Relógio da marca Omega Tissot. 
Movimento mecânico de corda manual. 
Caixa em plaqué. Razoável estado de 
conservação
22x38mm
Omega Tissot watch. Winding mechanical 
movement. Yellow gold plated case. With 
wear signs

€ 300 - 400

663 
OMEGA
Relógio marca omega. Modelo DeVille. 
Movimento mecânico automático (Cal. 
681) com o número 33467181. Caixa 
em ouro (750/000) com número de 
tampa 551.047. Em bom estado de 
conservação.
23x29mm
31,4g
Omega watch. DeVille model. Automatic 
mechanical movement (Cal.681) with 
serial Nº33467181. Gold (750/000) case  
with the Nº551.047 in the back. In good 
condition.

€ 700 - 900

664 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Seamaster. Movimento mecânico 
automático (cal. 503) com data às 
3h e com o número 17070380. Caixa 
em plaquê com tampa em aço com o 
número 2849 8 SC. Em bom estado de 
conservação.
34mm
Omega watch. Seamaster model. 
Automatic mechanical movement 
(Cal.503) with date at 3h and with serial 
Nº17070380. Yellow gold plated case with 
stainless steel back with the Nº2849.8 SC. 
In good condition.

€ 750 - 900

665 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Constellation. Movimento mecânico 
automático (Cal.551) com o número 
17003264. Caixa em ouro (750/000) 
com número de tampa 14381/2 SC-3. 
Em bom estado de conservação.
34,5mm
46g
Omega watch. Constellation model. 
Automatic mechanical movement (Cal.551) 
with serial Nº17003264. Gold (750/000) 
case with the Nº14381/2 SC-3 in the back. 
In good condition.

€ 2.200 - 2.500

666 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Constellation. Movimento mecânico 
automático (Cal.352 - Bumper) com 
o número 12722067. Caixa em ouro 
(750/000) com número de tampa 
11120957 2700 SC. Em bom estado de 
conservação.
35mm
44,4g
Omega watch. Constellation model. 
Automatic mechanical movement (Cal.352 
Bumper) with serial Nº12722067. Gold 
(750/000) case with the Nº11120957 2700 
SC in the back. In good condition.

€ 3.500 - 4.200



667 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Seamaster. Movimento mecânico 
automático (Cal. 565) com data às 
3h e com o número 25244052. Caixa 
em ouro (750/000) com número de 
tampa 166001. Em bom estado de 
conservação.
33,5mm
42g
Omega watch. Seamaster model. Automatic 
mechanical movement (Cal.565) with date 
at 3h and with serial Nº25240052. Gold 
(750/000) case with the Nº166001 in the 
back. In good condition.

€ 1.000 - 1.200

668 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Constellation. Movimento mecânico 
automático (Cal.565) com data às 
3h e com o número 26392973. Caixa 
em ouro (750/000) com o número de 
tampa 168.005 3281. Em bom estado 
de conservação.
34mm
45,8g
Omega watch. Constellation model. 
Automatic mechanical movement 
(Cal.565) with date at 3h and with serial 
Nº26392973. Gold (750/000) case with 
the Nº168.005 3281 in the back. In good 
condition.

€ 1.300 - 1.600

669 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Constellation. Movimento mecânico 
automático (Cal. 561) com data às 3h 
e com o número 190686625. Caixa 
em ouro (750/000) com número de 
tampa 583491. Em bom estado de 
conservação.
34mm
43,6g
Omega watch. Constellation model. 
Automatic mechanical movement 
(Cal.561) with date at 3h and with serial 
Nº190686625. Gold (750/000) case 
with the Nº14902 in the back. In good 
condition.

€ 1.250 - 1.500

670 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Constellation. Movimento mecânico 
automático (Cal. 561) com data às 
3h e com o número 19405902. Caixa 
em plaquê com tampa em aço com 
o número 14902. Em bom estado de 
conservação.
34mm
Omega watch. Constellation model. 
Automatic mechanical movement 
(Cal.561) with date at 3h and with serial 
Nº19405902. Yellow gold plated case with 
stainless steel back with the Nº14902. In 
good condition.

€ 1.000 - 1.300

671 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Constellation. Movimento mecânico 
automático (Cal. 561) com data às 
3h e com o número 17299864. Caixa 
em plaquê com tampa em aço com o 
número 14393 1 SC. Em bom estado 
de conservação.
34,5mm
Omega watch. Constellation model. 
Automatic mechanical movement 
(Cal.561) with date at 3h and with serial 
Nº17299864. Yellow gold plated case with 
stainless steel back with the Nº14393 1 SC. 
In good condition.

€ 1.000 - 1.300

672 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Constellation. Movimento mecânico 
automático (Cal. 564) com data às 
3h e com o número 24275128. Caixa 
em plaquê com tampa em aço com o 
número 168010. Em bom estado de 
conservação.
35mm
Omega watch. Constellation model. 
Automatic mechanical movement 
(Cal.564) with date at 3h and with serial 
Nº24275128. Yellow gold plated case with 
stainless steel back with the Nº168010. In 
good condition.

€ 1.200 - 1.500

673 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Seamaster. Movimento mecânico 
automático (cal. 503) com data às 
3h e com o número 17096196. Caixa 
em plaquê com tampa em aço com o 
número 2849.8 SC. Em bom estado de 
conservação.
34mm
Omega watch. Seamaster model. Automatic 
mechanical movement (Cal.503) with date 
at 3h and with serial Nº17096196. Yellow 
gold plated case with stainless steel back 
with the Nº2849.8 SC. In good condition.

€ 1.000 - 1.300

674 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Seamaster. Movimento mecânico 
automático (cal. 562) com data às 
3h e com o número 21895098. Caixa 
em plaquê com tampa em aço com o 
número 166.009. Em bom estado de 
conservação.
34,5mm
Omega watch. Seamaster model. Automatic 
mechanical movement (Cal.562) with date 
at 3h and with serial Nº21895098. Yellow 
gold plated case with stainless steel back 
with the Nº166.009. In good condition.

€ 1.250 - 1.500

675 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 265) 
com o número 13053293. Caixa em 
aço com número de tampa 2640-12SC. 
Em razoável estado de conservação.
36mm
Omega watch. Winding mechanical 
movement (Cal. 265) with serial 
Nº13053293. Stainless steel case with the 
Nº2605-12SC in the back. With wear 
signs.

€ 450 - 600

676 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo DeVille. 
Movimento mecânico automático 
(cal. 711) com o número 37020665. 
Caixa em aço com número de tampa 
1510052 8425. Em bom estado de 
conservação.
29x36mm
Omega watch. DeVille model. Automatic 
mechanical movement (Cal.711) with serial 
Nº37020665. Stainless steel case  with the 
Nº1510052 8425 in the back. In good 
condition.

€ 700 - 900

677 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Staybrite. Movimento mecânico 
de corda manual com o número 
8295221. Caixa em aço com número 
de tampa 9132531. Em bom estado de 
conservação.
22x33mm
Omega Watch. Staybrite model. Winding 
mechanical movement with serial 
Nº8295221. Stainless steel case with 
the Nº2640-12SC in the back. In good 
condition.

€ 750 - 900

678 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo DeVille. 
Movimento mecânico automático (cal. 
1010) com data às 3h e com o número 
42342549. Caixa em plaquê com tampa 
em aço com número de tampa 162 
0080. Em bom estado de conservação.
32x32mm
Omega watch. DeVille model. Automatic 
mechanical movement (Cal.1010) with date 
at 3h with serial Nº42342549. Yellow gold 
plated case with stainless steel back with the 
Nº162 0080. In good condition.

€ 650 - 800
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679 
OMEGA
Relógio de senhora, marca Omega. 
Movimento mecânico de corda manual 
(Cal. 23.7) com o número 6016227. 
Caixa em ouro (750/000) com 
número de tampa 6514133. Mostrador 
cerâmico com númeração árabe. Em 
bom estado de conservação.
26mm
17g
Omega watch. Winding mechanical 
movement (Cal. 23.7) with serial 
Nº6016227. Gold (750/000) case with the 
Nº6514133 in the back. In good condition.

€ 750 - 900

680 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Seamaster DeVille. Movimento 
mecânico automático (Cal. 711) 
com o número 23656653. Caixa em 
plaquê com tampa em aço com 
número 165008. Em bom estado de 
conservação.
34mm
Omega watch. Seamaster DeVille model. 
Automatica mechanical movement 
(Cal.711) with serial Nº23656653. Yellow 
gold plated with stainless steel back with the 
Nº165008. In good condition.

€ 700 - 900

681 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo Cosmic 
Triple Calendar. Movimento mecânico 
de corda manual (Cal. 27 DL PC) com 
calendário periférico, dia da semana, 
mês e fases da lua, com o número 
11201999. Caixa em plaquê com 
número de tampa 2486-2. Em bom 
estado e conservação.
37mm
Omega watch. Cosmic Triple Calendar 
model. Winding mechanical movement 
(Cal.27 DL PC) with peripheral calendar, 
week’s day, month and moonphase with the 
serial Nº11201999. Yellow gold plated case 
with the Nº2486-2 in the back. In good 
condition.

€ 2.000 - 2.300

682 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Genéve. Movimento mecânico 
automático (Cal. 1481) com data 
às 3h e com o número 34773257. 
Caixa em Plaquê com tampa em aço 
com número de tampa 1660118. Em 
razoável estado de conservação.
35mm
Omega watch. Genéve model. Automatic 
mechanical movement (Cal.1481) with date 
at 3h and with serial Nº34773257. Yellow 
gold plated case with stainless steel back 
with Nº1660118. With wear signs

€ 250 - 400

683 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Constellation. Movimento mecânico 
automático (Cal.505) com o número 
15655434. Caixa em plaquê com tampa 
em aço com número de tampa 2852-1 
SC. Em bom estado de conservação.
35mm
Omega watch. Constellation model. 
Automatic mechanical movement (Cal.505) 
with serial Nº15655434. Yellow gold 
Plated case with stainless steel back with the 
Nº2852-1-SC. In good condition.

€ 2.000 - 2.300

684 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Seamaster. Movimento mecânico 
de corda manual (cal. 510) com o 
número 16437351. Caixa em plaquê 
com tampa em aço com número 
2964 1 SC / 2970. Em bom estado de 
conservação
33,5mm
Omega watch. Seamaster model. Winding 
mechanical movement (Cal.510) with the 
serial Nº16437351. Yellow gold plated case 
with stainless steel back with the Nº2964 1 
SC / 2970. In good condition.

€ 650 - 750

685 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Constellation. Movimento de quartz 
(Cal. 1444) com celendário e dia da 
semana e com o número 48124139. 
Caixa em aço com bezel em ouro e 
com número de tampa 1980155. Em 
excelente estado de conservação.
33mm
Omega watch. Constellation model. 
Quartz movement (Cal.1444) with date 
and week’s day with serial Nº48124139. 
Stainless steel case with gold bezel and with 
the Nº1980155 in the back. In excellent 
condition.

€ 700 - 900

686 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Seamaster. Movimento mecânico 
automático (cal. 562) com data às 
3h e com o número 21842464. Caixa 
em plaquê com tampa em aço com o 
número 166.003. Em bom estado de 
conservação.
34mm
Omega watch. Seamaster model. Automatic 
mechanical movement (Cal.562) with date 
at 3h and with serial Nº21842464. Yellow 
gold plated case with stainless steel back 
with the Nº166.003. In good condition.

€ 1.100 - 1.300

687 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico automático (bumper Cal. 
354) com o número 13417079. Caixa 
em aço com o número de tampa 
2637 - 5 SC. Em bom estado de 
conservação. 
35mm
Omega watch. Automatic mechanical 
movement (Cal.354 bumper) with serial 
Nº13417079. Stainless steel case with 
the Nº2637-5 SC in the back. In good 
condition.

€ 1.500 - 1.700

688 
OMEGA
Relógio marca omega. Modelo 
Constellation. Movimento mecânico 
automático (Cal.564) com data às 3h e 
com o número 30418668. Caixa em aço 
com número de tampa ST 168017 SP. 
Em bom estado de conservação.
34,5x40mm
Omega watch. Constellation model. 
Automatic mechanical movement (Cal.564) 
with date at 3h and with serial Nº30418668. 
Stainless steel case with the NºST 168017 
SP in the back. In good condition.

€ 1.100 - 1.300

689 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Seamaster. Movimento mecânico 
automático (cal. 565) com data às 3h 
e com o número 30364628. Caixa em 
aço com número de tampa 166003. 
Em bom estado de conservação e a 
necessitar de bracelete.
34,5mm
Omega watch. Seamaster model. 
Automatic mechanical movement 
(Cal.565) with date at 3h and with serial 
Nº30364628. Stainless steel case with the 
Nº166003 in the back. In good condition. 
Needs bracelet.

€ 500 - 600

690 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Constellation. Movimento mecânico 
automático (cal. 505) com o número 
15383760. Caixa em aço com número 
de tampa 2852 - 7 SC. Em bom estado 
de conservação.
35mm
Omega watch. Constellation model. 
Automatic mechanical movement (Cal.505) 
with serial Nº15383760. Stainless steel case 
with the Nº2852-7 SC in the back. In good 
condition.

€ 1.750 - 2.000
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691 
OMEGA SPEEDMASTER MISSION COLLECTION
Colecção Omega Speedmaster Mission (Ref.3599.99.00) 
Em 1997 a Omega criou um conjunto de relógios Speedmaster para comemorar o aniversário Nº40 do 1o relógio 
Speedmaster. 
Cada conjunto contém 23 relógios Speedmaster, sendo 22 deles personalisados com os logotipos das missões 
espacias da NASA. O 23º relógio desta colecção é uma reedição do primeiro modelo Speedmaster, a famosa Ref. 
CK 2915. Esta colecção de 23 relógios vem organizada numa mala revestida com o mesmo tecido utilizado na con-
fecção dos fatos espaciais dos astronautas, incluindo no seu interior um movimento 1861 integrado num expositor 
de acrílico e uma lupa Bergeon com a marca Omega gravada. Esta mala é acompanhada pelo certificado original, 
livro de instruções, garantia, e o livro das missões representadas na colecção. 

Este conjunto em particular é o Nº1 de 5 "Epreuve d'artiste" disponibilizados pela Omega para os seus mais 
importantes coleccionadores na época, estando em condição imaculada.

Omega Speedmaster Mission Collection (Ref.3599.99.00). 
In 1997 Omega created the Speedmaster Missions set to commemorate the 40th anniversary of the Speedmaster. 
Each set contained 23 stainless steel Speedmasters, of which 22 featured the logo of NASA’s famous space missions. The 23th 
watch of this collection was made to closely resemble the very first Speedmaster, the famous Ref. CK 2915. The series is presented 
in a case made of the same white fabric used to make spacesuits and also featured an additional, loose, caliber 1861 and a Bergeon 
Omega branded loupe. The valise is accompanied by the guarantee, instructions, original certificate and a book detailing the 
missions represented in the set. 
This particular set is numbered 01/05 ‘Epreuve d’artiste', part of the five sets only that Omega has allocated to their best collectors 
at the time, and it is in pristine condition.

€ 190.000 - 270.000
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MISSÕES ESPACIAIS DA NASA
Nasa space missions

GEMINI V 
GEMINI VI
GEMINI VII 
GEMINI VIII 
GEMINI IX 
GEMINI X 
GEMINI XI 
GEMINI XII 
APOLLO 7 
APOLLO 8 
APOLLO 9 “GUMDROP & SPIDER”
APOLLO 10 “SNOOPY AND CHARLIE BROWN” 
APOLLO 11 “COLUMBIA AND EAGLE” 
APOLLO 12 “INTREPID AND YANKEE CLIPPER” 
APOLLO 13 “ODYSSEY AND AQUARIUS” 
APOLLO 14 “KITTY HAWK AND ANTARES” 
APOLLO 15 “ENDEAVOUR AND FALCON” 
APOLLO 16 “CASPER AND ORION”
APOLLO 17 “AMERICA AND CHALLENGER” 
SKYLAB 1 
SKYLAB 2
SKYLAB 3
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692 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Constellation. Movimento mecânico 
automático (Cal. 561) com data às 3h 
e com o número 18189589. Caixa em 
aço com número de tampa 14393 10 
SC. Em bom estado de conservação.
35mm
Omega watch. Constellation model. 
Automatic mechanical movement 
(Cal.561) with date at 3h and with serial 
Nº18189589. Stainless steel case with 
the Nº14393 10 SC in the back. In good 
condition.

€ 800 - 900

693 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Constellation. Movimento de quartz 
(Cal. 1680) com calendário às 3h. Caixa 
e bracelete em aço e ouro com número 
de tampa 396.1202. Em bom estado de 
conservação.
35mm
Omega watch. Constellation model. 
Automatic mechanical movement 
(Cal.1680). Gold (750/000) case and 
bracelet with the Nº396.1202 in the back. 
In good condition.

€ 1.000 - 1.200

694 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 30T2) 
com o número 9767163. Caixa em 
ouro (800/000). Em razoável estado 
de conservação.
35,5mm
35g
Omega watch. Genéve model. Winding 
mechanical movement (Cal.30T2) with 
serial Nº9767163. Gold (800/000) case. 
With wear signs.

€ 650 - 900

695 
OMEGA
Relógio de senhora marca Omega. 
Modelo Constellation. Movimento de 
quartz (Cal. 1680) com calendário às 
3h. Caixa e bracelete em aço e ouro 
com número de tampa 396.1202. Em 
razoável estado de conservação.
20mm
Ladies Omega watch. Constellation model. 
Quartz movement (Cal.1680) with date at 
3h. Stainless steel and gold case and bracelet 
with the Nº396.1201 in the back. With 
wear signs.

€ 150 - 300

696 
OMEGA
Relógio de senhora, marca Omega. 
Modelo ladymatic. Movimento 
mecânico automático (Cal. 455) com 
o número 18254500. Caixa em plaquê 
com tampa em aço com número 
BK 3993 61 SC. Em bom estado de 
conservação.
22x29mm
Ladies Omega watch. Ladymatic model. 
Automatic mechanical movement 
(Cal.23.7) with seria Nº18254500. Yellow 
gold plated case with stainless steel back 
with the NºBK 3993 61 SC. In good 
condition.

€ 150 - 300

697 
OMEGA
Relógio de marca Omega. Movimento 
mecânico automático (bumper) (Cal. 
34x) com número 10275567. Caixa e 
bracelete original em aço com número 
de tampa 2372/3. Bom estado de 
conservação.
35mm
Omega watch. Automatic mechanical 
movement (Cal.34x bumper) with serial 
Nº10275567. Stainess steel case and 
bracelet with the Nº2372/3 in the back. In 
good condition.

€ 800 - 1.100

698 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Genéve. Movimento mecânico 
automático (Cal. 552) com o número 
26845079. Caixa em ouro (750/000) 
com número de tampa 161037. Em 
bom estado de conservação.
33mm
35,4g
Omega watch. Genéve model. Winding 
mechanical movement (Cal.552) with serial 
Nº26845079. Gold (750/000) case with 
Nº161037 in the back. In good condition.

€ 1.300 - 1.500

699 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Seamaster Ref. 11341960. Movimento 
mecânico automático (bumper Cal. 
354) com o número 14041520.Caixa em 
ouro (750/000) com número de tampa 
2767 / 2770SC. Em bom estado de 
conservação.
34mm
43,8g
Omega watch. Seamaster model 
Ref.11341960. Automatic mechanical 
movement (Cal.354 bumper) with the serial 
Nº14041520. Gold (750/000) case with 
the Nº2767 / 2770 SC in the back. In good 
condition.

€ 2.000 - 2.300

700 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Constellation. Movimento mecânico 
automático (Cal. 564) com data às 3h 
e com o número 24871845. Caixa em 
aço com número de tampa 168010. 
Em bom estado de conservação.
35mm
Omega watch. Constellation model. 
Automatic mechanical movement 
(Cal.564) with date at 3h and with serial 
Nº24871845. Stainless steel with the 
Nº168010 in the back. In good condition.

€ 1.200 - 1.500
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701 
OMEGA
Relógio de senhora, marca Omega. 
Movimento mecânico de corda manual 
(Cal. 23.7) com o número 7080837. 
Caixa em plaquê com número de 
tampa 7638459. Em bom estado de 
conservação.
26mm
Ladies Omega watch. Winding mechanical 
movement with the serial Nº7080837. 
Yellow gold plated case with the 
Nº7080837 in the back. In good condition.

€ 150 - 300

702 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Seamaster. Movimento mecânico 
automático (cal. 562) com data às 
3h e com o número 22628280. Caixa 
em ouro (750/000) com número de 
tampa 166001. Em bom estado de 
conservação.
34mm
44,8g
Omega watch. Seamaster model. Automatic 
mechanical movement (Cal.562) with date 
at 3h and the serial Nº22628280. Gold 
(750/000) case with the Nº166001 in the 
back.  In good condition.

€ 1.900 - 2.300

703 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo DeVille 
América. Movimento de quartz (Cal. 
1430) com data às 3h e com o número 
47650348. Caixa número de tampa  
MR  396 0949. Em bom estado de 
conservação.
29x29mm
Omega watch. DeVille América model. 
Quartz movement (Cal.1430) with date at 
3h and the serial Nº47650348. Stainless 
steel case qith the NºMR 396 0949 in the 
back. In good condition.

€ 600 - 900

704 
HUBLOT
Relógio marca Hublot, modelo MdM 
Genéve. Movimento de quartz com 
data às 3h. Caixa em aço. Necessita 
de reparação. 
35mm
Hublot watch. MdM Genéve model. 
Quartz movement with date at 3h. 
Stainless steel case. Needs service.

€ 600 - 750

705 
HUGEX
Relógio de marca Hugex. Movimento 
mecânico de corda manual com função 
cronógrafo. Caixa com tampa em aço. 
Razoável estado de conservação.
35mm
Hugex watch. Winding mechanical watch 
with chronograph function. Stainless steel 
case. With wear signs.

€ 400 - 600

706 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 
26.5 SOB) com o número 7497794. 
Caixa em plaquê com número de 
tampa 832994. Razoável estado de 
conservação.
30x30mm
Omega watch. Winding mechanical 
movement (Cal. 26.5 SOB) with serial 
Nº7497794. Yellow gold plated case with 
the number 832994 in the back. With wear 
signs.

€ 400 - 700 € 

707 
OMEGA
Relógio marca Omega de senhora 
modelo Seamaster. Movimento 
mecânico automático com data às 
3h. Caixa em plaqué com tampa em 
aço. Bom estado de conservação  
Acompanha caixa da marca.
28mm
Ladies Omega watch. Seamaster model. 
Automatic mechanical movement with date 
at 3h. Yellow gold plated case with stainless 
steel back. With box. In good condition.

€ 600 - 850

708 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico de corda manual com 
o número 12557886 (cal. 265). 
Mostrador honeycomb. Caixa e tampa 
em aço com o número 2605-4.Com 
marcas de uso. 
36mm
Omega watch. Winding mechanical 
movement (Cal. 265) with serial 
Nº12557886. Stainless steel case with the 
number 2605-4 and with honeycomb dial. 
With wear signs.

€ 500 - 700

709 
BULOVA
Relógio de marca Bulova. Movimento 
mecânico de corda manual. Caixa em 
plaqué com tampa em aço. Razoável 
estado de conservação.
24x39mm
Bulova watch. Winding mechanical 
movement. Yellow gold plated case. With 
wear signs.

€ 350 - 450

710 
OMEGA
Relógio de marca Omega modelo 
Seamaster 30. Movimento mecânico de 
corda manual (Cal. 286) com número 
20174507. Caixa e bracelete em plaqué 
com tampa em aço número 135.003-
62-SC. Bom estado de conservação.
35mm
Omega watch. Seamaster 30 model. 
Winding mechanical moveent (Cal.286) 
with srial Nº20174507. Yellow gold plated 
case and bracelet with the Nº135.003-62-
SC back. In good condition.

€ 600 - 800

711 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 266) 
com o número 13570414. Mostrador 
Honeycomb. Caixa em aço com 
número de tampa 2609-10 B. Em bom 
estado de conservação. Acompanha 
estojo da marca.
37,5mm
Omega watch. Winding mechanical 
movement (Cal.266) with serial 
Nº13570414. Honeycomb dial. Stainless 
steel case with the Nº2609-10 B in 
the back. With branded case. In good 
condition.

€ 1.200 - 1.500

712 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico automático (Cal. 491) com 
o número 16542639. Caixa em Ouro 
(800/000). 
Em bom estado de conservação.
32mm
34g
Omega watch. Automatic mechanical 
movement (Cal.491) with the serial 
Nº16542639. Gold (800/000) case. In good 
condition.

€ 1.650 - 1.900
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713 
OMEGA
Relógio marca Omega modelo 
Seamaster. Movimento mecânico 
automático com data às 3h.Caixa em 
aço com folha de ouro. Com marcas 
de uso.
35mm
Omega watch. Seamaster model. Automatic 
mechanical movement with date at 3h. 
Yellow gold plated case with stainless steel 
back. With wear signs.

€ 700 - 850

714 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 30T2) 
com o número 10329507. Caixa em 
aço com número de tampa 10255712. 
Em bom estado de conservação.
37mm
Omega watch. Winding mechanical 
movement (cal.30T2) with serial 
Nº10329507. Stainless steel case with 
the Nº10255712 in the case. In good 
condition.

€ 850 - 1.200

715 
OMEGA
Relógio de marca Omega modelo 
Seamaster. Movimento mecânico 
automático (Cal. 501) e número 
14684493.  Caixa em aço com número 
de tampa 2846-1.SC. Bom estado de 
conservação.
34mm
Omega watch. Seamaster model. Automatic 
mechanical movement (Cal.501) with 
serial Nº14684493. stainless steel case with 
the Nº2846-1 SC in the back.. In good 
condition.

€ 600 - 700

716 
OMEGA
Relógio marca Omega, Modelo 
Seamaster. Movimento mecânico 
automático (Cal. 550) com o número 
21829485. Caixa em plaquê com o 
número de tampa L6298/F76005. Em 
bom estado de conservação
39mm
Omega watch. Seamaster model. 
Automatic mechanical movement 
(Cal.550) with serial Nº21829485. Yellow 
gold plated case with the NºL6298/F76005 
in the back.. In good condition.

€ 700 - 900

717 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Seamaster. Movimento mecânico 
automático (cal. 752) com data e 
dia da semana às 3h com o número 
32544349. Caixa em plaquê com 
a tampa em aço com o número 
166.089/166.111. A necessitar de 
intervenção e de bracelete.
39x43mm
Omega watch. Seamaster model. Automatic 
mechanical movement (Cal.752) with 
date and week’s day at 3h and serial 
Nº32544349. Yellow gold plated case with 
stainless steel back with the Nº166.089 / 
166.111. Needs service and new bracelet.

€ 1.200 - 1.500

718 
OMEGA
Relógio marca Omega modelo militar. 
Movimento mecânico de corda manual 
com o número de série 11619821 (cal. 
283). Caixa Souverain com tampa em 
aço com o número 2384-1/2350 e coroa 
original. Bom estado de conservação. 
35mm
Omega watch. Militar model. Winding 
mechanical movement (Cal. 283) with serial 
Nº11619821. Stainless steel Suverain case with 
the Nº2384-1 / 2350 in the back. In good 
condition.

€ 850 - 1.200

719 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Constellation. Movimento mecânico 
automático (Cal. 564) com data às 
3h e com o número 24806669. Caixa 
em plaquê com tampa em aço com o 
número 168010. Em razoável estado de 
conservação.
35mm
Omega watch. Constellation model. 
Automatic mechanical movement 
(Cal.564) with date at 3h and with serial 
Nº24806669. Yellow gold plated case with 
stainless steel back with the Nº168010. 
With wear signs.

€ 1.300 - 1.500

720 
OMEGA
Relógio de marca Omega ‘Jumbo’. 
Movimento mecânico de corda manual 
(cal. 30T2) com número 10765401. 
Caixa em aço. Bom estado de 
conservação.
38mm
Omega watch. Winding mechanical 
movement (cal.30T2) with serial 
Nº10765401. Stainless steel jumbo case. In 
good condition.

€ 1.100 - 1.300

721 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico de corda manual com 
numero de série 9024431 (cal.30). 
Caixa em aço. Excelente estado de 
conservação.
35mm
Omega watch. Winding mechanical 
movement (Cal. 30) with serial 
Nº9024431. Stainless steel case. In 
excellent condition.

€ 1.200 - 1.600

722 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Speedmaster. Movimento mecânico 
automático (Cal.1151) com calendário 
triplo e função cronógrafo. Caixa 
em aço com número de tampa 175 
0084. Com caixa e documentos. Em 
excelente estado de conservação.
39mm
Omega watch. Speedmaster model. 
Automatic mechanical movement (Cal. 
1151) with triple calendar and chronograph  
function. Stainless steel case with the 
Nº175 0084 in the back. In excelletn 
condition.

€ 1.900 - 2.200
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724 
OMEGA
Relógio de marca Omega modelo 
Seamaster. Movimento mecânico 
automático, com data às 3h. Caixa em 
aço. Bom estado de conservação.
35mm
Omega watch. Semaster model. Automatic 
mechanical movement with date at 3h. 
Stainless steel case. In good condition.

€ 600 - 800

725 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 30T2) 
com o número 10319367. Caixa em 
aço com número de tampa 2338/1. Em 
bom estado de conservação.
35mm
Omega watch. Winding mechanical 
movement (cal.30T2) with serial 
Nº10319367. Stainless steel case with the 
Nº2338/1 in the case. In good condition.

€ 900 - 1.300

726 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Seamaster Ref. 1960301 / 3960993. 
Movimento de Quartz (Cal. 1430) com 
data às 6h e com o número 47546474. 
Caixa em aço com número de tampa 
1430. Em bom estado de conservação. 
Acompanha documentos.
33,5mm
Omega watch. Seamaster Cosmic model. 
Quartz movement (Cal.1430) with date at 
6h and serial Nº47546474. Stainless steel 
case with the Nº1430 in the back. With 
documents. In good condition.

€ 250 - 400

723 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
Seamaster. Movimento mecânico 
automático (cal. 562) com data às 3h 
e com o número 222768470. Caixa 
em plaquê com tampa em aço com o 
número 166.009. Em bom estado de 
conservação.
34,5mm
Omega watch. Seamaster model. Automatic 
mechanical movement (Cal.562) with date 
at 3h and with serial Nº222768470. Yellow 
gold plated case with stainless steel back 
with the Nº166.009. In good condition.

€ 1.800 - 2.200

727 
OMEGA
Relógio marca Omega. Movimento 
mecânico automático (Cal. 562) com 
data às 3h e com o número 23829092. 
Caixa em aço com o número de tampa 
162.025. Com marcas de uso.
32x32mm
Omega watch. Automatic mechanical 
movement (Cal.562) with date at 3h and 
with the serial Nº23829092. Stainess steel 
case with the Nº162.025 in the back. With 
wear signs.

€ 300 - 400

728 
OMEGA
Relógio Omega Dynamic de Senhora. 
Movimento mecânico com data às 3h. 
Caixa em aço. Excelente estado de 
conservação. Acompanha caixa.
26x30mm
Ladies Omega watch. Dynamic model. 
Winding mechanical movement with date 
at 3h. Stainless steel case. With box. In 
excellent condition.

€ 350 - 500

729 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
speedmaster Kart. Movimento 
mecânico automático (Cal.ETA 2890 
A2) com função cronógrafo. Caixa 
em aço com número de tampa 175 
0032.1 / 175 0033.1. Com caixa e 
documentos. Em excelente estado de 
conservação.
39mm
Omega watch. Speedmaster Kart model. 
Automatic mechanical movement (Cal.
ETA 2890 A2) with chronograph function. 
Stainless steel case with the Nº175 0032.1 
/ 175 0033.1 in the back. With box and 
documents. In excellent condition.

€ 1.400 - 1.600

730 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
speedmaster Michael Schumacher 
(mostrador vermelho). Movimento 
mecânico automático (Cal.ETA 2890 
A2) com função cronógrafo. Caixa 
em aço com número de tampa 175 
0032.1 / 175 0033.1. Com caixa e 
documentos. Em excelente estado de 
conservação.
39mm
Omega watch. Speedmaster Michael 
Schumacher model (red dial). Automatic 
mechanical movement (Cal.ETA 2890 A2) 
with chronograph function. Stainless steel 
case with the Nº175 0032.1 / 175 0033.1 
in the back. With box and documents. In 
excellent condition.

€ 1.400 - 1.600

731 
OMEGA
Relógio marca Omega. Modelo 
speedmaster Michael Schumacher 
(mostrador amarelo). Movimento 
mecânico automático (Cal.ETA 2890 
A2) com função cronógrafo. Caixa 
em aço com número de tampa 175 
0032.1 / 175 0033.1. Com caixa e 
documentos. Em excelente estado de 
conservação.
39mm
Omega watch. Speedmaster Michael 
Schumacher model (yellow dial). Automatic 
mechanical movement (Cal.ETA 2890 A2) 
with chronograph function. Stainless steel 
case with the Nº175 0032.1 / 175 0033.1 
in the back. With box and documents. In 
excellent condition.

€ 1.400 - 1.600

732 
TISSOT 
Relógio marca Tissot. Modelo Seastar. 
Movimento mecânico de corda 
manual (Lemania 1277) com função 
cronógrafo. Caixa em aço com número 
de tampa 40508-10x. Em bom razoável 
de conservação.
36x44mm
Tissot watch. Seastar model. Winding 
mechanical movement (Lemania 1277) 
with chronograph function. Stainless steel 
case with the Nº40508-10x in the back. 
With wear signs.

€ 700 - 900

733 
BREITLING
Relógio marca Breitling. Modelo com 
Ref. B13047. Movimento mecânico 
automático (Eta 7750) com função 
cronógrafo e data às 3h. Caixa em aço. 
Em bom estado de conservação.
39mm
Breilting watch. Ref. B13047. Automatic 
mechanical movement.  (ETA7750). With 
date at 3h and chronograph function. 
Stainless steel case. In good condition.

€ 1.650 - 2.100

734 
OMEGA
Relógio marca Omega modelo 
Seamaster Cosmic. Movimento 
mecânico automático (cal. 565) com 
data às 3h. Caixa em aço. Razoável 
estado de conservação.
35mm
Omega watch. Seamaster Cosmic model. 
Automatic mechanical movement (Cal. 
565) with date at 3h. Stainless steel case. 
With wear signs.

€ 750 - 900
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735 
OMEGA
Relógio marca Omega, modelo Seamaster 
300. Movimento mecânico automático 
(Cal. 552), com o número 18823186. Caixa 
em aço com número de tampa 14755-61 
SC. Em bom estado de conservação.
38mm
Omega watch. Seamaster 300 model. Automatic 
mechanica model (Cal.552) with serial 
Nº18823186. Stainless steel case with the 
Nº14755-61 SC in the back. In good condition.

€ 10.500 - 14.000
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736 
TISSOT TOUTCH
Relógio da marca Tissot, 
modelo Touch. Movimento 
de quartz com funções 
altímetro, coreógrafo, 
termómetro, bússola 
e alarme. Com caixa e 
documentos. Em bom 
estado de conservação. Não 
testado.
40 mm
Tissot watch, touch model. 
Quartz movement with 
altimeter, chronograph, 
thermometer, compass and 
alarm functions. With box and 
documents. In good conditions. 
Untested.

€ 150 - 250

737 
JUSTUS
Relógio marca Justus, 
antimagnetique. 
Movimento mecânico de 
corda manual. Mostrador 
apresenta escala periférica 
de segundos. Caixa 
cromada com tampa 
em açode pressão. Com 
bastante uso aparente
35 mm
Justus Watch, antimagnetique 
model. Winding mechanical 
movement. Dial with 
periferical second scale. 
Plated case with stainless steel 
pressure back. With heavy 
wear signs.

€ 100 - 150

738 
ALESSI
Relógio marca Alessi. 
Movimento de quartz. Caixa 
em aço. Acompanha estojo e 
documentação. Em excelente 
estado de conservação
36 mm
Alessi watch. Quartz movement. 
Stainless steel case. With box and 
documents. In good condition.

€ 100 - 150

739 
DKNY
Relógio marca DKNY. 
Movimento de quartz com 
função cronógrafo. Caixa 
em aço. Acompanha estojo 
e documentação. Relógio 
em muito bom estado de 
conservação.
42 mm
DKNY watch. Quartz movement 
with chronograph function. 
Stainless steel case. With box 
and documents. In excellent 
condition.

€ 100 - 200

740 
LOTE DE 5 RELÓGIOS DE 
MARCA MONDAINE
5 relógios da marca 
Mondaine. Todos com caixa 
em aço e movimentos 
de quartz. Em razoável 
estado de conservação. 
Quatro apresentam estojo e 
documentação
5 watches fomr the Mondaine 
brand. All with stainless steel case 
and quartz movements. With light 
wear signs. Four of them with box 
and documents.

€ 300 - 500

741 
CALVIN KLEIN
Relógio marca Calvin Klein. 
Movimento de quartz 
com função cronógrafo 
e data às 4h. Caixa em 
aço. Acompanha estojo e 
documentação. Relógio em 
estado novo.
41 mm
Calvin Klein watch. Quartz 
movement with date at 4h and 
chronograph function. With box 
and documents. Mint condition.

€ 100 - 150

742 
PATEK PHILIPPE
Relógio de bolso marca Patek Phillipe. 
Movimento mecânico de corda manual 
com regulação com o número 95463. Caixa 
em ouro (750/000) com duas tampas 
com número 211099. Mostrador com 
numeração romana sem fios de cabelo. 
Bom estado de conservação. Acompanha 
estojo original.
54mm
122gr
Patek Phillipe pocket watch. Winding 
mechanical watch with microregulation and 
with the serial Nº95436. Gold (750/000) case 
with the Nº211099 and two covers. Enema 
dial with arabic numbers. With original box. In 
good condition.

€ 3.500 - 4.300
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743 
BUCHERER
Pendente com relógio de marca 
Bucherer. Movimento mecânico de 
corda manual. Caixa e fio em prata e 
movimento aparente. Bom estado de 
conservação.
20mm
18,2gr
Bucherer pendant watch. Winding 
mechanical movement. Silver case and 
pendant with glass in the back. In good 
condiiton.

€ 350 - 500

744 
IWC
Relógio de bolso marca IWC. 
Movimento mecânico de corda 
manual, com micro-regulação. C 
aixa em prata (900/000) com duas 
tampas e mostrador em porcelana 
com numeração árabe. Bom estado de 
conservação. 
50mm
82,2gr
IWC pocket watch. Winding mechanical 
movement with microregulation. Silver 
(900/000) case with two lids and enema 
dial with arabic numbers.. In good 
condition.

€ 400 - 600

745 
KIENZLE
Relógio de lapela da marca Kienzle. 
Movimento mecânico de corda manual. 
Caixa em plaqué. Bom estado de 
conservação
37mm
Kienzle chest watch. Winding mechanical 
movement. Yellow gold plated case. In good 
condition.

€ 200 - 350

746 
SEM MARCA
Relógio sem marca identificada. 
Movimento mecânico de corda manual 
com função cronógrafo (Valjoux 22). 
Caixa em plaquê com tampa de aço. 
Em bom estado de conservação.
36,5mm
Undentified brand watch. Winding 
mechanical movement with chronograph 
function (Valjoux 22). Yellow gold plated 
case with stainless steel back. In good 
condition.

€ 700 - 900

747 
FRENCH - ROYAL EXCHANGE
Relógio de bolso marca French - Royal 
Exchange. Movimento mecânico de 
corda manual com chave e regulação 
(num 5804), com função repetição. 
Caixa em ouro (750/000)  com três 
tampas. Falta a chave de corda. Bom 
estado de conservação.
49mm
91,6gr
French - Royal Exchange pocker watch. 
Winding mechanical movement with key 
(Nº 5804) with minute repeater function. 
Yellow gold (750/000) case with 3 covers. 
Key to wind movement is missing. In good 
condition.

€ 650 - 800

749 
VACHERON CONSTANTIN
Relógio de lapela de marca Vacheron 
Constantin. Movimento mecânico de 
corda manual com regulação. Caixa 
em ouro (585/000) com duas tampas. 
Mostrador com numeração romana 
sem fios de cabelo. Bom estado de 
conservação a necessitar da fixação 
do vidro.
30mm
24gr
Vacheron Constantin chest watch. 
Winding mechanical movement with 
microregulation. Gold (585/000) case 
with two covers. Enema dial with roman 
numbers. In good condition. Needs to have 
the glass fixated.

€ 850 - 1.200

748 
F.C. BATALHA
Relógio de bolso marca F.C. 
Batalha. Movimento mecânico de 
corda manual com regulação (num. 
74930) mostrador em cerâmica com 
numeração romana. Caixa em ouro 
(750/000) com 2 tampas (num.74930). 
Bom estado de conservação.
47mm
83,6gr
F.C. Batalha pocket watch. Winding 
mechanical movement (Nº74930). Yellow 
gold (750/000) case with two covers. 
Enema dial with roman numbers. In good 
condition.

€ 550 - 700

750 
CORTÉBERT
Relógio de bolso marca Cortebert. 
Movimento mecânico de corda 
manual com regulação. Caixa em ouro 
(750/000).Mostrador em porcelana 
com numeração árabe co fio de cabelo 
visível. Bom estado de conservação.
46mm
47,2gr
Cortébert pocket watch. Winding 
mechanical movement. Yellow Gold 
(750/000) case. Enema dial with arabic 
numbers. In good condition

€ 400 - 700

751 
GUBELIN
Relógio de lapela de marca Gubelin. 
Movimento mecânico de corda 
manual com regulação. Caixa em 
ouro (750/000) com duas tampas 
(num.20200). Mostrador com 
numeração árabe. Razoável estado 
de conservação a necessitar de 
manutenção.
28mm
19,2gr
Gubelin chest watch. Winding mechanical 
movement. Yellow gold (750/000) case with 
two covers (Nº20200). Enema dial with 
arabic numbers. With wear signs. Needs 
service.

€ 350 - 550
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752 
PATEK PHILIPPE
Relógio de bolso marca Patek Phillipe. 
Movimento mecânico de corda manual 
com micro regulação com o número 
812083. Caixa em ouro (750/000) 
com número 412735. Mostrador com 
numeração árabe. Bom estado de 
conservação.
46mm
60,4gr
Patek Phillipe pocket watch. Winding 
mechanical watch with microregulation and 
with the serial Nº812083. Gold (750/000) 
case with the Nº412735. Enema dial with 
arabic numbers. In good condition.

€ 2.800 - 3.500

753 
LONGINES
Relógio de bolso marca Longines. 
Movimento mecânico de corda 
manual, com regulação. C aixa em 
ouro (575/000) com duas tampas 
(Num. 2455246) e mostrador em 
cerâmica (restaurado) com numeração 
árabe. Necessita de manutenção e 
fixação do vidro. Acompanha Caixa 
original do relógio. 
48mm
76,4gr
Longines pocket watch. Winding 
mechanical movement. Yellow gold 
(575/000) case with two covers 
(Nº2455246). Enema dial with arabic 
numbers. With box. Needs service and glass 
fixation.

€ 850 - 1.100

754 
ZENITH
Relógio de bolso marca Zenith. 
Movimento mecânico de corda 
manual, com micro-regulação. 
Caixa em ouro com motivos florais 
trabalhados (750/000) com duas 
tampas (num. 061265) e mostrador 
em porcelana com numeração árabe. 
Bom estado de conservação.
48mm
83,8gr
Zenith pocket watch. Winding mechanical 
movement with micorregulation. Yellow 
gold (750/000) case with two covers 
(Nº061265) and enema dial with arabic 
numbers. In good condition.

€ 800 - 1.200

755 
PATEK PHILIPPE
Relógio de bolso marca Patek Philippe. 
Movimento mecânico de corda manual, 
com micro-regulação. Caixa em ouro 
(750/000) com duas tampas (num. 
214968) e mostrador em porcelana 
com numeração árabe. Bom estado de 
conservação. 
50mm
101,6gr
Patek Phillipe pocket watch. Winding 
mechanical watch with microregulation. 
Gold (750/000) case with the Nº214968. 
Enema dial with arabic numbers. In good 
condition.

€ 2.600 - 2.900

756 
IWC
Relógio de bolso marca IWC. Movimento mecânico de 
corda manual (num. 224744) com micro-regulação, 
mostrador de cerâmica com numeração árabe. Caixa 
em ouro (750/000) com 2 tampas (num. 244200). Bom 
estado de conservação.
48mm
94,6gr
IWC pocket watch. Winding mechanical movement with 
microregulation (Nº224744). Yellow gold (750/000) case with 
two covers (Nº663756 / 730324) and enema dial with arabic 
numbers. In good condition.

€ 1.800 - 2.200

757 
IWC
Relógio de bolso marca IWC. Movimento 
mecânico de corda manual, com micro-
regulação. C aixa em ouro (750/000) com duas 
tampas (num. 663756 e 730324) e mostrador 
em porcelana com numeração árabe. Bom 
estado de conservação. Acompanha caixa 
original do relógio e documentos.
48mm
63,6gr
IWC pocket watch. Winding mechanical movement 
with microregulation. Yellow gold (750/000) case with 
two covers (Nº663756 / 730324) and enema dial with 
arabic numbers. With box and documents. In good 
condition.

€ 1.100 - 1.400

758 
ARMAND & CIE.
Relógio de bolso tipo caçador marca Armand 
& Cie. Movimento mecânico de corda manual 
com regulação. Caixa em ouro (750/000) com 
três tampas (num. 12 e 94512) e mostrador em 
cerâmica com numeração árabe. Bom estado de 
conservação.
48mm
85,8gr
Armand & Cie hunter pocket watch. Winding 
mechanical movement with microregulation. Yellow 
gold (750/000) case with 3 covers. (Nº12 / 94512). 
With enema dial with arabic numbers. In good 
condition.

€ 850 - 1.100
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759 
RELÓGIO DE MESA
Relógio de mesa. Movimento mecânico de corda 
manual de 8 dias e função despertador. Necessita 
de vidro. Acompanha caixa original. Peça dos anos 
30.
69x78mm
Table watch. 8 day winding mechanical movement with 
alarm function. With original box. Needs frontal glass.

€ 400 - 600

€

760 
JUNGHANS
Relógio de mesa marca Junghans. Movimento mecânico de 
corda manual de 8 dias e função despertador. Em bom estado 
de conservação.
52x85mm
Junghans table watch. 8 day winding mechanical movement with 
alarm function. In good condition.

€ 250 - 400

€

761 
ANGELUS
Estação meteorológica com relógio de marca Angelus. 
Movimento mecânico de corda manual de 8 dias 
com função despertador. Higrómetro, barómetro, 
termómetro, bússola e calendário. Com caixa. 
Necessita de revisão e de fixar vidro.
116x78mm
Angelus meteorological station with clock. 8 day winding 
mechanical movement with alarm function. Hygrometer, 
barometer, thermometer, compass and calendar. With box. 
Needs service and glass fixation.

€ 500 - 900

762 
GUBELIN
Estação meteorológica com relógio de 
marca Gubelin com movimento mecânico 
de corda manual de 8 dias com função 
despertador. Higrómetro, barómetro e ter-
mómetro com medição em graus Celsius 
e Fahrenheit. Rara peça, de coleção, em 
excelente estado de conservação
130x90x90 mm
Gubelin.A meteorological station with clock. 8 
day mechanic manual winding movement with 
alarm clock option. Hygrometer, barometer 
and thermometer with Celsius and Fahrenheit 
grading. A rare, collectable clock in excellent 
condition

€ 1.900 - 2.400

763 
ZENITH
Raro relógio marca Zenith. Modelo de 
mesa em madeira de nogueira. Este relógio 
aparece referido no livro da Zenith de 
Manfred Rossler. Movimento mecânico de 
corda manual de 8 dias com alarme.
200x150x80 mm
Zenith
Table model in walnut. This clocis mentioned in 
the Manfred Rossler monography on Zenith. 8 
day mechanic manual winding movement with 
alarm

€ 700 - 1.200
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As peças com metais preciosos não contrastadas são 
vendidas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017, 
de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c) uma 

vez que têm mais de 50 anos.
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